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EEuwEn traditiE
vErtaald naar nu
Slikkendam Watersport heeft de afgelopen jaren in eigen beheer een nieuwe lijn tenders 

ontworpen, gebouwd en op de markt gebracht. Naast de 622 van aluminium, zijn er ook twee 

modellen in polyester gemaakt: de 500 en de 633. Deze moderne en comfortabele tenders 

worden gemaakt op een werf met een lange historie. Voor een nadere kennismaking reisde 

Motorboot op een onverwacht zonnige februaridag af naar de werf in de Woerdense Verlaat. 

EDWiN DE VElD
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VaariMprESSiE VaN ZutphEN 500 EN 633

Kijk, dat is nog eens geluk hebben: wekenlang grijs weer, 

vervolgens wind en regen, maar nu – net vandaag – zowaar 

een bijna voorjaarsachtig zonnetje! Een uitgelezen dag voor 

een testvaart met twee sportieve en oer-hollandse sloe-

pen: de Van Zutphen 500 en 633. Beide worden gebouwd 

door Slikkendam Watersport in Woerdense Verlaat, het be-

drijf van leon Nieuwendijk.

Nieuwendijk, die het bedrijf in 2007 overnam van zijn vader 

Cor Nieuwendijk, woont en werkt op een plek waar – op de 

scheepwerf van de familie van Zutphen – bijna twee eeu-

wen lang houten schepen werden gebouwd en onderhou-

den. in 1973 werd de toen ernstig verwaarloosde werf door 

Cor Nieuwendijk aangekocht, om er vervolgens zijn eigen 

onderneming te beginnen: Slikkendam Watersport. het be-

drijf, genoemd naar de naastgelegen sluis richting de 

Nieuwkoopse plassen, begint als jachthaven waar tevens 

onderhoud wordt gepleegd aan schepen en motoren. Daar 

komen echter al snel verschillende dealerschappen bij: 

honda, Yamaha en Mercury buitenboordmotoren en later 

ook de bootmerken terhi en ranieri. 

als Slikkendam Watersport in 2008 een nieuwe locatie be-

trekt aan de amstelkade komt er meer ruimte beschikbaar 

en brengt leon Nieuwendijk een lang gekoesterde wens in 

vervulling: zelf een sportieve boot ontwikkelen. als eerbe-

toon aan de oude werf die ooit op dezelfde plek was ge-

vestigd, krijgen de boten de naam ‘Van Zutphen’. in 2013 is 

de mal van de Van Zutphen 500 tender gereed, in de drie 

jaar daarna volgen de 622 en 633 tender. in elk van de drie 

boten is zo’n 40 jaar watersportervaring verwerkt. De boten 

hebben een zelflozende kuip met grote afvoeropeningen. 

Ook is er voor elk model een lange optielijst, wat het moge-

lijk maakt om je Van Zutphen een heel eigen identiteit mee 

te geven, of aan te passen aan het beoogde vaargebied.

CompaCt sChEEpjE
De slechts 5 meter lange Van Zutphen 500 tender is een 

compact scheepje, met echter verrassend veel ruimte. in 

het voorschip heeft de boot een grote en goed zittende 

rondzit; achter de stuurstand is er een bank voor twee per-

sonen. De banken hebben luiken met afwateringsgoten, 

zijn aan de binnenzijde mooi afgewerkt én bieden een zee 

aan praktische bergruimte. Onder de achterbank vinden 

we de brandstoftank tank en de 12 V start/boord-accu. 

aan de spiegel van het testschip hangt een driecilinder 

viertakt Mercury buitenboordmotor van 25 pk, maar mag 

bij deze boot ook 50 pk zijn. De kuip is voorzien van een 

watervaste en uitneembare vloerbedekking. 

nEn-CErtifiCaat
De Van Zutphen 500 tender is CE-C gecertificeerd, maar 

heeft tevens een NEN-certificaat voor de binnenvaart. Met 

dank aan een beroepsschipper, die een 500 kocht als ten-
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1 De Van Zutphen 633 Tender. 2 Leon Nieuwendijk. In de Van Zutphen-tenders verwerkte hij veertig jaar watersportervaring.
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der voor zijn binnenvaartschip onder voorwaarde dat het 

scheepje technisch gezien zou voldoen aan de normen die 

aan een bijboot op een binnenvaartschip worden gesteld. 

maatjE grotEr
De 633 tender is duidelijk een maatje groter. De boot heeft 

ongeveer dezelfde inrichting als de 500, met nu bij de rond-

zit voorin plek voor een wegneembare tafel. Bij de boeg 

heeft de boot een luikje voor de lijnen en het anker en te-

vens een luik waaronder – heel praktisch – de buiskap kan 

worden opgeborgen. Op het voordek van de 633 tender 

staat een mooi gemaakt rvs mastje met daarop de naviga-

tieverlichting. Een belangrijk verschil met de 500 is de bun 

achterin, waarin een buitenboordmotor van maximaal 100 

pk kan worden geplaatst met ernaast twee brandstoftanks 

en de accu. in de spiegel van de boot zijn treden opgeno-

men, die het zwemplateau en de zwemtrap makkelijker be-

reikbaar maken. 

varEn
We zeiden het al: op de dag dat wij in Woerdense Verlaat 

zijn voor onze testvaart met de Van Zutphen 500 en 633 is 

boten zijn vrijwel identiek en bieden voldoende ruimte voor 

meters en eventuele apparatuur. Door het ontbreken van 

een motorkist in het midden van het schip is er veel loop-

ruimte. Dat is een belangrijk voordeel van een tender met 

een buitenboordmotor en op deze compacte 500 tender 

ben je je daar extra van bewust. Net als de 633 is ook deze 

500 een stabiele boot. Bovendien vaart hij mooi vlak; met 

twee personen achterin trimt hij nauwelijks achterover. al 

met al een heel prettig bootje, deze kleine tender.

ConClusiE
Met de Van Zutphen 500 en 633 heeft Slikkendam Water-

sport twee prima ogende tenders gebouwd, die ook nog 

eens heel goed varen. het polyester ziet er mooi en strak 

uit. Bij de oude Van Zutphenwerf zouden ze vast trots zijn 

geweest op de manier waarop Slikkendam twee eeuwen 

scheepshistorie in een eigentijdse vorm laat voortleven! 

gEEn motorkist, dus 
mEEr loopruimtE 

aan boord

het bijna voorjaarsachtig weer. Gelukkig maar, want onder 

dergelijke omstandigheden komen de beide tenders nog 

beter tot hun recht. Wat een leuke scheepjes!

als eerste stappen we aan boord van de Van Zutphen 633, 

die is voorzien van een 100 pk honda met hydraulische be-

sturing. Bij het aan boord gaan valt de grote aanvangs- 

stabiliteit op en na het starten van de honda moeten we 

goed luisteren om überhaupt te horen of deze werkelijk 

loopt, zo stil is deze viertakt. Dat je met zo’n outboard met 

de motor zelf stuurt, vergemakkelijkt het manoeuvreren. 

Dat merken we niet alleen in de haven, maar ook als we 

onderweg naar de Nieuwkoopse plassen twee bruggen 

moeten passeren. De tender reageert prettig op gasgeven 

en laat zich licht besturen. later, als het water breder wordt, 

kunnen we met de 633 nog wat manoeuvreertesten doen. 

Ook dan toont de boot zich een prettig scheepje, waarmee 

je – met een flink gezelschap – comfortabel op pad kunt. 

hard varen doen we niet, want dat is op de Nieuwkoopse 

plassen verboden. Volgens de werf haalt de 633 met deze 

zwaarste motorisering een top van 60 km/u. 

We stappen over op de 500 en vinden ook daar een com-

fortabele plek achter het stuur. De stuurconsoles van beide 
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3 De 633 tender heeft ruimte voor een tafel voorin.  4 De 500 tender is kleiner, maar eveneens 

een prettig varende boot  5 en 6 Met 100 pk is de 633 tender zonder meer een sportieve boot. 

tEChnisChE spECifiCatiEs

Van Zutphen 500

afmetingen 5,00 x 1,85 x 0,25 m
Kruiphoogte 0,90 m
CE C (tevens NEN-EN 1914:2009 certificaat)
Max. aantal personen 7
Gewicht 400 kg zonder motor
Materiaal polyester
Motorisering buitenboordmotor max. 50 pk 

(testschip: Mercury 25 pk viertakt)
topsnelheid circa 50 km/u (met 50 pk)
Brandstoftank 25 l
Vanafprijs € 8.750,- (incl. btw, zonder motor)

Van Zutphen 633

afmetingen 6,33 x 2,30 x 0,35 m
Kruiphoogte 0,95 m
CE C
Max. aantal personen 10
Gewicht 700 kg zonder motor
Materiaal polyester
Motorisering buitenboordmotor in bun, max. 100 pk 

(testschip: honda 100 pk viertakt)
topsnelheid circa 60 km/u (met 100 pk)
Brandstoftank 25 l (50 l optioneel)
Vanafprijs € 18.950,- (incl. btw, zonder motor)

Bouw en informatie

Werf Slikkendam Watersport 
amstelkade 1 
3652 MD Woerdense Verlaat 
tel.: 0172-408382 
slikkendam.nl / vanzutphenbootbouwers.nl 
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