
MEEDOEN AAN HET WK ZEEZEILEN IN SCHEVENINGEN, HOE 
MOOI KLINKT DAT? MAAR DAN OOK OP HET PODIUM STAAN, 
DÁT WAS DE AMBITIE VAN WEDSTRIJDZEILER ERIK VAN 
VUUREN. KON HIJ HET WAARMAKEN? 
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Het lijkt wellicht een subtiel samengesteld snijpakket van Centralil Staal, maar het Is toch echt hout. De Inwen

dige ribbenkast bestaat uit een flinke set webframes en /angsverstijvingen. Hotspot wat grote krachten betreft 
is het kie/frame, aan bak- en stuurboord verbonden met twee hoge langsverstijvers. Onderaan het kielframe 

uiteraard de klei (dwarsdoorsnede kleiflens 2,5 x 20 centimeter) en op het frame de doorgestoken mllst. 

e opdracht van voorzitter Stan 
Honey van World Sailing was dui

delijk: "Heren, dames van het IRC en 
ORC, kom eruit." Enkele jaren eerder al 
had de internationale zeilfederatie World 
Sailing, voorheen ISAF, aangegeven een 
gecombineerd WK Zeezeilen te willen 
organiseren, een combinatie van het IRC
én ORC-handicapsysteem. Toen de heren 
en dames afgevaardigden van IRC en ORC 
op het zeilcongres in 2016 moesten beken
nen dat ze er niet uit waren gekomen, 
kregen ze precies één vergaderkamer 
en één uur de tijd. En omdat onder druk 
alles vloeibaar wordt, kwamen ze eruit: 
het Offshore Worlds 2018 zou het eerste 

TEAMCAPT.AJN ERIKVANVUUREN: 

"En toen kwam 
Yvonne thuis 
methet 
WK Offshore 

gecombineerde WK Offshore worden. Wat 
de zeilfederatie anders met het IRC en 
ORC gedaan zou hebben, zal voorlopig wel 
geheim blijven, maar een gecombineerd 

WK was een feit. Op hetzelfde congres in 
Barcelona was ook Yvonne Beusker, met 
een bidbook. Namens diverse organisaties 
probeerde Beusker het WK Offshore van 

Onder de waterlijn Is de romp opgebouwd vit red cedar latten, aan weerszijden voorzien van een b iaxiaal g las

weefsel/legsel van minstens 1000 gram per vierkante meter. Boven de waterlijn is hechthout de basis, ook aan 

dek. De kuipvloer bestaat vit een sandwichconstructie van schuim en g lasvezellamlnaat. 



2018 naar Scheveningen te halen. En dat 
lukte, goed nieuws voor het zeilambitieuze 
Scheveningen. Het toeval wilde bovendien 
dat Yvonne behalve een van de organisa
toren van het WK ook partner is van wed
strijdzeiler Erik van Vu uren. Van Vuuren 
was tot dan toe bezig met een Ocean Class-
40 project. Het Offshore Worlds 2018, bij 
hem voor de deur in Scheveningen? Het 
Class-40 project 'W40' ging de ijskast in, 
Erik wist wat hem te doen stond. 

Peltz:er en Ntezen 
In 2016 was Erik van Vu uren al eens bena
derd door jachtontwerper Arthur Peltzer. 
Erik: "De eigenaar van Waarschip, Roe
lof Niezen, had plannen voor een TP52 
en Arthur vroeg mij om te adviseren bij 
de ontwikkeling van de deklayout." Van 
Vuuren is goed thuis in de wedstrijdzeil
praktijk, is winnaar van de Conny van 
Rietschoten trofee en heeft inmiddels een 
aardige zeil-cv opgebouwd. Het gesprek 
met Peltzer en Niezen bleef niet zonder 
gevolgen. Erik nam destijds geen blad 
voor de mond. "Zou het niet beter zijn om 
met een Class-40 een gooi te doen naar de 
overwinning in de Route du Rhum?" Pro
ject made in Holland zou het gaan heten, 
ook een mooi uithangbord voor de deel
nemende t\ederlandse bedrijven. Erik 
lacht: ··En· .. kw.lm y,·onne thuis met 
het WK Of'·hore. 
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JACHTBOUWERROELOFNIE2EN: 

"Hoezeer ik 
ook denk in 
hout: geen 
helltge huisjes" 

IRC&ORC 
Wadstrijdzetten onder ORC houdt 
in dat er op handtcap 1ezeild 
wordtvollens de Offshore Radn1 
ConlftiJI• Rute. Een tweede 
bekende is het varen vollens het 
Internadonal Ractn1 Certific:ate. 
kortw'eiiRC. 

De Offshore Racing Congress Rule ressorteert 
onder het Offshore Racing Congressen het IRC 
onder de Royal Ocean Racing Club (RORC). Beide 
hebben hun eigen werkwijze, wat zorgt voor 
twee verschillende handicapsystemen. ORC is 
gebaseerd op de berekeningen met een Velocity 
Predietien Program (VPP), met daarin veel data 
van vele zeiljachten. Een bootontwerper kan een 
ontwerp en z'n aanpassingen doorrekenen en ver
gelijken met andere zeiljachten. 
IRC is schimmiger, de exacte regeltjes kent bijna 
niemand. Door het inzenden van bootgegevens 
kun je een proefmeetbrief aanvragen en ontvang 
je een rating. Door meerdere meetbrieven in te 
zenden krijgt de ontwerper meer inzicht in de 
parameters die ertoe doen. 

Schip en bemanning 
Een elementair verschil tussen IRC en ORC is dat 
de IRC is gebaseerd op de data van het schip, 
plat gezegd: een Excelbestand met maten, ter-
wijl ORC stoelt op de prestaties van schip en 
bemanning. Verder werkt IRC met één handicap
getal, terwijl een ORC handicapgetal hoort bij 
een zekere weersomstandigheid. Door drie ORC 
handicapgetallen te hanteren (getallen voor lichte, 
gemiddelde en zware weersomstandigheden), een 
zogenaamd triple number, ontstaat een completer 
beeld van het potentieel van de combinatie schip 
en bemanning. Voor beide handicapsystemen 
geldt dat de gezeilde tijd met de ratings wordt 
omgerekend naar de gecorrigeerde tijd. 
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Ontwerper Arthur Peltzer en Waar
schip-bouwer Roelof Niezen werken al 
veel langer samen. Zodra Erik in 2016 
kiest voor Peltzer en Niezen zit ook hij al 
snel in het hout. Doe-het-zelfwinkelke
ten Hubo wordt de hoofdsponsor en Van 
Vuuren zal de zeilarena betreden op de 
W36 Worlds 2018 Edition, zonder opbouw, 
zonder interieur. Dit protoypye is de 
wegbereider van de W36 Life, Waarschips 
nieuwste cruiser/ racer, mét opbouw en 
mét interieur. Nadat World Salling eind 
2016 de knoop doorgehakt, duurt het nog 
zo'n anderhalf jaar tot het WK en eigen
lijk is dat belachelijk kort. Toch zet Van 
Vu uren hoog in: hij wil op het podium. 
Peltzer kan dus aan de bak met een 
ontwerp dat aanhaakt bij de IRC rating 
rules en ORC-klasse C. Peltzer: "Klasse C, 
daar gebeur het. dat is wat concurrentie 

en lRCza 

Peltzer in een spagaat. "Een voorbeeld is 
het scheepsgewicht. Binnen het me word 
je niet streng gestraft voor het ontwerpen 
van een lichtgewicht en superstabiel schip, 
maar binnen het ORC wel. ORC-georiën
teerde schepen hebben vaak gematigde 
kielen en binnen het IRC zie je vaker een 
torpedo onder de kiel. Dus ook al is Hubo 
stabiel en licht, toch hebben we vanwege 
de ORC-meting honderden kilo's aan lood
broodjes toegevoegd." 
Erik vult aan: "We hebben zelfs overwo-

gen deze binnenballast iets naar boven te 
brengen, voor een gunstiger ORC-meting." 
Behalve een herhalende loop tijdens het 
ontwerpproces, gaat het optimaliseren 
ook door tijdens de bouw. Niet voor niets 
draaide Erik ook wekenlang mee op de 
werf. Bouwer Roelof Niezen: "Hoezeer ik 
ook denk in hout, de kuipvloer bijvoor
beeld kon toch echt beter worden uitge
voerd in een sandwichconstructie met 
Corecell als kernmateriaaL Wat mij betreft 
zijn er geen heilige huisjes." 

.JACHTON'1WERPERAR111URPELT2ER: 

"Vanweg-e de 
metinçznondcr
den kiTo's lood 
to gevoegdn 
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Hogerdoel 
In de romp ontbreekt carbon. Niet alleen 
omdat overvloedig carbongebruik binnen 
het ORC al snel resulteert in een zwaar
dere rating, er was ook een hoger doel. 
Hubo mag namelijk zo geel als een kana
rie zijn, het project heeft ook een groen 
randje. Erik van Vuuren willaten zien 
dat met hout een prima presterende racer 
te bouwen is. die na z'n zeilersleven niet 
op de schroothoop hoeft. De belangrijk
ste rompmaterialen zijn hechthout, red 
cedar latten, biohars en glasweefsel/leg
seL Begin dit jaar was Hubo klaar, en kon 

worden begonnen met varen en het verder 
optimaliseren. 

Analyse 
Arthur: "Door het dataloggen van bijvoor
beeld vaarsnelheden kunnen we deze ver
gelijken met de berekende voorspellingen. 
Blijken we sneller, dan wordt dit nieuwe 
polair diagram de nieuwe standaard. Gaan 
we langzamer. dan is er werk te doen. Zo 
kwamen we er na analyse van werke
lijkheid versus VPP ( velocity prediction 
program) achter dat we op ruime koersen 
sneller zijn met meer helling naar loef. Op 

.JOCHEMURBANVAN ON·DECK: 
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"Le11 ltt!r in de 
git was het idee. 
Het werden er 
toch twee" 

welke koers, bij welke \\inden bij hoeveel 
graden naar loef, dat staat nu op een tabel 
in de cockpit." Erik \·oegr eraan toe: "Sinds 
de start eind 2016 heeft echt alles onder de 
loep gelegen." 
En dan het WK Offshore. Erik: "Het WK 
bestaat uit een mix van langebaan- en 
windward-leeward-races. Altijd de snelste 
zijn is hierbij onmogelijk. dus is vooraf 
kiezen een must. Al in de ontwerpfase heb
ben we ervoor gekozen om als eerste bij de 
bovenboei te willen zijn. dat is goed voor 
vrije wind en zo heb je meer kans op een 
goede finish. " 

Start 
En toen was het 12 juli en begon het WK. 
De praktijk bleek toch iets anders in 
elkaar te zitten dan de theorie. Overall 
werd Hubo twaalfde met veellichter weer 
dan gedacht. Aanvankelijk was Erik er 
knap chagrijnig over. Toch weet ook hij nu 
dat er reden is voor enige tevredenheid, 
één offshore- en een inshore-race waren ze 
het snelst. Erik: "Als het ging waaien, zeil
den we voorin. Hubo is een superschip." 



I 

SCHOON 
Gelatdawteltjes in de scepters van de 
zeeralint ende scepters ondareanhoek 
vandrie tradan naar bulten. bedoeld 
voor maximaalhiJeen (het zo ver moretiJk 
naarbuttenhanpn van de bemannlnt 
aan loefziJde). Samen mat advtezen van 
onder andere Joc:ham Urban van On-Deck 
komt de Hubotot aanopvallend •sehona• 
dak-layout. Eenpaar krantanpikken wa 
enatt. 

De grootschoot is geconcen· 

treerd bij het giekuiteinde, voor 

een maximaal schoon dek, geen 

German sheeting. De overloop 

trek je naar loef met een halend 

part en de curryklem aan lij. 

Op de Hubo is een 103% fok 

toegepast. Door deze naar 

behoefte naar binnen te schoten 

vaart het schip hoger aan de 

wind. De bekende inhaul is ver· 

vangen door een eigen rail. 

Een enkele lier bij de kajuit· 

ingang zou voldoende moeten 

zijn. Maar bij de keuze voor een 

symmetrische spinnaker in plaats 

van een gennaker was dat toch te 

weinig. Joehem Urban: "Uiteinde· 

lijk kwam er toch een tweede bij, 

voor de spinnakerloefschoot." 

Het reddingsvlot zit niet ach· 

terop, maar verder naar voren, 

in een put onder de kulpvloer. Dit 

scheelt overtollige kilo's achterop 
en geeft de bemanning meer be

wegingsvrijheid. 

Er is gekozen voor twee 

hekstagen. Dit geeft de uit· 

bouw van het grootzeil bovenin 

meer bewegingsvrijheid. Tijdens 

het optimalisatieproces heeft de 

zeilmaker (UK·Sailmakers) het 
grootzeil ook voorzien van /ets 

meer 'fathead'. 

Als het eenmaal klaar is, zie je er niets meer van. Wat niet wegneemt dat alles onder de loep heeft 
gelegen. Het door Boeg Nautic gemaakte kielframe werd doorgerekend met de eindige elementen· 
methode (finite element ana/ysis). de zeilen geoptimaliseerd door UK-sailmakers en in een 'digitale 
sleeptank' werden kiel en roer geoptimaliseerd. Zo waren er wervelingen zichtbaar bij de tip van het 
roer. Reden genoeg voor een wat dunner profiel met de grootste profieldikte iets naar achteren. 
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PASSIE VOOR HETWATER 
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