
1717

Onze Vloot 
Tekst: redactie | Foto’s: Edwin de Kemp

Optimist:  1-mans jeugdboot,  
voor de leeftijd 7-15, tot 50 kg

Cadet:  2-mans jeugdboot,  
voor de leeftijd 11-15 tot 55 kg

RS Feva:  2-mans jeugdboot,  
voor de leeftijd 11-17 tot 55 kg

Splash:  1-mans jeugdboot,  
voor de leeftijd 12-21 tot 50 kg

Laser:  1-mans zwaardboot,  
voor jeugd en volwassenen vanaf 65 kg

Optimist, aantal 17 en 3 wedstijdboten Cadet, aantal 7

Splash, aantal 8RS Feva, aantal 3

Laser, aantal 6

Hierbij presenteren we u een 
overzicht van onze vloot. 

Optimisten
De eerste 15 optimisten werden 
in 1974 gebouwd door bootsman 
Jan Schouten. Deze hoorden bij de 
eerste 50 in Nederland. Een van 
bootjes is nog altijd in de vaart en 
wordt gestuurd door de kleinzoon 
van Jan. De Optimisten droegen 
de namen van Disneyfiguren zoals 
zoals Kwik, Kwek en Kwak en 
Donald Duck.

Lasers
Een ontwerp uit 1969 dat in de 
jaren 70 relatief vroeg zijn intrede 
deed op de club doordat de 
importeur in Stolwijk was gevestigd. 
De laserklasse is uitgegroeid tot 
de populairste wedstrijdklasse 
ter wereld en sinds 1996 een 
olympische zeilklasse.

Centaur
Voor het eerst gebouwd in 1960 
en al ruim 45 jaar onderdeel van 
de zeilvloot. De boot is al die tijd 
onveranderd gebleven.

RS Feva
Nieuwste zeilklasse in de vloot. 
Met z’n flashy zeilen en sportieve 
zeileigenschappen de absolute 
toekomst van het jeugdzeilen.
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Het andere deel vloot van de verenigingvloot bestaat uit wherry’s (single- en 
dubbel wherry, we hebben er nu nog 6 van) en C boten. Oorspronkelijk van 
hout, maar tegenwoordig ook vaak van kevlar. De C boten zijn wat smaller, maar 
zijn door toerroeiers prima te varen. De vloot bestaat uit 8 vieren en 7 C2 met 
stuur. Enkele zijn ook als ongestuurde C3 te gebruiken. We hebben ook nog 
enkele klassiekers, waaronder de ‘‘IJsvogel’’, een prachtige houten WC2x.

Jeugdskiff, aantal 6

Skiff2, aantal 14

Wedstrijd4, aantal 5

Singel Wherry, aantal 3

C2/3, aantal 6
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Roeiboten waren vroeger 
hoofdzakelijk van hout. Voor het 
toermateriaal werd de huid vaak 
overnaads opgebouwd. De breedste 
typen, wherry’s, werden ook zelf 
gebouwd bij de RZVG destijds 
door Jan Schouten sr., zoals ‘‘de 
Scheijgrond’’. Sinds de 70 jaren is 
het hout geleidelijk vervangen door 
kunststof. Allereerst bij de skiffs 
(1x) en ten slotte bij de toervloot. 

Leuk om te weten is dat we lang 
geleden ook nog wherry’s hadden 
met behalve de riemen ook een 
mast met een zeil, waarmee op 
ruime rakken gezeild kon worden.

De toervloot draagt hoofdzakelijk 
de namen van de plassen en 
wateren uit de Reeuwijkse 
omgeving zoals de ‘‘IJssel’’, de 
‘‘Breevaart’’ en de ‘Elfhoeven’. Er 
zijn uitzonderlijke namen zoals die 
‘‘Tweedrie’’, omdat die boot de 
eerste boot was waarin zowel 2 als 
3 roeiers konden roeien. 

De gladde vloot draagt de namen 
van watervogelnamen zoals de 
‘‘Fuut’’, ‘‘Wulp’’.  Voor de jeugdboten 
zijn er ook speelse namen als 
‘Grut’, ‘Kriel’ en ‘ZoefZoef’. Omdat 
deze namen namen opraakten zijn 
er de roofvogelnamen gekomen 
zoals de ‘‘Havik’’, de ‘‘Sperwer’’ 
en onlangs de ‘‘Rode Wouw’’. 
Voor de jeugdwedstrijd boten zijn 
er aansprekende namen uit de 
verhalen van Tonke Dragt zoals 
‘‘Ardanwen’’, ‘‘Idanwen’’ en uit 
de klassieke literatuur zoals de 
‘‘Nemesis’’ (godin van de wraak). 
Deze namen zijn aangedragen door 
de kinderen.

De boten worden door de 
vereniging gekocht, in lijn met 
wat in de roeiwereld gebruikelijk 
is. Een enkele keer wijken we 
ervan af, zoals bij de ‘‘Idanwen’’, 
een echte Empacher topboot die 
is geschonken door Microsoft 
Nederland. Daarnaast zijn in het 
verleden de eerste 2 achten door 
oude wedstrijdroeiers aangeschaft.
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Van de 40 gladde boten binnen onze roeivloot is het grootste gedeelte skiffs  
(25 stuks). Dit betreft zowel skiffs voor de wedstrijdjeugd (6) als skiffs voor 
instructie en voor de ervaren volwassen skiffeur. De andere gladde boten zijn  
2 achten, 6 vieren (waarvan 1 boordgeriggerd en nog van hout) en 7 gladde 
tweeën.  Veel van deze boten worden gebruikt door de wedstrijd- of competitie-
roeiers.  Alle boten in deze categorie zijn tegenwoordig van kunststof of kevlar.

Skiff, aantal 15

Laser II, aantal 4

Randmeer, 2 advance en 2 tourings

Centaur, aantal 6

Acht, aantal 2

Double Wherry, aantal 5

Toer4, aantal 8
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Laser II:  2-mans zwaardboot,  
voor jeugd en volwassenen vanaf 65 kg

Randmeer:  2/3-mans kielboot,  
voor jeugd en volwassenen

Centaur:  2-mans kielboot,  
voor jeugd en volwassenen 
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Speelbok:  de bok voor de allerkleinste die op de club komen
Bokkie:  deze wordt gebruikt voor zeilinstructie, vooral bij de optimisten
Kratje:  deze wordt zowel bij roei- als bij zeilinstructie gebruikt
Snelle bok:  voor deze boot is een vaarbewijs verplicht 
Spring bok:  voor deze boot is een vaarbewijs verplicht, dit is de snelst boot
Bollebok:  vanaf dit schip worden de zeilwedstrijden gestart
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Speelbok
De speelbok in 2000 door Egbert 
de Sauvage en Thijs Struijs gemaakt.

Bokkie
Het Bokkie is in de jaren 60 
gebouwd, echter het exacte 
bouwjaar is niet terug te vinden. 
Wel is zeker dat dit wellicht het 
oudste schip in de vaart is wat 
nog  altijd met grote regelmaat 
gebruikt wordt. In de beginjaren 
was het Bokkie uitgerust met een 
buitenboordmotor. Later is deze 
vervangen voor een binnenboord 
diesel.

Bolle Bok
Bollebok is als kale romp uit 
Engeland geïmporteerd en sinds 
1975 startschip van de vereniging.

In 1975 ingetimmerd door Jan 
Schouten, in 2001 gestript en 
opnieuw opgebouwd door Peter 
Schouten

Bokkie, aantal 1

Snelle Bok, aantal 1

Speelbok, aantal 1

Spring bok, aantal 1 Bolle Bok, aantal 1

Kratje, aantal 3


