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Voorwoord en een stukje geschiedenis  
  
Voor u ligt nu de inmiddels 8e druk van het 8e deel van het Blauwe vademecum. 
In tegenstelling tot de laatste drukken is deze versie voorzien van de 
laatste wijzigingen en aanvullingen.  
  
Na de 2e wereldoorlog waren er geen geschikte schepen voor de zeeverkenners. 
Er werd dan ook gevaren met alles wat te verkrijgen en betaalbaar was. Het 
grote probleem was dat deze schepen ongeschikt waren voor het doel:  
relatief gauw beschadigd, zeer arbeidsintensief (hout) en kostbare 
reparaties. Wedstrijdvaren was door de diversiteit niet goed mogelijk.  
De initiatiefnemer van de bouw van de Lelievlet was schipper Stokman, leider 
van een Zeeverkenners groep uit Breda. Bij de beroepsschippers in Zeeland had 
hij een vletje gezien wat (in een iets grotere uitvoering) best geschikt 
leek. Deze vletjes werden door Teunis Beenhakker in Kinderdijk gebouwd. De 
voorloper van de vlet is eigenlijk een zg. vleugbootje, bestemd voor de 
Zeeuwse vissers. Hieruit is in 1945 voor een beroepsschipper het 1e vletje 
gebouwd die in verband met de prijs, eenvoudig van constructie moest zijn.  
Ze werden iets dieper dan de vleugbootjes en van luchtkasten voorzien. Op 
verzoek van de RP werd in 1947 begonnen met het nummeren van de schepen. Het 
nummer kwam op het voorschot aan bakboord ter hoogte van het dek. De gemaakte 
vletjes werden nageteld en zodoende werd begonnen met nummer 104.  
In 1956 kwam schipper Stokman bij de fa. Beenhakker met het verzoek om 2 
proefboten te bouwen waarvan 1 voor eigen rekening. Deze boten moesten aan de 
volgende criteria voldoen: 
- in de eerste plaats een roeiboot met ruimte voor 5 a 6 personen;  
- een mogelijkheid tot wrikken;  
- eenvoudig zeilen moet mogelijk zijn.  
De 2 proefschepen werden gebouwd in de lengte 4.80 en 5.60 meter, met gelijke 
zwaardkasten en met het zelfde tuigage van 12 m². De zwaardkasten waren 
gelijk met een grote schuine kant. De masten (sparretjes) waren met 
beugeltjes aan het voorschot bevestigd.  
Opmerkelijk is wel de opmerking van schipper Stokman aan Beenhakker: Als het 
een jeugdboot wordt, dan worden het er misschien wel 25 (in 1987 ruim 1200). 
Het model van 5.60 meter liep beter dan het model van 4.80 meter zodat voor 
5.60 meter werd gekozen. In eerste instantie werd er door de NPV afwijzend op 
gereageerd. In 1958 of '59 werd er door schipper Koopman uit Dordrecht wel 
wat in gezien en deze kocht er een voor eigen rekening om gebruikt te worden 
in een NPV groep. Sommige oudere vletten hebben geen bouwnummer. In juni 1986 
was de telling van het aantal door Beenhakker gebouwde schepen opgelopen tot 
8784. Momenteel wordt de fa. Beenhakker voortgezet door Jacob Beenhakker en 
zoon Theo.  
 
Door Bert Nagelkerke en Henk Bos werd in 1969 de ‘Thor Heyerdaal’ 
zeeverkennersgroep in Heemskerk opgericht en door het ontbreken van voldoende 
financiën werd besloten tot zelfbouw van de Lelievlet over te gaan. Landelijk 
waren er geen tekeningen beschikbaar, zodat de gegevens bij de bestaande 
vletten moest worden verzameld. In 1970 werd begonnen met het opmeten van 
ongeveer 100 vletten om de gemiddelde afmetingen vast te kunnen stellen. Aan 
de hand van de verkregen meetgegevens zijn er tekeningen gemaakt en werd een 
serie van 6 vletten gerealiseerd met de frequentie van 1 casco in de 3 weken.  
Vanwege de vele blijken van interesse voor de gegevens en de tekeningen, is 
op initiatief van schipper Jaap Everts, door de Landelijke Admiraliteit 
besloten de gegevens gebundeld op te nemen in het Blauwe Vademecum.  
Evenals bij de voorgaande drukken wil ik U vragen opmerkingen, aanmerkingen 
en verbeteringen enz. aan mij te willen doorspelen om een en ander in een 
volgende editie te kunnen aanbrengen.  
    
              Henk Bos 1 juni 1988 
       Landelijk Nautische en Technische Commissie.  
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16 Samenstelling met namenlijst 
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22 Spantenlijst met zij- en bovenaanzicht en doorsnede 
25 Huiduitslagen: vlak, kim, boeisel en spiegel, voordek en voorschot, achterdek met 
   achterschot, scheg en wrangen 
35 Indeling voordek. achterdek, dolpot en mik 
36 Zwaardkast en mastkoker, uitslag en constructie 
38 Zwaard en zwaardloper 
40 Roer, houder,voor helmstok, plaats van vingerlingen 
43 Hanekam, dofthouder en zwaardboutplaatje 
44 Sleepoog, hijsoog, landvastoog, grootschootoog en kikkers 
45 Fokkeschootogen, roerborgogen, wantogen en handgreep zwaardloper 
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47 Mast 
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52 Lummelbout en wervel 
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Veranderingen en verbeteringen in deel 8 DE LELIEVLET per 1 juni 1988  
 1 jaartal en druk vervangen  
 2 vervangen door een recent exemplaar  
 4 8e druk stukje geschiedenis  
21 scheg en stootlijsten schotten alsmede de wrangen aanbrengen middels een 
   kettinglas + diverse uitbreidingen dollen en mik naar houtlijst  
24 extra tekening spanten met denningen.   
   strip 40 x 5 lang 1000 op voorschot 
35 hoogte strip aanpassen van dolpot  
36 2 lijntjes aanbrengen in de voetplaat mastkoker  
   strip 40 x 5 lang 1000 op voorschot 
46 dollen en mik bijschrijven  
54 voorste buikdenning lengte 1395 mm 
55 wrikriem is 60 mm dik  
58 7 lagen doek. Polyester opbergzak  
61 materiaal 280 lang, materiaal pijp 3/4" x 5  
62 4 wieltjes polytheen  
  
Aangevuld met keuringsformulieren:  
81 Casco  
83 Tuigage  
84 Houtwerk  
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TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET CASCO  
  
- De Lelievlet is een stalen zeil-, roei- en wrikvlet, lengte over alles 5.60 
  meter (± 5 cm).  
- De breedte inwendig gemeten achter de mastkoker bedraagt 1.80 meter  
  (+/- 5 cm).  
- De kimmen, boeisel, dekken en luchtkastschotten zijn 3 mm dik.  
- Het vlak, spiegel, zwaardkast en mastkoker zijn 4 mm dik.  
- De spiegel is gebogen (minimaal 10 mm).  
- Het vlak is over de gehele lengte voorzien van een V-vorm (minimaal 10 mm).  
- Rondom het schip bevindt zich het dolboord van 1" gaspijp aan de  
  buitenzijde, met dien verstande dat het dolboord aan de spiegel aan de 
  binnenzijde is aangebracht.  
- Op de scheiding van boeisel en kim wordt een berghout aangebracht van 20 mm  
  rond massief.  
- In het schip wordt het voordek en het achterdek gevormd door twee  
  luchtkasten.  
- De dekken worden inwendig gesteund door opgelaste strippen. Het verdient  
  aanbeveling aan de binnenkant van het achterschot een verticale steunstrip  
  aan te brengen i.v.m. de mik.  
- Dekrondte zo aanbrengen dat de dekken 20 mm onder de naad van boeisel en  
  kim uitkomen.  
- De stootlijsten op de schotten vastzetten met een kettinglas en bij de huid  
  volledig aflassen.  
- De wrangen inclusief de steunstrip aan het voorschot dienen uitgestrookt te  
  worden en haaks op de hartlijn van het schip gemonteerd te zijn. De wrangen  
  op de kopse kanten geheel aflassen. Aan 1 kant 50 mm en aan de andere kant 
  100 mm.  
- In de ruimte tussen dek en de naad van het boeisel en de kim bij de  
  luchtkast schotten in totaal 4 afwateringsgaten aanbrengen van 16 mm rond.  
- De naden van het vlak aan de boeg worden voorzien van slijtstrippen en  
  beginnen 25 mm achter het voorste luchtkastschot, zoals aangegeven op 
  pagina 24 (3 stuks) profiel 16x8 halfrond of 15x5 plat.  
- Vingerlingen en de mikpijpjes dienen beslist in elkaars verlengde te staan.  
- Wantogen iets schuin op het dolboord aanbrengen, in lijn met het want.  
- Doftsteunen met 45 mm doft uitrichten op de luchtkast-stootlijsten en 
  voorzien van waterloop gaatje.  
- Scherpe kanten breken en afbramen, pijpwerk soevereinen.  
- Lasspetters en fouten zoals overgelaste hechten en verhoogde start  
  verwijderen.  
- Het SN-nummer (opgegeven door het Landelijk Bureau) wordt gelast op de  
  spiegel aan de binnenzijde.  
  
Bij het casco behoren:  
1 midzwaard, gemonteerd met een zwaardbout M12x55 voorzien van een borging.  
1 roer voorzien van 2 boutjes M6x50 verzinkt en 2 Nyloc moeren M6.  
1 mastbout M12x120 verzinkt met Nyloc moer.  
1 mastgrendel M12x120 verzinkt met vleugelmoer, verzinkt.  
1 zwaardgrendel met ketting verzinkt, gemonteerd.  
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SPECIFICATIE HOUTWERK EN BESLAG VOOR LELIEVLET  
 
 
 
1 grenen mast 5600 mm voet vierkant 90 mm met hommer  
 
1 grenen gaffel lang 2700 mm met essen klauwen met gaffel- en klauwspruit  
 
1 grenen giek lang 2750 mm  
 
1 grenen vaarboom lang 4000 mm met klauwtje en plastic druif  
 
1 hickory helmstok lang 950 mm  
 
6 essen roeiriemen van 11 voet  
 
1 essen wrikriem van 12 voet  
 
 
Oliën voor bovengenoemde artikelen 
  
 
1 bouwpakket van buikdenning met schroeven  
 
2 doften 1850 x 200 x 35 mm yang  
 
1 gebogen vlaggenstok essenhout  
 
1 anker + 1 m ketting 8 mm verzinkt     )  
 
1 mastring verzinkt inw. 67 mm met 3 ogen    )  
 
1 mastring verzinkt inw. 50 mm met 4 ogen    ) Model  
 
1 giekring verzinkt inw. 47 mm met 1 oog en wervel  )  
 
1 lummelbeslag         ) Scouting Nederland  
 
6 dollen verzinkt         )  
 
1 mik 1210 mm verzinkt       )  
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TECHNISCHE BESCHRIJVING STANDAARD LELIEVLETZEIL 12,15 m² 
  
Algemeen:  
Het oppervlak van het grootzeil is 8,15 m². 
Het oppervlak van de fok is 4,00 m². 
Max. totale afwijking van het oppervlak 5% (0,608 m²).  
Het oppervlak wordt bepaald door het meten van 1 driehoek voor de fok en  
2 driehoeken voor het grootzeil (zie tekening).  
De 3 zijden van een driehoek moeten gelijktijdig worden vastgezet en gemeten.  
  
De max. spanning in de lijken mag tijdens het meten 15 kg zijn.  
Niet meegerekend worden:  
 a. de bolling in het zeil;  
 b. de broek van de fok (max. 10% van de lijklengte);  
 c. de holte in het achterlijk van de fok (max. 3% van de lijklengte);  
 d. de bolling van het achterlijk van het grootzeil.  
  
Materiaal:  
Polyesterdoek ongeveer 220 g/m², goed gestabiliseerd, zo licht mogelijk 
gecoat.  
 
Te gebruiken garen: U.V. bestendig polyester garen overeenkomend met  
125 dernier/3, bij voorkeur Barbour of gelijkwaardig.  
 
Lijken grootzeil 8 mm driestrengs wit polyester touw, lange slag,  
4,6 kg/100 m aangezet met polyester garen 18/3.  
 
Voorlijk: RVS draad 7x7 of 7x19 3 mm rond voorzien van talurit of flexcone 
klemmen en 2 RVS peerkousen.  
Stagleuvers aan de fok 40 mm messing, voorzien van plastic bescherming.  
  
Zeillatten essen, breed 35 mm,1x58 cm en 2x63 cm lang.  
Zeiltekens, letters en cijfers zwart nylondoek, geplakt en bij voorkeur 
opgenaaid. 
  
Zeilringen voorlijk fok, bovenlijk grootzeil, onderlijk grootzeil 10 mm rond 
inwendig.  
 
Halshoek fok: 12 mm rond inwendig; 
schoothoek grootzeil: 16 mm rond inwendig ingenaaid;  
Schoothoek fok: 20 mm rond inwendig ingenaaid.  
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Constructie  
  
  
Rondte aan te brengen door profilering en aansnijden. 
Grootzeil:  
Innemingen voorlijk:  28 mm (halsnaad) achterlijk:  10 mm (halsnaad)  
      20 mm          7 mm  
    11 mm          4 mm  
               2 mm  
Fok:  voorlijk   20 mm (halsnaad) achterlijk: 14 mm (halsnaad)  
    15 mm      10 mm  
    10 mm            5 mm  
         5 mm            2 mm  
  
Zeilringen in de hoeken in minimaal 7 lagen doek.  
Zoom achterlijk grootzeil, achterlijk en onderlijk fok volgens A of B.  
 
  

 A    B  
 
Bij methode B: niet knippen maar afsmelten.  

Zoom onderlijk, voorlijk en bovenlijk grootzeil:  
 
Lijk vastzetten aan polyester tape breed 60 mm van 250 grams doek.  
Voorlijk fok nastelbaar.  
Onderlijk fok + 40 cm van achterlijk versterken met tape.  
Versterkingen aanbrengen volgens goed gebruik.  
Zeillatzakken: insteekmodel met elastiek, dubbel stikken.  
Zeiltekens: stuurboord het hoogst, Lelie 38x40 cm; V 38x40x5 cm;  
Cijfers 30x 20x5 cm geplakt en ter bevordering van de levensduur bij  
voorkeur gestikt.  
  
Bij het zeilplan behoort:  
1 Grootzeil  
1 Fok  
3 zeillatten  
4 bindsels nylon 3 mm dik lang 1 m voor: nokhoek, klauw-,hals, en 
  schoothoek.  
1 rijglijn nylon 5 mm dik lang 4 m  
2 marllijnen nylon 3 mm dik lang 6 m  
1 ruime polyester opbergzak  
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Het verkrijgen van een SN-nummer voor een eigenbouw vlet. 
 
 
Hiervoor bestaan er drie mogelijkheden: 
 
1 De Regionale Technische Commissie keurt het schip aan de hand van 
 richtlijnen en tekeningen en vraagt bij akkoord door middel van een  
 ondertekend keuringsrapport een nummer aan bij het Landelijk Bureau 
 via het secretariaat van de Lokale Admiraliteit. 
 
2 De Regionale Technische Commissie vraagt assistentie van de L.T.C. en 
 zij gaan samen een keuringsrapport opstellen. 
 
3 Op verzoek kan ook de L.T.C. een keuring uitvoeren. 
 
 
Benodigdheden voor een keuring: 
 
a. tekeningen (zie vlettenboek); 
b. richtlijnen (zie onder); 
c. in te vullen keuringsrapport (zie blz 80); 
d. meetlijsten (zie blz 81 en verder). 
 
 
Richtlijnen 
voor de keuring van vletten ter verkrijging van een SN-nummer. 
 
- Schepen moeten van staal zijn, van voldoende kwaliteit en voldoende dikte: 
  vlak, spiegel, zwaardkast en mastkoker 4 mm dik; 
  kimmen, boeisel, dekken en luchtkasten 3 mm dik; 
  zwaard, scheg en roer 5,5 mm dik; 
  dolboord 1" gaspijp; 
  berghout 20 mm rond massief. 
 
- Voldoen aan de maatvoering: 
  lengte 5,60 m +/- 5 cm; 
  breedte 1,80 m +/- 5 cm (achter mastkoker inwendig gemeten); 
  holte tussen 0,90 en 0,95 m gemeten vanaf een stak gespannen lijn vanaf 
  voordek over het dolboord achter. 
 
- Scheg, roer en zwaard moeten voldoen aan de tekeningen uit het  
  Lelievlettenboek +/- 2,5 mm. 
 
- Casco moet enigzins stroken en op het oog aan de vorm van de Lelievlet 
  voldoen. 
 
 
Keuring zeilen: 
 
- De constructie is vrij. 
 
- Maatvoering zo dat het oppervlak is 12,15 m2 met een maximum afwijking  
 van 0,608 m2. 
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SCOUTING NEDERLAND LANDELIJKE ADMIRALITEIT 
 
KEURINGSFORMULIER voor SN-nummer van (eigenbouw) vletten. 
 
 
Groep:       te: 
 
Groepsnr.: Admiraliteit: 
 
Naam van het schip: 
 
Bouwjaar: 
 
Bouwer: 
 
Lengte casco:   breedte:   holte: 
 
Afwijkingen casco t.o.v. richtlijnen en/of tekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
Afwijkingen mast, giek en gaffel t.o.v. tekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
Zeilen gemaakt door: 
  
 
Afmetingen fok: voorlijk lengte    m berekend oppervlak: 
 achterlijk    "     m 
 onderlijk    "     m 
 
afmetingen grootzeil: 
 voorlijk        lengte    m berekend oppervlak: 
 bovenlijk    "     m 
 onderlijk    "     m 
 achterlijk    "     m 
schoothoek tot klauwhoek   "     m 
  
totaal oppervlak: 
 
 
Gekeurd door: 
 
Datum: 
 
acc. voorzitter Admiraliteit: 
 
Toegewezen SN-nummer: 
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MEETRAPPORT LELIEVLET CASCO  
  
 
Bootnummer:           Controleur:           Datum:  
  
Punt 0 is achterkant mastkoker/voorkant zwaardkast.  
                                                        min.  gemeten   max. 
 1. Punt 0 - voorste luchtkastschot                     437             461  
 2. Punt 0 - hart voorste roeidolpot                     10              34  
 3. Punt 0 - binnenkant voorsteven. (waar landen        950            1984  
     van boeisel/kimplaat/vlakplaat samenkomen.)   
 4. Punt 0 - hart wantputting                           247             279  
 5. Punt 0 - hart leiogen. (1)                          266             298  
 6. Punt 0 - voorkant voorste doftsteun                 366             368  
 7. Punt 0 - hart leiogen. (2)                          726             758  
 8. Punt 0 - middelste roeidolpot                       888             918  
 9. Punt 0 - hart leiogen. (3)                         1126            1158  
10. Punt 0 - voorkant achterste doftsteun              1326            1358  
11. Punt 0 - grootschootoog                            1876            1908  
12. Punt 0 - achterste roeidolpot                      1876            1908  
13. Punt 0 - hart leiogen. (4)                         1926            1958  
14. Punt 0 - achterste luchtkastschot                  2321            2363  
15. L.O.A. excl. berghout                              5586            5628  
16. Level (verschil top steven - top spiegel.)           55              55  
17. Lengte tussen voorste- en achterste luchtkastschot 2760            2780  
18. Afstand achterschot tot voorkant middelste wrang   1380            1380  
19. Lengte van de zwaardkast op het vlak                941             959  
20. Breedte van het voorschot, gemeten op berghout-    1696            1704  
    hoogte. (inw.)  
21. Breedte van het voorschot, gemeten op het vlak(inw.)1080           1088  
22. Breedte t.p.v. spant 6 op berghouthoogte            1822           1830  
23. Afstand tussen hart wantputting/hart wantputting    1781           1805  
24. Breedte van achterschot, gemeten op berghouthoogte  1496           1506  
 (inw.)  
25. Breedte van achterschot, gemeten op het vlak. (inw.) 877            883  
26. Spiegelbreedte t.p.v. dolboord. (uitw.)              857            863  
27. Spiegelbreedte t.p.v. berghout. (inw. excl. berghout)957            963  
28. Spiegelbreedte t.p.v. het vlak                       567            573  
29. Hoogte voorschot op hart-schip incl. pijp            613            619  
30. Hoogte vlak tot meetlijn langs voorschot             903            921  
31. Hoogte mastbout uit het vlak                         736            754  
32. Hoogte voorkant zwaardkast uit het vlak              497            503  
33. Hoogte achterschot op hart-schip incl. pijp          441            447  
34. Hoogte vlak tot meetlijn langs achterschot           711            729  
35. Hoogte spiegel op hart-schip van vlak tot dolboord   677            683  
36. Hoogte wrikgat                                        81             89  
37. Breedte wrikgat                                       81             89  
38. Afstand tussen hart wrikgat - dolboord               133            147  
39. Hoek hart-schip - spiegel                             59 graden  
40. Hoek spiegel - vlak                                  134 graden  
41. Lengte scheg, gemeten langs vlak                    1036           1044  
42. Hoogte scheg, gemeten loodrecht op het vlak          198            202  
43. Breedte kimplaat t.p.v. voorschot                    541            547  
44. Breedte boeisel t.p.v. voorschot                     238            242  
45. Breedte kimplaat t.p.v. achterschot                  461            467  
46. Breedte boeisel t.p.v. achterschot                   234            238  
47. Berghout (20 mm rond masssief)                       oké    ja      nee  
48. Dolboord (1 duims gaspijp, 33,7 mm uitw.)            oké    ja      nee 
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gecontroleerd volgens mal:  
49. mastkoker      tol.: min 92; max. 96                 oké     ja     nee  
50. dolpotten      tol.: max. 2 mm                               ja     nee  
51. vingerlingen                                                 ja     nee  
52. roerhaken                                                    ja     nee  
53. roerblad                                                     ja     nee  
54. zwaardblad                                                   ja     nee  
55. deksel zwaardkast                                            ja     nee  
56. mikpotten                                                    ja     nee  
  
Extra controlepunten:  
57. slijtstrippen op boeg (700 lang) en kimmen (600 lang)  
 (16 x 8 plat rond; 15 x 5 plat) (afgeschuind)           oké     ja     nee  
58. kikkers op voordek ong. 250 mm uit plecht op dolboord        ja     nee  
59. ogen op spiegel                                              ja     nee  
60. wrangen uitgelijnd                                           ja     nee  
61. vier hijsogen                                                ja     nee  
62. doften uitgelijnd op de dekken                               ja     nee  
63. dolpotten op boordhoogte                                     ja     nee  
64. sleepoog ong. 180 mm onder berghout                          ja     nee  
65. ankerlijnoog                                                 ja     nee  
66. hanekam in hartlijn schip                                    ja     nee  
67. waterafvoer voor- en achterdek rond 16                       ja     nee  
68. contructie kikkers (knijper)                                 ja     nee  
69. waterloopgangen in wrangen                                   ja     nee  
70 plaats wrangen controleren met denningmallen                  ja     nee  
  
Inventaris:  
70. zwaardbout M 12x55 verzinkt met borging                      ja     nee  
71. 2 roerboutjes M6x50 verzinkt met 2 nylocmoeren M6            ja     nee  
72. mastbout M12x120 verzinkt met nylocmoer                      ja     nee  
73. mastgrendel M12x120 verzinkt met vleugelmoer                 ja     nee  
74. zwaardgrendel met ketting verzinkt                           ja     nee  
75. zwaardkastdeksel met boutjes en moeren                       ja     nee  
  
  
Visuele controle:  
78. bolling van het vlak (naar buiten gericht) ong. 10 mm        ja     nee  
79. bolling spiegel ong. 10 mm                                   ja     nee  
80. bolling voorplecht ong. 10 mm                                ja     nee  
81. alle scherpe kanten gebroken                                 ja     nee  
82. kikkers knijpen niet                                         ja     nee  
83. voldoende vlees bij zwaardloper, hanekam,  
    borgpen zwaard, wantputting e.d.                             ja     nee  
84. hoe ziet het schip er uit?                          goed     ja     nee  
85. hoe is de afwerking van het schip?                  goed     ja     nee   
86. lassen?                                             goed     ja     nee 
  
Opmerkingen:  
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MEETRAPPORT LELIEVLET HOUTWERK  
  
Bootnummer:           meter:                     datum:  
  
  
                                                        min.  gemeten  max.  
 1. mast, grenen, lengte (uit een stuk)                 5570           5630  
 2. afmeting voet                                      88x88           90x9  
 3. gat mastbout vanaf voet                              380  
 4. lengte voet - hart lummelbeslag                      900  
 5. lengte voet, onderkant hommerring                   4700  
 6. gaffel rond 47 mm                                   2680           2720  
 7. gaffelspruitstuk bevestiging 600 mm uit uiteinden  
 8. wijdte gaffelspruit                                  130  
 9. lengte klauwspruit                                   300  
10. giek rond 47 mm                                     2730           2770  
11. klauw                                                oké     ja     nee  
12. helmstok maten voet, lengte 150 mm                           ja     nee  
                         dikte   30 mm                           ja     nee  
                         hoogte  75 mm                           ja     nee  
13. lengte helmstok                                      950  
14. lengte roeiriem rond 50 mm                          3113  
    breedte roeiblad                                     120  
    dikte roeiblad                                        25  
15. lengte wrikriem rond 60 mm                          3396  
    breedte wrikblad                                     140  
    dikte wrikblad                                        25  
16. vaarboom                                            4000  
17. lummelbeslag                                         oké     ja     nee  
18. buikdenning                   6 delen 190 x 20 mm x 1345 
    6 delen   190 x 20 mm 1395 
    2 klampen 100 x 30 mm  490  
    2 klampen 100 x 30 mm  530 
    2 klampen 100 x 30 mm  610  
    2 klampen 100 x 30 mm  620 
19. doften                                               oké     ja     nee  
20. 4 dollen 3", met ketting en borging                          ja     nee  
21. 1 mik 1210 mm lang                                           ja     nee  
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MEETRAPPORT LELIEVLET TUIGAGE  
  
Bootnummer:           meter:                     datum:  
  
  
GROOTZEIL                                      min.   gemeten   max.  
 1 achterlengte                                4700             4780  
 2 bovenlengte                                 2560             2640  
 3 onderlengte                                 2560             2640  
 4 voorlengte                                  2610             2690  
 5 schoot op rak (diagonaal)                   3610             3690  
 6 latverdeling (onderkant latzakken)          1135             1235  
 7 latzaklengten (600-650-650) oké               ja              nee  
 8 kousafstand voorlijk                         450              550  
 9 kousafstand boven- en onderlijk  
 (behalve de eerste)                            180              220  
10 voorlijk voorzien van rijglijn oké            ja              nee 
11 uithaaleinden ja nee 
  
FOK  
12 achterlengte                                4030             4110  
13 voorlengte                                  4160             4240  
14 lengte staaldraad kous-kous                 4260             4340  
15 diameter staaldraad                            3  
16 onderlengte                                 1960             2040  
17 pijlhoogte van de ronding                    100               80  
18 kousafstand voorlijk                         700              800  
19 onderste kous uit de hals                    350              450  
20 fokkezak oké ja nee  
  
ALGEMEEN  
21 afwerking van de zeilen:  
22 kwaliteit:  
  
ZEILHUIK  
afmetingen:  
  
ONDERDELEN                     afmetingen:          opmerkingen:  
1 voorstag                     4,99 m 4 mm 7x7  
2 wanten                        4,2 m 4 mm 7x7  
2 kettingen langschalmig           0,35 m 5 mm  
1 spanner met klephaak                   10 mm  
72 m polypropyleen bruin                 10 mm  
20 m polypropyleen bruin                 14 mm  
20 m polyesterschoot wit                 10 mm  
6 touwkousen                           1 1/4 "  
3 touwkousen                               2 "  
12 H sluitingen                          1/4 "  
2 H sluitingen gedraaid                  1/4 "  
9 H sluitingen                          5/16 "  
4 1-schijfsblokken                       43 mm  
1 1-schijfsblok met hondsvot             43 mm  
2 2-schijfsblokken                       43 mm  
1 schootring                             90 mm  
1 verklikker + klem  
1 Nederlandse vlag                  40 x 60 cm  
1 meerpen                                50 cm  
1 ketting voor de fok          250 mm dik 5 mm  
 
 



85 

 






