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Restauratie nog steeds volgens plan. 
De stichting Restauratie & Instandhouding Zeilende Visserschepen spant zich sinds september 
2015 in om de Staverse jol “ de Pinas” , van de ondergang te redden. 

In 2017 hebben wij een gedetailleerde indeling gemaakt van het restauratieplan. De eerste fase 
betreft het vervangen van liggers en spanten, de tweede het verwijderen en vervangen van de 
huidgangen, te beginnen bij de kielvlakken , de derde fase de mast, zeilen en tuigage en de 
laatste fase de motor. Nu zijn wij vrijwel klaar met het vervangen van het zeilwerk, het 
spantenstelsel met knieën en mastbank, dat de mast op zijn plaats houdt.  

Inmiddels hebben wij een nieuwe voorraad spantenhout kunnen kopen bij de firma Almenum te 
Harlingen. Ook hebben wij daar breed en lang gangen-hout kunnen aankopen en bij van 
Leersum de rest van de gangen. Wonderlijk genoeg viel ons onlangs een oude binnenvaartmast 
(van douglashout) ten deel, waaruit wij een nieuwe mast (steekmast) voor de Pinas kunnen 
maken. Het resthout is dan ook nog eens geschikt voor de laningen. En onder het motto “een 
vliegende kraai vangt altijd wat” hebben wij een gebruikt oud grootzeil met nummer EH 56 
helemaal compleet, groot genoeg voor de Pinas, gekregen.  Ons doel is “de Pinas” die sinds 1945 
tot jacht verbouwd is, te restaureren naar de oorspronkelijke staat van visserman. De jol zal dan 
BC 11 heten: het visserijnummer waaronder hij in Broekerhaven heeft gevaren. De huidige naam 

zal het schip altijd blijven dragen.     

Nieuwe Mastbank : Na het verwijderen van 
het hoofdschot werd duidelijk hoe slecht de 
mast- bank eruit zag. Deze hebben wij 

gesloopt en vervangen door een bredere 
uitvoering en 10 cm lager geplaatst daar de 
oorspronkelijke plechthoogte 10 cm lager was. 
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Fondsenwerving. 

Voor de tweede fase hebben wij opnieuw een subsidieaanvraag 
gedaan nu voor de tweede fase. Het VSBfonds is ons gunstig 
gezind en heeft € 3750.- toegezegd. Voorlopig is met deze gift 
de houtvoorraad voor gangenhout, gezekerd. 

Historisch onderzoek.
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Via het Zuiderzee-
museum hebben wij de 
foto kunnen achterhalen 
van de werfbaas  

 SIEMEN JORDENS 

Vereniging Oud 
Stedebroec is in het bezit 
van van de foto waarop 
de BC 11 vastgelegd is. 
Deze foto moet tussen 
1911 en 1919 zijn 
gemaakt in 
Broekerhaven.

Contact: Stichting Restauratie & Instandhouding Zeilende Vissersschepen te Hoorn:  
O653-364948; mail: johan.nieuwdorp@icloud.com ; website:  de pinas hoorn 

Oostereiland, Centrum Varend Erfgoed, Schuijteskade 22 1621 DE.
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