DE LARK
J K Kuipers

Van de oorsprongvan de Lark staat eigenliikmaar weinigvast. Bij de Regenboogklasseof de 16 m2 is bijvoorbeeld
de datum bekend waarop het eerste
schipvan die klassete waterwerd gelaten. Dit is bij de Lark niet het geval.
ln het boek Onze Watersportendoor C.
Philipona,uitgegevenin 1918,wordtde
Lark reeds besproken.Daarin vinden
we er ook een tekeningvan aÍgedrukt.
Dit iachtjeis lang3,60 m. breed1'32m.
en heefteen diepgangvan 0,70 m. Het
zeiloppervlakmeet 9 m2. De tekening
toont een rompvormals van een LaÍk,
een midzwaarden een aangehangen
roer. Het schip heeft een korte mast,
een lange gaftel en een nog langere
giek, die zeker zo'n 75 cm. achter het
schip uitsteekt.
In het tijdschriftDe Watersportvan september 1918 treffen we een recensie
van het boek van Philiponaaan. Wij ci'Fig. 76 stelt een cattuig voor.
teren:
Door het ontwerpvan W. Beekhuis'fig.
88, zou dit cattuighier in zwang t(omen
op een klein scheePie dat zijn oorsprong zou vinden in een Fransche
eenheidsklassevan omstreeks 1902.
Het woord lark is Engelschen betekent
is dat door
Leeuwerik.De werkeliikheid
den Amerikaanschen construkteur
'Ïhe Rudder'in 1898
C.D. Mower voor
'Lark' werd ontde bekende catboot
worpen en met constructietekeningen
en alles wat noodig was voor zelÍ'The Rudder'1898is geconstructie,in
publiceerd.Naar dit ontwerpzijn over
de geheelewereld waarschijnlijkmeer
dan duizend scheepjesgebouwd.Hier
in Hollandzijn er in 1903-1905verschillende gebouwd.lk gelooÍ dan ook niet
dat de heer Beekhuis zijn verkleinde
'Lark' als een eigen oniwerp zal willen
beschouwdzien'.
Met deze kritiekkon de heer Beekhuis'
toen eigenaar van de bekende jachtwerÍ Navis te Loosdrecht, het maar
'Ïhe Rudder'van
d o e n .O o k i n h e t b l a d
Hierin wordt
voor.
Lark
de
komt
1906
het scheepjebeschreven,er wordt bii

vermelddat tweejongeluizelf hun Lark
haddengebouwdvoor $ 14,95.ln Amerika voeren ze in verschillendegroottes, de grootste zelÍs met kajuit onder
de naam Scow. Dit woord lijkt veel op
het Nederlandseschouw. Ook in Canada voeren ze, in Zuid-Afrika,in Jaoan en zelfs in Australië.Deze buitenlandse klassen waren alle anders getuigd dan onze Nederlandse:met een
groot sloeptuigoÍ een torentuig.
De horizontalevoorstevenhadden ze
echteralle gemeen.Dit lijktons ook wel
een hoofdcriteriumvoor de Lark.

A. van Gool, plantekening van een Lark
(afb 1)

ln Frieslandwaren de eerste ontweroen van de bekendezeilerA. van Gool
uit Hommerts.Hij was in zijn jonge iaren zeeman en we mogen wel aannemen dat hij tijdens ziin reizen naar
Amerika, op het s.s. Tubantia, kennis
heeÍt gemaakt met het Larktype, hij
heeft het naar Nederlanden met name
naar Frieslandgebracht(aÍb. 1).
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'Larken in den striid', Sneekermeer om'
streeks 1928. (afb. 2)

Zeilwedstrijdvan Larken te Grouw omstreeks1936.
Duidelijkis het verschilin tuigvorm tussen
de L 39 en L 4 enerziidsen de rest van de
Laftenanderziidste zien. (afb 3)
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In Sneek, met name op Hardzeildag,
duiken de Larken voor het eerst op in
1927 (aÍb. 2). Ook in Grouw wordt er
waarschijnlijkin 1927, maar in elk ge'klasse
val in 1928gezeild in
ll-Larken'
'2-daagsche
tijdensde
Zeilwedstrijd
ter
gelegenheidvan het 80-jarigbestaan
der Vereniging'(Oostergoo)Er waren
vijÍ deelnemers,alle uit Sneek Ook in
Sneek zelÍ waren er in 1927vijf Sneker
deelnemers:H. Kampman,A. Koster,
J. Gaastra,T. Boomsmaen P, Boomsma. Zij zeilden in zelÍgebouwde
scheepjes,waarvande kostprijstussen
de f 100,- en Í 150,- lag.Datze degelijk gemaaktwerden hoordenwe onlangs van de broer van H. Kampman,
de negentigjarigeTjitte Kampman.Hij,
z i j n b r o e r e n n o g e n i g ej o n g e m a n n e n
bouwden hun larken veelal op de zolIn 1918oÍ 1919bouwdehij zijn eerste der van zeilmaker Douwe Gaastra,
lark.Hetzeilwas9 mzen hetschipwas wiens zoon Jaap ook een verwoedlarkuit vurenhoutgebouwden blauwge- zeiler was. Tijdens het naaÍ buitentakelen schoot een der scheepjesuit de
verfd.
van De Wa- stroppen en viel op de straat, De jonln het augustusnummer
tersport1919 lezen we een verslag gens haasttenzich via de trap naar bete Warmondwaarbij neden en zagen tot hun grote opluchovereenzeilkamp
ting dat de lark kennelijk goed was
onderanderein drie Larkenwerdge'
neergekomenen dat er nietsaan manzeild.
keerde.
Wanneerzo'n jachtjein de loopvan het
\
seizoen succesvolbleek werd het met
een bescheiden winstje verkocht en
werd met spoed weer een nieuwexemplaar op stapel gezet dat hopelijknog
sneller zou zeilen.
ln het jaar 1928zien we op Hardzeildag
1 0 d e e l n e m e r si n d e l a r k e n k l a s s ei n,
1 9 2 9 1 2 , i n 1 9 3 1w e e r 1 0 O g e n s c h i l n lijk dringt zich hier al een Leeuwarder
t u s s e nd e S n e k e r sn, a m e l i j kH . J ,B e e k huis, maar dit is loos alarm, het volgende jaar woont hij (wee| in Sybrand a b u r e n .l n 1 9 3 1 k o m t e r é é n d e e l n e m e r u i t R o t t e r d a me n é é n u i l l d s k e n h u i zen; de overigedeelnemerskomen uit
Sneek.
en hoe
ln 1933komende Leeuwarders
Het is uit met de Sneker hegemonie,
De komendevijÍ jaren wordenalle prij-
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zen door hen weggesleept.Enige namen: Siep van der Meer, Benno Gros,
HermanGeveke,RichardBosman,Jopie Boumanen Herman van Slooten.
blijkt een uitstekende
De Larkenklasse
leerschoolte zijn, de heren hebben later in diverse grotere klassen ook uitstekende resultaten bereikt. Benno
Groszeildeal die jaren in de L 2, de Arrow, en Siep van der Meer behaalde
zijn eerstesuccessenin een bij Postma
te Grouw gebouwde Lark, de Trewes.
Het succesvollescheepjewerd in 1935
van de hand gedaan omdat Van der
Meer een eigen ontwerp wilde proberen. Het was van een geheel afwijkend
type, waarmee niet de beoogde successsen behaald konden worden, integendeel.De derde Lark, wederom genaam Trewes, was opnieuw naar het
beproefdeontwerp en bracht weer veel
succes.
In 1934werd een revolutionairtuig gelanceerd.De L 51, genaamdTramp lV,
werd voor G. de Boer gebouwd bil
jachtwerÍ Lolke van der Werf te Sneek.
Het zeilontwerp was van Romke de
Vries. In plaatsvan het rechte achterliik
had het nieuwe zeil een zogenaamde
katterug, waardoor meer zeil kon worden gevoerd.Bij het oude zeil werden
drie zeillattengebruikt,bij het nieuwe
tuig werden 7 tot 11 latteningestoken.
We spreken dan ook wel van vleermuistuig, en in die jaren van een
baarstuig (afb. 3).
Zo rond 1938 verdwijntde eerste generatie larkzeilers. Sommigen van hen
gaan over op een nieuwtYPe,de OlYmpiajol, oÍ ze zoeken het in een gÍoter
schio.
ln dat jaar werden 27 Larken ingeschrevenvoor de Sneekweek.De zeilnummers lopen van L 4 tot L 104. OP
Hardzeildagverschenen echter tengevolge van het slechte weer slechts vijf
scheepjes aan de start.
Enígenamen van de nieuwegeneratie
larkzeilerszijn: Jappie Hiemstra, Piet

Abbinga, Jan Boomsma en Fokke
Veen.
Een andere naam die in de geschiedenis van de Lark niet mag ontbrekenis
die van de heer J.Ph. KorthalsAltes,
's
bierbrouwer uit Amersfoort. Hij had
zomers een woonark aan de Króspollen
in het Heegermeer.Zijn'dochterbezat
een Lark, maar er waren in de omgeving te weinig Larkenom tegente hardzeilen.Op zijn vraag aan de herenvan
de zeilcommissieDe Fluessenwaarom
er geen jongenszeildenin bijvoorbeeld
Larken kreeg hij ten antwoord dat de
iongeluidaar geen geld voor hadden.
De heer Korthals Altes stelde de commissie toen voor twaalÍ jongens te zoeken die graag in Larkenzouden willen
zeilen.Hij nam alle kostenvoor zijn rekening. De jongens moestenzich verplichten gedurende het seizoen elke
maand een wedstrijd mee te zeilen, en
dat drie jaar achtereen.Daarna mochten ze de Lark hun eigendomnoemen.
De volgende twaalf jongens werden uif
gekozen: uit Hemelum Sjouke Koster,
Johannes Terpstra en JooP van der
Wal; uit Bakhuizen Theo Deden; uit
Warns Jan de Vries,Wybe Nijholt,Marten Kampen en lke de Vries (nu de
laatste visserman in Laaxum) en uit
Koudum lds Pries, Jappie Reinstra,
Klaas Deinum en Jan Reinstra.
Bij timmermanS.H. de Jong in Koudum
stond een Lark in aanbouw. De twaalf
jongenswerden uitgenodigdom er een
kijkje te gaan nemen, ze kregen daar
hun eerste inslÍucties.De Jong werd
rondreizend controleuren gaf waar nodig adviezen bij de bouw (fig. 4). Het
werden Larken met een ronde voorsteven. Laat in de (open)winter van 1934
werd met de bouw begonnen. Het
bouwmateriaalwas oregon pine, dat
echter nog erg nat was. De scheepjes
waren dan ook altijd lek en niet erg
snel. De wrangen en spanten waren
van vurenhouten het dek weer van orê'
gon. Het laatstewerd met olie behandeld, met linnen overtrokkenen ge-

verÍd. De Larken werden niet op een
bouwframe en op de kop gebouwd,
maar op een bouw-balken met het vlak
naar beneden.Eerstwerdenop de balk
de kielschrooten kiellatgeplaatsten op
aangegevenplaatsendoor middel van
staande hulplatjesin de juiste holling
gebracht. Vervolgens plaatste men de
wrangen en spanten door hulplatten
gesteund.Daarnawerdenkimlattengeplaatst, gevolgd door de zijden. Het
vlak werd dan aangebracht(van beneden naar boven gespijkerd),daarna
kwamen sleven en spiegel. Als laatste
werd het dek gespijkerd.De kuiprand
moest Íiks gebogen worden. Dit ging
niet doormiddel van branden oÍ stomen, maar op een goedkoperemanier.
Over de lengte van het te buigen gedeelte werd de plank in de dikte doorgezaagd,geklieÍd.De twee dunnewangen werden later door het sterke buigen weer tegen elkaar gedrukt. Het
zeil, blokjes en al het touwwerk kwamen uit Staveren van Meindert de
Groot, ook katoentuig,manilla vallen,
gegalvaniseerdstaaldraaden messing
wantspannersleverdehij. Aan de houten kiel werd als ballastcirca35 kg lood
bevestigd. Dit lood bestond uit oude
stukken pijp die de jongens bij installateur Kemkerte Koudum konden halen.
ZelÍ moestenze het omsmelten.Al het
ijzerwerk was gegalvaniseerd. De
scheepjes werden alle goedgekeurd
door de meters van de N.N.W.B. Ze
kregen de nummers 64 tot en met 75.
Tijdens het keuren was Joop van der
Wal in militairedienst.Zijn moedergaf
toen als naam voor de Lark op die van
haar jongste dochter,Bernadine.Joop
had enige jaren daarvoor,enthousiast
gemaakt alleen door één Íoto uit Fen
Fryske Groun, zonder tekening ook al
een Lark gebouwd.Deze Lark was 3,50
m lang en 1,20 m breed. Met dit
scheepje mocht hij van mem nooit op
de Morrazeilen,maar wel op een brede
tochtsloot.Dit echter niet voordatoudschipperMintsjePot zijn Larkjehad ge-
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Lijnenplan en zeilplan van de twaalf
sen'-Larken (aÍb 4)

'Flues-

keurd en goed bevonden en hij de
jonge Joop er zijn eerste zeillessenin
had gegeven.
De heer Korthals Altes stelde een
prachtig zilveren model van een Lark
beschikbaarals wisselprijs.De snelle
Leeuwarder Larken wisten deze prijs
steedste bemachtigen;hij is nu nog in
het bezitvan de heer L. Meek te Leeuwarden,die hem definitiefwon met de
Celox (afb.5).
Tijdens de oorlog werden er, onder
meer door maatregelenvan de bezet46
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ter, maar weinig wedstrijdengezeild.
In 1945 waren er echter direcl weer
wedstrijdenop het Pikmeer,op Snekermeer en bij Wartena.In deze wedstrijden zeilden de Larken weer mee" Er
warenveel Leeuwardersonderde deelVis,
nemers,bijvoorbeeldde gebro'eder
J. van der Veen en F. Mervennee.In
1946 deden er 16 Larken mee aan de
Sneekweek.In 1950 waren het er zes
stuks, in 1955 kwamen er 13 aan de
start. Opvallend is een verschuiving
van eigenaars naar ïwente, waar vijf
deelnemersvandaankwamen.VijÍ jaar
'12
later waren er nog
Larken, waaÍvan
zeven uil Twente, drie uit Sneek, een

uit Meppel en een uit Den Haag.
In 1965 startten de Larken voor de
laatste maal in de Sneekweek:drie
Friezen moesten het opnemen tegen
zeven Twentenaren.Het gelukte Bertus Poiesz uit Sneek om de laatste
hoofdprijsin de Larkenklassete behaten.
De Lark werd verdrongendoor andere,
moderne klassen,eerst door de Olympiajol, later door de Vrijheid en de
Schakel.Slechtseen enkele keer zien
we nog een Lark op het water.
Naast de kleine Lark die aanvankelijk
in Loosdrecht werd gebouwd (afb. 6)
ging de FrieseLark een eigenlevenlei-
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afb 6

Zilveren Latk, als wisselprijs beschikbaaí
gesteld door J Ph. Korthals Altes. (aÍb 5)

Lark, lang 3,60 m brced 1,32 m. diepgang
met zwaard 0,70 m., zeiloppeNlak I m2.
Ontwerp W. Beekhuis, wert Navis, Loosdrecht, 1918. (afb.6)

den. De Friese Larken gingen sinds
1929 een beperkteklassevormen binnen de N.N.W.B.,(Noord Nederlandse
Watersport Bond) (afb. 7).
Hieronder volgt het oÍficièle bouwbestek:
Larken-klasse(beperkte klas van de
N.N.W.B.).Vrij zijn de vorm van de
romp, plaals van de kiel en de plaats

Lijnenplan en zeilplan van de N.N.W.B. Lark met eenheidstuig, 1938. (afb 7)
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van de mastkoker, vorm van kiel en
roer.
Voorgeschrevenzijn:
Lengte:
4.00 m.
Breedte:(zonderstootranden)1.40 m.
Diepgang:
0.70m.
Houtsoort: mahonie 12 mm. dik oÍ
kookvastgelijmd triplex
10 mm.
De zilplankmoet op het breedstepunt
30 cm. zijn.
Bij rondspant is de kim minstens 14
mm.dik.
De kiel moet 6 cm dik zijn, vurenhout
Loodballast35 kg.
Mast 80 x 80 mm. 5.40 m. lang
GaÍÍel 65 x 50 mm. 3.20 m. lang
Giek 65 x 50 mm. 2.50m. lang.
Zeilplanvolgenstekening;oppervlakte
11mz.
De zeillattenmogen niet meer dan 10
cm uitsteken.
Het dek mag van 7 mm. triplex zijn,
m a s s i e f1 2 m m .
In de wedstrijdmag de bemanninguit
twee personenbestaan.
Verplichteinventaris:1 pagaai,t hoosvat oÍ lenspomp.
Wantputting30 cm. achter mastkoker.
40 x 20 mm.
Balkwegervurenhout
Mastkoker
B 0x 2 0 m m .
Stootlijst
2 5x 1 3m m .
Dakbalkvurenhout
50 x 20 mm.
Wrangen eikenhout
80 x 20 mm
25 mm.
Spiegeleikenhoul
Kuipweger
50x20mm
Kimlat
30 x 20 mm.
7t8"
Roeras
Kielbalkeiken- oÍ
1 4 0x 3 0 m m .
mahoniehout
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De steven mag niet vertikaalzi)n, maar
horizontaalen dienteen gebogenlijn te
vertonen.Binnen deze beperkingenis
er ruimte genoeg tot experimenteren.
De plaalijzerenkiel werd al snel vervangen door een houten, met loden
ballast.Uit de experimentenkwam op
een gegevenmomenteen schip tevoorschijn met een halfcirkelvormigesteven. Dit betekendedat de waterlijnvan
het schip aanmerkelijkkorterwerd. Dit
werd vooral merkbaar wanneer er
scherp aan de wind werd gezeild en
vóór de wind: het stak nog snellerdan
anders zijn neus in de golven en verdween onder water.
Siep van der Meer probeerdeeen soort
voorbord,als bij een schouw. Maar de
aanrollendegolven drukten het voorschip onder water.Voor de wind planerend was deze Lark evenwelbijzonder
snel Uit de praktijkbleek toch wel dat
grode lengtevan het onderwaterschip
ter moest zijn dan de waterlijn.
Met licht weer kon het schip gemakkelijk door één man worden gezeild. Bij
haÍderewind fungeerdehet tweedebemanningslid als levende ballast en
moestvoortdurendvan olaatsveranderen, van links naar rechts en van voor
naar achter.
G. Ferwerda - model van de N N.W.B. Lark, op schaal 1 : 7s (afb 8)

Het model (aÍb. 8)
Het model is gebouwdnaar tekeningen
v a n d e N . N . W . B . s. c h a a l1 : 7 s .
Het heeÍt een lichte V-bodem en de
rechte zijvlakkensteken in het midden
maar juist onder de waterlijn.
Voor de houtsoortis mahoniegekozen.
Daarvanzijn ook de latêre Larken gebouwd. Dit was ook de reden om voor
een wat hoger nummerte kiezen:de L
96 De heer G. FerwerdaheeÍt dit model gebouwd.Het is een buitengewoon
fraai werkstuk geworden, we mogen
bijna welspreken van een Larkjacht
Het echte schip met dit nummer heeÍt
toebehoordaan de Sneker zeiler Jap-

pie Hiemstra,die het zelf bouwdein de
winter van 1936/'37.Zo heeÍthij nog tegen de oudere(Leeuwarder)
garde gezeild, terwijl hi.jna de oorlog weer met
de jongere generatie larkenzeilers
meedeed.
De eerste jaren waren voor Hiemstra
nog niet direct zo succesvol.Er werd
wel eens een prijsjegewonneneR ook
wel eens een dagprijs in de Sneekweek, maar de grote successenkwamen in 1945 en 1946 toen ook een keer
de hoofdprijs werd gewonnen Het
schip werd verkochten kwam na 1950
niet meeÍ voor op de wedstrijdlijsten

