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Het typearchief van de Victoireclub
Het typearchief van de Victoireclub (gestart in 2013) bevat
1. documentatie over de door Victoire gebouwde scheepstypes
2. bouwnummer informatie per gebouwde Victoire
Toegang tot het archief verloopt via de website.
De documentatie over de types is alleen toegankelijk voor leden van de club, via een inlog.
De bouwnummer informatie is openbaar, zodat iemand die van plan is een Victoire te
kopen gegevens over de betreffende boot kan inzien.

De documentatie
Het documentatie gedeelte van het typearchief bevat de volgende soorten documenten.
 Basisgegevens van de Victoires. Per type een document met de belangrijkste gegevens.
Lengte, breedte, gewicht, zeiloppervlak, enz. Daarnaast ook wie de ontwerper is,
hoeveel er gebouwd zijn, en jaartal-bouwnummer overzicht. Tevens zijaanzichten en
bovenaanzichten, en minstens één foto. En informatie over belangrijke wijzigingen in
het model.
Dit document is publiek beschikbaar.
 Brochures, ook wel folders genoemd. Dit is het materiaal dat de werf verspreidt om
potentiële kopers te informeren over de eigenschappen van de types (modellen) die
beschikbaar zijn. Vaak staat er maand en jaartal op deze brochures, maar niet altijd
 Uitvoering en uitrusting. Een lijst van één of meer pagina’s met een opsomming van
wat er allemaal op een type/model te vinden is, standaard en optioneel. Meestal
voorzien van maand en jaartal, maar niet altijd
 Prijslijsten. Vaak van één type/model, maar ook van meerdere types tegelijk. Altijd
voorzien van maand en jaartal
 Eigenaars handleidingen. Het boekje dat met de boot meegeleverd werd waarin staat
wat er allemaal op en aan zit, en hoe je alles moet behandelen en bedienen.
Meegeleverd vanaf de 1044 en groter, bij de kleinere modellen werden ze voor zover
bekend niet meegeleverd.
 Tijdschriftartikelen. Maritieme tijdschriften schrijven over boten, en daar staat vaak
interessante informatie in
 Publicaties van de werf. Het zijn er niet veel, maar af en toe publiceerde de Victoire
werf zelf, zoals het verhaal van Henk Jukkema over de Ostar race waarin hij met een
de 933 ‘Victoria’ (1979, bouwnr 105) meedeed
 Persoonlijke verhalen. Eigenaren die schrijven over de eigenschappen van hun Victoire
 Technische tekeningen en technische informatie. Het materiaal dat werf gebruikte bij
het bouwen van de boten en waarin is vastgelegd wat de technische eigenschappen van
een type/model zijn, de eigenschappen van alle onderdelen die er op-, in- en aan
zitten. In de bestandsnaam van de technische documenten plaatsen we ergens vooraan
de term ‘techtek’
 Foto’s en bewegend beeld van de bouw van boten. Sommige eigenaren fotografeerden
en filmden de bouw van hun Victoire
 Motoren. Handleidingen en werkplaatsboeken van de motoren en saildrives die
ingebouwd werden
 Informatie over de werf en de ontwerpers
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Bouwnummer informatie
In het bouwnummer gedeelte van het typearchief streeft de Victoireclub naar het
samenstellen en plaatsen van een bouwnummerdocument over elke gebouwde Victoire.
Vanzelfsprekend is dat een streven, alleen al omdat het overgrote deel van de Victoire
eigenaren geen lid is van de Victoireclub, en informatie over deze Victoires lastiger te
verkrijgen is dan informatie over Victoires van leden.
September 2015 bevat het bouwnummer gedeelte gegevens van 390 boten. Er zijn rond de
2280 Victoires gebouwd, waarvan 1100 van het type Victoire 22, dus en iets meer dan 1100
van de andere types tezamen.
In een bouwnummerdocument staan foto’s van de betreffende boot, en een aantal
gegevens in tekst. Minimaal één foto, maar als het kan vijf foto’s: één onder zeil, een SBen een BB zijaanzicht, een foto op de wal en een foto van het werfplaatje. Meer foto’s kan
ook, bijv. van bovenaf. Indien bekend plaatsen we maand en jaartal onder elke foto.
In het tekstgedeelte van het document staan:
 Bouwjaar
 Bouwnummer
 Diepgang (indien gewijzigd met jaar van aanvang)
 Bootnamen (per naam het jaartal van aanvang)
 Rompkleuren (per kleur het jaartal van aanvang)
 Helmstok of stuurwiel (indien gewijzigd met jaar van aanvang)
 Motoren, merk en type (per motor het jaartal van aanvang)
 Bijzonderheden, zoals kotterstag, windvaan, gebouwd van Vinylester, enz.
Een bouwnummerdocument bevat geen gegevens over voorgaande en huidige eigenaren.
Structuur van de bestandsnaam van een bouwnummerdocument is: V[typenummer][bouwjaar]-[bouwnr###]-[bootnaam].pdf. Dit houdt in dat de bestandsnaam moet worden
aangepast op het moment dat de naam van een boot verandert (vooropgesteld dat de
Victoireclub daar informatie over krijgt/heeft).
Voorbeeld: V933-1979-bouwnr105-Victoria.pdf

Vastleggen/opslaan van documenten
Alle gegevens in het typearchief worden opgeslagen als pdf bestand. Leesbaar dus met een
pdf lezer, zoals Acrobat Reader.
De bestandsnamen van alle archiefdocumenten zo ‘betekenisvol’ mogelijk, zodat daaraan
te zien is wat de inhoud is.
De beheerder van het Victoireclub archief is bereikbaar via archief@victoireclub.nl.
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