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Ken je die mop van die Belg die beweerde dat hij in een boot van nog
geen zes meter op de waterlijn onder meer drie kooien, een ruime
kombuis, een toilet, èn stahoogte kon maken? Nee? Nou, 't is ook eigen
lijk geen mop. Stephan Cardijn in St. Martens latem bij Gent lukte het
met de Puck. Op het oog een traditioneel schip, maar met volop ruimte
en waar veel eigentijdse ideeën in zin verwer'kt.
We maakten voor het eerst kennis met de
IPuck op de 'HISWA te Water vorig jaar. De
boot was daar, door zijn uiterlijk, een vreemde
eend in de bijt. Toch had Stephan Cardijn, de
geestelijke vader, over belangstelling niet te
klagen, En het moet gezegd worden: de Puck
is die aandacht waard.
De Puck is geen doorsneeboot in zijn klasse,
Hij voelt anders aan: meer scheeps en solide
dan menig even lang en zelfs langer jacht. En
toen we in de kajuit binnenkwamen, vergaten
we ter plekke dat de Puck krap zes meter over
de waterlijn meet,

Compromis
De Puck is het resultaat van een uitgebreid
pakket eisen en heel wat jaartjes ervaring.
Cardijn heeft geprobeerd in dit ontwerp het
maximum aan vaareigenschappen en com
fort, dat binnen de beperkte afmetingen mo
gelijk is, bij elkaar te brengen. Volgens ons is
hem dat aardig gelukt.
Hij blijft er overigens bescheiden onder: 'In
mijn ontwerpen probeer ik traditionele lijnen
te combineren met moderne bouwmethoden
en opmerkelijke vindingen, Maar er is in we
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zen niets nieuws onder de zon. Alles is al eens
bedacht, het is de truc om het zo goed moge
lijk in een ontwerp toe te passen.'
De aandacht voor de Puck op de HISWA te
Water heeft hem echt een beetje overdon
derd: 'Ik had niet verwacht dat we in Neder
land succes zouden hebben, Ik dacht dat er
alleen een markt was voor grote schepen.
Overigens verkoop ik geen scheper.; ik teken
ze alleen maar.'
De Belgische ontwerper ,is zeker geen onbe
kende in 'het wereldje'. Zijn ontwerp Seabird

De dikke' surfkont'
oogt niet bepaald
elegant.

De Puck is een ontwerp van Stephan Cardijn. De
boot ziet er klassiek uit, maar heeft een modern
onderwaterschip en is voorzien van kimzwaarden.
De belangrijkste afmetingen zijn: lengte over alles:
6,75 m; lengte over de stevens: 5,85 m; lengte
waterlijn: 5,75 m; grootste breedte: 2,24 m;
diepgang: 0,65 m; waterverplaatsing: 2 ton;
grootzeil: 16 m'; genua: 9m'.

Het kimzwaard aan lij
wordt op aan-de-windse
koersen neergelaten
om hoger te kunnen
varen. De zwaarden
worden met een lijntje
vanuit de kuip bediend.

behaalde in 1977 de eerste prijs in een ont
wetpprijsvraag van het tijdschrift Cruising
World. Daarna was hij enige tijd verbonden
aan het bureau van Sparkman & Stephens.
Tegenwoordig leidt Cardijn een ingenieursbu
reau. Wat betreft de scheepvaart heeft hij nu
vooral te maken met bedrijfsvaartuigen.

Modern en klassiek
'Pocketcruisers' , worden ze in Engelstalige
gebieden genoemd: trailerbare toerzéiljach
ten, die goede vaareigenschappen combine

ren met voldoende leefruimte: ruimte om te
eten, te slapen en te navigeren zonder dat je
elkaar op de lip zit. Een passende Nederlandse
vertaling voor dit soort schepen is er niet,
maar vestzaktoerzeiljacht lijkt ons aanvaard
baar. Vooral in de Verenigde Staten is dit
soort boten erg populair. Bij ons zie je ze nau
welijks; 'pocketcruisers' zijn bij ons verklein
de grote jachten, gebouwd volgens precies
dezelfde uitgangspunten, met dezelfde romp
vorm en waarin je uitsluitend voorovergebo
gen kunt lopen.

Stephan Cardijn heeft geprobeerd een tus
senweg te vinden: de vaareigenschappen van
rondspant jachten met een aangehangen vin
kiel en de veiligheid en het comfort van klas
sieke schepen als Colin Archers en loodskot
ters. Neem de rompvorm van de Puck: de
boeg is scherp, zodat het schip door de gol
ven snijdt en op aan-de-windse koersen niet
gaat stampen. De romp verloopt naar achte
ren toe in een soort tulpvorm. Door deze vorm
krijg je in het voorschip veel drijfvermogen
waardoor het 'duiken' wordt tegengegaan.
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In de kombuis: een
tweepitskooktoestel en
een koelbox.

Sterk

Verder naar achteren heeft de Puck een on
diepe S-spant die overgaat in een dikke 'surf
kont' . Die zorgt ervoor dat het water goed
wordt losgelaten. Het achterschip oogt mas
sief en is weinig elegant. 'Maar de ruimte
moet natuurlijk ergens vandaan komen', al
dus Cardijn. Verder is het vrijboord hoog. Dat
levert extra drijfvermogen onder helling en na
tuurlijk binnenruimte op.

Kimzwaarden
De Puck beschikt over een lange, ondiepe
kiel. Het schip heeft daardoor een goede
koersvastheid. Ook dit is een compromis
want met deze kielvorm kun je ook droogval
len en het schip eventueel traileren. Maar met
deze kielvorm is het onmogelijk om zo hoog
aan de wind te varen als met de modernere
kielvormen. Daarom heeft Cardijn in de Puck
twee kimzwaarden aangebracht.
De zwaarden zijn zowel in dwarsscheepse als
langsscheepse richting onder een lichte hoek
geplaatst en beschikken over een profiel dat
'lift' levert (in dit geval het Nacra-profiel 64;
een aanduiding die wordt gebruikt om profiel
types aan te duiden). Cardijn heeft bewust
niet voor een midzwaard of een kielmid
zwaard gekozen: 'Dan heb je een zwaar op
haalmechanisme nodig en wordt het zwaarte
punt onnodig omhoog gebracht.'
De
kimzwaarden van de Puck worden met een
lijntje bediend. Wij konden het zwaard onder
het varen met een hand gemakkelijk ophalen.
Als je droogvalt bieden de zwaarden steun
aan de romp.
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De eerste Puck is gebouwd volgens de latten
bouwmethode. Bij de bouw is echter gebruik
gemaakt van moderne materialen als glasve
zel en epoxy. Cardijn benadrukt echter dat de
Puck ook geschikt is voor de bouw in poly
ester. 'Maar de uitstraling van hout past echter
het best bij het uiterlijk van de boot. 'Bij de
bouw hebben we alles net iets dikker of
zwaarder dan vereist gemaakt', zegt Cardijn.
'Dat hebben we gedaan met het oog op de
zeewaardigheid van de boot. De boot is heel
sterk gebouwd, van de beste materialen. Dat
merk je in de prijs, maar je kunt er natuurlijk
voor kiezen om goedkoper te bouwen.' De
romp is behandeld met epoxy. Daarna zijn er
glasvezelmatten van 530 gram overheen ge
gaan: twee lagen op de romp en vier lagen op
de kiel en de boeg. Daarna is het schip op
nieuw in de epoxy gezet. Door deze bouw is
de boot, gezien zijn afmetingen, erg zwaar:
twee ton.

Lekker zeilschip
De Puck lijkt groter dan hij is. Ook als je met
de boot zeilt. Boten van deze lengte zijn
meestal sportieve zeilscheepjes, de Puck is
dat niet. Het is een toerjacht, dat over weinig
trimmogelijkheden beschikt. Als je op de ver
schillende koersen de zeilen goed stelt, zoekt
het schip zelf zijn weg en hoef je nauwelijks
te corrigeren met het roer. In de golven ge
draagt hij zich als een groter jacht; de bewe
gingen zijn gedempt en geleidelijk. Je hoeft
geen moeite te doen om gang in het schip te
krijgen. Ondanks zijn hoge gewicht voel je de
versnelling in een vlaag direct. Het gebruik
van de zwaarden op aan-de-windse koersen
werkt goed; de Puck zeilt ongeveer veertig
graden aan de wind. Op ruimwindse koersen
haal je de zwaardjes omhoog om de weer
stand te verlagen. Dat kun je vanuit de kuip
doen.
De Puck beschikt over een gepiekt gaffeltuig,
met een rechte gaffel die ongeveer zo lang is
als de giek. De genua is voorzien van een rol

reefsysteem en er kan eventueel een bruin
kotterfokje worden gezet. De 'Iazyjacks' hou
den het grootzeil keurig op de giek bij het
strijken.
In de boot kan een tweecilinderdieselmotor
worden ingebouwd. Maar je kunt ook kiezen
voor een buitenboordmotor in een bun.

Gezellig
Wat opvalt als je de Puck binnen gaat, is de
kajuittrap die 'in de diepte' leidt. Je hebt het
gevoel dat je afdaalt; van naar binnen kruipen
is allerminst sprake. Eenmaal binnen zie je
links de kombuis en rechts een grote kaarten
tafel, waarop je een uitgevouwen zeekaart
kwijt kunt, en recht naar voren een tafel en
twee langsbanken.
Onder het kajuitdak is echte stahoogte; met
maximaal 1,83 m lengte konden we rechtop
door het schip lopen en ook nog op ons
hoofd krabben zonder onze ellebogen te
stoten aan het kajuitdak. Een luxe, zeker op
een boot van deze lengte. De kajuitopbouw
loopt door tot ongeveer halverwege de kajuit
tafel. We vonden met z'n vieren een plaatsje
rond de tafel zonder elkaar op de voeten te
trappen. En je kunt er met evenveel personen

Rechts van de kajuit
ingang vind je een grote
kaartentafel waarop je
een uitgevouwen
zeekaart kwijt kunt.

Het onderwaterschip.
De scherpe boeg
verloopt tot een
ondiepe 5-spant.

aan eten zonder elkaar in de ribben te stoten.
De banken \Qunnen eenvoudig worden omge
bouwd tot een tweepersoonsbed van ruim
twee meter lengte over de vdlle breedte van
de boot. De kajuittrap 'kun je opklappen en
met een haak aan het kajuitdak vastmaken;
onder de trap bevindt het pomptoilet.
Het interieur is helemaal open wat ruim aan
doet. Cardijn past dit toe in al zijn ontwerpen;
ook in grote schepen. In zijn ontwerpen van
elf meter en langer zit, behalve het toilet geen
enkele afgesloten ruimte. 'Je moet niet het
gevoel hebben dat je opgesloten zit', is zijn
motto.
Wat ook heel prettig is: er zijn kastjes, schap
pen, plankjes en kistjes op alle mogelijke
plaatsen, waarin je heel veel klein goed zoals
bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, een ver
bandtrommel en een verrekijker kwijt kunt.
Ook voor grote spullen zoals kleding is er
ruimte: een hangkast voorin en een 'natte'
kast achterin de boot. In de kombuis vind je
een halfcardanisch spirituskooktoestel, een
koperen handpomp en een koperen spoelbak.
Er is een koelbox ingebouwd en in de kastjes
kun je alle kommaliewant kwijt. Voor echt
grote dingen, zoals zeilen, is er plaats in de

bakskist in de ruime kuip. Daarin kun je even
tueel ook een vouwfiets opbergen.
Door de kajuitingang komt veel licht en lucht
en er zijn zeven partijspoorten ingebouwd die
alle open kunnen. In het voordek zit een ruim
luik dat eveneens open kan; ook een belangrij
ke veiligheidseis. Het interieur is afgewerkt
met hardhout. Het is scheeps en dat spreekt
ons wel aan. Doordat de latten van de romp
blank zijn gelaten doet het, ondanks het ge
bruik van veel donker hardhout, toch richt
aan.

Transport
De Puck is wat ons betreh een geslaagde
symbiose tussen nieuw en oud en tussen ge
ringe afmetingen en voldoende ruimte. Het is
een boot voor de toerzeiler die een klein jacht
wil, waar hij zonder zich in al te veel bochten
te wringen lange tijd ook op zee op kan verblij
ven. Op lange tochten is er plaats voor drie
personen. Door het gebruik van een kuiptent
kun je de binnenruimte als het ware uit
breiden.
En voor wie graag een boot in het buitenland
wil: de Puck past door zijn geringe maten pre
cies in een twintigvoets container. Hij kan op

die manier tegen relatief lage kosten als dek
last op een zeeschip naar alle delen van de
wereld worden verstuurd.
Bootbouw en Scheepstimmerbedrijf Jonge
nelen in Veere zal de Puck in Nederland gaan
bouwen. Jongenelen verwacht dat deze boot
een kleine groep liefhebbers zeker zal aan
spreken. Die liefhebbers moeten wel flink in
de buidel tasteIjl: de Puck kost rond de
f 90.000. Dat is een hele hoop geld voor een
boot van deze grootte. Gezien de kwaliteit
van het gebruikte materiaal en de arbeidsin
tensieve lattenbouwmethode mocht je een
hoge prijs verwachten, maar je moet deze
boot wel erg graag willen hebben om er bijna
een ton voor neer te tellen.
Wie meer wil weten over de Puck kan contact
opnemen met Bootbouw & Scheepstimmer
bedrijf Jongenelen, Van Bourgondiëlaan 15,
4351 NT Veere, telefoon (01181) 1668.

Tekst: Jan Briek.
Foto' s: Bertel Kolthof.
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