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 De Stormmeeuw, na de eerste refit in Den Helder, nu met doghouse met grote vierkante ramen. 

(Foto Collectie Maritieme Historie) 

 

Grote, witte polyester jachten overheersen dezer dagen de markt. Zijn de mallen klaar, dan kun je 

goedkoop in serie duizenden gelijke rompen produceren. Bavaria, Jeanneau en Dufour zijn de 

bekende namen. Het zeilt goed en makkelijk dankzij alle lieren en rolfokken. Van binnen 

comfortabel, veel stahoogte en dankzij al het plastic, nauwelijks onderhoud, schoonmaken volstaat. 

Wat wil je nog meer? 

 

De tegenstelling kan nauwelijks groter. Een kleine groep fanatieke zeilers kiest voor schoonheid uit 

het verleden. De romp van hout of staal, slanke lijnen en voor en achter een flinke overhang. In de 

kleine, lage kajuit is het vaak sfeervol, maar verder behelpen. Het zeilen staat immers voorop. Hout 

blijft veel onderhoud vragen, elk jaar eindeloos schuren en lakken, als er tenminste niet weer een 

paar nieuwe spanten en gangen in moeten. Veel van deze klassieke, scherpe jachten zijn vaak al toe 

aan een tweede of derde restauratie in hun lange leven. 

Bij de Vereniging Klassiek Scherpe Jachten zijn 250 van deze prachtige, historische zeiljachten 

aangesloten, maar er zeilen er in het wild nog meer rond. In het verleden was het bezit van een jacht 

alleen weggelegd voor de happy few. Pas door de komst van eenheidsklassen, zoals de BM en 

pampus kon iedereen het water op. Tot die tijd bouwden de werven een unieke one off, toegespitst 

op de wensen van de opdrachtgever of een kleine serie van bekende ontwerpers. 

 



Ontwerper 

De Zweed Bertil Bothen ontwierp een negen meter lang, sloepgetuigd jacht met mooi verlopende, 

maar heel volle lijnen. Met 2,82 meter opvallend breed. De schuinstaande achtersteven maakt een 

hoek van 45 graden met de waterlijn, maar door de S-spant en de hoog geplaatste spiegel laat het 

achterschip het water goed los. Een opmerkelijk scheepje. De eerste, de Sun Gull, werd in 1938 

gebouwd op de Zweedse helling van Anderson in Uddevalla. De heer Clarkson uit Hove in Sussex 

ging deze Gull yachts in Engeland importeren. Met redelijk succes, ondanks de tien procent 

importheffing op buitenlandse jachten, vonden ze gretig aftrek. Hier in Nederland begon de werf 

Wester in Woubrugge ze te bouwen. 

De inmiddels tachtigjarige zoon van de toenmalige werfbaas vertelt: „Mijn vader bouwde de kleine 

gull van 7,50 meter en de grote van negen meter. Karveel, pitchpine gangen op eiken, gestoomde 

spanten. Gietijzeren ballastkiel en opbouw en kuip van teak. 

„Tijdens de oorlog werd de bouw stopgezet en erna niet meer opgevat. Eén van deze grote gulls 

werd in de herfst bij slecht weer opgehaald. Direct bij aankomst in Engeland werd mijn vader 

gebeld: “Al de nieuwe zeilen zijn aan flarden gescheurd, maar het schip heeft zich goed gedragen”. 

Dit was een mooi compliment voor bouwer en ontwerper.‟ 

 

Adelborsten 

De Stormmeeuw werd in 1939 niet aan Clarkson geleverd, maar aan de heer Peeters uit Schiedam, 

militair en wapenhandelaar. Omdat hij met het jacht vooral op zoet water wilde zeilen, koos hij voor 

teak gangen. Al in 1940, voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, schonk hij de 

Stormmeeuw aan de Koninklijk Marine Jacht Club in Den Helder, het kreeg nummer Y 8C78. 

Waarschijnlijk werd het jacht door de Duitse Kriegs Marine in beslag genomen en naar Kiel 

gebracht, na de oorlog kwam het terug in Den Helder. De KMJC had meerdere jachten voor 

opleiding van de adelborsten en ter vermaak van de officieren: de Najade, de Fortuin II, de Kijkduin 

en de Urania 1, 2, 3 en 4. 

In 1953, 1955 en 1956 deed de Stormmeeuw mee aan de Hoek van Holland Harwich race, in 1955 

of 1956 ook aan de beroemde Fastnet race. Ook voormalig duikbootkapitein Piet de Jong, minister 

president van 1967 tot 1971, zeilde regelmatig met dit schip. 

In de periode 1959-1961 werd de Stormmeeuw op de Rijkswerf herbouwd. Ze werd 

gemoderniseerd met een hoog hondehok met forse, vierkante ramen achter. Het Petrol motortje van 

twaalf pk - starten op benzine, lopen op petroleum - ging er uit. Er kwam een Volvo Penta MD 2 

van zestien pk in, vertelt bootsman Le Cointre van de marine, die verantwoordelijk is voor het 

onderhoud en zeilklaar maken van de jachten. 

 

Jaar werken 

Op 26 februari 1974 werd de Stormmeeuw van de sterkte afgevoerd en op 11 juni gekocht voor 

23.980 gulden door ir. E.C. Wijga uit Hollandsche Rading, lid van het KMJC. „Samen met mijn 

vader, moeder en mijn zus zeiden we met een sloep‟, vertelt Bas Hoffmann. „Mijn oom Erik 

Hoffmann kocht in 1965 een prachtig spiegelsloepje, afkomstig van de logger VL-165. Later kon ik 

die overnemen. In 1988 kocht ik de Wicky, een heerlijk zeilende boemerang, gebouwd bij Kroes. Ik 

kreeg vaste verkering met Merel Schipper en samen gingen we op zoek naar een groter schip met 

meer ruimte en voor langere tochten. Op 13 juli 2001 kochten we voor 25.000 gulden de 

Stormmeeuw van de heer Wijga in de haven van de KMJC in Den Helder, ruim vijftig jaar haar 

thuishaven. 

„Het schip ging bij de Haarlemse jachtwerf van de familie Opzeeland de kant op. Je begint eerst 

alles wat slecht lijkt te slopen. De opbouw en het dek begonnen te delamineren. Het bovenstuk van 

de voorsteven was rot, twee gangen konden er ook beter uit. Uiteindelijk hielden we een open romp 

over, voordat we weer konden gaan bouwen. Ik ben scheepstimmerman, dat scheelt. Merel deed al 

het voorwerk: krabben, schuren en lakken. Daar gaan heel veel uren in zitten. Na een jaar hard 

werken, kon de Stormmeeuw weer te water. Maar onze relatie ging kapot, ik werd alleen eigenaar.‟ 

 



Geen vislijm en pek 

Het schip ligt er prachtig bij. Het hondehok ging in de container, de doorzon ramen zijn vervangen 

door ovale patrijspoorten, speciaal door een bronsgieter in mallen van Brusselse klei gegoten. In het 

eerste ontwerp wordt de roef onder de mast onderbroken door een bak voor de vallen, nu werd het 

door getrokken, alleen visueel onderbroken door een teak tussendek. 

Geen ouderwetse vislijm en pek meer, nu werden twee componenten polyuretaanlijm en epoxy 

toegepast. De spanten werden gestoomd in een PVC-buis die was aangesloten op een fluitketel op 

het vuur. 

Inmiddels zeilt Bas al een paar jaar als zetschipper in de chartervaart. Trots zegt hij van de 

Stormmeeuw: „Ze zeilt uitstekend en makkelijk, ook solo. Ze is goed zeewaardig, boven windkracht 

vijf worden het jacht en haar schipper gelukkig.‟ 

 

Scheepsgegevens 

De Stormmeeuw, Gull class, platgat S-spant, ontwerper Bertil Bothen, Zweden. 

In 1939 gebouwd bij Wester te Woubrugge. Lengte over dek: 9,32 meter. Lengte waterlijn: 7,50. 

Breedte: 2,84 meter. Diepgang: 1,45 meter. Gewicht: 7,50 ton. Ballast: drie ton. Getuigd: 45 m2. 

Iedereen, die meer weet van dit schip, de werf of andere Gull jachten wordt vriendelijk verzocht te 

reageren: bas.hoffmann@hotmail.com 

Meer info: http://stormmeeuw.wordpress.com 

 

 

 
Om de twee jaar worden in Hellevoetsluis wedstrijden gehouden voor de klassiek scherpe jachten: 

the Dutch Classic Yacht Regatta. Op de foto rechts de Stormmeeuw, na de laatste restauratie. Links 

een ander klassiek scherp jacht, de Stormvogel, van de klasse kleine cruzer racers. (Foto Hajo Olij) 
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