
Marten Coldeweijer :  
botenman en - bouwer en zeiler  
 
Over de bouwer en zeiler                                                                                                                     

Marten Coldeweijer was geboren te Sloten (Friesland) op 18 december 1901 en overleden aldaar op 14 november 1962.                          

Hij en zijn gezin woonden aan het Bolwerk Noordzijde 200 te Sloten en is te Sloten begraven. Hij was op 14 november 1945                         

gehuwd met Anna Roodhof. Zij was geboren op 20 januari 1922 in Heeg, op jeugdige leeftijd naar Sloten vertrokken                             

en - wonende te Bergen op Zoom – overleden in Breda op 16 april 2005.  

De zeiler 
Via de website Delpher komt zijn naam menig maal boven drijven als zeiler waarin hij meedeed in de Vrijbuiterklasse,  
tenzij anders vermeld.   
 
Krant                       Datum van de krant  Wedstrijd                    Resultaat 
                      
Nieuwsblad van Friesland     28-8-1933.    Zv Sleat te Sloten              Kleine vrije klasse  2e 
                                                                                  boot Sleater Mar/ook Sleatemer Mar 

 
De Telegraaf.                 26-8-1933         zelfde wedstrijd                       idem 
Nieuwsblad van Friesland     24-9-1934         WV Lemmer                   Sewyt, boot in winnende groep 3 
                                                  Afsluiting seizoen          

 
Nieuwsblad van Friesland     10-6-1936         Zv Sleat.                      1e Sewyt van M. Coldeweijer en 
                                                  Onderlinge wedstrijd           2e. .. ?.. van S. Reekers 

 

 



Nieuwsblad van Friesland     31-8-1936         Langwerderhardzeildagen     Sewyt II 4e juist buiten prijzen                                     

 
Nieuwsblad van Friesland     28-6-1937        Zv Old Hof Hommerts-Jutrijp   Sewyt 3

e
 prijs 

 
Algemeen Handelsblad        16-7-1937       wedstrijd te Sloten              1e Sewyt 
Nieuwsblad van Friesland     13-8-1937        Sv Fluessen Koudum.           2e prijs 

 
Leeuwarder courant          16-8-1937        Sneekweek.                    Sewyt III  3e prijs 
Algemeen dagblad.           19-8-1937        Sneekweek teamwedstr.        Sewyt 3e prijs 
 
Nieuwsblad van Friesland     20-8-1937        Sneekweek 123e hardzeildag op 18-8 Sewyt, gest.door s. Reekers 

 
Leeuwarder courant           18-8-1938        Sneekweek laatste dag          Sewyt 2

e
 prijs 

 
Leeuwarder nieuwsblad.      19-8-1938        met extra vermelding die nog niet eerder in Sneekweek startte 
Leeuwarder courant           29-8-1938        Zv Langweer                    door de schipper van Sewyt II, 
                                                                eigenaar M. Coldeweijer, werd de wedstrijd gestaakt 

 
Leeuwarder courant           12-9-1938        Zv Sleat loktie Balk              Sewyt III 1e prijs 
 
 

 
 



 
De botenman- en bouwer 
 

  in Leeuwarder courant op 22 januari 1938 
 

  
in Heerenveensche koerier op 16 mei 1947 
  

 in Leeuwarder courant op 16 maart 1949 
 
en als bouwer van de boot 
 

Klasse 22m2, nummer 48 
 

Zie onder lijst van website www.22m2.nl  d.d. 21 april 2012  

 

 
 
 
 
 
 



Eigenaren van de nummer 48 
 
Mail op 24 april 2012 van Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum: 
Ik heb de 22m2 met zeilnummer 48 opgezocht in onze database van deelnemerslijsten aan   zeilwedstrijden in Friesland.  
Aan de hand daarvan kunnen we de eigendomsgeschiedenis herleiden.  
 
In 1948 kreeg het jacht de naam Stern en was het eigendom van R. Visser te Sloten.  
De naam Stern hield het jacht tot 1970. Sindsdien heet het Strûzer. 
In 1951 was het jacht van H. Visser uit Sloten 
1953                             L.A. Verbeek, Langweer 
1954                             G. Verbeek, Warns 
1960-1966                       L. Vrijland, Den Haag 
1968-1970                       B. Brijder, Harlingen 
1973-1983                       familie Lolkema, achtereenvolgens: F. Lolkema te Ureterp,  
                                          F. Lolkema te Opeinde, H. Lolkema te Sneek, H. Lolkema te Heeg 
1984-1993                       W.W. de Grefte te Amerongen (later Nijkerk) 
1996                             G.J.J. Prudon te Oldeboorn 
1999                             R.M. Minnema te Leeuwarden 
Voorts heb ik gekeken in onze fotocollectie, maar daar vond ik geen opname van de 22m2 met nummer 48. 

 
De boten in de klasse 22m2  
 
De lijst in 2012   

 
 



 
Gedeelte van de lijst zoals op website 22m2 in augustus 2014  
De boot van Martin Coldewijer komt niet meer voor op de lijst.  
Via 22m2 – vereniging was al in 2012 bekend dat alleen kiel en helmstok nog bestonden. 

  
zeilnummer 

 
Achternaam Bootnaam Bouwer/werf Bouwj 

40 Jan van Hees Nostalgi C.A. Vial, Hillergersberg 1946 
44 

 
van der Veen Tinkerbell Joh.v.d.Meulen – Joure 1947 

47 
 

ten Brink Reimerswaal Fa. Visser – Paterswolde 1949 
50 Peter Beek Waerlamke Fa. R. Wester – Grouw 1950 
51 Evert Schaap Peke Donia Fa. Visser – Paterswolde 1949 
53 Jan Vriesinga Cadans E. Zijlstra – Bergum 1949 
54 

 
Stoltz Sten R en J. de Dood – Sneek 1950 

      
Geschiedenis van de klasse 
 
Bron: website www.22m2.nl 
 
Het prille begin 
"De bedoeling is om in het bezit te komen van een ontwerp dat eventueel kan dienen voor het invoeren van een wedstrijdklasse tussen de 
bestaande 16m2 en de 30m2 (oude Vrijbuitersklasse of 7.10 m-klasse). Het jacht moet behoorlijk snel en behendig zijn, terwijl het tevens 
bereikbaar moet zijn als toerjacht, en zoveel zeewaardigheid bezitten dat het geschikt is voor de Friese meren." Deze prijsvraag stond afgedrukt in 
"De Golfslag", het officiële orgaan van de Noord Nederlandse Watersportbond, in januari 1935. Het was een direct gevolg van een besluit van de 
Sneeker Zeil Club (SCZ). In dezelfde vergadering werd overigens besloten tot organisatie van de eerste Sneekweek. 

 

De NNWB streefde naar een nieuwe klasse met een zeiloppervlak van 22 m2. Bovendien zou het een eenheidsklasse moeten worden: bestuur en 
technici zagen de 7.10-klasse ten onder gaan, doordat er teveel in geëxperimenteerd kon worden.  

Er was een prijzenbedrag van vijfentwintig gulden uitgeloofd, vijftig voor het winnende ontwerp. Het winnende ontwerp van de tweeëntwintig 
inzendingen was van ir. Sjoerd Veeman uit Marssum.  

De eerste jaren 
In het eerste jaar van het bestaan werden er vier schepen gebouwd, de eerste bij Kuipers in Sneek en kostte ongeveer 1300 gulden. Bij een 
onderlinge wedstrijd georganiseerd door de SZC zeilden drie regenbogen, drie 22m2 en drie 16m2 tegen elkaar. De regenbogen bleken het 
snelst...maar de 22m2 kwam beter uit de bus dan de 16m2. Tot de tweede WO werden er negen 22m2's gebouwd.  

 

 

 



22m2 -- sneekweek_1961.jpg met nummer 47 in plaats van 48 
 

 
 
 
Groei klasse 
Olij, aannemer van beroep, is een van de productiefste (13 stuks) 22m2 bouwers allertijden geweest. In de oorlog was er amper werk in de 
huizenbouw en Olij besloot zich daarom op de botenbouw te storten. Het is overigens opvallend dat in de oorlog veel schepen in Sneek en 
omgeving zijn gebouwd, in totaal 26. De personele belasting op het zeiloppervlak was opgeheven, wat ook een verkoopstimulans was. Tot 1950 
werden er regelmatig 22m2-en gebouwd. Topjaar was 1949 toen de "49", de "50", de "51", en de "53" tewater werden gelaten. 
In 1959 heeft de klasse eenmaal meegedaan aan de kaagweek. De schepen werden daarvoor in het ruim van een vrachtvaarder geladen. Het 
vrachtschip diende niet alleen voor vervoer,tijdens de kaagweek werd ook aan boord gegeten en geslapen.  
 
Magere en vette jaren 
De concurrentie was groot. De 22m2 was niet het enige type wedstrijdschip op het water. De 16m2-klasse breidde zich sterk uit, in de 
Valkenklasse ontbrak het niet aan belangstelling en de jongere zeilers zochten het vooral in de Vrijheid. In de zeventiger jaren kwam polyester in 
de jachtbouw op. Je ziet dan ook dat er na 1969 eigenlijk nog maar twee 22m2's gebouwd zijn, de "70" in 1984 en de "71" in 2001. 
 
Klassenorganisatie 
De oprichting van de eerste klassenorganisatie vond plaats op 18 maart 1983 in hotel "Oostergo" in Grouw. Het doel was en is, zo staat in de 
statuten: "Het in stand houden en tot bloei brengen van de 22m2-klasse der NNWB." Voor dit doel heeft de vereniging vijf prijzen voor de leden in 
haar bezit: "de E.W. de Jong prijs" voor de pinkster-wedstrijden te Grouw, de "Van Sminia B" voor de Frisiawedstrijden, de "Rijkmans Beker" voor 
wedstrijden van Oostergo, de "Klasse Beker" voor de schipper die over alle wedstrijden als hoogste is geëindigd en de "B.S.B. Beker" te verzeilen 
bij het klasse evenement.  

 



Huidige waarde                         Tekening anno 1943 

Advertentie april 2012 

22M2 

Bouwjaar 1949        prijs € 15.900,-  

Lengte: 7m.       Breedte: 1,9 m.        Diepgang: 0,9 m.        

Prachtige 22m2 in geheel gerestaureerde uitvoering,incl trailer,motor en dektent.  

 

Verdere krantenberichten 

  Nieuwsblad van Friesland in 1922     



 Strafzakenregister 1922 zaken 165 en 166 horen bij elkaar 

  Nieuwsblad van Friesland 31 mei 1921 

 Leeuwarder courant 22 januari 1938  

 

Document aangepast op  21  augustus 2014, met tekening zeilplan 6 januari 2015, krantenberichten op 15 augustus 2016 

22M2 


