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Zomer? 

Ja, het is juni, juli, augustus en september 

geweest, maar van een mooie zomer was 

niet echt sprake. Wind hebben we genoeg 

gehad, de zon liet het vaak afweten.  

Op de werf hebben we ook deze zomer 

weer genoeg restauratie- en 

onderhoudswerk gehad: open schouwen, 

een pluut, een Staverse jol, dé BM,  

een Lemsteraak, De Coene Haan en vele 

doe-het-zelvers. Wat ons betreft een prima 

zomer, ondanks het weer!  

Dit is al weer de tiende nieuwsbrief en we 

horen regelmatig hoe zeer u de nieuwsbrief 

waardeert. Dank daarvoor en we wensen 

iedereen weer veel lees- en kijkplezier. 
Henk en Ciska van der Meulen

Wat een juweeltje! 

Voor het eerst sinds jaren is de 12m2 weer in de vaart. Mijn vader Johannes was begonnen 

met het restaureren van deze fraaie klassieker, maar heeft de restauratie helaas niet af kunnen 

maken. Wij wilden zijn juweeltje weer in de vaart brengen. Johan heeft het meeste afgemaakt 

van wat zijn pake niet meer kon doen. Maar ook kleindochter Julia heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd. Zo hebben er toch weer drie generaties aan één scheepje gewerkt. 

Al een paar keer is deze echte BM beschreven in de nieuwsbrief en uiteindelijk heeft het 

scheepje voor het eerst gezeild op ons reünieweekend: een heel fraai gezicht! 

Johan en Julia en de BM van pake Johannes       De eerste zeiltocht van de BM 

 
Beurs Klassieke Schepen in Enkhuizen 

Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 november bent u weer van harte welkom op 

onze stand in de tent op de Gependam in Enkhuizen. De beurs is geopend van 10.00 

tot 18.00 uur. Ook dit jaar hebben we de stand ingericht met foto's, een diashow en 

een bord met het aanbod van gebruikte schepen.  

 

 



‘Nieuwe’ open schouwen 

Afgelopen jaar zijn twee open schouwen vaarklaar gemaakt: een 6 meter en een 6,75 meter. 

Het 6 meter scheepje kreeg voor de eerste keer in 2006 een opknapbeurt. Vooral de kimgang 

aan bakboord was toen nodig toe aan vervanging. Nu bij de tweede restauratie waren enkele 

vlakdelen en leggers aan de beurt samen de kimgang aan de stuurboordzijde. Met deze 6 

meter schouw kan de eigenaar 

nu weer jaren probleemloos 

genieten van zeilplezier op de 

Friese wateren. 

Van de havenmeester in 

Naarden kreeg ik vorig jaar 

een telefoontje over een 

schouwtje dat daar lag en wel 

in heel slechte staat 

verkeerde. Bij aankomst lag 

het dan ook half onder water! 

Aan het model te zien, ook al 

was de helft maar zichtbaar, 

leek het wel een heel mooie 

schouw te zijn. We hebben de 

schouw mee naar Sneek 

genomen en zijn meteen begonnen met restaureren. Ricardo heeft leggers vervangen, nieuwe 

gangen erin gezet en de binnenbetimmering aangepakt. Nog maar halverwege, kwam een 

geïnteresseerde zich melden. De koop was snel rond en de nieuwe eigenaar heeft vol 

enthousiasme de rest van de werkzaamheden afgemaakt. Sinds het reünieweekend afgelopen 

september is ook dit schip weer in de vaart. 

De werf online 

Op www.johvdmeulen.nl kunt u nu met een 

muisklik rondkijken in beide grote loodsen. Het 

is de bedoeling om meer van deze 

panoramafoto's te plaatsen op de Van der 

Meulen site. Zo krijgen nieuwe klanten een goed 

beeld van de ruimte en accommodatie die wij 

bieden. Op www.yuliayachting.nl plaatsen we 

nieuwe foto’s, zodat we de Yulia 34 nog beter te 

kunnen promoten. 

Reünieweekend ’t Skouspul: 23, 24 en 25 september 2011 

Voor de 31
ste

 keer al weer kwamen vele eigenaren met hun schepen naar de reünie. In 1980 

bestond de werf 100 jaar en is ’t Skouspul begonnen met deze traditie. Dit jaar startten we 

vrijdagavond met presentatie van Jaap Jongsma van Zeilmakerij Molenaar uit Grou. Hij liet 

zien hoe zij zeilen maken voor onder andere ronde en platbodemjachten. Jaap liet een stukje 

zeildoek rondgaan dat tegenwoordig op de SKS-skûtsjes wordt gebruikt. Verbazing alom over 

de dikte en stugheid van dit doek. Hij gaf zeer nuttige tips over hoe wij zelf onze zeilen goed 

op het schip kunt zetten. Velen hebben hiervan geprofiteerd tijdens de wedstrijd op zondag. 

Zaterdag hebben we gestreden om de VDM-bokaal. In eskaders vertrokken we naar het 

Starteiland in het Sneekermeer. Het was prachtig zonnig weer en we hebben ons uitstekend 

http://www.johvdmeulen.nl/
http://www.yuliayachting.nl/


vermaakt met de spelletjes die waren bedacht. De dag werd -nieuw!- afgesloten met een 

barbecue, waarbij het prachtige nazomerweer zeer welkom was. 

Zondag is al 31 jaar de wedstrijdzeildag. Zonovergoten en met een windkracht 3 beleefden we 

een schitterende zeildag op de Witte en Zwarte Brekken. Het snelste schip dit jaar was de 

Vrouwe Cornelia (voorheen De Boarre) van Focco van Brug. 

Hieronder ziet u een impressie van de wedstrijd. Foto’s kunt u downloaden van de website.  

Aan het eind van het weekend konden de schippers een ‘klompke’ meenemen. Ze zijn 

gevraagd de klomp deze winter zeilklaar te maken, zodat we volgende jaar een volwassenen 

race kunnen organiseren. Heeft u nog geen klomp, kom ’m gerust op de werf afhalen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwe Cornelia               De Jonge Jan en Jacoba C.     De Fleanende Fisker 

Restauratie houten Lemsteraak HD 82

Henry van de Wal is van de grote, 

zware klussen. Afgelopen winter 

‘stoeide’ hij met de berghouten van 

het Statenjacht. Nu was de HD 82, 

een Lemsteraak uit Huisduinen, met 

nog functionerende bun aan de 

beurt. Stuurboord en bakboord 

achter moesten grondig aangepakt worden: nieuwe leggers en nieuw gangen. Als Henry klaar 

is met zijn vakwerk, dan kunnen de nieuwe delen van deze aak weer tijden mee.  

Pieter-Nenne stuurloos?

Na een verregend seizoen geeft 

Pieter Postma het roer van de 

Pieter-Nenne een grondige 

opknapbeurt. De aak lijkt 

stuurloos, maar dat is gelukkig 

tijdelijk. De tochten over de 

Friese wateren en het wad, 

hebben duidelijk hun invloed 

op de houten delen gehad. 

Pieter vond het tijd zijn roer er 

weer als nieuw uit te laten zien. 



Redactie: Henk en Ciska van der 

Meulen, en Klaas Smit. Bijdragen voor 

de nieuwsbrief kunt u mailen naar 

ksmit67@gmail.com of 

info@johvdmeulen.nl.  

Jachtwerf Joh. van der Meulen / Yulia 

Yachting, Selfhelpweg 11-13, 8607 AB 

Sneek. www.johvdmeulen.nl en 

www.yuliayachting.nl  

Aanbod houten schepen – www.houtenschepen.nl 
                            

Pluut - 9,44m                       Fries jacht - 5,27m                             Vissermanschouw - 8m                    Kajuitschouw - 7,5m 

   

 Tjotter - 4,66m                                       Kajuitschouw - 8m                                     Zeeschouw - 9m 

 Kajuitschouw - 7,5m           Kajuitschouw - 7,5m   Grundel - 8,35m 

 Pluut - 9,3m   Hoogaars - 11,9m   Zeeschouw - 8,5m 

 

 

De Staverse jol Bruinvis (7,8 m) op 

de foto hiernaast, is in Enkhuizen 

aanwezig tijdens de beurs Klassieke 

Schepen. De meeste schepen zijn op 

de werf te bezichtigen. 

Actuele prijzen vindt u op de 

website www.houtenschepen.nl. 

 
U bent van harte welkom op onze 

werf in Sneek! 
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