
‘IK HOUD NIET
 VAN STANDAARD
 SCHEPEN’

Ricco Veldkamp had een concreet plan voor een
wereldreis, met zijn partner Margit. Hij besloot
dit op te schorten en begon aan de bouw van
een houten schoener. Daarmee verwezenlijkt hij
een jongensdroom...



TEKST EN FOTO'S SJORS VAN DER WOERD EN LAURENS VAN ZIJP



l sinds mijn twaalfde heb ik het plan een eigen
boot te bouwen om daarmee de wereld rond
te varen,” vertelt Ricco Veldkamp (1957),
“maar het bleef tot dusver vooral bij schaalmo-

dellen en kano’s.” Zeilen deed hij van jongs af aan in open
bootjes. Voor z’n werk koos hij zee en zeven jaar voer hij
als scheepsmachinist op zeeslepers. De reguliere koopvaar-
dij, daar was hij te tegendraads voor. Hoezo, een uniform
aan? Later volgde een walbestaan met huisje-boompje-
kinderen en vond hij zichzelf terug in het oosten des lands,
ver weg van zee, als wiskundeleraar. Dat is hij nog steeds.
Tijdens zijn varensjaren was echter het zout in zijn bloed
geslopen en op een gegeven moment wilde hij weg.

STOER ONE-OFF
Hij wilde weer een boot, liefst zelf gebouwd, maar dat
bleek geen haalbaar plan. Dus ging hij op zoek naar een
bestaand schip en vond in Medemblik een stoere one-off
Contest die hem aansprak. “Ik houd niet zo van standaard
schepen,” verklaart hij zijn keuze. Deze 34 voeter was
speciaal gebouwd voor lange reizen en had Kaap Hoorn
gezien.”
Met dit schip, de Pinta, koos hij eindelijk weer zee, eerst
solo en later met Margit. Plannen voor een wereldreis
werden concreet, 2011 werd omcirkeld op de kalender.  Er
moest nog wel het een en ander gebeuren aan de Pinta en
Ricco sloeg aan het verbouwen. Hij veranderde de kuip en
het achterdek en bouwde een hondenkooi om tot bakskist.

“A



Een eigen boot bouwen,
dat bleef knagen…





KNAGENDE WENS
“Misschien kwam het doordat ik zo bezig was aan mijn
boot, maar de aloude wens om een eigen schip te bouwen
bleef knagen,” blikt Ricco terug. “Een grotere boot waar we
meer ruimte zouden hebben om op te wonen.”
Hij wist diep in z’n hart ook wel wat voor schip hij eigenlijk
wilde: een schoener. In de jaren ’80 was hij in Wooden
Boats al eens gestuit op ontwerpen van de Franse scheeps-
architect Daniél Bombigher. Die had de Shpountz 38-40
(spreek uit: ‘spoentz) op papier gezet. Een traditioneel
gelijnd en getuigd, zeewaardig schoenertje. Dat 38-40 is
trouwens geen lengtemaat, maar verwijst naar een geweer-
model van Winchester. Een schip waarvan Ricco meteen
dacht ‘dáármee wil ik nou wel de wereld rond.”

CASCO TE KOOP
Surfend over het net ontdekte Ricco dat er in België twee
exemplaren in aanbouw waren. Toen was het hek van de
dam. In een loods in Hasselt troffen Margit en hij een casco
aan, waar al jaren niet aan was gewerkt. Compleet met een
enorme materiaalvoorraad en op maat gemaakte onderde-
len. Deurtjes, masten, gieken, wangen van blokken... Plus 3
kilometer touwwerk. De eigenaar zei bagatelliserend dat
het alleen nog in elkaar gezet hoefde te worden... Er was
geen houden meer aan, Ricco ging nog een paar keer
kijken. “Ik was er domweg verliefd op,” zegt hij. Ten slotte
deed hij een bod, de helft van de vraagprijs, en daarmee
was de koop rond. Hij bracht de Shpountz over naar een
loods bij zijn woonplaats.



AVONDWERK
Het maakte zijn leven gecompliceerder: te veel boten, te
veel huizen, te weinig budget, uitstel van de wereldreis
en bovenal de noodzaak om heel veel vrijetijd, meer dan
20 uur per week, op te offeren. Daarin wordt Ricco volop
gesteund door Margit. “Als je je droom wilt verwezenlij-
ken, dan moet er wel alles voor doen en als hij daar
zoveel voldoening uit haalt, dan houd ik hem niet tegen,”
zegt ze.
Voor zo’n bouwproject moet je een beetje tegendraads
zijn, anders koop je geen houten boot. En het vraagt een
ijzeren discipline. Ricco: “Je moet elke avond iets doen,
of je zin hebt of niet. Je moet er naartoe gaan. Doe je dat
niet, dan gaat het mis, dan raak je uit je ritme. Soms kan
ik flink doorwerken, soms begin ik aan een ander klusje
als het een niet lukt, soms ben ik vooral dingen aan het
uitzoeken.”
Momenteel is hij druk bezig om de romp af te werken.
Een klus van jewelste voor een singlehanded doe-het-
zelver. Eerst heeft hij hol-bol gefreesde latten aange-
bracht. Daaroverheen zitten twee diagonaal geplaatste
lagen multiplex en nu monteert hij de mahonie buiten-
huid. Ricco: “Per avond weet ik twee planken op maat
maken voor de bakboord- en stuurboordkant. Die kan ik
de avond erop vastlijmen. Dan ben weer 7 cm in de
hoogte opgeschoten…” En passant maakt hij ook de
blokken, die bovendien worden voorzien van een gegra-
veerd plaatje. [Z]





SHPOUNTZ 38-40

Lengte over alles  16,30 m

Lengte waterlijn  10,95 m

Lengte romp  12,75 m

Breedte       4,20 m

Diepgang      1,50/2,40 m

Gewicht leeg  12,50 ton

Aandewinds zeilopp.   87,8 m²

Ruim zes jaar is Ricco nu zo bezig, avond in, avond uit en voordat de romp
water proeft zijn we nog wel een jaar verder. Maar die lang gekoesterde
reis komt wel dichterbij. “We willen eerst naar Brazilië,” mijmert hij, “en
daarna verder naar het zuiden. Ik wil Kaap Hoorn ronden en het liefst
Antarctica aantikken…”
En weet je wat? Dat gaat hem lukken.

'Voor zo’n bouwproject moet je
een beetje tegendraads zijn…'


