MAANDBLAD VOOR DE KLEINE MOTORVAART - LOSSE NUMMERS f 5,50
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WATERTUERISME OVER HOOGTEPUNT HEEN
ALLES OVER BOOT DÜSSELDORF
HET DROOMSCHIP VAN HANS OUD

Bij uw schip/wal telefoongesprekken is 'over'
over met de nieuwe RT 146 marifoon.
Duplex dus, maar wel voor een simplex prijs.
De Sailor RT 146 marifoon biedt het
gennak van duplex schip/wal telefoon
gesprekken comfortabel met elkaar
praten zonder overschakelen echter voor
de prijs van een simplex marifoon
Daarnaast heeft deze RT 146 marifoon
alle goede eigenschappen van de
bekende RT 145 o a
• bedieningseenheid losgekoppeld van
zend/ontvanggedeelte dus overal
te installeren
• elektronische drukknopbediening en
digitale kanaaluitlezing
• aansluitmogelijkheid voor
tweede toestel

Afmetingen:
zendontvangeenheid 220x320x145 (hxbxd)
bedieningseenheid 220x120x90 (hxbxd)
Zendvermogen:
max 25 Watt
Prijs:
12 Volt uitvoering
I 2945.'
Tegen meerprijs ook in 24 Volt uitvoering
leverbaar
Antenne en kabel vanaf I

1

f f , "

Deze prijzen zijn INCLUSIEF BTW maar
exclusief montage

Bestel voor een overzicht van tiet uitgebreide leveringsprogramma onze geïllustreerde katalogus
door overmaking van / 7 50 op onze postrekening 3012600
/ ^ e ^ , ^

^

sailtron
BOOT DÜSSELDORF Hal 13 Slandnr 13 D 31
iaOUA
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Succes met
Marco motorkruisers, een juiste
keuze om de betrouwbaarheid
in prijs en prestatie

Marco 730
Marco 860 AK
Als u ook de beslissing hebt genomen om gezond en ontspannen te
rekreeren en toch tijdens week end en vakantie aktief te gen'eten en
er écht uit te zijn dan biedt het water in Nederland nog ongekende
mogelijkheden
Met een weinig onderhoud vragende polyester motorkruizer kunt u
met uw gezin alle plezierige dingen doen op de momenten die u zélf
uitkiest Van vissen tot zwemmen van varen tot luieren van zeilen tot
sight seeing en nooit aan een vaste plaats gebonden Juist een Marco
motorkruiser is een goede keuze een verantwoorde investering en
een attraktieve belegging'
Verkoop Zuid Nederland
Jachthaven v/d Heuvel
Badweg 10
Dordrecht
^Telefoon 078 136911

Verkoop Noord Nederland
Jachtcentrum Boarnstream
Wjitteringswei 11 13
Irnsum (Fr
Telefoon 05660 1435/1764

>

^

Jachtbemiddeling

vifolfrat
L.J. van Westerop
In onze verkoophaven in Loosdrecht
bieden wij u o.a. de volgende jachten aan:
Stirling Starfinder 29.1980
8 7 0 x 3 10 X O 85 m 120 pk
Volvo t)enzine heckdnve aiu
ramen getint glas mationie
interieur 2tiutten stuursaion,
4 si pi douche/toilet div a c e .
max sneiti 25km/ti
Vraagprijs/ 65 0 0 0 -

Lowland Princess, zeer mooi
lactit 1 2 3 0 x 3 7 0 x 0 8 0 m
2x Voivo 106 pk dieseis dubb
best mationie opb teak dekken 2tiut1en komb douche
2 tod ruime saion Eberspacker
verw endiv andere extras Lux
jactit met veel leefr Vraagprijs
/ 197 000 - (ligt met in onze ver
kooptiaven Bezichtiging na afspraak

Valk k r u i s e n 4m, 1975
14 1 0 x 3 7 5 x 1 OOm.metDaf
615 120pkdiesei. boegsctiroef dubb best, tevens
handle best, ruim inteneur, 4/
6 si pi douche toilet, kachel,
marifoon dieptem log
Vraagprijs ƒ 97 500.723
742
647
722
741
719
731
738
697
728
744
743
724
735
721
737
653
736
739
714
745
716
746

MOTORJACHTEN
7 15m Volvo 22pkB
BejaKruiser
7 00m Tohatsu18pkB
Braasemkruiser
7 80m Mercruiser225pkB
Trojan26
8 20m Peugeot 60pkD
Curtevenne
8 70m Mercedes 40pk D
MeboAK
7 80m 2xVolvo118pkB
Coronet 24
8 30m Peugeot 50pkD
Cascaruda
V Doom kruiser GSAK 10 96m DaflOOpkD
Combi kruiser GSAK lOOOm Peugeot 92pkD
lOOOm Volvo 106pkD
VanLentkruiserAK
11 OOm Peugeot 55pkD
CarananllOOAK
KempalaGSAKFI br 10 50m Peugeot 65pkD
9 40m Peugeot 50pkD
BlokvletAK
IJsselm kruiser GSAK 13 OOm SamofaeOpkD
CollinkruiserGSAK
10 OOm Peugeot 55pkD
MenwekruiserGSAK 11 OOm Kromhout 70pkD
Beeldsnijdercasco
11 50m Daf615140pkD
12 50m Peugeot 96pkD
PalmaGSAK
11 70m Daf475100pkD
Valkkruiser
Lanser kruiser GSAK 11 50m 2x Peugeot 50pkD
12 90m 2xDaf120pkD
Valk kruiser
Cascaruda F! bridge 10 50m Daf575136pkD
10 50m 2xDaf120pkD
Argo 34 Fly Bridge

icht

"«i'"'ve*»^:n
Via onze

ƒ 14 500,/ 17 500,ƒ 35 000,ƒ 35 000,ƒ 37 000,ƒ 37 500,ƒ 39 000.ƒ 45 000,/ 52 500,ƒ 54 000./ 57 500,f 58 500,ƒ 59 000,/ 59 000,/ 62 000,/ 67 500,' 69 000,ƒ 78 000,ƒ 87 500,ƒ 92 500,ƒ 95 000,ƒ 97 500,ƒ125 000,-

Als bijna iedere bekende fabrikant van
scheepsmotoren zoals Volvo, BMW, Saab, Fiat,
Peugeot, Ford, Daf, Mercedes, e.d. Johnson
koelwaterpompen gebruiken, dan ben je met de
eerste de beste. Specialisatie en jarenlange
ervanng resulteren in een kwaliteitsprodukt.
Het programma omvat pompen voor zowel
plezier- als beroepsvaart, drinkwater-,
koelwater-, bilgwater-, brandstof-, dekwas- en
^wtfluaMiitffififltfltfiliW^invi m-,
, ..^ *.^^

Het komplete leverings
programma van Technautic:

3

^
y ^
OCsysJ
.

TX
Afstandbedieningen en
stuurinrichtingen / elektrohydraulische trimvlakken
Hynautic
Hydraulische besturingen en
afstandbedieningen

'

Dieptemeters en schrijvende
dieptemeters
Suunto
Kompassen
Yazaki
Bootinstrumenten en
kompassen
I Brisson
Gasdetector /
intercomsystemen
Swift
Prismakijkers

hisM9a

rKoopr
vel

Supercool
Inbouw coolunit

SS^^"^'
t%04KQ t^fiO OudLoosdrechtS0dijk165
U^100'^^U9
1231LV Loosdrecht
Ter bemiddeling gevraagd werfgebouwde jachten

Technautic
I Scheepsramen In aluminium
' profielen
en
Johnson
^ ^ ^
Koelwater- en
" ï " .
drinkwaterpompen

Magnitude
Reddingsvlotten

: • • ! : : • .: :

Importeur:

technautic bv
industrieweg 3 5 - 1 5 2 1 ne wormerveer
telefoon 075-212150 telex 19133 techn
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ALLES VOOR 1 2 EN 2 4 VOLT
^ , ^ i ^ ^

\A/ij z i j n v e r h u i s d

naar

SCHIEDAMSEDIJK 7 5 A - 7 6 A

3011 EL ROTTERDAM
(verlengde Coolsingel; bij Metrostation Leuvelnaven)

o
X
CD

O
O

HARINGVLIET B.V. ^ ^ ^
ELECTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
I
I I
Telefoon 010 - 12 35 77 en 12 91 55 (ongewijzigd)
Geopend van 8 tot 17 30 uur, zaterdags van 10 tot 13 uur
RUIME PARKEERGELEGENHEID

I

BOOT DÜSSELDORF Hal 13 Standnr 13 A 26

kempala

Schepen met karakter
perfektie in staal

Kempala kotterjacht
1 1 , 5 0 x 3,70

Kotter-Trawler
11.50 X 3.70 m
12.50 X 4 . 1 5 m
13.70 X 4 . 4 0 m
Kruizar
3.20 X 3.10
10.00 X 3.50
11.50 X 3.70
12.50 X 4.00

m
m
m
m

^'

r @(giiiiEiiiP@° JM mmrmmmï

KEMPALA 11.50 W L L . o . a . 1 2 . 4 0 m . L.W.L. 1 1 , 5 0 x 3 . 7 0 X 0 . 8 0 m. H o e w e l de theoretische rompsnelheid ( 2 . 4 3 \ 1 1 , 5 0 = 8 . 2 knoop) 1 5
k m per uur is, wordt deze snelheid gemakkelijk overschreden door een
uitgekiend onderwaterschip. • Beproefd zeewaardige spantvorm. - Aan
specifieke wensen van opdrachtgevers kan ruimschoots w o r d e n tegemoetgekomen.

Mom«ntt«l in aanbouw: Motorzailer 77 ft, zcilopp. 240 m',
motor 230/310 kW/pk. Uoyds klasse 100A1.

K E M P E R S IBOWCo

Hoorn 2 9 8
2 4 0 4 HL A L P H E N a/d RIJN
Tel 0 1 7 2 0 3 12 7 2 / 3 0 9 6 2

Sie FahrenWohl mit einer ROBURYACHTvon JONKER
DAS FAHRVERGNUGEN FANGT BEI GUNSTIGEN FAHRBEDINGUNGEN AN.

HSobur

ROBUR1300
Abm u a 1 3 3 0 x 4 2 5 x 1 1 0
2 X Ford Turbo 155 pn
Kehrgetriebe 2 1
Geschwindichkeit 14 bis 15 knoten
Preise auf anfrage

BOOT DÜSSELDORF
Halle 13, Stand F 12

ROBUR1100

L o A 11 40 X 3 60 X 1 00

Entwurf- Lunstroo Custom Design Amsterdam
Lieferbar in mehreren Ausfuhrungen
Motormarke 120 PS Ford 2715 E 2500 u/min
Paragon Keerkopplung, Kehrgetnebe 3 1
SA 2y2 spritzverzinkte Schiffsbauplatten
Boden 5 mm Verdecke und Aufbau 4 mm
Die ROBUR 1100 ist vóllig mit teakholz verkleidet
6-8 Schlafplatze Preis ab 118 800 DM ohne MwSt

Jonker Schepen bir
Telefon 00 31 / 51 05 23 28 - 21 22 Wartena Holland
Verkaufshafen Wartena liegt 10 km entfemt ven Leeuwarden

Handels- en exportaanvragen

*
*
*
*
*

2-persoons speedboot
onderhoudsvrije VLIEGTUIG-besturing
laag gewicht: 55 kg
te vervoeren op imperial
waterskiën mogelijk
vanaf 15 pk
* ideaal voor wedstrijdgebruik

IMPORTEUR:
Treubstraat 9-C, 2288 EG RIJSWIJK
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welkom!

1

11 80 X 3 70

TEAK
ITAIEN OOnBIKRUIIERt
ENKOTTERI
Reeds jarenlang zijn wij bekend als bouwers van solide stalen schepen van 10 tot 14 mtr. Op basis van die ervaring en kennis hebben
wij ook een stalen Combi-motorkoner van 11.80 x 3.70 m. ontworpen en gebouwd, die uitmunt door degelijke constructie en zorgvuldige afwerking. Wij leveren deze en al onze schepen, in diverse
stadia van afbouw tegen een absoluut doordachte prijs.

Jachtwerf

*De Combtnatie**BV
Ook voor betimmeringen en teakdekken
Maasstraat 3, 3313 CR Dordrecht Tel: 078-131871 149067 157929

MULTIPLEX (W.B.P.)

EN VELE ANDERE
HOUTSOORTEN
TRIPLEXFABRIEK

FICAR - VAN STIJN
WILHELMINAKADE 25, WADDINXVEEN
TELEFOON 01828-12195, TELEX 20610

RUIM 50 JAAR
HOUT-ERVARING

alspoetsenniet
meerlietpt.....
Uw polyester schip gaat een kleur- en
krasvaster leven tegemoet na onze
spuitbehandeling met

K International
2 componenten lak.

MOVERBO WAIERSPOBI OOK VOOR
•
•
•
•
•
•
•

accessoires
electronica (ook montage)
reparaties en onderhoud
verkoop bemiddeling
vervoer
^
winterservice
,^^+./*<i?
wij halen uw boot
^-^f^
op tegen kostprijs
yb^

MOVERBOd^
WATERSPQBIBV
Industrieweg 91, 5145 PD Waalwijk,
tel. 04160-37848

JACHTHAVEN

'DE KRANERWEERD'
Het Oude Diep 4, Zwartsluis, tel. 05208-67351
LIGPLAATSEN OPEN EN OVERDEKT
in 'n oergezellige haven. In onze haven vindt u de sfeer en de
rust die u zocht. Open verbinding met IJsselmeer en de binnenmeren. Wij bieden u totale service w.o.: service-shop,
tankstation, 20-ton kraan, bewaakte parkeerplaatsen (gratis),
schone douches + toiletten en 'n gezellige bar 'De Scheepskajuit'.
Tevens verkoop, reparatie en onderhoud van Volvo, Mercruiser, OMC, Yamaha en Mercury-motoren. Uw adres voor het
vertrouwd kopen van nieuwe en gebruikte jachten. Meerdere
bootwagens beschikbaar voor onderwaterschip behandelingen enz. (ook overdekt). Ook voor inbouw verwarming, marifoons, etc. kunt u bij ons terecht.

Winterstalling, binnen en bu'rten. Bezoekt ons
eens vrijblijvend, f am. Grashuis.
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Curtevenne
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De Curtevenne-Bootbouwers
met 5 jaar garantie!!!!!
op ons spuit/moffelsysteem

''• ^^''tt'»'""'"''
-Ï:-::-

. *.
Tot ziens!! «boO^**

Wij zijn verhuisd.
Beter voor ons, beter voor u!

Alleen bij:

• onze productieruimte is sterk vergroot
• U kunt thans op 10 m. van ons bedrijf afmeren
• wij kunnen u nu gelegenheid bieden voor
overdekte winterstalling

Kortenhoefsedijk 85 b
(Zijderveld werf)
KORTENHOEF
Telefoon 035 - 6 26 54

2 typen hydraulisch
geschakelde
keerkoppelingen voor
de pleziervaart tot 710Nm.

13 A 32

PRODUKTEN

Z.PRODUCTEN B.V.
Curtevenne
DOofbouwers

vereniging

oraQJ^
emmaplein 6-groningen
tel.050-139000 dag en nacht
's weekends ook'

Off ici«<« Importsur
van H U R T H
K««rkopp«lingsn

VAN STIGT
B V TECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING

met
redukties
van 1,5
t/m 4,35 : 1

Avelineen West 30
4202 MS GORINCHEM
Tel 01830 31066'
Telex 24796
Gent IB) Tel 091 261224

BV. TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
BOOT DÜSSELDORF Hal 7 Standnr 7 E 26
MOTORBOOT - januari 1985
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MOTORB fit
MAANDBLAD

VOOR

DE K L E I N E

IN S A M E N W E R K I N G

MET

MOTORVAART

MILOT-TOURS

DIIGTOGHTEN NAAR
BOOT DÜSSELDORF1985
SLECHTS f 37.50 p.p.
Van 19 t/m 27 januari 1985 wordt m Dusseldorf de 16e
Internationale Boten Tentoonstelling BOOT '85 gehouden.
Boot Dusseldorf is één van de grootste watersporttentoonstellingen Het biedt de bezoeker een veelheid
van onderwerpen
Om een bezoek aan deze interessante beurs mogelijk
te maken organiseert maandblad MOTORBOOT in
samenwerking met Milot Tours b.v. een tweetal zeer
voordelige dagtochten.

19 EN 26 JANUARI
Vertrektijd/Plaats
07.30 uur Rotterdam,Delftseplem, bushalte LL
07.00 uur Den Haag, Hollands Spoor
07.00 uur Amsterdam C.S.,stadszijde, bij uitgang
rechts t.o. rijwielstalling
07.45 uur Utrecht, Jaarbeursplem.
BIJ voldoende deelname zijn andere opstapplaatsen mogelijk.
Tijdens de terugreis wordt gestopt bij een zelfbedieningsrestaurant.
Thuis: afhankelijk van plaats tussen 22 00 en 22.30 uur.
VOORKOM TELEURSTELLING!
Boek tijdig o m z e k e r te zijn van uw plaats.
Het boekingskantoor van Milot Tours is iedere
werkdag te bellen van 09.00 tot 21.00 uur,
dus ook 's avonds. Op zaterdag kunt u bellen
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Telefoon 0 1 0 - 8 2 7 6 0 0

INLICHTINGEN EN BOEKINGEN:

MllOr TOURS
Stolwijkstraat 78,3079 DN Rotterdam
Telefoon 0 1 0 - 8 2 7 600
MOTORBOOT - januari 1985

MOTORBOOT
3e jaargang, n u m m e r 1
januari 1985
Maandblad \ o o r de kleine
motorvaart onder \erantwoordelijkheid \ a n VN il Horsthuis
en Pim K o r \ e r

/

Eendrachtsweg 68,
3012 LG Rotterdam
Telefoon 010-147222*
(MariTeam House),
Redactie 01807-10499
(Wil Horsthuis)
Redactie-adres
Schepenstraat 8,
2931 GR Krimpen aan
de Lek
Telex 23050 kfilm nl
Postgiro 57 65 57
Nederlandsche Middenstandsbank, rekeningnummer 69 47 15 085
Medewerkers
Kapitein L A Bakker
(Rijkspolitie te Water),
Luitenant ter zee
VV J J Geneste
(Koninklijke Marine),
J Hoebe (leraar radio-afdeling
Hogere Zeevaartschool
Rotterdam),
Ben Lev ie,
Frits Loomeijer,
Frans Loos,
Dag Pike,
Ben van Rosendaal,
Bob Schots,
Gerda Stoorvogel,
C Voest,
Joes Wanders,
F H van der Weel
S Zeeman ( K N Z H R M )
Grafische v o r m g e v i n g
Henk de Bruin, gvn.
Leiden
Advertentie-exploitatie
Publiciteitsbureau
,,Leeuwenbergh' b v
(Bob den Haring en
Frank van Gils)
Postbus 139,
2170 AC Sassenheim
Telefoon 02522-19023
Abonnementen
ƒ 57,50 per jaar,
België Bfrs 1250
Een abonnement kan elke
maand ingaan Het wordt
automatisch verlengd tenzi]
het twee maanden voor h t t
verstrijkt schriftelijk is opgezegd De pri]s van buitenland
se abonnementen (behalve
België en Luxemburg) wordt
verhoogd met de extra verzendkosten
Druk
Drukkerij Wvt & Zonen B V
Rotterdam
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Friese architect
ontwerpt droomschip

11
Boot Dusseldorf

17
Snelle motorxaart

18
Gevels kijken in Culemborg

20
B T W voor buitenlanders
van de baan
Boekbespreking

21
Motorboorkrant

25
Fatale aanvaring
op Hollands Diep

28
Recreatievaart
over hoogtepunt heen

30
Per visboot naar
Engeland (2)

32
Opvangen van
motortnllingen

33
Kolom Schots

34
Lezers schrijven

35
Kleine advertenties

36
Uw idee

37
Vraa^ en antwoord

38
Schcepvaartbenchten

In het volgende
nummer onder meer:
• De motorsteunen
• Veiligheidsdag
voor
motorschipper
• Het gebruik
van stortolien

Leerzame aanvaring
Het verslag van de Commissie
Binnenvaartrampenitet lan de
fatale aanvaring, die in oktober
1983 op het Hollandsch Diep
plaatsvond tussen een binnenschip en twee gekoppelde j ach
ten, IS in verschillende opzichten leerzaam
In de eerste plaats blijkt eruit
hoe belangrijk het goede zeemanschap door de commissie
wordt geacht Hoeu el de schippers van de jachten onbegrijpelijke en fatale blunders hebben
begaan, vindt ziJ dat de binnen
schipper niet vrijuit gaat Hij
heeft met voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om de
aanvaring te voorkomen Het is
verheugend dat dat aspect van
onze scheepvaartwetgeving nog
eens onder de aandacht wordt
gebracht met alleen de overtre
ders van de reglementen dragen
schuld bij een calamiteit, maar
ook de correct varende partij,
die heeft verzuimd de gevolgen
van andermans feilen zoveel
mogelijk ongedaan te maken
We dragen met andere woorden

gezamenlijk
verantwoordelijkheid loor de veiligheid op het
water
In de tweede plaats maakt het
verslag van de commissie,
waarvan het eerste deel in het
lorige nummer van MOTORBOOT
IS geplaatst en het
tweede deel in dit nummer, dm
delijk hoe belangrijk de mens op
het water blijft in deze tijd van
elektronische verdwazing
De schipper van het binnenschip had de jachten - die hij
overigens met als zodanig her
kende - al kilometers van tevoren op zyn radarscherm zien
aankomen en hij vond meteen al
dat ze een rare koers voeren En
terwijl hij het onbekende object
naderde, bleef het een griezelige
koers varen Kortom de radar
heeftfeilloos zyn werk gedaan
Toch volgde een aanvaring met
dodelijke afloop
Een beter voorbeeld van de be
trekkelijkheid van elektrom
sche hulpmiddelen bij de navigatie IS nauwelijks dankbaar

Abonnement blijft 57,50
Ondanks de grote stijgingen
van technische kosten enpapierprijzen zal een abonnement op
MOTORBOOT
in 1985 met
duurder worden We handhaven de prijs op ƒ 57,50 per jaar
(12 nummers)

Dank zy de voorspoedige groei
van MOTORBOOT
kunnen
WIJ de kostenstijgingen opvangen
Alleen de prys van losse num
mers wordt aangepast en verhoogd van ƒ 5,25 tot 5,50

7

Friese architect ontwerpt zijn eigen droomsctiip

Een soort politieboot
van vletachtige allure
Door dr ir Hans Oud

Rond 1977 leek het mijn
vrouw en mij verstandig te
gaan denken over een 'oudedagschip'. Het zou geschikt
moeten zijn voor zoveel mogelijk binnenwateren én voor
de wadden en de Zeeuwse
stromen. Daarnaast zou het
gebruikt moeten
kunnen
worden als startschip bij zeilwedstrijden en als sleepschip
voor onze tjotter. Ik tekende
op goede dag een scheepje dat
me geschikt leek: een soort
politieboot van vletachtige
allure, maar met scherpe steven. Bij de schets hoorde een
aantal verlangens:
- de lengte van maximaal 10
meter, een royale breedte van
3 a 3'/2 meter om niet in conflict te komen met de gebruikelijke in jachthavens afmetingen voor ligplaatsen.
- eenvoudig zelf te onderhouden, dus weinig hout buitenom;
- géén modieuze lijnen, kenmerk van de jaren zestig en
zeventig;
- géén 'stuursalon', maar
een kleine stuurhut en lager
gelegen roef: bij de toenemende drukte op het water is
navigeren een serieuze aan-

8

De architect Hans Oud uit het Friese Hemelum behoort tot de
bevoorrechte groep motorschippers die een boot hebben die
helemaal naar hun eigen ideeën is ontworpen en gebouwd.
Zijn boot de H.0.7, is dan ook een karakteristiek scheepje, dat
met zijn professionele uiterlijk, overal waar het komt, de
aandacht trekt.
In bijgaand verhaal vertelt de heer Oud over de totstandkoming van de H.0.7 en zijn denkbeelden over uiterlijk, uitrusting en uitvoering van de boot.
gelegenheid waar niet iedereen omheen moet zitten.
Hoewel ik aanvankelijk een
open kuip tekende voor royaal buiten zitten en sleepwerk, kwam er toch een achterkajuit voor de privacy van
eventuele opstappers op lange reizen. Eis werd wel dat die
a.k. van buiten onzichtbaar
moest zijn. Voor een zo ruim
mogelijk vaargebied moest
de diepgang zeer worden beperkt (0,95 m) en de kruiphoogte ook (2,25 m). O m anderen niet te hinderen zou
een goed lossend onderwaterschip voor een minimum
aan
haalgolf dienen
te
zorgen.
Het werd ons intussen duidelijk dat deze profielschets
weinig gemeen bleek te hebben met de doorsnee-opvatting van bouwers en kopers
en dat volledige vervulling
van onze wensen in een be-

staand type niet te vinden
leek.
De eerste schets werd nogeens in een nauwkeurig
schetsontwerp omgezet en
darmee werd de gedachte
aan nieuwbouw geboren.
Eerdere ervaringen hadden
al geleid tot de erkenning dat
een architekt geen scheepsontwerper is. Uit diverse publikaties waren ons de plannen van Th. Gillissen regelmatig opgevallen als ontwerpen van een gelijkgestemd
man. Een wederzijdse kennis
bracht ons met hem in
contact.
De schetsen en onze wensen
bleken wonderwel met zijn
opvattingen te stroken. O p
ons verzoek maakte Gillissen
een definitief ontwerp dat
zonder veel verder heen-en
weerpraten tot een elegante
uitwerking van de eerste opzet leidde.

* Algemeen plan van de H.O.7.
Het schip IS 10 meter lang, 3,50
meter breed en heeft een diepgang van 1 meter

Het zoeken van de bouwer
gaf enige problemen. De conditie van een tevoren vastgestelde prijs bleek wat ongebruikelijk en niet zeer gewaardeerd. De eerste contacten strandden op in onze ogen
vreemde verlangens van de
werf aangaande betalingen,
die ons gelukkig behoeden
voor een - naar later bleek aanstaand faillisement. O p
aanbeveling van Gillissen
werd K. Bak te Broek op Langendijk uiteindelijk de werf
die de bouw van het schip
volgens bestek en tekeningen
voor een vaste prijs a a n n a m
en tot volle tevredenheid uitvoerde.
Casco
Het casco, in hoofdafmetingen 10 x 3,50 X 0,90 m werd
gebouwd van elektrolytisch
verzinkt plaatstaal met dikten 8,6,5 en 4 mm op rondspanten van hoekstaal van 50
X 40 X 5 mm spantafstand 40
cm hart op hart. Met wateren olietanks vol bleek de definitieve diepgang 98 cm te bedragen.
De huid werd uitgevoerd met
'gejoggelde' landen binnen
en buiten afgelast. Nadrukkelijk werd bepaald dat voor
het aOassen van onderdelen
geen puntlassen doch volledige rupsen dienden te worden toegepast. Het dichtsme-
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ren van naden met staalplamuur heeft al menig schip
voortijdig naar zijn ondergang gebracht. De kabelaring wordt uitge\oerd in poKtheen waterleidingbuis met
een doorsnee van 73 mm. geklemd tussen twee strippen
en op zijn plaats gehouden
door een ingebrachte ketting
met spanners nabij de achterspiegel. Het regelmatig vervangen van een — kostbare cocoskabelaring wordt daarmee ondervangen. Nadeel
van de polytheenbuis is de
krimp, waarschijnlijk gevolg
van ultraviolette straling. In
een periode van zeven j a a r
moest tot twee maal toe totaal
ongeveer 15 cm buisprofiel
worden opgelast om de aansluiting in de eindschoenen te
kunnen handhaven. Een operatie die vrij snel is uit te voeren indien over de electrische
smeltplaat kan worden beschikt nodig voor het lassen
van het materiaal.
De afdekking van het boeisel,
het 'potdeksel', werd uitgevoerd in relingprofiel. Vóór
en achter werden dubbele
bolders geplaatst , om gepruts met zwaardere lijnen
op te kleine bolders te voorkomen. O m voldoende ruimte
in de gangboorden te houden
plaatste Gillissen deze achterop diagonaal op zij-en achterpotdeksel.
Hoe goed het is dergelijke
punten zwaar te bemeten
bleek toen het eens noodzakelijk was het schip vlot te trekken met een sleepboot; 4 ton
op de tros bleek geen enkel
probleem op te leveren.
Praktisch zeer nuttig bleken
de ogen die onder de kabela-
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ring tegen de huid werden
gelast 80 cm hart op hart: het
winterkleed \\ordt ermee onwrikbaar gesjord. s"Zomers
kunnen deze ogen eventueel
dienen voor het aanbrengen
van een grijplijn rond het gehele schip.
De dekken van roef en achterkajuit werden voorzien van
doorlopende handrelingen.
Een zeereling werd niet aangebracht, tegen de heersende
opvatting in. Uit overtuiging. Bij afmeren en o\ erstappen is zo'n reling een obstakel van jewelste. Gedurende het varen dient men verkeer in de gangboorden tot
een minimum te beperken.
Voor ankeren moet er een bevaren zwemmer naar voren.
Bij calamiteiten in slecht
weer is een lifeline noodzakelijk. Esthetisch bezien verknoeit een reling de lijnen van
het aardigste schip.
Voor zwemmers en het aan
boord nemen van drenkelingen werden op de achterspiegel klimijzers gelast.
De ramen werden geplaatst
in alumimium lijsten voor zover geen gebruik werd gemaakt van lichtranden of patrijspoorten.
Indeling e n afwerking
De stuurhut staat op aanraden van Gillissen in open verbinding met de roef Voor
communicatie tusen stuurman en bemanning is dit plezierig. Is men alleen dan kan
er'op de rechte eindjes' zelfs
thee worden gezet zonder automatisch piloot.
In de stuurhut bevindt zich
aan beide zijden een kistbank
met berging. De zitting van

* De HO 7.

de roerganger werd op de kist
verstelbaar gemaakt door de
zitting te steunen op vier
draadeinden die met moeren
op de kist verstelbaar zijn. De
goede zit vraagt enig experimenteren.
In de roef bevindt zich aan SB
het fornuis, een aanrecht en
de oliekachel, aan BB een in
hoogte verstelbare tafel met
bank langs drie zijden, op de
gebruikelijke wijze tot slaapplaatsen te transformeren.
Om een prettiger ruimtewerking met doorlopende vloer
te houden werd afgezien van
de tegenwoordig zo vaak toegepaste
verhoogde
vloer
daar. Aan BB en SB is zodoende de mogelijkheid aanwezig om de ruimte onder de
gangboorden voor berging te
gebruiken.
Tussen stuurhut en roef werd
aan SB een kleine ijskast geplaatst. Een verhoging daaronder geeft de bijzitter in de
stuurhut bcenruimte, terwijl
daar nog juist ruimte overbleef voor een gereedschapkist: bij het motorluik direct

bij de hand.
Aan de voorzijde wordt de
roef afgesloten met aan BB
een toilet en aan SB een kast.
De deuren van beide kunnen
in geopende stand de doorgang naar het vooronder afsluiten, waardoor het toilet
tot een ruimere kleedruimte
kan worden uitgebreid. Het
vooronder is als 'kapiteinshut' in gebruik, voorzien van
twee ruime kooien met berging eronder én erboven. In
de voorplecht bevindt zich de
kettingbak.
De achterkajuit bevat twee
(honde)kooien met tussengebouwde wastafelkast. In deze
kast bevindt zich naast berging een inspectiekoker boven de schroef Het voorschot
van de kast werd gedeeltelijk
uitneembaar gemaakt om tot
de oksel in de koker te kunnen
komen.
Rondom werd het casco tot
onder de waterlijn geïsoleerd
met glaswol achter de betim* Indeling van de H O 7
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mering, in hoofdzaak uitgevoerd in teak en teak gefineerd Hechthout. Dit laatste
was een eis om zekerheid te
hebben dat na een eventuele
calamiteit de betimmering
niet door water opgeweekt
zou worden. De kuip werd
zelflozend uitgevoerd, de
vloer met teak afgewerkt.
Voor het overige werden de
loopdekken gezand, aanmerkelijk goedkoper en minder
onderhoud
vragend
dan
teak.
Door de brede gangboorden
bleef er aan de voeteneinden
van de a.k.-kooien zeer ruime
berging over onder de kuipbanken, respectievelijk in gebruik als touwcnkuil en
groenteberging. Ook het cxpansievat voor de motorkoeling vond hier een plaats.
Het luik in de kuipvloer geeft
toegang tot een ruime berging achter de motor (boodschappenwagentje,
vouwfiets e.d.) en is afsluitbaar
met grendels via de bodem
van de kuipbankberging.
De klep daarvan wordt op
zijn beurt vergrendeld vanuit
de kistbanken in de stuurhut!
T e c h n i s c h e installatie
Voor de motor viel de keus op
de Volvo-Penta-zescilinder
M D 32 A, 69 pk dieselmotor
met ruim voldoende vermogen en zeer rustige loop. Bij
een snelheid van 10 km/u is
het verbruik ruim 3 1 per uur
(1800 rpm). Bekleding met
Baryfolplaten in de motorkamer dempt het motorgeluid,
een cocosmat over de oppervlak van de stuurhut vergroot
de rust en vangt veel inloopvuil.
De koeling geschiedt via het
tegenstroomprincipe met een
buitenwatercircuit en een gesloten
binnencircuit
met
koelvloeistof. De elektrische
installatie is uitgevoerd in 24
V met 2 X 140 Ah accu's voor
verlichting en 2 x 80 Ah startbatterijen,
geplaatst
in
kunststofbakken (Kunststofindustrie Peter Groenendijk,
Utrecht).
De geïnstalleerde apparatuur is bescheiden: dieptemeter, Neco-kompas, marifoon,
machinekamerventilator,
versterkte radioantenne en
een Speich-slingerruit, die
zijn nut alleen al bewijst door
het
ingebouwde
verwar-
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mingselement. Een elektrische dompelpomp in de
schegkoker waarborgt gemakkelijke lozing van eventueel lekwater. Teneinde bij
calamiteiten
(wc-storing!)
ook vanuit het voorschip water af te kunnen voeren werd
een afvoer aangebracht op
het vlak van daar tot in de
machinekamer. De onder de
roef gelegen watertank (500
1) heeft eveneens een afvoer
naar de M K voor leegpompen. Kwetsbaarheid en lawaai deden ons afzien van
een
hydrofoor-installatie.
Water wordt met hand of
voet opgepompt bij drie tappunten. Dank zij setjes reserveonderdelen
zijn
deze
pompjes jaren in bedrijf te
houden zonder storing. Dergelijke pompjes houden ook
het watergebruik binnen de
perken.

E

van de pijp gaf verbetering.
Definitief opgelost werd het
probleem door de eerste 10
meter vanaf de 'slampamper"
(borglijn op het eind van de
ketting in de bak) buiten de
verzinkte kettingbak om onder in het schip te voeren. In
de praktijk gebruikt men de
volle lengte zelden en in geval
van nood komt de laatste 10
meter óók te voorschijn.
Gillissen maakte ons attent
op de kleine Somy-kachel
(gasolie), die in de uitvoering
met watertank de mogelijkheid geeft er drie piepkleine
radiatoren op aan te sluiten.
Men dient de loop van afvoer- en retourleiding wel
zorgvuldig te kiezen om de
vrije watercirculatie zo gunstig mogelijk te maken. Het
bleek mogelijk de pijpen vrijwel geheel weg te werken. De
schoorsteen gaat vanaf de ka-
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Het in een kluis gevoerdei
klipanker met 50 meter ketting wordt bediend via een1
handlier met ratel. Daarmee;
kan weliswaar gemakkelijkc
kracht worden gezet maarr
men mist een eenvoudige mogelijkheid om het anker beheerst een eindje te laten zakken. Dat kon met het eenvoudige slingerliertje dat Taselaar vroeger leverde aanmerkelijk beter.
Aanvankelijk leverde het inhieuwen van de ketting hett
bekende probleem op van1
'stapelen'. Dit gebeurt snel1
wanneer de afstand tussen de;
kettingstapel in de bak en de
mond van de invoerpijp tes
klein wordt. Bouwers letten1
vaak te weinig op dit soortt
problemen omdat ze zelf niet,,
of te weinig varen. Inkorten1

* Het sctietsje waarmee de heer
Oud naar Gillissen ging.

chel met een permanente pijp
recht omhoog door het roefdek. 's Zomers wordt deze
doorvoer afgesloten met een
koperen schroefdop. In vooren najaar voert de schoorsteen af via een opschroefbare pijp waarop een 'Spiromatic' ventilatieklep de trek bevordert. Als ie draait dient
men wel uit de buurt van die
kap te blijven want hij heeft
het karakter van een gehaktmolen. De kachel laat zich
makkelijk bedienen en onderhouden.
Verfwerk
De keuze van het verfsysteem
vroeg enige aandacht. Er bestaan van goede fabrieken
voldoende vertrouwde verf-

systemen dat men daar zonder veel problemen gebruik
van kan maken. Belangrijk
voor ons was echter die keuze
te maken die in het onderhoud weinig werk en kosten
vraagt.
Aangezien de romp - die het
meest te verduren heeft zwart zou worden, losten we
het verfprobleem hier op
door een opbouw van lagen in
het (Sikkens-)systeem met
primer, heavy coat en twee
lagen epoxytar. Daarvan was
toen echter bekend dat het
zwart snel anthracietgrijs
werd. De deklaag werd daarom Tencopal, een teerprodukt van Touwen, makkelijk
aan te brengen met roller of
bokkcpoot, snel drogend en
goedkoop.
Beschadigingen
kan men makkelijk en nauwelijks zichtbaar herstellen.
De jachteigenaar die graag
wil demonstreren waar zijn
geld is gebleven zal met deze
oplossing wel geen vrede hebben, ons voldoet het uitstekend. Tussen waterlijn en kabelaring is in twee uur tijd het
schip weer als nieuw.
Bij een tussentijdse beurt
langs een walletje moet men
er wel op bedacht zijn dat
naburen last van op het water
gemorste teer kunnen krijgen. Een eenvoudig remedie
daartegen vormen kranten.
Als je een geheel uitgevouwen krant voorzichtig op het
water uitspreid dan blijft die
(voorlopig) drijven. Schuif
bij rustig weer er een aantal
naast elkaar tegen de romp
aan en ze vangen de druppels
keurig op. Vist men de kranten op dan blijven de druppels eraan hangen!
Boven het berghout werd het
Sikkens-systeem
afgewerkt
met Rubboljachtlak:
opbouw wit, boeisel van buiten
geel, van binnen aardrood,
dekken binnenvaart-groen,
loopdek grijs.
Voor wie zich het hoofd mocht
breken over de naam van het schip
'H. 0.7', hel volgende. De letter H
en O vormen de initialen van de
eigenaar, voorheen tevens die van
de gemeente Hemelumer Oldeferd,
die inmiddels plaats moest maken
voor 'Nyefura'.
Het getal z^ven is een mythisch
getal maar de kano's meegeteld is
het ook het zevende schip van de
eigenaar.
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1000 zien, die isontwikeld uit
de Aquanaut 950. De boot,
die wordt gebouwd in d u b belknikspant, waardoor de
zeew aardigheid is verbeterd
en de snelheid is toegenomen
(24 kilometer per u u r ) , heeft
twee stuurstanden en een
zwemplateau.

* De Aquanaut 1000.

Nieuwtjes op Boot Düsseldorf

Grote en luxe motorboten
uit Nederland
Nederlandse bedrijven tonen
op de Boot-tentoonstelling
een hele reeks van interessante nieuwtjes en verfijningen
aan bestaande produkten.
We geven een paar willekeurige voorbeelden, die voor
motorbootliefhebbers
interessant zijn.
Blue Ocean Shipyards toont
twee interessante motorboten. Deze Schiedamse werf,
gespecialiseerd
op
grote
luxueuze schepen, brengt
voor het eerst in Düsseldorf
de Blue Ocean 18.50, een aluminium schip met een lengte
van 18,50 meter, een breedte
van 5,20 meter en een diepgang van 1,70 meter. De indeling van de schepen en de
uitrusting worden gemaakt
naar de wensen van de klant.
Het schip is er in twee uitvoeringen: als verplaatsingsschip (het wordt dan voorzien van twee diesels van 150
pk en loopt 11 knopen) en als
halfglijdcr (het wordt dan
uitgerust met twee diesels

van 750 pk en loopt 20 mijl
per uur).
Een primeur is een motorboot van 15 meter lengte,
eveneens een aluminium
schip.
Pedro
Pedro Boot uit Zuidbroek
staat met twee boten in Düsseldorf De Pedro 950, een
motorkruiser met gesloten
stuurhut en achterkajuit, die
de werf al jaren met succes
bouwt en de nieuwe luxueus
uitgevoerde Pedro 1150 SL.
De Pedro 950, die standaard
wordt uitgerust met een 50 pk
Peugeotdicsel, heeft een lengte van 10 meter, een breedte
van 3,30 meter en een diep-

* Tekening van de Pedro
1150 SL.

gang van 0,90 meter.
De 1150 SL is standaard
voorzien van een tweede
stuurstand met windscherm,
aluminium ramen en veel
comfort, zoals een grote eigenaarshut verwarming, uitgebreide kombuis, warmwatervoorziening en een 6 cilinder
Volvo-Penta diesel.
Pedro staat in hal 13.
Aquanaut
Bakker jachtbouw uit Sneek
laat de nieuwe Aquanaut

Er wordt ook een nieuw verfsysteem toegepast (op verzoek) waarbij een aluminiumlaag op de gestraalde
plaat wordt aangebracht, die
dient als basis voor het verfsysteem. De laag beschermt
niet alleen tegen roest maar
ook tegen
electrolytische
schade.
De afmetingen van de boot
zijn: lengte 10.30 meter,
breedte 3,30 meter, diepgang
0,85 meter. Er worden verschillende 4- en 6-cilinder
motoren ingebouwd.
Moonen
Twee geheel nieuwe schepen
toont scheepswerf Moonen
uit Den Bosch: een motorjacht van 18,50 meter lengte
en een kotterjacht.
Het zijn beide ontwerpen van
Aad Volker. Het motorjacht
(rondspant) heeft een breedte van 5,40 meter en een diepgang van 1,80 meter. Het
wordt voortgestuwd door 2 6cilinder Volvo-Penta diesels.
Het is een luxueus schip, dat
in de uitvoering die op de tentoonstelling is te zien, ongeveer 1,2 miljoen gulden kost.
Het kotterjacht heeft een
lengte van 14 meter. Moonen
bouwde tot nog toe kotters in
dubbelknikspantconstructie, maar is met het nieuwe
schip overgestapt op rondspant. Ook dit schip, waarvan de prijs rond de 480.000
gulden ligt, is luxueus uitgevoerd.
De interieurs van beide Scheie De Blue Ocean 18.50.
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pen zijn ontworpen door
J o o p van der Meulen uit Hardinxveld.
Ocean 45
\ ' e h a jachtbouw uit Hoogezand heeft een luxueus en
snel motorschip ontwikkeld
dat in Düsseldorf voor het
eerst is te zien. Door sleeptankproeven is de werf erin
geslaagd een romp te ontwerpen, die snelheden van bijna
40 kilometer per uur mogelijk
maakt. De Ocean 45 is een
stalen schip met een lengte
van 13.50 meter, een breedte
van 4,25 meter en een diepgang van 0,90 meter. Het
schip wordt voortgestuwd
door twee 6-cilinder VolvoPentadiesels met oplading,
die bij 2800 omwentelingen
per minuut samen 500 pk
leveren.
Veha staat ook in hal 13.

Moonen 1850.

verbetert. De boot, die met
één of twee motoren kan worden uitgerust bereikt een
snelheid van 19 tot 22 kilometer per uur. Afmetingen: lang
12,40 meter, breed 3,70
meter.

* De Kempala 11.70

Blauwe H a n d
O p de stand van Holterman
en De Vries uit Meppel is de
kotter van deze werf te bewonderen, die vorig j a a r voor
het eerst werd gebouwd.
Daarnaast toont de werf de
bekende Blauwe H a n d kruiser. Hall 11.

salon ak de luxe. De boot is
tien meter lang, 3,55 meter
breed en heeft een diepgang
van een meter. Het schip
heeft een gesloten stuurhut
en een grote achterkajuit. De
betimmering is luxueus uitgevoerd en ook de uitrusting
van het schip mag er zijn:
aluminium ramen, verwarming, warm en koud water,
douche, ankerlier en volledige thermische isolatie van de
scheepshuid zijn standaard.
Aan de inbouw van de VolvoPenta diesel is veel zorg besteed, evenals aan het schilderwerk (twee componenten
epoxy). Prijs ƒ 178.000.
Op de stand staan ook de motorkruisers Linssen 29 SL en
35 SL.
Neptunus
Ook de scheepswerf Neptunus in Aalst staat met een
nieuw schip op de tentoonstelling: de Neptunus 155.
Het is een aluminium motorjacht met een lengte van
15,80 meter, een breedte van
4,90 meter en een diepgang
van 1 meter.
In beginsel worden twee Volvo-diesels ingebouwd waarvan het vermogen kan variëren van 306 pk per motor tot
416 pk per motor.
* De Neptunus 155.

Blauwe Hand kruiser.

Doggersbank
\'ripack Yachting uit Sneek
heeft de Doggersbank-serie
uitgebreid met de 1400 M Y ,
die op de Boot-tentoonstelling voor het eerst wordt
getoond.
Het is een rondspant motorjacht van het verplaatsingstype. Het schip heeft een
lengte van 15,10 meter, een
breedte van 4,40 meter en een
diepgang van 1,30 meter. Het
schip, voortgestuwd door een
diesel van 139 pk, is gebouwd
voor lange zeereizen en daarom standaard uitgerust met
stabilisatoren.
Kempala
Jachtwerf Kempers uit Alphen aan den Rijn toont de
nieuwe Kempala 1170, die is
uitgerust met een zwemplateau dat de waterlijn verlengt
en de vaareigenschappen
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Sint Jozef
Linsscn St Jozef uit Maasbracht brengt een nieuwe
knikspantvlet, met de typeaanduiding Sint Jozef-vlet
* Sint JozeMet van 10 meter.

^

Smelne-kruiser
Scheepswerf De Steven uit
Drachten is op de Bootexpositie aanwezig met de Smelne-kruiser van 10 meter, een
gesloten motorkruiser, die
voorzien is van een tweede
stuurstand met aluminium
windscherm op het achterdek. Het is een royaal en zeer
volledig
uitgerust
stalen
schip dat van 5 en 4 millimeter plaat wordt gebouwd. Het
wordt voortgestuwd door een
4 cilinder Peugeot-diesel van
62 pk.

* Smelne-kruiser

Motorzeiler
Jachtwerf Enkhuizen laat (in
hal 13) een grote motorzeiler
(18 meter lang, 120 vierkante
meter zeil, 2 174 pk GM-diesels) zien, die is gebouwd
voor een Duitse industrieel
die het voor zakelijke en voor
privé-doeleinden gaat gebruiken in Alaska.
Het is een uiterst luxueus aluminium schip dat voorzien is
van de modernste navigatieen
communicatie-apparatuur.

-^_^///^y^

Uitrusting en uitvoering zijn
zeer luxueus. Prijs (inclusief
BTW)
ruim
1 miljoen
gulden.

Luchtkoeling
Scheepswerf Van Twillert uit
Bunschoten exposeert een
rondspant motorjacht, dat
wordt voortgestuwd door
luchtgekoelde
dieselmotoren. De werf heeft de bezwaren, die men kan hebben tegen dergelijke motoren weten
te ondervangen.
Hoe men dat heeft gedaan is
goed te zien: het schip wordt
als technisch vaarklaar casco
* Van Twillert.

©
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getoond, zodat men de inbouw van de motor goed kan
bekijken.
Jonker Schepen
Jonker Schepen uit \Vartena
is in Düsseldorf met een nieuwe Roburkruiser. De boot,
Robur 1300 G r a n d " gedoopt, heeft een lengte van
13.60 meter, een breedte van
4,22 meter een een diepgang
van 1,15 meter. Het schip,
gebouwd van staal, wordt
voortgestuwd door 2 VolvoPenta dieselmotoren van elk
158 pk. Het schip dat luxueus is uitgerust en betimmerd, bereikt daarmee een
snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur. Hal 13.

Tafel
.\cqua Realtv Europe uit Lelystad (jachtmeubilair en
-uitrusting) toont temidden
van de veelheid van haar assortiment een nieuwtje: een
klassieke jachttafel, die op de
vloer kan worden vastgemaakt en waarvan het blad
gedeeltelijk kan worden neergeklapt. De teak tafel is voorzien van ingenieuze bergruimten. Hal 5.

* De nieuwe tafel van Acqua
Realty.

* Robur 1300 Grand.

Yamaha
Yamaha Motor (Nederland)
is in Düsseldorf met o.m. de
nieuwe 4-takt-buitenboordmotoren van 9,9 pk (zie ook
M O T O R B O O T vart november). Het zijn motoren
met een relatief laag toerental
(maximaal 4500 toeren per
minuut), waardoor een vrij
grote schroef (diameter 30
centimeter) kon worden toegepast, die zorgt voor een
grote stuwdruk. De motor is
dan ook speciaal bedoeld
voor zware boten.
Voor snelle boten is er een
versie die meer toeren maakt.
Een nieuwigheid is de bedieningshendel waarop schakelen stopknop zijn aangebracht. De hefboom kan van
de motor worden losgemaakt
en worden gebruikt voor afstandsbediening.

* De viertakt Yamaha.
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Slingerdemping
Koop Nautic toont een nieuw
slingerdempingssysteem, dat
geen uitsteeksels met zich
meebrengt en dus minder
kwetsbaar is dan de bekende
stabilisators. Er is op het systeem, dat wordt getoond op
de nieuwe Doggersbank, patent aangevraagd.
Het is ook geschikt voor planerende jachten, die door de
weersomstandigheden
hun
snelheid sterk moeten terugnemen en dan zeer sterk kunnen slingeren (rollen).
Tevens kan, en dat is één van
de bijzonderheden van het
systeem, het stampen bij hoge snelheden (tot boven 30
knopen) dynamisch worden
gedempt. Met de geïntegreerde trim kan de meest
gunstige positie van het schip
t.o.v. wind en golven worden
verkregen.
De installatie wordt ingebouwd in de spiegel van het
jacht en heeft geen uitstekende delen, waardoor een uitmuntende
bescherming
wordt geboden tegen beschadiging (b.v. aan de grond lopen of stoten tegen onderwater obstakels.
Een speciale bi-directionele
gyroscoop
registreert
de
scheepsbewegingen en stuurt
de elektronica en de proportionele hydrauliek voor de vinbewegingen.
Er kan worden omgeschakeld van stamp- op roldem-

ping. Praktijkmetingen, door
de T H Delft o.l.v. professor
Gerritsma gedaan, hebben
aangetoond dat een reductie
van de rolbewegingen tot
80% mogelijk is zonder aantasting van de natuurlijke beweging, aldus de fabrikant.
Enkele andere nieuwtjes:
- Viking rubberboten hebben verbeteringen ondergaan zoals beschermingsstrips tegen schuren, spatdekjes enzovoorts. Hal 8.
- Schmidt Gas und Freizeit
Technik exposeert een nieuwe
gasverwarming
voor
schepen, Trumatic E-1800
genoemd, een zuinig heteluchtverwarmingssysteem.
Hal 13.
- Spürkel, Auto und Freizeit
brengt een nieuwe polyester
motorboot met een lengte
van 8,50 meter die per trailer
vervoerd kan worden. Uitgerust met twee Volvo-Pentadiesels van elk 110 pk loopt de
boot meer dan 26 knopen.
- De Italiaanse botenbouwer Nuova Fiberglass/Borghi brengt twee nieuwe polyester speedboten onder de aandacht: de Stark (lengte 4,20
meter) die geschikt is voor

*• Het slingerdempingsysteem
van Koop Nautic

buitenboordmotoren van 20
tot 50 pk; en Winner 18 (lengte 5,90 meter) die bedoeld is
voor
buitenboordmotoren
van 70 tot 235 pk.
- In hal 7 toont Fischers Marine drie nieuwe generatorsets.
- Caldic Chemie toont geluiddempende
materialen
voor de motorkamer.
- Bootscenter Munster (hal
9) importeert in West-Duitsland de Zweedse Nimbus
motorkruisers en toont het
type 4000.
- De Zweedse werf Bonum
marine presenteert een kleine
polyester motorkruiser, de
Bonum 25. Het is een verplaatsingsschcepje dat door
een zuinige Volvo-Pentadiesel wordt voortgestuwd. Het
scheepje heeft een lengte van
7,60 meter, is 2,60 meter
breed en heeft vier slaapplaatsen.
- Elna marine in hal 7 toont
een zogenaamde scrambler,
die - toegepast op SP-radioapparatuur - radiotelefonische gesprekken mogelijk
maakt die niet kunnen worden afgeluisterd.
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Ruim 1600 bedrijven uit 32
landen zijn vertegenwoordigd op de watersporttentoonstelling Boot, die van 19
tot en met 27 januari in Düsseldorf wordt gehouden. De
tentoonstelling, die met twee
hallen is uitgebreid, is daarmee één van de grootste en
belangrijkste
watersportbeurzen van de wereld geworden.
Van de meer dan 1150 stands
(honderd meer dan vorig
jaar) zijn er 150 van bedrijven en instellingen uit Nederland, waaraan er ongeveer 40
exposeren op de collectieve
stand van het Nederlands
Bureau voor Toerisme. Ook
verschillende andere landen
zijn met collectieve stands
aanwezig, zoals
Finland,
Griekenland, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.
Ondanks de tegenvallende
resultaten van de tentoonstellingen in Friedrichshafen
en H a m b u r g , het afgelopen
najaar, zijn de organisatoren
van Boot 85 optimistisch. De
tentoonstelling heeft vorig
j a a r ruim 310.000 bezoekers
getrokken en dat ligt maar
iets onder de cijfers van de
topjaren. Bovendien was de
tentoonstelling ondanks de
uitbreiding dit j a a r eerder
volgeboekt dan vorig jaar.
Hoop putten de organisatoren ook uit lichtpuntjes in de
economie van West-Duitsland, die na een kleine opleving in '83 weliswaar stagneert, maar niet zonder perspectief is voor de bestedingen in de recreatiesfeer: de
koopkracht is een paar procent toegenomen terwijl in de
jongste arbeidscontracten in
de grote bedrijfstakken kortere werktijden zijn overeengekomen waardoor meer vrije
tijd beschikbaar is.
Nederland
In 1983 werd er in de watersportbranche in de bondsrepubliek D M 235 miljoen omgezet. De export bedroeg 5,6
miljoen. De import (waarvan
een vijfde uit Nederland
komt) 205 miljoen. Bij de import vallen de volgende ontwikkelingen op:
— een vermindering van ongeveer 10% voor zeegaande
motor- en zeiljachten
- een ongeveer evenredige
toename voor motorboten en
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Boot 85 put hoop uil
Westduitse economie
jachten — niet zeegaand - on- dienden ter vervanging van
der de 12 meter (de waarde oudere of versleten motoren,
terwijl er ook een aantal beligt bij ongeveer 55 miljoen)
- een duidelijke stijging van stemd was voor nieuwbouwde import van niet-zeewaar- jachten, die in West-Duitsdige zeilboten en jachten land in bescheiden aantallen
naar 88 miljoen
- een vrijwel constante import van sportboten (14 miljoen).
De toegenomen import van
Boot 85 wordt gehouden van
motorboten betreft schepen
19 tot en met 27 januari. De
tot 12 meter lengte, waarbij tentoonstelling is dagelijks
vooral de import van boten van 10 tot 18 uur geopend. De
tot 7,5 meter is toegenomen toegangsprijs bedraagd D M
en wel met 23 procent.
12 voor volwassenen en D M 8
Er werden vorig j a a r 508 movoor scholieren en studenten.
torboten geïmporteerd uit de De catalogus kost D M 10.
categorie 7,5 en 12 meter.
De beurs wordt gehouden op
Daarvan waren er 199 af- het beursterrein in Düsselkomstig uit Nederland.
dorf en georganiseerd door de
Nowea, de maatschappij die
het beurscomplex exploiMotoren
teert.
Opmerkelijk is de omzetstijging (16%) bij de verkoop
Het beursterrein is gemakkevan scheepsmotoren in Westlijk bereikbaar. Zowel per auDuitsland. Er werden er in
to (zie kaartje) als per trein of
1983 aanzienlijk meer ver- vliegtuig (Düsseldorf bekocht, vooral in grotere verschikt over een luchthaven
mogens. Er werden bijvoor- die in de nabijheid van het
beeld 50 procent meer dieselbeursterrein ligt.)
motoren met 6 of 8 cilinders
Naast de M O T O R B O O T verkocht.
busreis, zie elders in dit blad,
De meeste van deze motoren
gaat er ook een busreis uit

worden vervaardigd.
Er wordt in West-Duitsland
per j a a r ruim 1,6 miljard Dmark uitgegeven aan of in
verband met waterrecreatie.

Gemakkelijk bereikbaar
Dronten, die wordt georganiseerd door Comfort Tours,
De tentoonstelling trok vorig
jaar
310.000
bezoekers,
waarvan 45.000 uit het buitenland (onder wie 15.000
Nederlanders).
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Unieke busreis
naar Boot Düsseldorf
In samenwerking met Milot
Tours in Rotterdam organiseert M O T O R B O O T twee
dagtochten per bus naar de
watersporttentoonstelling
Boot. die van 19 tot en met 27
januari in Düsseldorf wordt
gehouden.
De tentoonstelling in Düsseldorf is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste
en interessantste watersporttentoonstellingen ter wereld,
die telkens meer dan 300.000
bezoekers trekt. V^eel watersportnieuws (schepen, accessoires, motoren) is het eerst in
Düsseldorf te zien.
Ook voor gezinsleden of

Nederlandse
deelnemers
Nederlandse e x p o s a n t e n
o p Boot '85 zijn:
Acqua Realty Europe,
Lelystad.
Aegon, Den Haag.
Aquanaut Yachtcharter,
Lemmer.
Assurantiekantoor Ecrdmans. Lemmer.
Gebr. Bakker, Sneek.
Bas Lengers Yachting, Nigtevecht.
Blei, Hetterschijt & Huis
in 't Veld, Zwartsluis.
Blue Ocean Shipyards,
Schiedam.
Jachtcentrum de Boarnstream, Irnsum.
Bodam Jachtscrvice, Amsterdam.
J a n de Boer Catamarans,
Zandvoort.
Brakel Watersport, Joure.
Brasker Mastenmakerij,
Zoeterwoude.
Brielle Yachting, Brielle.
Budde, Hellcvoetsluis.
Watersportcentrum 'Caravanpark Lemmer'.
Industrie- en Handelmaatschappij Carbo, Hattem.
Cascaruda, Noordwijk.
Van Dam Nordia Jachten,
Aalsmeer.
Zcilschool 'De Brekken',
Lemmer.
Jachtwerf-Verhuur 'De

MOTORBOOT - januari 1985

vrienden, die niet zijn geïnteresseerd in watersport, kan
de busreis een leuk uitje zijn,
omdat Düsseldorf een boeiende winkelstad is en een gezellige stad om een dagje uit
te zijn.
De bustochten vinden plaats
op de eerste en op de voorlaatste dag van de tentoonstelling: namelijk op de zaterdagen 19 en 26 j a n u a r i . De
bussen vertrekken uit Rotterdam (7.30 uur, Delftseplein,
bushalte LL), Den H a a g (7
uur, Hollands Spoor), Amsterdam (7 uur, C S . stadszijde, bij rijwielstalling) en

Merenpoort', Echtenerbrug.
Jachtcentrum Dintclmond,
Fijnaart.
Exploitatiemaatschappij
Dorado Beach, Zeddam.
E.W. Driessen, Amsterdam.
Jachtwerf Enkhuizen.
Jachtwerf 'Exclusief,
Lemmer.
Flevostrand, Biddinghuizen.
Jachthaven 'Friese Hoek',
Lemmer.
Gaastra, Sneek.
De Groot Beachcraft,
Arkcl.
Hanzestad Compagnie,
Kampen.
Helenawerf-Moset, Roermond.
Jachtmakelaardij 'Het wakend oog'. Lemmer.
Hiswa, Amsterdam.
Hof Scheepstechniek,
Irnsum.
Holland Custom Built
Yachts, Loosdrecht.
Holland Yachting, Harderwijk.
Holterman en de Vries,
Meppel.
Hultink Watersport,
Zwolle.
Huysman Associates Holland, Amsterdam.
Inter Boat Jetty, Ridderkerk.
Iselmar Rekreatie Lemmer,
Amersfoort.
Jachthaven It Soal,

Utrecht (7.43 uui, j
beursplein).
Als er voldoende deelname is
komen er meer opstapplaatsen.
De busreis kost ƒ 37,50 per
persoon, inclusief koffie met
vlaai op de heenweg, toe-

Workum.
De J o n g Sails, Wolphaartsdijk.
Jachtwerf Jongert.
Jonker Schepen, Wartena.
Scheeps- en Jachtwerf
Kempers, Alphen aan den
Rijn.
Jachtwerf Gebr. de Kloet,
Kortenhoef
Koopnautic, Hoensbroek.
Watersportbedrijf Krekelberg Nautic, RoermondHerten.
Kubus, Naarden.
Scheepsbouwbedrijf Knijper, Warmenhuizen.
Kuiper Verzekeringen,
Heerenveen.
L a m m e n s van Bueren Sailmakers. Goes.
Linssen St. Jozef-Maasbracht.
Makelaardij Friesland,
Lemmer.
Marina Lelystad.
Marquip, Vollenhove.
Watersport Mason,
Lemmer.
Jachtwerf Meijer, Balk.
Mendes de Jong, Wormerveer.
Scheepswerf Moonen Den
Bosch.
Neptunus Shipyard, Aalst.
D. van der Neut, Alphen

^ ^
,ter waarde van
D M 12) en een verrassing.
De bussen zijn tussen tien en
half elf 's avonds terug.
Inlichtingen en boekingen:
Milot Tours, Rotterdam. Telefoon 010-82 76 00.

aan den Rijn.
O'Neill, Voorschoten.
Paviljoen Sneekermeer, Offingawier.
Pedro-Boot, Zuidbroek.
Custom Powerflex Sails,
Zandvoort.
Proctor Masts, Breskens.
Van de Rest Nautic, Kats.
Ronic, Woerden.
Schaap Yachtcharter,
Workum.
Sea-Safe, Rotterdam.
Sier Jachtbemiddeling,
Baarn.
Signatuur, Zierikzee.
Skipper Club Charter,

IJlst.
Zeilmakerij Van der Sneppen, Terneuzen.
Scheepswerf De Steven,
Drachten.
Jachtbouw Succes, Marknesse.
Taselaar, Zwijndrecht.

Voor f37,50 naar
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Indeling Boot '85
Ingang zuid

Ten Gate Sports.
Ten Gate Technical Fabrics, Nijverdal.
Zeilmakerij H. J . ter
Heege, Enschede.
Tiki Trading Benelux,
Zwolle.
Troost J a c h t b o u w , Leiden.
Watersport Twellegea, Amsterdam.
Scheepswerf Gebr. van
Twillert, Bunschoten.
Jachtmakelaardij De Valk,
Loosdrecht.
Technische Handelsonderneming Van Stight, Gorinchem.
Veha Jachtbouw, Hooge-

zand.
Vermaas Jachten, Lelystad.
Vinta Sailboards, Sneek.
W. de Vries Lentsch, Amsterdam.
Zeilmakerij M. F. de Vries,
Lemmer.
Zeilmakerij S. U. de Vries,
Grouw.
Vripack-Yachting, Sneek.
V V V Lemmer.
V V V Loosdrecht.
Jachtwerf Warns.
Watergeus Yachtcharter,
Zwartsluis.
Wayler Boardsailing,
Weesp.
Jachtwerf Anne Wever,

's-Hertogenbosch.
Jachtwerf G. van Wijk en
Zoon, Woubrugge.
Jachthaven Wolderwijd,
Zeewolde.
Wolfrat Jachtbemiddeling,
Loosdrecht.
Woudsend Yacht Charter.
Yachtcharter Lemmer.
Yachtcharter Panorama
Zwartsluis.
Yamaha Motor (Nederland), Amstelveen.
Jachthaven Zaadnoordijk
Uitgeest.
Zeeland Charters, Vlissingen.
Zeilcharterboot Harlingen.

De indeling van de hallen tijdens de Boot '85 tentoonstelling is als volgt:
Hal 1: duiksportartikelen,
duiksportcentrum,
hengelsportartikelen
Hal 2 + 3: Europa-Info-Center, Trefpunt Watersport,
watersportorganisaties,
instanties, bootcharter, navigatiescholen,
jachthavens,
verzekeringen en watertoerisme
Hal 4: Aktiehal met wedstrijdbassin, shows, speciale
voorstellingen
Hal 5: accessoires voor jachten,
scheepsuitrusting,
trailers
Hal 6: accessoires voor jachten, scheepsuitrusting
Hal 7: accessoires voor jachten, scheepsuitrusting, motoren en motortoebehoren
Hal 8 + 9: motorboten, motorjachten
Hal 10: opblaasboten, kano's, kajaks, roeiboten, visboten, zeilboten, zeiljollen,
catamarans
Hal 11 + 12: zeilplanken en
-toebehoren
Hal 13: grote zeegaande zeiljachten en motorsailers, motorjachten
Hal 1 4 + 15: grote zeegaande
zeiljachten en motorsailers

Voor f37,50 naar
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SNELLE MOTORVAART

Nieuwe Ford-diesels interessant
voor snelle boten
Door Dag Pike

Het bericht van Ford betreffende een nieuwe 2,5 liter dieselmotor kan interessante
mogelijkheden bieden voor
de watersport.
De diesel, waarover het gaat,
is oorspronkelijk vooral ontwikkeld als krachtbron voor
de Transit-bestelauto. \ ' e r schillende bedrijven zijn momenteel bezig om er ook een
scheepsversie van te maken.
De viercilinder motor levert
70 pk bij het zeer hoge toerental van 4000 per minuut.
Het is volgens de fabrikant de
eerste kleine dieselmotor
(niet voorzien van oplading)
die de brandstof direct in de
cilinder spuit. Ford heeft er
vijf j a a r ontwikkelingswerk
aan besteed voor de machine
in produktie werd genomen.
Ford bewandelt daarmee een
ongebruikelijke weg in deze
vermogensklasse en het ziet
er dan ook naar uit dat een
aantal bedrijven de scheepsversie wél van oplading zal

voorzien, zodat het vermogen tot 100 pk kan worden
opgevoerd. De motor kan
dan een gat in de markt opvullen voor tweemotorige
snelle kruisers van tussen de
20 en 30 voet lengte. De Forddiesel kan hoge ogen gooien
in deze categorie vanwege de
lage verbruikscijfers en de
rustige gang van de motor.
Ford heeft verder een nieuwe
16500 cc diesel aangekondigd, die van de meer gebruikelijke indirecte inspuiting is
voorzien. Deze compacte
krachtbron levert 54 pk bij
4800 (!) toeren per minuut.
Hoewel er op het moment
nog geen plannen zijn om
hier een scheepsmotor van te
maken, mag men rustig aannemen dat de bedrijven, die
zich met het mariniseren van
Ford-motoren bezig houden,
ook ten aanzien van deze motor in actie zullen komen.
Afgezien van hun relatief lage
prijs en het profijt dat de motoren trekken van het grondige en uitvoerige ontwikkc-

* De nieuwe 2,5 liter
Ford-diesel.

lingswerk dat eraan ten
grondslag ligt, is de grote
kracht van Ford-motoren de
directe verkrijgbaarheid van

onderdelen en ik voorzie dan
ook dat deze motoren een vrij
grote ingang zullen vinden.

~oH:¥E£ Nolinari weer kampioen
Ic-l-races voor speedboten.
De Italiaan, die een forse
voorsprong op zijn tegenstanders had (onder meer als

gevolg van de omstandigheid
dat Kees van der Velden zich
had teruggetrokken na een

aantal fatale ongelukken),
bleek in de tiende race om het
wereldkampioenschap
van

*
1984 onverslaanbaar. Van
der Velden bleef op de tweede
plaats.

Resultaten wereldkampioenschap formule-1 1984

Velden
Molinari
Vidoli
Percival
Mostert
Frost
Jenkins
Bullen
Salabert
Spalding
Ström
Seebold
Woods
Werner

3/6

Stockholm
1/7

Minneapolis
29/7

Pittsburg
5/8

6
9
0
4
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0

9
3
1
0
0
6
2
4
0
0
0
0
0
0

6
9
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
3
0

3
6
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
9
0

Parijs

13/5

Den
Bosch
27/5

9
6
4
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
6
0
9
1
0
3
2
0
0
0

Lyon

Luik

Londen

München

Milaan

19/8

27/8

9/9

23/9

4
9
0

-1-

-t-

-1-

6
0

6
4

9
6

*

*
+

«
+

«
+

+

+

+

+

+

-1-

0
2
0
1
6
3
0
0
0
0

1

4

2
0
3
9
0

0
2

0
0
0
9
3

0

4

3
0
0
0
2

Totaal
punten

plaats
op rang
lijst

37
63
15
12
10
14
14
18
9
11
2
7
30
5

2
1
5
8
10
7
6
4
11
9
14
12
3
13

* = overleden; + = teruggetrokken
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Koeien liepen rechtdoor, maar mensen een hoekje om in Culemborg
Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel
De kade en dejachthaven van
Culemborg (of Kuilenburg)
liggen dicht bij de Markt, het
oude winkelcentrum van deze Lekstad. Nadat we hebben
gewinkeld en onze boodschappen zijn opgeborgen, is
er ruimschoots tijd nog eens
terug te gaan naar de Markt
om de monumenten te bekijken die we zo vluchtig hadden bewonderd.
Via een onderbreking in de
dijk
de
zogenaamde
'muurtjes' - , die vroeger met
balken en mest tegen hoog
water gesloten kon worden,
stappen we, over de stadsgracht, meteen de historie in.
Hier is het oude schipperskwartier, de Havendijk, dat
rond 1370 aan de oudere kern
werd toegevoegd. Aan de linkerkant passeren we de Vismarkt met het sierlijke classicistische visafslaggebouwtje
(1787). O p deze vismarkt
werd, lang geleden, een zekere J a n van Buren, veldheer
van de bisschop van Utrecht,
door visvrouwen in mootjes
gehakt.
Laten we het minuscule
grachtje, waar we nu overheen gaan, niet over het
hoofd zien. Dit is een deel van
de oudste stadsgracht. In Culemborg had men het in de
veertiende eeuw druk met
stadsuitbreiding. Twee keer
werd de stad uitgelegd, de
eerste keer met het Havenkwartier, de tweede keer met
de wijk Nieuwpoort aan de
zuidkant van de stad. Alle
stadsgrachten van voor en na
de uitbreiding zijn er nog en
bieden hier en daar schilderachtige doorkijkjes.
Nog steeds op weg naar de
Markt wandelen we nu door
de oude kern. Aan de overkant, hoek Achterstraat, Binnenmolenstraat, staat een
oud bakstenen huis, waar J a n
van Riebeeck is geboren, die
in 1652 de K a a p stichtte. Het
huis staat er al sinds ongeveer
1500. Het behoorde reeds toe
aan de voorvaderen van J a n

18

van Riebeeck. Even door de
poort aan de zijkant gluren en
we ontdekken een Middeleeuwse kruidentuin, compleet met de karakteristieke
lage heggetjes.
De Markt is een besloten
ruimte, die bij ons een Breugeliaans beeld van de Midddeleeuwen oproept, omsloten als we zijn door fraaie
gevels aan weerszijden, het
rijzige Gotische stadhuisje
aan de noordkant en de stoere
Binnenpoort ten zuiden. Tegelijk met het stadsrecht in
1318, verkreeg de stad - zoals
gebruikelijk was - het recht
van weekmarkt, en wel op
dinsdag. Nog steeds is er dan
markt. Het marktplein trekt
alle aandacht, zodat men het
gevoel heeft dat er achter niet
veel moois te zien is. Men
vergist zich. De Barbarakerk
is eenvoudig van opzet.
Vooral de vierkante toren
houdt zich bescheiden op de
achtergrond, maar de kerk is
een gaaf voorbeeld van een
Gotische kruisbasiliek. Aan
de Herenstraat staat het
fraaie
Elisabeth-weeshuis.
En wandelt men door de
veertiende-eeuwse
stadspoort, dan komt men niet,
zoals meestal het geval is direct 'buiten' in de nieuwbouw. Nee, we kunnen gewoon doorgaan met geveltjes-kijken want we bevinden
ons in de wijk Nieuwpoort,
die bijna zeshonderd j a a r geleden bij de stad werd getrokken.
Hier op de Varkensmarkt
staan, evenals op de markt,
twee stadspompen uit de
achttiende eeuw. Aan weerszijden van de Varkensmarkt
zijn opmerkelijke gevels, zoals nummer 9 en nummer 23
(1620), met grote krullerige
muurankers op de van ouderdom dwars gebogen voorkant. Hier staat ook het OudKatholieke kerkje uit 1836.
Het heeft evenals het Lutherse kerkje uit 1839 aan de Achterstraat (met een zeer oud
luidklokje in de toren), een
interessant interieur. En kijk
vooral eens om, in deze stok-

it- De toren van de Binnenpoort.

oude buitenwijk van Culemborg. De buitenkant van de
poort biedt met het hoge
trapgevelhuis Binnenpoort,
een boeiende aanblik, vaak
door fotografen en schilders

* Beeldje van de heilige Barbara
boven de Binnenpoort.

vastgelegd, zoals door Cornells Springer in de negentiende eeuw.
Terug naar de Markt. O m
even rustig van het stadhuisje
te genieten, kunnen we bij de
bakker aan de overkant een
kop koffie met croissant nuttigen. Tegen de zuidoostelijke hoek \ a n het stadhuis zijn
een paar smeedijzeren stangen, in lusvorm bevestigd.
Aan de bovenkant een lus,

aan de onderkant twee. Zij
zijn bestemd voor de hals en
voeten van een misdadiger,
want dit maaksel is de kaak of
schandpaal, waar boeven
'aan de kaak werden gesteld'.
Alleen mannen kwamen voor
deze straf in aanmerking. We
verbazen ons over de geringe
lengte van de Middeleeuwse
man.
Rechtspraak werd tot het begin van de negentiende eeuw
in en om het stadhuis, ook wel
rechthuis genoemd, uitgeoefend. Voordat het tegenwoordige stadhuis in 1534 gebouwd werd, stond er een
rechthuis in
Culemborg,
waar zich de vierschaar buiten onder een luifel bevond.
Later werd recht gesproken
in de Burgerzaal op de eerste
verdieping en omdat rechtspraak openbaar moest zijn
werden de luiken wijd opengezet, zodat het publiek buiten kon toehoren. Er was toen
geen glas in de vensters. Dat
is zo gebleven, waardoor de
luiken op de eerste verdieping altijd dicht zijn.
Het stadhuis is een gaaf voorbeeld van Brabantse Gotiek.
Het verschil met andere Brabants - Gotische stadhuizen
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ligt in het feit dat dit niet
geheel uit natuursteen is opgetrokken, maar uit baksteen
met natuurstenen "speklagen". Het stadhuis is ontworpen door Rombout Keldermans. \Vie Brabantse Gotiek
zegt, zegt Keldermans. De familie Keldermans was ongeveer twee eeuwen lang een
geslacht van Mechelse bouwers, architecten en steenhouwers. Overal in het zuiden van ons land en i n Vlaanderen staan produkten van
hun hand. De opdrachtgeefster voor het ontwerp in Culemborg, vrouwe Elisabeth
heeft Rombout Keldermans
waarschijnlijk in Mechelen
ontmoet. Daar bezocht zij
met haar tweede man, Antoine de Lalaing, graaf van
Hoogstraten (Vlaanderen),
nogal eens het hof van de
landvoogdes
Margaretha
van Parma. In het torentje
van het stadhuis bevindt zich
nog een oud luidklokje afkomstig uit Hoogstraten.
Het stadhuis heeft rondom
gebrandschilderde
ramen,
die veel over de geschiedenis
van Culemborg vertellen. Ze
symboliseren onder meer de
twaalf gilden van Culemborg, zoals de twee schippersgilden. De glazen zijn
voor 1950 vervaardigd door
de glazenier Basart uit Rotterdam. De hardstenen dubbele trap met de vier schilddragende
leeuwen
stamt
evenmin uit de Gotiek maar
is gemaakt in 1755. Boven de
ingang van de voordeur bevindt zich een merkwaardige
vergulde vorm die een brandende aardbol voorstelt. Er is
een Latijns bijschrift dat betekent: 'Het vuur zal alles
verteren'. Aan de oostelijke
gevel van het stadhuis is een
zware deur, de koepoort. Binnen deze deur is een tijdlang
de vleeshal geweest. Daar
werden de koeien gewogen
die door de koestraat aan de
overkant, de straat, via de
koepoort, aangevoerd werden.
Terwijl koeien dus rechtdoor
konden lopen in Culemborg,
was en is dit voor mensen op
sommige plaatsen niet mogelijk. Culemborg heeft namelijk een bijzonder straten-
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plan. Bij kruisingen vormen
de tegenover elkaar liggende
straten een knik in plaats van
een rechte lijn. De bedoeling
van deze stompe hoeken was.
in geval van oorlog de vijand
de pas af te snijden.
Dichtbij het raadhuis staat
de Amrobank, waarvan de
gevel uit 1549, zoals een bank
betaamt, zeer rijk versierd is.
De kraagstenen vertonen
vrouwekopjes met een zestiende-eeuws
hoofddeksel.
Hoog opkijken tegen gevels
en muren doet men ook bij
het hoge huis aan de Slot-

* Binnenkant koepoort.

straat 10. In dit huis uit 1450
woonde de stadhouder. Tot
het eind van de achttiende
eeuw was Culemborg niet alleen een stadje maar ook een
staatje. Het geslacht OranjeNassau was het laatste in Culemborg regerende gravenhuis. Vandaar dat onze koningin nog steeds de nevcntitel gravin van Culemborg
draagt.
We moeten door een mooi
natuurstenen poortje met
laagrelief wandelen om bij
het museum te komen, dat
vroeger weeshuis was. In
haar testament had Elisabeth van Culemborg beschikt dat dit weeshuis gebouwd moest worden. Deze
vrouw, die kinderloos bleef, is
in 1555 op tachtigjarige leeftijd gestorven, waarna men
aan de bouw van het weeshuis begon.

zaal op de tweede verdieping,
kunt u naast kerkzilver een
gave schilderijencollectie bewonderen. Deze verzamehng
hangt in de zaal waar de
meisjes vlas sponnen. Reeds
vanafde achttiende eeuw zijn
portretten van graven en gravinnen van Culemborg in de
spinzaal bijeen gebracht. Wij
werden vooral getroffen door
zeer fijn geschilderde figuurstukken van Floris I en II op
het doodsbed.
Wandelend door Culemborg, dat steeds weer aan antieke schilderijen van stadsgezichten doet denken, intrigeert ons vooral het feit dat
dit een zelfstandig staatje is
geweest. Nog boeiender is het
gegeven dat Culemborg gedurende de republiek der Zeven Provinciën vrijstad was.
Dat wil zeggen dat bankroetiers, duellanten en dergelijke lieden vrijgeleide kregen
en dus niet werden uitgeleverd. Wij, bezoekers uit de
twintigste eeuw, hebben dan
wel geen speciale bescherming nodig, toch voelen we
ons veilig opgenomen in de
beslotenheid van dit vrije

* Schilddragende leeuw op stadhuistrap.

stadje.
Het museum en het V.V.V. kantoor aan de Herenstraat
zijn geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van tien tot
twaalf uur en van twee tot vijf
uur. Zaterdags alleen 's middags open. Het stadhuis, de
Barbarakerk en de O u d - K a tholieke kerk zijn op afspraak
met de V.V.V. te bezichtigen. Telefoon: 03450-13912.
* De trap van het stadhuis.

Behalve weeshuisattributen,
in de oude keuken en in de

Gevels kijken binnen en buiten de poort
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BTW voor buitenlanders
van de baan
Per 1 januari 1985 gaat een
nieuwe regeling gelden voor
de tijdelijke invoer van pleziervaartuigen met vrijstelling van belastingen bij invoer. Bij invoer uit EEG-landen betekent dat met vrijstelling van omzetbelasting. Het
gaat hierbij om particuliere
pleziervaartuigen met een
lengte van meer dan 5,5 meter toebehorend aan personen die hun woon- of verblijfplaats
buiten
Nederland
hebben.
De nieuwe regeling, die in de
Nederlandse Staatscourant
van 8 november is gepubliceerd houdt het volgende in.
Bij binnenkomst in Nederland, al dan niet varende,
dient belanghebbende, eigenaar of houder van het pleziervaartuig, zich bij de douane te vervoegen. Hij meldt

bij de douane zijn vermoedelijke ligplaats in Nederland
en verstrekt een aantal gegevens over het pleziervaartuig. Aan de hand van deze
gegevens stelt de douane een
verklaring op. De geldigheidsduur van de verklaring
wordt in overleg met belanghebbende vastgesteld. Deze
is maximaal twaalf maanden. De
belanghebbende
controleert of in de verklaring
de gegevens juist zijn ingevuld en ondertekent deze
voor gezien. O p de achterzijde van de verklaring is in drie
talen een vertaling opgenomen.
Zolang de verklaring geldig is
kan de eigenaar/houder van
het pleziervaartuig Nederland naar believen in- en uitvaren. Bij zijn binnenkomst
in Nederland kan hij volstaan

Boekbespreking

Vrachtauto op zee
Fons Oerlemans en zijn
vrouw Kee Arens zijn vorig
jaar met een vrachtwagen op
drijvers van New York naar
Lissabon gevaren. Het was
de krankzinnigste expeditie,
die dit avonturierspaar tot
nog toe heeft ondernomen.
Alle deskundigen hielden
zo'n reis aanvankelijk volstrekt voor onmogelijk, maar
Pons Oerlemans wist een he-

I
i
I

I

I
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Ie ploeg mensen, bedrijven en
instellingen te overtuigen
van de haalbaarheid van het
project en wat belangrijker
was: hij wist hen financiële
steun te ontfutselen.
Van de dagboeknotities heeft
het tweetal een boek geschreven dat onlangs onder de titel
'Met een vrachtwagen over
de oceaan' is verschenen bij
De Boer Maritiem/P. N. van
Kampen.
Het is een spannend boek geworden dat leest als een avonturenroman, niet in het minst
door de persoonlijkheid van
de hoofdpersonen: Pons die
door geen tegenslag kapot is
te krijgen en Kee, die een weliiaast bovenaardse mate van
solidariteit paart aan het vermogen om mensen voor de
zaak te interesseren.
Daarbij moet gezegd worden
dat het tweetal er niet op uit is
de show te stelen. De blunders, die ze maken, worden
breed uitgemeten. De groot-

met het desgevraagd tonen
van de verklaring. Ook binnen Nederland dient de verklaring op verzoek van de
douane te worden getoond.
Het pleziervaartuig mag zolang het zich in Nederland
bevindt, niet worden verkocht, verhuurd of uitgeleend, zonder dat de verschuldigde belasting(en) is
(zijn) betaald.
Nog vóór de afloop van de
geldigheidsduur van de verklaring dient het pleziervaartuig weer te worden uitgevoerd. Bij een hernieuwde invoer van het vaartuig geeft de
douane op verzoek opnieuw
onder dezelfde voorwaarden
een verklaring af De hernieuwde vrijstelling wordt
verleend, ongeacht welke tijd
het pleziervaartuig met een
verlopen verklaring buiten

ste - en dat zal elke motorschipper met zorg voor het
brandstofsystecm van zijn
diesel aanspreken - is wel dat
Oerlemans dieselolie opslaat
in tanks die aan de binnenkant met rubber zijn bekleed.
Als je dat leest denk je: die
rubber lost op in de gasolic.
En ja, hoor, daar strandt de
hele expeditie bijna op. Het is
zo voor de hand liggend dat
we de neiging nauwelijks

Nederland is geweest. Het
pleziervaartuig behoeft zich
dus na afloop van de geldigheidsduur van de verklaring
niet, zoals oorspronkelijk de
bedoeling was, gedurende
een bepaalde tijd buiten Nederland te hebben bevonden
alvorens het wederom met
vrijstelling van belastingen
bij invoer kan worden ingevoerd.
V^oor de eigenaren of houders
van pleziervaartuigen die
zich op I januari 1985 reeds
met een tijdelijke vrijstelling
in Nederland bevinden, is
een overgangsmaatregel getroffen. Zij kunnen hun vaartuigen in Nederland laten,
maar zij dienen zich dan wel
vóór 1 mei 1985 in het bezit te
stellen van bovengenoemde
verklaring van de douane.
Deze verklaring die zoals eerder vermeld een geldigheidsduur heeft van maximaal
twaalf maanden, kunnen zij
verkrijgen bij de douanepost
in de omgeving van de ligplaats van het pleziervaartuig.

kunnen onderdrukken dit onderdeel van het verhaal als
verzonnen te beschouwen.
De toeren, die Pons moet uithalen om de motor, die steeds
verstopt raakt door de losgekomen rubbcrdceltjes, toch
'aan de praat' te houden, behoren overigens wel tot de
spannendste onderdelen van
het boek. Prijs ƒ 24,50.
H'il Horsthuis
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Meer boten op HISWA

Nieuwe Keivin
dieselmotoren

O p de H I S W A watersporttentoonstelling, die in 1985
van 8 tot en met 17 maart in
de Amsterdamse RAI wordt
gehouden, zullen meer boten
te zien zijn dan voorgaande
jaren. Voor de H I S W A 85 is
evenals vorig j a a r weer het
gehele Europacomplex van
de RAI ter beschikking. De
Oosthal zal weer het decor
zijn voor het bekende H I S W.\-Theater, waaraan vele
bekende watersporters en
deskundigen hun medewerking hebben toegezegd.
De HISWA 85 wordt de dertigste HISWA-tentoonstelling. I n h e t k a d e r v a n d i t j u b i leum heeft het organisatiecomité het initiatief genomen
voortaan een van de Nederlandse provincies uit te nodigen tijdens de H I S W A een
speciale gastprescntatic te
verzorgen. Dit j a a r is Friesland uitgenodigd, volgende
jaren zullen ook andere provincies daartoe gelegenheid
krijgen. De Friese presentatie
op de H I S W A 85 wordt gecoördineerd door de Provinciale VVV Friesland en bestaat uit een informatiecentrum over de waterrecreatiemogelij kheden in deze provincie
met
daaromheen
verschillende
commerciële
stands.

Een nieuvN e zes cylinder Kelvin scheepsdieselmotor met
een vermogen van 535 PK
(BHP) en een brandstofbesparing tot 10 procent was te
zien tijdens de vakbeurs HAVEN & B I N N E N V A A R T in
de Rotterdamse Ahoyhallcn
van 27 november tot 1 december.
Bij gebruik als voortstuwingsmotor ontwikkelt de
nieuwe T G S C 6 535 B H P bij
1500 o m w / m i n u u t . Ook is de
motor geschikt als krachtbron voor stroomopwekking
aan boord. Het geleverde
vermogen bedraagt d a n 375
KW bij 50 Hertz en 300 K W
bij 60 Hertz.
Weir-W'armtekracht, hoofdimporteur van Keivin Diesels in Nederland, stelde tevens ten toon de Keivin
RLSC 6, een 6 cylinder met
een vermogen van 266 BHP
bij IBOO omw., bij gebruik als
voortstuwingsmotor.
Evenals d e T G S C 6 is deze
motor tevens geschikt als 50
of 60 Hertz stroomopwekker
met resprrtievelijke vermogens van 171 k W en 184
KW.

De grootste publiekstrekker
voor deze Friese presentatie
is ongetwijfeld het prachtige
Friese statenjacht, dat door
Pro\inciale Staten van Friesland ter bescliikking is gesteld om in Amsterdam te
worden geëxposeerd.
Onder de ruim 400 aanmeldingen van deelnemers voor
de tentoonstelling bevinden
zich <'nkele tientallen uit de
ons omringende landen, terwijl ook exposanten uit verder gelegen gebieden de weg
naar de H I S W A hebben gevonden.
Uit de
Duitse
Bondsrepubliek, Groot-Brittannië en Denemarken werden landeninzendingen aan-
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gemeld. Het is voor het eerst
dat er op de H I S W A een

Deense collectieve inzending
te zien zal zijn.

In de takels

Het vrachtschip Fairline van
de rederij Jumboship nam
vorige maand in Rotterdam
met eigen laadgerei (het
schip kan 600 ton tillen) een
luxueus
motorjacht
aan
boord.
Het jacht, de Gallant Lady, is
een snel schip voor de sportvisserij in het Caraïbischc gebied. Het is gebouwd bij De
Vries Scheepsbouw in Aalsmeer voor rekening van de

Amerikaanse importeur van
een J a p a n s automerk, die het
schip gaat gebruiken om verdienstelijke dealers te onthalen op tropische sportvisserijfestijnen.
De boot (gewicht 65 ton) ging
mee als deklast.
De Gallant Lady, die wordt
voortgestuwd door 2 M T U diesels van elk 1320 pk, loopt
23 knopen. Het schip is 26,50
meter lang en 6,30 meter
breed.

Nieuwe cursussen
zeevaartschool R'dam
De academie Nautisch Onderwijs Rotterdam start, bij
voldoende deelname, in januari een cursus Stuurman
Kleine Handelsvaart.
Gedurende ongeveer 20 weken zal 2 dagen per week les
gegeven worden door bevoegde docenten.
Het examen voor het rijksdiploma wordt afgelegd bij de
Examencommissie
voor
Stuurlieden te Rijswijk.
Kandidaten dienen te beschikken over tenminste 2
j a a r vaartijd in de dekdienst
op schepen in de K H V . Een
gedeelte van deze vaartijd

mag zijn doorgebracht op
schepen van de zeevisvaart.
Bij onvoldoende
vaartijd
wordt een verklaring afgegeven.
Het cursusgeld
bedraagt
ƒ 1750,—
Eveneens beginnen binnenkort verschillende nieuwe andere cursussen bij deze instelling:
- de cursus marifonie ter
verkrijging van het PTT-bcdieningsccrtificaat;
- een cursus dieseltechniek
voor jachtschippers;
- nieuw is de radarcursus
voor jachtschippers, die in 10

avonden o p l e i d t voor het radarcertilicaat, d a t de school
zelf verstrekt;
- ook van s t a r t een tweede
cursus kiistnavigatie, die opleidt voor h e t d i p l o m a theoretische l u s t n a v i g a t i e ;
- cursussen t e n b e h o e v e van
de vaarbewijzen I en I I .
De Acadtmie N a u t i s c h O n derwijs wtrkt bij d e z e cursussen nauvA>amen m e t d e Koninklijke N e d e r l a n d s e M o torboot club ( K N M C ) .
Inlichting"! e n a a n m e l d i n g :
Academic^Jautisch O n d e r wijs R o t r d a m , tel. 010769233.
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Bylgia brengt beeld naar Amerika
NIPO-enquête
pleziervaart
Het N I P O houdt de komende maanden voor de derde
maal een enquête onder plezicrschippers en zeilplankbezitters. Van beide groepen
zullen ongeveer driehonderd
mensen telefonisch worden
ondervraagd. Aan de orde
komen vragen over het type
vaartuig/plank,
de
prijs,
nieuwbouw of tweede-hands,
leverancier, financiering, het
materiaal waarvan de boot is
gemaakt, het motorvermogen, verzekering, aankoopplannen en het (toekomstige)
bezit van accessoires.

Eilco Kasemier. de man die
internationale
bekendheid
kreeg door als eerste met een
motorjacht de wereld rond te
varen, gaat met zijn schip
meewerken aan het kunstproject ' M a n met scarabce'
\ a n de kunstenaar Rob T h a len uit Kerkrade.
De bedoeling is dat Kasemier
op 24 mei volgend j a a r met
zijn Bylgia II uit Lelystad
vertrekt voor een reis naar
Amerika langs de oude Viking-route langs IJsland en
Groenland. Aan boord het
beeld Man met scarabce en
de maker. Rob Thalen. De
bedoeling is het beeld in
Noord-Amerika een definitieve plaats te geven.
Het bestaat uit een hoofd met
daarop een scarabce, de heilige kever uit het oude Egypte.
Bij het hoofd staan drie zui-

J.
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dat ook de huidige cultuur
\crgankelijk is.
\'oor de reis naar .-\merika,
die op 30 juni 1985 moet zijn
volbracht, zoeken Kasemier
en Thalen nog sponsors.

Stoomsleper
opgeknapt

Bureau voor RP te W i n
Enkhuizen

Weer is een stoomsleepboot
van de uiteindelijke sloop gered. De uit 1909 daterende
21,5 meter lange Succes, die
zachtjes lag weg te rotten in
het Lobroekdok in Antwerpen, ligt nu piekfijn opgeverfd en vaarklaar in het
Limburgse Maasbracht.
Dit is te danken aan de overtuigingskracht van de stoomliefhebbers Achiel Steenbeek, Cor Vissers en Michel
Savelkoul uit Maasbracht en
Wcssem die de eigenaar van
de Succes. Pierre Heylen,
tenslotte zover kregen dat hij
inging op hun voorstellen: hij
blijft eigenaar maar onderhoud en vaarkosten zijn voor
rekening van de stoomliefhebbers. Dat hield in dat de
destijds door Huiskens &
\ ' a n Dijk in Dordrecht gebouwde sleper afgelopen zomer in België werd opgeknapt en werd gekeurd door
het Stoomwezen en eind augustus op eigen kracht van
Antwerpen
naar
Maasbracht voer. Daar heeft zij
inmiddels een vaste ligplaats
gekregen: bij de vlaggcmast
van de Rijkspolitie te Water.
Dat Pierre Heylen maar
moeilijk - en al was het maar
gedeeltelijk - afstand kon
doen van zijn schip, is begrijpelijk. Zijn vader had de boot
in 1916 gekocht en hij zelf
werd er twee j a a r later op
geboren.

De Rijkspolitie te Water heeft
in stijl een nieuwe behuizing
in Enkhuizen in gebruik genomen: burgemeester mr. D.
J. Krajenbrink liet een fles
champagne tegen de gevel
van het voormalige bureau
van de collega's van de Rijkspolitie te land uiteenspatten.
Tot voor kort moest de Rijk-

Van 1956 tot 1973 zette hij
het werk van zijn vader, slepen in België, Nederland.
Duitsland
en
Frankrijk
voort. Toen ging Heylen in
Berchem aan de wal wonen
en vond de Succes zijn voorlopige rustplaats in Antwerpen.

Radarreflector
Dit is een nieuwe radar-reflector, een Nederlands produkt dat is ontwikkeld door
Electronic Marine Services
in samenwerking met de T H
in Delft. De bol is bestand
tegen ultra-violette straling,
heeft een doorsnede van 22
centimeter en weegt 1,3 kg en
kan in alle standen worden
opgehangen of bevestigd
zonder dat de reflectie minder wordt. De publieksprijs is
199,50 gulden inclusief b.t.w.
Nadere inlichtingen: Klectronic Marine Ser\ices Ltd,
Roosendaal, telefoon: 016505 46 38.
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Eilco Kasemier.

len, die \crleden, heden en
toekomst voorstellen. De
man probeert met de scarabce in de toekomst te kijken
en ziet daardoor niet dat de
middelste zuil (het heden)
dreigt om te vallen. Anders
gezegd: de man beseft niet

NCL importeert Birchwood

Nieuw op H I S W A 1985 zullen de Britse Birchwoodjachten zijn, waarvoor het
Nautisch C e n t r u m
Loosdrecht alleen-importeur xoor
Nederland is geworden. Dt'
TS-33 heeft een i n g e b o u w d e
opgeladen B M W - d i e s e l m o -

tor met een vermogen van
165 pk (121 kW) bijeen toerental van 3800 per minuut.
Afmetingen: 10 bij 3,75 meter
met een diepgang van 1
meter.
De TS-33 heeft veel luxe ingebouwd: de salon is betimmerd met esschout, heeft een
ingebouwde
koelkast
en
cocktailbar en hifi-installatie, een gasoven en een tweepits-kookstel, biedt ruime zitplaats aan zes mensen en een
slaapplaats voor twee. De
spolitie te W a t e r in E n k h u i - voorhut heeft een ovaal dubzen het doen m e t een kanr»^'^~ belbed met er vlak naast een
tje van drie bij d r i e meter> ''^^1 toilet met een ruime douche.
krap voor een b e z e t t i n g "^^^ De TS-33, die ook in tech16 man. De r u i m e r e bcn'-'i' nisch opzicht compleet is uitzing
kwam
b e s c h i k b a a t gerust, kost 220.000 gulden
doordat de ' g e w o n e ' Rykspii. plus 19 procent b.t.w. Inlichlitie nu de b e s c h i k k i n g hetf, tingen: Nautisch Centrum
over de oude h . b . s . i "
<• Loosdrecht, telefoon 0215835 40.
huizen.
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Markerwaard
van d e b a a n
Als u dit leest, is de kabinetsbeslissing waarschijnlijk al
gevallen: het zuidelijke IJsselmeer blijft voorlopig open
water. Het kabinet zou begin
deze maand naar alle waarschijnlijkheid beslissen op dit
moment geen verdere initiatieven voor de inpoldering
van de Markerwaard te nemen. Grootste struikelblokken: de onhaalbaarheid van
particuliere financiering en
de overtiiieriniT van een aantal
ministers dat de nieuwe polder maatschappelijk gezien
in ieder geval niet noodzakelijk is.
Plezicrvaarders, die het open
water liefhebben, kunnen
dus even opgeruimd ademhalen. Het kabinetsbesluit
betekent echter niet dat de
plannen tot inpoldering van
het stuk IJsselmcer definitief
zijn verdwenen. Het kabinet
wil voor zichzelf, c.q. zijn opvolgers, de
mogelijkheid
openhouden dat tot inpoldering wordt besloten ais dat
maatschappelijk gezien wel
noodzakelijk en aanvaardbaar is.
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Pleidooi voor meer
jachthavens langs de kust
De
havenaccommodatie
voor de plezier\aart langs de
Nederlandse kust moet worden uitgebreid. Dit is één van
de aanbevelingen in het rapport 'Waterrecreatie langs de
Nederlandse kust" van de
Stichting Recreatie.
Het rapport is opgesteld door
het zogeheten Breed Overleg Waterrecreatie (BOW),

Schuifluik
bij Vetus
Vetus heeft een serie doorzichtige schuifluiken in het
verkoopassortiment opgenomen. De maten zijn (lengte/
breedte in centimeters): 50
bij 50,60 bij 50,50 bij 60 en 60
bij 60, De luiken zijn gemaakt
van geanodiscerd aluminium
en sherry-kleurig acr\.laatplaat van 12 millimeter dik.
Informatie: Vetus - Den
Ouden in Schiedam, telefoonnummer: 010-377700.

Surfplank vrij
in West-Duitsland
O p de watersporttentoonstelling Boot 85 zal elke
plankzeilfabrikant zijn produkten compleet laten zien.
Tot voor heen was dit slechts
aan
enkele
producenten
voorbehouden. De uitvinder
en patenthouder van de surfplank, de Amerikaan Hoyle
Schweitzer had
namelijk
sinds 1970, toen het patent
werd
verstrekt,
slechts
mondjesmaat
licentievert;unningen uitgereikt. Gehol]3en door een team van advocaten over de gehele wereld
bestreed Schweitzer jarenlang elke inbreuk op het patentrecht. In vele landen,
waaronder Nederland, werd
dat patent uiteindelijk nietig
verklaard en men behoefde
voortaan geen dure licentierechten aan Schweitzer te be-

24

talen. Alleen in enkele landen, waaronder de Bondsrepubliek Duitsland, bleef het
originele patentrecht nog gelden. Dat leidde ertoe, dat op
tentoonstellingen
zeilplanken niet in komplete toestand, dus gekoppeld de mast
met zeiltuigagc,
getoond
werden. Immers dan zou het
originele Windsurferconcept
van Schweitzer regelrecht
geïmiteerd worden. O p 1 januari 1985 is voor de oosterburen het uur der surfvrijheid aangebroken. Het patent van Schweitzer wordt
dan opgeheven.
Naar schatting \ a n Duitse
watersportinstanties zijn op
het moment zo'n 400 000
zeilplanken in gebruik en beoefenen 1 miljoen Bondsrepublikcincn de surfsport.

waarin watersportorganisatics en de rijksoxerheid samenwerken. Het B O W constateert verder dat de radiocommunicatie langs de kust
moet worden veranderd: reddingswerk kan worden \'erbeterd door de aanschaf van
gelijke apparatuur en terugbrengen van het aantal nooden reddingsfrequenties, die
nu nog door de verschillende
UlLiiat\.i
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maatschappijen worden gebruikt.

S.l.-keur voor
Tukker boot
Botenbouw Tukker in Gorkum heeft goedkeuring van
de
Nederlandse
Scheepvaartinspectie gekregen voor
vier typen stalen roeiboten,
die variëren in lengte van 3.6
tot 4,35 meter. Tukker bouwt
al jaren volgens de normen
van de Westduitse Rijnvaart.
Het bedrijf bouwt nog vier
typen van grotere maat en
een kleinere maar heeft daarvoor geen goedkeuring gevraagd omdat die zeer zelden
in He l->cfoepsvaart worden
gebruikt, zo meldt het Dagblad Scheepvaart.

Waterpompje voor flexibele tanks

c=^

Budget Marine (Den Ouden) fabriceert sinds kort 12
Volt waterpompjes met een
capaciteit van 10,5 l./min.
die direct op een flexibele
tank kunnen worden gemon-

^

teerd.
De prijs is ƒ 45,40 excl. BTW.
Inlichtingen: Budget Marine, Schiedam. Telefoon 010374662.

Havengeld Rotterdam
acht keer zo hoog
Rotterdam gaat een eind maken aan het voordeel dat eigenaren van voormalige bcroepsvaartuigen in de binnenhavens hebben. Zij betaalden tot nu toe het liggeld
voor de beroepsvaart maar
daar is met de nieuwe verordening pleziervaartuigen een
eind aangekomen, hetgeen
resulteert in een acht maal zo
hoog tarief
Zo moet de eigenaar van een
in de Wijnhaven liggende oude IJsselaak per 1 januari a.s.
geen 300 maar 2400 gulden
betalen. Het Gemeentelijk

Havenbedrijf verdedigt die
forse verhoging door te wijzen op de tarieven die in de
havens van de dienst Sport en
Recreatie worden gehanteerd, die net zo hoog zijn.
De plezierschippers denken
er anders over. Zij menen dat
het 'woekertarief bedoeld is
om hen weg te krijgen uit de
binnenhavens.
Bovendien
probeert het Havenbedrijf
volgens hen verdeeldheid te
zaaien onder de plezierschippers en de (ex-) beroepsvaart
want er wordt voor elk van
hen een ander tarief gehanteerd.
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Schilmachine voor aangetaste gelcoat
Moverbo Watersport heeft
een eigen methode ontwikkeld om bij zogeheten osmose-rcparaties van polyesterschepen de 'gelcoat' feilloos
te verwijderen. Het bedrijfin
Waalwijk heeft een schilmachine ontwikkeld, die een
snij kop met kleine mesjes
langs de romp laat bewegen.
De mesjes, 40.000 schilbewegingen per minuut, halen de
gelcoat zo van de romp af dat
een perfect gladde ondergrond achterblijft zodat pla-

Schip voor
hydrografie
De Hogere Zeevaartschool in
Amsterdam beschikt sinds
kort over een eigen schip, de
Gyrinus, waarmee de opleiding tot h\drograaf aan de
praktijk kan worden getoetst.
De studie aan de Amsterdamse Zeevaartschool staat
hoog aangeschreven: sinds
1982 is zij erkend door de Internationale Hydrografische
Organisatie.
Met de Gyrinus wordt geoefend op de Waddenzee en het
IJssclmeer. Behalve voor h \ drografie wordt het schip ook
gebruikt voor oefeningen met
reddingsmiddelen. Het gaat
daarbij om het overboord
zetten van reddingsvlotten,
het naast en op het vlot springen vanaf het schip, drenkelingen uit het water trekken
en het gebruik van helikopter-sling(gordcl).
De Gyrinus is het voormalige
ms Dr. L.F. K a m p s , in 1964
gebouwd door Koopman in
Dordrecht als laboratoriumschip van het Rijksinstituut
voor de zuivering van afvalwater (Riza). De naam is de
uitkomst van een prijsvraag
onder de toekomstige hydrografen. Gyrinus is de Latijnse
naam voor een waterkevertje
waarvan de ogen zijn verdeeld in een boven- en onderkant, waarmee het dier tegelijk boven en onder water kan
kijken: net als de hydrograaf
(Dagblad Scheepvaart)

* De gelcoatschilmachine
van Moverbo.

muren e.d. overbodig is geworden.
Het schillen gaat veel sneller
dan het schuren, schaven en
föhnen. De problemen die het
laatste oplevert, plaatselijk te
grote verhitting van het polyester en het ontstaan van
gevaarlijke gassen, zijn met
de schilmethodc ook verdwenen.
Moverbo beschikt nu ook
over een speciale droogcabine, waar een schip na osmose-behandeling zo'n twee a
drie weken in blijft. Vroeger
stond voor het drogen een periode van drie maanden.
Nadere inlichtingen bij Moverbo Watersport, Waalwijk, telefoon: 04160-37848.

2-cilinder Vetus-diesel

Met autokaart
IJsselmeer op
Het legendarische verhaal
van mensen die met een autokaart als enig navigatiemiddel het wijde water op gaan,
heeft zich weer eens in werkelijkheid afgespeeld. Begin
septembei
verhinderde
Rijkspolitie te Water in Lelystad dat een ploegje Westduitsers van elf man met twee
gehuurde Doeraks (9,5 meter) naar Muiden vertrokken. Er stond toen al een
zuidwestenwind kracht 6 a 7,
die volgens het K N M I zou
aanwakkeren tot 9.
Volgens adjudant P. C. Molenaar verklaarden de schippers alleen een autokaart aan
boord te hebben en bleken zij
totaal geen beeld te hebben
van de risico's die het varen
bij zo'n wind op het IJsselmeer met zich meebrengt.
Het liep goed af de Duitsers
lieten zich overtuigen en in
plaats van over te steken naar
Muiden voeren zij naar de
jachthaven bij de Houtribsluizen. Vier man gingen per
openbaar vervoer naar de
thuishaven Loosdrecht om
d a a r hun auto's op te halen;
de resterende zeven hoefden
nog niet naar huis en besloten
beter weer af te wachten.

Vetus-Den Ouden heeft een
nieuwe Mitsubishi-scheepsdiesel in zijn programma opgenomen. Het is een 2-cilinder, 10,5 pk (7,7 kW) watergekoelde motor, die maximaal 3600 toeren kan maken.
Hoogte, lengte, breedte zijn
resp. 50, 64 en 51 centimeter.
Het gewicht met inbegrip
van de keerkoppeling is 83 kg.

In de prijs van 8032,50 gulden (incl. b.t.w.) is begrepen
een compleet inbouwpakket
met o.a. Vetus uitlaat, instrumentenpaneel, flexibele koppeling, scheepsschroef en afstandsbediening.
Inlichtingen:
Vetus-Den
Ouden, Schiedam, telefoon
010-377700.

Inmarsat-stations
in Rusland
De Sowjetunie heeft eind oktober twee grondstations in
Odessa (Zwarte Zee) in gebruik genomen die zijn aangesloten op het satelliet-communicatienet van Inmarsat.
De internationale maritime
organisatie voor communicatie en navigatie via kunstmanen heeft nu de beschikking over 12 grondstations: in

de Verenigde Staten, J a p a i
Noorwegen, Groot-Brittar
nië, Singapore, Frankrij
Koeweit, Brazilië en R#
land. In totaal maken er nf
meer dan 2800 schep
booreilanden e.d. geh
van. Begin november
een konvooi vrachtw;
met voedsel en medic
door Inmarsat begelei(j
de Sahel-landen in Af^
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Fatale aanvaring op Hollands Diep (2)

Binnenschipper: 'lic Icon niet zien wat ilc
geraakt liad'
A. Tegenover de politie hebben verklaard:
Hendrik Danser, schipper van hel
motorschip 'Antonia'.
Ik ben schipper op en eigenaar van het motor\rachtschip 'Antonia'. O p zondag 9
oktober
1983
omstreeks
19.00 uur kwam de 'Antonia"
in aanvaring met een tweetal
jachten op het HoUandsch
Diep, ter hoogte van de rode
lichtboei H D 26, ter plaatse
binnen de gemeente Strijen.
Het was buiten net donker
geworden. Ondanks af en toe
wat miezerige regen, was het
zicht echter goed. Ik was alleen in de stuurhut en had de
radar bijstaan op een bereik
van 2400 m, met een dusdanig gedecentraliseerd beeld,
dat het bereik naar voren ongeveer 3600 m en naar achteren 1200 m was. Tevens gebruikte ik bochtaanwijzer en
stond de automatische besturing bij. Ik was met de 'Antonia' afvarend vanuit richting
Dordtsche Kil op weg naar de
Volkeraksluizen bij Willemstad. De 'Antonia' was met
1350 ton ijzer geladen en voer
met een snelheid van ongeveer 12 km per uur ten opzichte van de bodem. Dat is
voor mij een vaste snelheid
als ik geladen ben. Ik voer
van lichtboei op lichtboei,
dus achtereenvolgens van
D7HD38 via de HD32 in de
richting van de HD26. Ik
voer daarbij steeds aan de
stuurboordzijde van het Hollandsch Diep, ik schat op ongeveer één derde uit de rode
tonnenlijn.
Ik
passeerde
daarbij de rode lichtboeien
op een afstand van naar
schatting 70 meter. Toen ik
ter hoogte van de HD34 voer,
zag ik op mijn radar vanuit de
tegenovergestelde zijde een
echo naderen. Aan de grootte
ervan zag ik wel, dat het geen
erg groot vaartuig was. Toen
ik naar buiten keek, zag ik ook
inderdaad één wit lichtje. Rode of groene boordlichten heb
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op 9 oktober vorig jaar vond er op het Hollands Diep bij
Strijensas een aanvaring plaats tussen het motorschip Antonia en de gekoppeld varende motorjachten Amazone en
Janine. De Janine zonk en schipper-eigenaar
C. van der
Waal uit Strijen
verdronk.
De Commissie Binnenvaartrampenwet
stelde een onderzoek
in naar dit ongeluk, waarvan het verslag is gepubliceerd als
bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant. In het vorige
nummer van Motorboot ontleenden wij aan dit verslag de
onderzoeksresultaten.
Deze keer publiceren wij de getuigenverklaringen. C. van Driel, schipper van het motorjacht
Amazone was uitgenodigd voor de zitting van de Commissie,
maar hij is niet verschenen.

* De Janine na de berging

ik niet gezien, althans daarvan kan ik mij niets herinneren. Het tegenliggende jacht
voer erg ver aan de voor hem
geldende bakboordzijde van
het betonde vaarwater, dus
vanuit mijn positie gezien
aan stuurboord.
Aan de echo op het radarbeeld zag ik echter dat wij
elkaar normaal dus bakboord op bakboord zouden
kunnen passeren. Bij het passeren zou de onderlinge afstand dan wel vrij klein worden. De echo van datjacht op
de radar bevond zich toen
nog steeds iets links van de op
mijn radarbceld aanwezige
koerslijn. O p een zeker moment, ik schat dat de onderlinge afstand toen nog ongeveer 600 m bedroeg, zag ik op
het radarbeeld, dat het jacht
zijn koers een klein beetje
naar bakboord had verlegd.
Deze uiterst kleine koerswijziging hield echter wel in, dat

iR-ijdthi HU lil mijn koerslijn
kwam, zodat bij gelijkblijvende koersen gevaar voor
aanvaring zou ontstaan.
Teneinde dit gevaar te voorkomen, gaf ik een paar graden stuurboordsroer en ging
daarbij over van de automatische besturing op handbesturing. Nadat ik aldus stuurboordsroer had gegeven, zag
ik dat het jacht zover naar
bakboord was doorgekomen,
dat nog steeds gevaar voor
aanvaring ontstond. Ik durfde niet goed bakboordsrocr te
geven in verband met het gevaar dat het jacht naar stuurboord terug zou draaien en
een aanvaring ontstaan zou.
Daarom week ik, overeenkomstig de voorschriften zoveel mogelijk naar stuurboord uit. Ik gaf daartoe zoveel mogelijk stuurboordsroer en zette, omdat de onderlinge afstand al snel kleiner werd, de koppeling van
demotorindevrijstand. O m dat het jacht nu echter nog

scherper bakboord uitvoer
bleef groot gevaar voor aanvaring ontstaan, zodat ik de
motor op vol achteruit zette.
Door mijn rechtse schroeven,
ging mijn voorschip hierdoor
nog sneller naar stuurboord
wegdraaien. Noch het achteruitslaan, noch het wegdraaien naar
stuurboord
mocht echter baten. Ik raakte
het jacht met mijn stuurboordsvoorschip. Het jacht
werd volgens mij ook aan
stuurboord-voor geraakt. Ik
moet daarbij wel vermelden,
dat ik tot op dat moment nog
steeds dacht met één vaartuig
te doen te hebben.
Direct na de aanvaring kwam
mijn matroos uit de roef in de
stuurhut. Ik draaide intussen
mijn schip, dat inmiddels
90° naar stuurboord was gedraaid en dus met het voorschip in de richting van de
noorderlij ke oever van het
HoUandsch Diep lag, weer
naar bakboord op koers door
met bakboordsroer
langzaam vooruit te varen.
Ik kon namelijk nog steeds
niet goed zien, wat ik nu precies geraakt had. Toen ik bijna op koers lag, zette ik mijn
schijnwerper aan en zag ik in
het licht van de schijnwerper
aan bakboord een klein jacht
drijven. Dat jacht dreef met
een kleine snelheid naar achteren weg, hetgeen grotendeels kwam door mij nog geringe voorwaartse snelheid.
Ook aan stuurboord zag ik bij
het voorschip nog een jacht
drijven. Toen begreep ik pas,
dat ik met twee jachten te
doen had. O p het jacht, dat
aan bakboord dreef zag ik
toen een man staan zwaaien.
Het jacht lag toen al iets achter mijn vaartuig en had slagzij over bakboord.
Het jacht lag met het voorschip in de richting van mijn
schip. Ik ben toen met de 'Antonia' achteruit gevaren en
heb het jacht langszij genomen. Het jacht kwam een
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* De situatie. Bij het kruisje
vond de aanvaring plaats.

paar meter voor mijn stuurhut langszij mijn schip te liggen. Mijn matroos is direct
naar buiten gegaan en is naar
dat jacht toegelopen. Ik hoorde toen dat de aan boord van
dat jacht staande man tegen
mijn matroos zei, dat er nog
iemand aan boord van dat
jacht was. Die andere man
zou nog binnen zijn.
Ik ben mijn matroos toen met
een zaklantaarn tegemoet gelopen om assistentie te verlenen. Mijn matroos heeft eerst
hetjacht langszij genomen en
is toen aan boord van dat
jacht gegaan om die andere
man te helpen. De buiten op
dat jacht staande man was
volgens mij totaal overstuur
en is bij mijn schip aan boord
gekomen. Mijn matroos is
aan boord van dat jacht naar
binnen gegaan en heeft binnen toen nog tot zijn knieën in
het water gestaan. Toen hij
weer terug kwam, hoorde ik
dat hij tegen mij zei, dat er
niets meer aan te doen was.
O m d a t er steeds meer water
in die boot kwam en de boot
steeds dieper kwam te liggen,
is mijn matroos toen weer terug bij mij aan boord
gekomen.
We hebben vervolgens nog
geprobeerd hetjacht met een
touw aan de reling en bolder
aan ons schip vast te maken.
Dat hielp echter niet meer.
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want de reling boog krom,
waarna het jacht snel zonk.
De geredde man had ons toen
intussen verteld, dat er verder geen mensen meer aan
boord waren. Ik ben met de
'Antonia' voor anker gegaan,
ongeveer op de plaats waar
het jacht was gezonken. Ik
heb zelf geen geluidsseinen
gegeven en heb ook in het
geheel geen geluidsseinen
gehoord.
Volgens mij is de aanvaring
ontstaan, doordat de jachten
erg ver aan bakboord voeren
en daarbij bovendien ook nog
naar bakboord uitweken toen
aanvaringsgevaar dreigde.
Philippus Johannes Verhoeven,
stuurman van het motorschip 'Antonia '.
O p zondag 9 oktober 1983.
omstreeks 19.00 uur, zat ik in
mijn kamer aan boord van
het motorvaartuig 'Antonia'
televisie te kijken. Ik had
daarvoor bij de Moerdijkbruggen de masten geklapt.
We waren onderweg naar
Antwerpen en voeren het
Hollandsch Diep af. De
schipper H. Danser was in de
stuurhut en bediende de
voortstuwingsmiddelen. Ik
hoorde toen een klap en voelde ook een schok. Ik dacht
eerst, dat we de grond raakten, maar besefte, dat dat niet
kon. Daarna dacht ik aan een

ton en ging naar buiten en
liep van het achterschip over
stuurboord naar voren.
Ik zag toen de rode gasboei
H D 26, zodat een ton ook niet
het geval kon zijn geweest. De
schipper had inmiddels de
schijnwerper aangedaan en
scheen daarmee op een jacht,
dat bakboord dwars van ons
schip lag, ongeveer op 20 m
afstand. Ik zag, dat hetjacht
zwaar gehavend was, maar ik
zag niet dat er iemand aan
boord was. Wij liedden neg
voorwaartse snelheid en ik
riep 4 of 5 maal: 'is er nog
iemand aan boord'.
Toen het jacht al achter de
kont lag, kwam er iemand boven die terugriep: 'ja en er ligt
nog iemand binnen en die ligt
te verdrinken'. Wij voeren
daarop achteruit en stuurden
bij, zodat het jacht langzij
kwam aan bakboord, ongeveer in de midscheeps. Het
jacht had echter geen touwen
aan dek om het vast te kunnen maken, zodat ik \ a n het
achterschip touwen van ons
ben gaan halen. Hiermede
heb ik het aan de railing vastgemaakt. Ik vroeg toen aan
die persoon waar die man
was, waarop deze antwoordde, dat die binnen zat. Ik ben
toen weer naar achteren gegaan om een zaklantaarn te
halen. Inmiddels was die persoon ook bij ons aan boord

gegaan. Ik vroeg daarop aan
de schipper om te helpen,
waarop die persoon toch
weer meeging.
We gingen aan boord en ik
deed de schuifdeur aan stuurboord open en ging naar binnen. Die persoon scheen mij
bij. Ik was toen in de stuurhut
en het was er een grote puinhoop. Alles was donker. Ik
stond daar met het water net
boven mijn enkels. Ik ging
naar beneden, de ingang was
in het midden en stond daar
met het water boven mijn
knieën. Het jacht lag scheef
over bakboord, maar verder
gelijk. De ruimte waar ik toen
was, was vierkant. Ik zag
toen een paar benen met het
water meegolven. De man lag
direct links achter de ingang.
Ik dacht, dat hij voorover lag.
Ik kon niet zien, waar hij tussen lag. Zijn bovenlichaam
lag geheel onder water. Ik
heb hem eerst aan zijn benen
en later aan zijn knieën vastgepakt om hem weg te trekken, maar dat lukte niet. Hij
bewoog niet. Het leek een
pop.
Hetjacht lag erg diep en dook
daardoor steeds in de golven.
Ik hoorde het water binnenstromen en durfde niet langer
aan boord te blijven. Zolang
ik in het bootje was, scheen
die persoon mij bij. Toen ik
van hetjacht kwam, ging die
persoon bij ons naar binnen,
nadat ik hem gezegd had, dat
ik er die persoon niet uit kon
krijgen.
Ik heb toen het achtertouw,
waarmee het jacht vast zat,
nog strakker gezet op zijn
middenbolder. Daarna wilde
ik nog een keer proberen naar
binnen te gaan, maar het water stond al zo hoog, dat ik
bang was, dat het jacht zou
kapseizen. Ik ben toen weer
teruggegaan. H e t j a c h t heeft
toen niet langer dan 5 minuten gedreven. Het midden en
achtertouw zijn losgegaan of
de bolders zijn afgebroken en
in gezonken toestand heeft
het nog enkele minuten aan
het voortouw gehangen.
Doordat de railing van het
jacht afbrak, verloren wij
toen het jacht. Toen ik aan
dek kwam bij het horen van
de klap, heb ik ook nog een
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jacht gezien, dat aan stuurboord van ons dreef. Het
jacht voerde ook geen licht,
en zag er verlaten en haveloos
uit. Er leek niemand aan
boord te zijn. De schade aan
het gezonken jacht was in ieder geval een kapotte voorrailing aan stuurboord en het
voordek was gebold. In de
romp zag ik geen gat. Ik kan
niet met zekerheid zeggen
wanneer en of de motoren
van toerental veranderden of
dat er achteruit is geslagen.
Toen ik mijn kamer uitkwam, draaiden ze wel achteruit.
Comelis van Driel, schipper van
het motorjacht 'Amazone'.
Hedenmiddag
omstreeks
16.00 uur ontmoette ik de
heer C. van der Waal, eigenaar van het motorjacht 'Janine', te Willemstad. Daar
wij beiden alleen aan het varen waren en elkaar goed kennen, besloten wij om de rest
van de dag verder gezamenlijk door te brengen. Nadat
wij samen hadden gegeten,
zijn wij omstreeks 18.00 uur
Willemstad uitgevaren. Onze vaartuigen hadden we gekoppeld, waarbij mijn vaartuig aan bakboord lag. Mijn
motor stond niet aan. Ik was
bij Cor aan boord van de 'Jar.iiie". Wezijn vanuit Willemstad het vaarwater schuin
over gevaren richting Strijen.
Aan welke zijde wij echter de
tonnen H D 20, H D 22 en
H D 24 zijn gepasseerd weet
ik niet. Ik weet ook niet op
hoeveel meter wij mogelijk
uit de rode tonnenlijn hebben
gevaren. Het was schemer,
doch goed zicht toen ik zag
dat een beroepsvaartuig nagenoeg recht op ons afkwam
varen. Ik maakte Cor hierop
opmerkzaam en stelde voor
naar bakboord te wijken om
aanvaring te voorkomen.
Hierop ging Cor langzaam
bakboord uit. Het beroepsvaartuig ging echter voor ons
gezien ook naar de bakboordskant. Door de schemer was de afstand en snelheid echter moeilijk te schatten. Enige tijd later volgde
dan ook de aanvaring, welke
nagenoeg kop op kop plaats
vond aan stuurboordszijde.
Hierbij is mijn vaartuig kennelijk losgeslagen en zijn we
met de 'Janine' volledig on-
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der water en onder het vaartuig door geraakt. We kwamen echter wel in normale
toestand aan de oppervlakte.
In het vaartuig was een boel
water
binnen
gekomen.
Waar Cor was weet ik niet. Ik
heb hem nog geroepen maar
hij gaf geen antwoord. Daar
ik erg geschrokken was probeerde ik het vaartuig snel te
verlaten. Het beroepsvaartuig nam ons enkele ogenblikken later aan bakboord
langszij. Ik ben toen daar aan
boord gegaan en vroeg de
schipper om licht voor op en
in de 'Janine" daar Cor er
volgens mij nog aan boord
moest zijn. Met de matroos
ben ik toen weer aan boord
gegaan en zagen we Cor voorover in het vaartuig liggen.
O p hem lag een boel rommel,
zoals de W.C.-deur. Samen
hebben de matroos en ik toen
geprobeerd Cor uit zijn positie te bevrijden, hetgeen niet
gelukte.
Daar het vaartuig echter ook
steeds meer water maakte,
zijn we op een gegeven moment van boord gegaan om
ook zelf niet te verdrinken.
Gelijk hierop verdween het
vaartuig onder water. Cor
voerde op zijn vaartuig de
normale
navigatic-verlichting. Ik had op mijn schip
geen verlichting ontstoken.
Gezamenlijk hebben we na
16.00 uur elk vijf flesjes bier
genuttigd.
B. Ter zitting van 16 april
1984 te Rotterdam hebben
* Haveningang Strijensas. in de
buurt waarvan hiet ongeluk gebeurde.

verklaard:
Hendrik Danser, oud 24 jaar,
schipper van het motorschip 'Anlonia':
Mijn schip was op waterstand van de Rijn afgeladen
op 2.80 m diepgang. Ik kwam
van Duisburg op weg naar
Antwerpen. O p die zondag
schemerde het ter hoogte van
de Moerdijk, doch ter plaatse
van de aanvaring was het
donker. Het was miezerig
weer en ik voer op de radar.
Het beeld was goed. De automatische besturing stond bij.
Ik kreeg de tegenligger op ca.
2000 m op de radar in het
beeld. Ik zag hem toen in het
midden van het vaarwater
tussen de boeien. Hij kwam
wat schuin naar mij toe en
bleef dit doen en op enkele
honderden meters van mij af
moest ik wat gaan doen om
een dreigende aanvaring te
voorkomen. O p dat moment
heb ik er niet aan gedacht om
signaal te geven. Ik gaf stuurboord-roer doch ook toen heb
ik geen signaal gegeven.
Mijn stopweg is ongeveer
twee scheepslengten bij die
belading. Ik heb hard stuurboordroer gegeven en op het
laatst volaan achteruit geslagen en dan gaat mijn voorschip hard naar stuurboord.
Ik lag dan ook vrijwel dwars
op de vaarrichting, na de
aanvaring.
Na de aanvaring heb ik mijn
schip gaande gehouden beneden de boei. Er liep praktisch geen stroom.

Voordien had ik slechts één
wit licht gezien en wist op het
moment van de aanvaring
nog niet dat ik met tw ee gekoppelde jachten te doen
had. Na de aanvaring kwam
aan bakboord ter hoogte van
de midscheeps een jacht boven water. Later zag ik dat er
ook aan stuurboord een jacht
dreef O p het bakboordschip
stond iemand te zwaaien, die
erg overstuur was en vrijwel
direct op mijn schip overstapte. Met de zaklamp zag ik
in het voorschip de benen van
de tweede opvarende.
Ik heb een zeer schuin overhangende stompe steven en
ik denk dat inderdaad de "Janine' onder het voorschip is
doorgegaan. Mijn anker zat
zo ver mogelijk in de kluis in
de voorsteven.
De 'Antonia' heeft twee
rechts draaiende schroeven.
Willem Bartus Mudde, oud 32
jaar, opperwachtmeester der rijkspolitie te water
Ik was aanwezig toen de heer
Van Driel door mijn collega
Kroes werd gehoord en ik heb
de heer \ ' a n Driel horen zeggen dat hij de heer Van der
Waal heeft voorgesteld naar
bakboord te gaan.
Wat de reden daarvoor was
heeft de heer Van Driel niet
gezegd, maar ik denk dat hij
voor het beroepsvaartuig
langs naar de noorder-wal
wilde, om buiten de tonnenlijn, waar het v rij diep is, naar
de jachthaven van Strijensas
te varen. Daar waren de jachten nog enige kilometers \ andaan. De lijkschouwing betreffende de heer Van der
Waal le\ r r d r \ olgens de dokter op dat hij bewusteloos was
geraakt en daarna is verdronken. De heer Van der Waal
had een vrij ernstige hoofdwond. Die was echter volgens
de dokter niet zo ernstig, dat
hij,door liciscnlctscl is o\er-
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Recreatievaart over
hoogtepunt heen

De recreatievaart op de doorgaande vaarwegen in ons
land was deze zomer minder
druk dan in voorgaande jaren. Het aantal passages van
recreatievaartuigen in de
maand mei tot oktober was in
1984 gemiddeld 3,3 procent
lager dan in 1983. Ten opzichte van de zomer van 1980
is er echter een groei van 10
procent. De afname in de intensiteit heeft zich het sterkst
voorgedaan bij de sluizen
rond het IJsselmeer. Dit
blijkt uit door de dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat verzamelde telgegevens.
In tabel 1 wordt een overzicht
gegeven van de seizoentotalen voor alle telpunten in
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1984 en de verandering t.o.v .
de jaren 1980, 1981, 1982 en
1983. In 1984 is het aantal
passages op de 16 telpunten
te zamen 3,3% lager geweest
dan in 1983. Ondanks de
'slechte' zomer van 1984 lag
het aantal passages dus maar
weinig lager dan in 1983, toen
de weersomstandigheden in
de zomermaanden aanzienlijk beter waren. Het aantal
passages in 1984 lag 2,3%
lager dan in 1982 maar 3,3%
hoger dan in 1981 en 9,9%
hoger dan in 1980. Wanneer
het totaal voor alle telpunten
wordt beschouwd, blijkt dat
de resultaten van de drukke
sluizen daarin zwaar doorwegen.
\ ' a n de telpunten zijn in 1984

de meeste recrcatievaartuigen gepasseerd bij de K r a b bersgatsluis in de dijk Enkhuizen-Lelystad
(44.213).
De telpunten net met een intensiteit van meer dan 30.000
recreatievaartuigen in 1984
zijn in volgorde van afnemende aantallen (de getallen tussen haakjes geven respectievelijk de volgorde in 1983 en
het seizocntotaal in 1983):
De Grevelingensluis te Brui-

1
2
3
4
5
6

(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(6)

Krabbersgatsluis
Volkeraksluizen
Oranjesluizen
Zandkreeksluis
J o h a n Frisosluis
Prinses Margrietsluis
+ Nw.Lemstersluis

nisse is niet in het tclpuntennet opgenomen, omdat deze
sluis niet is gelegen in een
belangrijke
doorgaande
hoofdroute. Daar het recreatievcrkccr hier intensief is en
omdat deze sluis ligt in een
gebied dat sterk in ontwikkeling is, zijn over deze sluis wel
gegevens opgevraagd.
In
1980 passeerden hier 37.116
recreatievaartuigen, in 1981
43.197, in 1982 42.965, in
1983 45.444 en in 1984
45.864. De gemiddelde groei
over 4 j a a r bij deze sluis (tussen 1980 en 1984) komt uit op
ca. 6% per jaar. O p basis van
de telgegevens over de maanden mei tot oktober is de Gre\elingensluis
de
drukste
l.ichtensluis van Nederland
'45.864
passages
tegen
W.215 voor Krabbersgatsluis te Enkhuizen).
Relatieve toename
Icn opzichte van 1983 vertoonden 6 telpunten in 1984
(cn toename en 10 telpunten
een afname van de intensiteit. Een toename van meer
dan 10% is alleen opgetreden
l)ij de sluis Gaarkeuken
11,4%). Telpunten met een
toename van meer dan 5%
zijn de Julianasluis (-1-6,4%)
vn het sluizencomplex te
Sambeek ( + 5,3%).
Bij 10 telpunten trad een afname op. Bij de IJsselbrug te
Kampen (—16,9%) en bij de
Johan Frisosluis ( — 11,5%)
bedroeg deze afname meer
dan 10%. Bij de overige telpunten bleef de afname beperkt tot ca. 7,5% of minder.
Bij 5 objekten is in de periode
1980-1984 een relatieve toename van 20% of meer opgetreden:
bij
Sambeek
( + 43,4%);, bij de sluis Gaarkeuken ( + 27,2%), te Kornwerderzand ( + 26,4%), bij de
Zandkreeksluis ( + 21,8%) en
bij
de
Volkeraksluizen
( + 20.0%); sluis te Bruinisse
+ 23,6%. De cijfers van Sambeek kunnen vertekend zijn
door stremmingen op de

44.215
39.111
35.846
35.806
34.976

(47.873)
(38.797)
(36.756)
(36.332)
(39.508)

31.968 (31.479)
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- ALliS OVER BOOT DÜSSElOORf
HET DROOMSCHIP VAN HANS OUO
UW BOOT KAN ZOMAAR ZINKEN

1»- Omslag De sluizen op de
Maas (foto) vertoonden nog een
flinke groei van het watertoerisme
Maas in 1980 als gevolg van
hoge waterstanden

Absolute toename
Het saldo \ o o r 1984 t.o.v.
1983 is het grootst bij de J u lianasluis ( + 726) Daarnaast
\ ertoont alleen de sluis Gaarkeuken ( + 660) in 1984 een
positief saldo van meer dan
500. De J o h a n Frisosluis vertoont absoluut gezien in 1984
de grootste afname (—4.532).

*• Figuur 1

Deze afname en de grote afnames bij de Krabbersgatsluis (—3.658), de Hardersluis (-2.305), de brug bij
Kampen (—1.560), de Grote
Zeesluis in Muiden (—963)
en de Oranjesluizen (-910) in
1984 worden echter - al of
niet ruimschoots — goedgemaakt door de winst die in
voorgaande
jaren
werd
geboekt.

Voor omschrijving van het telpunt zie tabel 1
De Grevelingensluis te Bruinisse valt buiten het signaaltelpuntennet en
IS aangegeven met A

Tabel 1

SeizoentotaaP
No
(fig 1)
1
2
3

'it

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Telpunt

Gaarkeuken
Kornwerderzand
Johan Fnsosluis
|
Pnnses Margnetsluis
Nieuwe Lemstersluis
/
Mr H P Linthorst-Homansluis
Krabbersgatsluis
IJsselbrug te Kampen
Oranjesluizen
Grote zeesluis te Muiden
Hardersluis
Julianasluis
Grote sluis te Vianen
Volkeraksluizen
Sambeek
Zandkreeksluis
Sluis nr 10 in de
Zuid-Willemsvaart te Asten

Totaal 16
telpunten
A

Grevelingensluis (Bruinisse)

1980

1981

5 061
16 839
33 611

Relatieve toename(%)
in 1984
t 0 v 1983

in 1984
t 0 V 1980

6 439
21 288
34 976

11,4
- 1,0
-11,5

27,2
26,4
4,1

31 479

31 968*

1,6

11,9

25 898
47 873
9214
36 756
29 579
31 426
11 308
9 296
38 797
8 232
36 332
2 055

25 848
44 215
7 654**
35 846
28 616
29 121
12 034
8 768
39 111
8 668
35 806
2 131

- 0,2
- 7,6
-16,9
- 2,5
- 3,3
- 7,3
6,4
- 5,7
0,8
5,3
- 1,4
3,7

8,8
2,4
7,9
0,3
12,8
1,7
9,8
-10,6
20,0
43,4
21,8
- 3,9

1982

1983

5 590
18 384
36 072

6 020
21 876
38 150

5 779
21 507
39 508

28 576

30 071

34 339

23 761
43 162
7 093
35 736
25 371
28 648
10 957
9 805
32 584
6 045
29 398
2217

26 043
44 164
7 840
34 241
28 086
32 890
11 136
9 670
35 450
6 869
32 183
2 031

26 406
46 948
8 726
35 548
29 143
32 581
11 606
9 684
38 335
8 271
32 687
1 834

1984

338 864

360 720

381 154

385 039

372 489

- 3,3

9,9

37 116

43 197

42 965

45 444

45 864

0,9

23,6

1 aantal recreatievaartuigen in de penode mei tot oktober
* Pnnses Margnetsluis 5 539 en Nieuwe Lemstersluis 26 429
** voorlopig cijfer
N B voor situering van de telpunten zie figuur 1
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Per visboot naar Engeland (2)

Een visdag in de mist
en een zonnige tliuisreis
Volgens de kaart was Pegwell
Bay een droogvallende baai,
met een ondiep, provisorisch
aangegeven geultje. Weliswaar ging het tij al geruime
tijd af, maar er viel domweg
geen sckonde te verliezen met
zoeken naar het geultje. Ons
zo goed mogelijk oriënterend
op de landmerken, zetten we
rechtstreeks koers naar de rivier, enorme modderwolkcn
opwoelend, hier en daar
schuivend met de kiel over de
bodem. Uiteindelijk vonden
we de monding om 18.40.
Wanneer ik terugdenk aan de
tien minuten, die daarna
volgden, krijg ik nog steeds
het schaamrood op de kaken.
O p de oevers van de smalle en
kronkelende Steur was een
maximum snelheid van 8 mijl
aangegeven.
Beide oevers waren bezet met
kajuitkruisertjes en de vakantie vierende Engelsen zaten in hun scheepjes rustig
aan de avondmaaltijd. Totdat . . . ja, u snapt het al, tot* De masten van het wrak doemen op in de mist
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Door een onvoorspelbare weersverandering
komen Jan van
Gent en zijn opstapper in slecht weer terecht op de Noordzee
tijdens hun poging om als eersten met een visbootje naar
Engeland te varen.
Ze hadden op het strand bij Deal willen landen, maar daar
stond zo'n hoge branding dat ze het niet aandurfden en door
moesten varen naar Pegwell Bay.
In de tweede aflevering van zijn relaas vertelt Jan van Gent
van zijn wederwaardigheden
in Engeland en van de terugreis.
dat er een gele J u m b o uit Holland voorbij kwam met de
zware Johnson vól openEén keer heb ik omgekeken, daarna durfde ik dat
niet meer.
Vele tientallen Engelsen hebben nog steeds onze nederige
excuses tegoed, maar om
18.52 was Holland aan de
lijn, bijna Wz uur na ons vertrek uit de Oosterschelde.
Daarheen . . .
en weer terug
Wie de beweeglijkheid kent
van een snelle 18-voets boot
op een ruwe zee, die kan zich
onze conditie bij aankomst in

Engeland enigszins voorstellen. Hier, in Nederland, liggen onze verste stekken op
ongeveer 60 zeemijl afstand
van de kust. Niettegenstaande het feit, dat we daar alleen
maar heen gaan bij een uiterst stabiele, rustige weersituatie, komen we er altijd
zeer vermoeid van terug. Het
bevaren van het grootste water met de kleinste boten
vraagt lichamelijk en geestelijk alles.
In het jachthaventje van
Sandwich - waar we uiteindelijk arriveerden - hadden
we een reis van 125 zeemijl
achter de spiegel, onder om-

standigheden die we normalerwijs vermijden door gewoon thuis te blijven. Bovendien moesten we in de laatste
uren van de oversteek de snelheid hoger opvoeren dan de
zeegang eigenlijk toestond,
om een uitgebreide reddingsoperatie te voorkomen. Dat
betekende vliegen na elke
golf, met handen en voeten
trachten binnenboord te blijven, landen met een tdndenklappercnde smak. Kortom,
we beantwoordden de felicitaties van het ontvangst-comité met een zeer slap handje, nauwelijks nog in staat tot
enige beleefdheid. Gelukkig
bestond er volledig begrip
voor de situatie. Niet voor
niets waren de ontvangende
Engelsen allemaal zeebootvissers. De J u m b o werd veilig
afgemeerd en afgesloten en
met de allernoodzakelijkste
bagage werden we snel naar
een comfortabel hotelletje gebracht, waar Ton en ik nog
net in staat waren om twee
rotsvaste voornemens te realiseren: proosten met een onvervalste, lauwe, schuimloze
Engelse 'pint' plus het schrijven van een paar ansichtkaarten als onomstotelijk bewijs van de geslaagde expeditie. Wat daarna volgde, was
niet zozeer een welverdiende
nachtrust, dan wel een ogenblikkelijk bewustzijnsverlies.
Het ontwaken op 10 september was wreed en meedogenloos. Krakend van de spierpijn begonnen we aan de ene
visdag, die we bij de voorbereidingen hadden gepland.
J o h n Barrett, een landelijk en
internationaal zeer gerespecteerde zeevisser, wachtte ons
al op bij de boot. Schoonheidsfoutje: het graafschap
Kent was langs de kust bedekt met een deken van dichte mist, zicht niet meer dan 20
- 30 meter. J o h n maakte zich
daar terecht grote zorgen om,
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• De lieen- en de terugreis
(getrokken lijn) Deel van de
zeekaart 1035, Noordzee van
Dungeness en Cap Griz Nez tot
Doggersbank en Tersctielling

wij daarentegen voelden een
laf soort opluchting, omdat
wc nu misschien onopgemerkt langs al die kruisertjes
konden glijden, die we de vorige avond bijna op de oever
hadden laten stranden . . . .
Het lukte. Met de buitenboord ietsje sneller draaiend
dan stationair, bereikten we
open zee. J o h n Barrett wees
spijtig op de zeekaart een
paar gebieden aan, die zijn
speciale belangstelling hadden, maar waar we in deze
dikke mist uiteraard niet
heen konden. 'The Hovercraft, you know'. Inderdaad
moeten we de vliegbanen van
die zwevende monsters oversteken om het veelbelovende
bankengebied van de Goodwin Sands te bereiken. Dan
vallen ons twee wraktekcns
op, die aangeven, dat de masten boven water steken.
'Klopt dat, John, zijn die
masten zichtbaar'? Jazeker,
boys. 'Is een Hovercraft-captain van zulke obstakels dan
niet doodsbenauwd?' 'Tuurlijk, boys, hij blijft er veilig uit
de buurt'. Waarmee ons
doelwit voor die ene, kostbare visdag gekozen was. Immers, hadden wij niet Dick
Renaud's AP Navigator aan
boord, die het langs de Engelse kust weer prima doet?
Weinig later verschenen vier
spookachtige masten van een
in de tweede wereldoorlog gezonken Libertyschip als door
een wonder recht voor de
boeg. De verbazing van J o h n
deed ons deugd. Hij was zon-
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der twijfel de meer ervaren
visser, terwijl ons gebruik
van de modernste navigatiemiddelen voor hem kennelijk
een openbaring was. Zo leer
je van elkaar. De visdag was
zonder meer tof Geen teleurstelling en geen daverend
succes. Veel uitwisseling van
informatie met J o h n , een
grondhaai van tijd tot tijd, en
het beste van alles: een kalme
zee bij de thuisvaart, zodat
we nu tóch konden landen op
het strand naast de pier van
Deal. Naar dat moment hadden Ton en ik uitgekeken.
Zorgvuldig opgeborgen in
een waterdichte koker brachten we 'een boodschap, een
invitatie en een uitdaging'
naar de Britse collega-zeebootvissers, een gecalligrafeerd dokument dat werd samengesteld in overleg met de
belangrijkste zeebootvissersclub langs onze kust.
De president en de voorzitter
van de Engelse club namen
het document met enig ceremonieel in ontvangst, maar
het moet gezegd, dat tot heden geen Brits visbootje de
reis in omgekeerde richting
heeft aangedurfd, ondanks
de geboden gastvrijheid.
Intussen waren Ton en ik niet
vrolijk gestemd bij het vooruitzicht om de volgende dag
in zo'n potdichte mist de
thuisreis te maken over de
drukst bevaren zee ter wereld. Maar kijk, na een hoogst
geanimeerde avond met J o h n
Barrett, bleek om zes uur 's
ochtends dat gerechtigheid
nog bestaat; nauwelijks een
zuchtje wind, een onbewolkte hemel en een glashelder
zicht tot aan de einder, waar

een grote rode zon vlak bo\ en
de rustige zee dobberde. De
J u m b o was met man en
macht op ingevette balken
gezet en zo 180° gedraaid.
De boeg wees onder een onwaarschijnlijk steile hoek
naar het water.
Zeer hulpvaardig - maar wel
illegaal — waren onze 30 liter
jerrycans weer met mengsmering gevuld, na sluitingstijd van een plaatselijke
pomp. Dat moest op die manier, omdat de Engelse wet
het vervoer van benzine in
plastic containers ten strengste verbiedt.
Na een zorgvuldige controle
van alle funkties, verbraken
we de banden met het Britse
vasteland letterlijk op een
spektakulaire manier. Het
mes werd gezet in het rafelige
eindje touw tussen de lierhaak en de boot. Een geweldige pions en we dreven weer.
Veel 'Deal-enaren' waren extra vroeg opgestaan om ons
vanaf de boulevard uit te
zwaaien. Met een oprecht gevoel
van
dankbaarheid
zwaaiden we terug naar de
mensen van dat zeer gastvrij e
dorpje, dat snel kleiner werd
achter de lange witte snor van
ons hekwater.
De thuisvaart was een feest.
Het hele, zorgvuldig van boei
naar boei geplande trajekt
lieten we voor wat het was;
dwars over gingen we, op één
koers, die alleen voor stroming was gecorrigeerd. Het
vrolijke zonnetje en de trage
deining vroegen als het ware
om snelheid, en die hadden
we in huis. De zware heenreis
had ons een ongeëvenaard
vertrouwen gegeven in de
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Jumbo/Johnson combinatie,
en zo scheerden we zorgeloos
onder langs de veerbootreuzen van Townsend Thoresen
en Sealink, zo snel als het spul
maar kon. Uren te vroeg bereikten we het Nederlandse
kustwater. Dat betekende
'verplicht' een halve dag vissen voor Westkapelle, omdat
de aankomst in de haven
Schelphoek
voorzichtigheidshalve op 17.00 was afgesproken.
Precies op tijd zwenkten we
de haven in, voor een warme
ontvangst door dierbaren en
sportvrienden.
Sindsdien is ons vrij vaak gevraagd: waarom?? Het antwoord is drieledig. (1) De uitdaging; de wetenschap dat
we de eersten zouden zijn, die
de oversteek maakten als echte visreis in een echte visboot,
(2) Nederlandse en Britse
zeebootvissers dichter bij elkaar brengen, zoals in het document omschreven; (3) Het
voor eens en altijd bewijzen,
dat de zeevisserij per eigen
kleine boot de kinderschoenen definitief is ontgroeid.
Dat de beoefenaars door alle
andere zeevarenden gerust
voor vol mogen worden aangezien.
Het eerste hebben we volbracht. Het tweede en derde
zal de toekomst uitwijzen.
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Hoe kunnen we de trillingen
in een schip zoveel mogelijk opvangen
Door C. Voest

- - - motorkoppel

In de vorige aflevering hebben we het een en ander behandeld betreffende schroefas en stuwlager. Vervolgens
gaan we eens kijken naar de
motorplaatsing in het schip.
Hierbij komen twee belangrijke zaken naar voren. In de
eerste plaats de fundatie bevestigd in het schip en in de
tweede plaats de flexibele
motorsteunen (trillingdempers) die aangebracht worden tussen motor en fundatie.
Reeds eerder heb ik geschreven dat de vaste opstelling bij
deze inbouwbespreking buiten beschouwing blijft. Een
vaste opstelling is die, waarbij de motor rechtstreeks op
de fundatie wordt geplaatst.
Bij heel veel ingebouwde motoren heb ik gezien dat de
fundatie
absoluut
onvoldoende draagvlak had. O m
te begrijpen wat we hieronder verstaan moeten we een
aantal zaken nader bespreken. De fundatie van een
schip wordt belast door, a. de
stuwkracht, b. het eigen gewicht van de motor met toebehoren, c. het motorkoppel,
d. trillingen t.g.v. het in onbalans zijn van de motor, e.
wisselende krachten door de
bewegingen van het schip. In
de sterkteleer is het gebruikelijk om de kracht die op een
constructie de grootste invloed heeft voor de berekening te gebruiken. In sommige gevallen kunnen dat er ook
wel twee zijn. Ter berekening
van een asdiameter gebruiken we bijvoorbeeld het koppel en berekenen dan of de
wringspanning toelaatbaar
is. Bij korte assen zullen dan
zelden de buigspanningen
berekend worden, omdat deze veel kleiner zijn. Voldoet
de as dus aan de toelaatbare
wringspanning, dan is hij zeker sterk genoeg om de geringe buigspanning op te nemen. Eigenlijk geldt dit ook
voor de fundatie. We zullen
nu, om te zien welke krachten
de meeste invloed uitoefenen,

—
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reactiekoppel

motor

fig. 1

de diverse voorgenoemde belastingen bekijken. De stuwkracht is een kracht in de
lengterichting en zal daarom
aan de grootte van de fundatie weinig toedoen. Het eigen
gewicht van de motor is een
maat om de lengte van de
fundatie te bepalen en bovendien van invloed op de soort
motorsteun. We noemen het
eigen gewicht een statische
belasting. Een statische belasting op zich vraagt eigenlijk een geringe fundatie.
Gaat de motor draaien dan
moet de fundatie het motorkoppel als reactiekoppel kunnen opnemen. Zie fig. 1. Dit
koppel kunnen we heel goed
waarnemen als we naar een
stationair draaiende automotor kijken en we geven ineens gas. Dan zien we de motor kantelen en dat hij niet
omvalt komt doordat de steunen dat beletten. De steunen
oefenen een kracht uit in tegengestelde richting. Deze
kracht wordt door de fundatie opgenomen, in dit geval
van de auto. Slaat b.v. de
schroef van een schip vast
doordat er een stuk hout of
een draad in de schroef is gekomen, dan staat op hetzelfde moment de as stil en wil de
motor om de as gaan draaien.
De kracht op de fundatie, in
het bijzonder op de motorsteunen, is dan aanzienlijk.
In de praktijk heb ik diverse

malen meegemaakt dat de
motorsteunen het begaven en
de motor kantelde met alle
gevolgen van dien. In de
meeste gevallen echter zal de
motor stilvallen omdat de
steunen sterk genoeg berekend zijn. Waar we echter
wel rekening mee moeten
houden is dat het koppel na
de tandwielreductie van de
keerkoppeling
aanzienlijk
groter is. Een voorbeeld zal
dit duidelijk maken.
Het asvermogen Pas = 6,28
X M X n, waarbij M het
motorkoppel is in Newtonmeter, n het toerental van de
motor in omwentelingen per
seconde en Pas het motorvermogen in Watt. Stel nu eens
dat we een motor hebben van
40 kW (40.000 Watt) bij een
toerental van 2700 omwentelingen per minuut hetgeen 45
omwentelingen per seconde
is. Het moment zal dan berekend kunnen worden. 40.000
= 6,28 X M X 45. Na berekening
vinden
we
voor
M = 141,2 Nm. Zoals te doen
gebruikelijk zal aan de motor
een keerkoppeling verbonden zijn met b.v. een toerenreductie van 1 : 3, d.w.z. de
schroefas zal dan 2700

voor F = i ^

= 5648 N.

(560 kg.)
Kijken we nu naar het tandwiel op de schroefas van 15
cm, dan zal het schroeflioppel
M = F X r ingevuld M =
5648 X 0,075 = 423,6 Nm.
zijn. Het schroefkoppel is dus
3 X zo groot als het motorkoppel. We kunnen om de
zaak eenvoudig te houden het
motorkoppel vermenigvuldigen met de reductieverhouding. Dit grote koppel moet
door de motorfundatie worden opgenomen. Bij de berekening van de fundatie en
motorsteunen gaan we dus
van dit grote koppel uit. O m
te zien hoe dit schroefaskoppel wordt overgebracht op de
fundatie, stellen we de motor
gesteund door vier stuks steunen (trillingdempers) welke
50 cm uit elkaar zijn geplaatst. Zie figuur 3. M = F X
R dus 423,6 F X 0,5 waaruit F
= 847,2 N. (84 kg.)

schroefaskoppel

900

omwentelingen per minuut
draaien.
Het motorvermogen zal door
de tandwielreductie op de
schroefas worden overgebracht. Stel aan de motoras is
een tandwiel met een diameter van 5 cm bevestigd en op
de schroefas een tandwiel van
15 cm. Zie fig. 2. Daar M = F

5648 N

X R waarbij F de kracht op
het wiel is in Newton en R de
straal van het wiel, vinden we

* F

Xï=.

'

o
( 0,5 m ^

' F

847,2 N

fig. 3

Brengen we nu ook het eigen
gewicht van de motor in rekening en nemen daarbij aan
dat elke steun 1/4 van dit gemotortandwiel wicht zal dragen, dan wordt
dit bij een motorgewicht van
300 kg, 75 kg voor elke steun.
O m d a t een schip in het water
in beweging kan zijn, waarbij
de steunen bij een bepaalde
helling zwaarder of lichter
belast kunnen worden nemen
we hiervoor een veiligheidsfactor van b.v. 1,3 zodat de
steunen belast kunnen worfig. 2
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Enige aanwijzingen voor
gedrag in jactittiavens

Il
F = 420+975 = 1395 N (139,5 kg)
fig 4

den met een maximum \ a n
1,3 X 75 = 97,5 kg
Kijken we even terug naar
ons voorbeeld dan geeft dit de
volgende krachten op de fundatie Zie fig 4 Punt 1 en 4
nemen evenals punt 2 en 3 de
helft van het koppel op Elke
F IS dus 42 kg Links drukt de
motor met 139,5 kg op elke
steun terwijl rechts de motor
met 55,5 kg op elke steun
drukt We bedenken hierbij
wel dat dit de maximaal optredende krachten zijn in het
meest ongunstige geval bij
vol vermogen De optredende krachten zullen via de motorsteunen op de fundatie
worden overgebracht Bovendien zullen als de draairichting van de schroef wordt
omgekeerd de krachten van
rechts naar links gaan en omgekeerd zodat we in dit geval
voor elke steun een belasting
van 140 kg nemen voor de
berekening
Hoewel de ontwikkeling van
de motor in de laatste jaren
een steeds beter gebalanceerde motor heeft voortgebracht, IS het toch nog wel zo
dat de meeste motoren niet
trillingsv rij zijn Zo zal bij een
twee-cilinder motor de onbalans groter zijn dan bij een
vier-cihnder etc
Gevolg
meer trillingen Willen we

echter dat de trillingen geen
of heel vv einig invloed uitoefenen op het schip dan moeten
we zorgen dat de massa die de
trillingen moet opv angen
groot genoeg is, de fundatie
dus In de praktijk zijn er
vuistregels
ontstaan
hoe
zwaar een fundatie moet zijn
t o v het motorgewicht We
kiezen hierbij meestal voor
een fundatiegewicht dat circa
vijf keer het motorgewicht is
Stel we hebben een motor v an
300 kg, dan zal de fundatie 5
X 300 = 1500 kg moeten zij n
VV e gaan er nu met v an uit dat
we 1500 kg staal als fundatie
onder de motor brengen
maar laten het schip zelf als
draagvlak dienst doen O m
dit duidelijk te maken het volgende We hebben een motorboot van 10 meter lang
over de waterlijn De waterverplaatsing en dus ook het
gewicht is 5000 kg Per meter
lengte is dit 500 kg Moeten
we nu 1500 kg onder de motor
brengen dan zal de fundatie
van de motor drie meter lang
moeten zijn en zowel in langs
als dwars verband stev ig aan
het schip bevestigd moeten
worden
De volgende keer gaan we de
motorsteunen (tnllingdempers) bekijken
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Watersport is, zodra we temidden
der soortgenoten afmeren, een sociaal gebeuren Daarbij gelden tradities, waar strikt de hand aan
moet worden gehouden Hier volgen enige richtlijnen
Een en ander begint al met het
binneniaren Het is immer handig
als op de steiger een goedzi illende
passant een lijntje aanpakt Daartoe dient de aandacht te worden
getrokken Men kan hienoor mondelinge verzoeken doen, die oierhet
water mooi ler doorklinken Maar
veel effectiever is het hiervoor een
dochter (c q echtgenote) in
schaarse bikini op het voordek te
posteren Hulpvaardige handen te
over, neem dat van me aan Dat het
vrouwmens in ons klimaat hierbij
met grote regelmaat lichtblauw
uitslaat, dient voor hef te worden
genomen Dit leidt middels haar
luidkeelse protesten bovendien tot
een tweede Belangrijk Gebruik
de scheldende bemanning, die loor
de aanpalende watervrienden een
lust voor het oor lormt

rookgordijn dat elke oud-manruman zdl verblijden met gevoelens
lan intense nostalgie Informeer
bij de eters immer hoe ze het willen
hebben underdone, medium of
welldone en serveer het vlees geheel
verbrand
De vissers onder ons moeten te
allen tijde op het achterdek plaatsnemen, aangezien in die positie het
peddelen in rubberbootjes door
kinderen kan worden verboden en
de binnenkomst van derden worden
bemoeilijkt

door Bob Schots

Zijn we zeiler'' Verzuim dan met
om - bij fikse bries - de Bolle
Truus omgekeerd ter droging in de
voorslag te hijsen Geknal op mitrailleurssterkte schalt door de hele
haven Niemand wil dat missen
BIJ varen horen in de late uren
klaverjas, jenever, bier en aangepast gezang Maar alleen na middernacht Voor die tijd zit iedereen
nog fris neven zijn kooi en hebben
vocale inspanningen weinig zin
Ruim voor het aanvaren van de Na tweeen echter klinken het driesteiger moeten de trossen hun voor- stemmig 'Jenevertje,jenevertje' en
behandeling krijgen Sop ze duch- woedende kreten als 'Nee Koos, je
tig m royaal oliehoudend dan wel snijdt je aas niet op de kale tien'
modderig of bekroosd water Want ongeveer drie zeemijlen ver Ge
een tros mag nooit door de helper op zang IS verder alleen toegestaan
de ka worden gevangen Hij dient aan groepen die royaal na sluihem krachtig in het gelaat Ie wor- tingstijd de kantine verlaten
den geworpen zodat het vette vocht Maar dan alleen hard, vals en met
hem diep in de boord kruipt en zyn dubbele tong
hagelwitte Adidas-jack onder de
Weer een tip voor zeilers beloon de
onuitwisbare spetters komt
zangers door nimmer de vallen met
Eenmaal voor de wal gaan we een simpel lijntje van de mast weg
passagieren Kapitein fan Wan
te trekken Dat leidt tot het vrolij
delaar uit Hollands Glorie droeg ke, honderdstemmige 'klinkdaarbij altoos klompen Dat is dus klonk' dat een gezonde nachtrust
vakmatigjuist en wij doen het ook uitsluit
Bijkomend voordeel van deze professionele stappers, is dat ze
's Nachts doen we minstens een's nachts bij thuiskomst op de stei maal aan toiletbezoek Daarbij is
ger (en eventuele te passeren dek het volgende vereist Doe de klomken) bonken als een drumsolo, zo pen aan werp luik dan wel deur,
dat de ganse haven in het genot van die de kajuit afsluiten met bootsonze uitspattingen meedeelt
manshand (knalll) open en klos
met ijsberentrend naar de toiletten
Vast nummer dient ook de barbecue Kies, indien u aan andere schepen
hebt aangemeerd, zorgvuldig uw
te zijn En het vuur moet daarbij
zo erg mogelijk roken Wateren op weg over de hoofden der slapers
de houtskool is zeer effectief, maar Hoest op de steigers heen en terug
de ganse route gelijk een teringlijkan (Bunschoten, Spakenburg)
worden gehonoreerd met lijfstraf- der Sluit het luik bij terugkomst
fen We werpen dus eenvoudig een met een dreun die de eerste nog
overtreft Kruip in de kooi en blijf
paar pond vette worstjes op het
een kwartiertje na-hoesten
rooster, hetgeen resulteert in een
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Lezers schrijven

Onze boot stond
model (2)
Met interesse heb ik Uw rubriek 'lezers schrijven' gevolgd vooral de inzending onder de titel 'onze boot stond
model', in Motorboot van
september.
Sinds 1933 ontwerp ik zeil- en
motorjachten en bedrijfsvaartuigen. Ik heb het nooit
zo erg gevonden als ik op een
ander schip mijn ideetje ontdekte. Zo is de evolutie nou
eenmaal. Men bouwt op elkaars ideeën voort. Als anderen mijn ontwerp na-aapten
vond ik dat een bewijs dat ik
het nog niet zo slecht deed.
Ruim 20 j a a r geleden kwam
bijvoorbeeld de motorkruiser
'Turbo' van mijn tekenbord.
Een
semi-rondspant-schip
met een lengte van 9,40 m..
breed 3,10 m., waterverplaatsing 5 kubieke meter.
Lijnenplan en foto's zijn uitvoerig in een groot water-

sporttijdschrift
gepubliceerd.
Er zijn tientallen 'Turbo
kruisers' legaal gebouwd met
voldoening van de rechten
aan de ontwerper. Maar hoeveel zullen er gebouwd zijn
zonder dat men aan die verplichting
heeft
voldaan?
Daar is weinig aan te doen.
/. Kraaier,
Egmond aan Zee

* TurtX)-kruiser

V-ring voor afdichting Ankerbal
as: prima tip!
In het nummer van februari
1984 wordt (op blz. 10) gewag gemaakt van een nieuwontwikkelde
schroefasafdichting door Exalto te Hardinxveld-Giessendam. Wel,
dit zal elke eigenaar van een
schip
met
vetgesmeerde
schroefasinstallatie wel hebben aangesproken, omdat ieder de 'rompslomp met de
traditionele pakkingbus' wel
uit ervaring kent! Zelf heb ik
zo'n Exalto-set in huis gehad
- doch teruggestuurd toen mij
bleek dat de montage niet
even een kwestie was van
pakkingdrukker omdraaien,
veerbalg en rvs-ring op de as
schuiven - en klaar is Kees!
Integendeel, voor mijn asdiameter (35 mm) ging dat
niet; de hele gland zou (nogal
ingrijpend) moeten worden
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aangepast. Bepaald
goedkope zaak.

geen

Echter in hetzelfde februarinummer stond op blz. 31 een
tip van de heer K. N a p uit
Oud-Beijerland. De heer
Nap beschreef zijn zeer positieve ervaringen met een passende V-ring met afdichtingslip op de as tegen het
buitenlager geschoven. Een
kwestie van eenvoud en een
paar gulden! Nu, zo tegen het
eind van een vaarseizoen met
veel vaaruren op zoet en zout
water kan ik de ervaringen
van de heer Nap volledig delen: geen spoor van lekkage,
schoon vet en een lekker 'los'
aangedraaide pakkingdrukker. Bedankt voorde tip, heer
Nap!
M. S. Carolus, Leermens

Naar aanleiding van het stuk
over het maken van een ankerbal (rubriek Uw idee in
M O T O R B O O T van juli)
verwijs ik u naar artikel 3.04,
lid 2 van het Binnenvaartpolitiereglement dat gaat over
cilinders, bollen, kegels en
ruiten.
Het artikel zegt:
De afmetingen moeten zodanig
zijn dat een goede zichtbaarheid
wordt verzekerd: aan deze voorwaarde wordt in ieder geval geacht
te zijn voldaan, indien de afmetingen tenminste als volgt:voor bollen: een doorsnee van 60 centimeter.
In uw artikel stond: doorsnee

naar eigen inzicht. Ik vind dit
een onvolkomenheid, die hopelijk rectificatie krijgt.
G. Hoeve, Meppel
In de toelichting op dit artikel (dat
deel uitmaakt van het reglement, al
zit het er in de meeste uitgaven niet
bij) slaat: 'Als criterium voor de
afmetingen van cilinders, bollen,
kegels en ruilen is de goede zichtbaarheid daarvan gesteld. Uit
dien hoofde zullen kleine schepen
op de vaarwegen, die uitsluitend
door de pleziervaart worden gebruikt, kunnen volstaan met kleinere objecten'.
Er zit dus enige ruimte in de afmetingen, maar onze opvatting was
inderdaad wel wat erg ruim. Redactie.

Oude nummers
Oude nummers van Motorboot—jaargang 1984 — hebben wij
steeds in voorraad.
Stort ƒ 5,25 op giro 57.65.57 of op bankrekening 69.47.15.085
van Motorboot, Rotterdam; vermeld het nummer dat u wilt en
wij sturen het u toe.
Nummers van 1983 op speciaal verzoek.
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Kleine
advertenties
Lezers kunnen kleine advertenties plaatsten tegen een introductietanef van / 4 per regel (inclusief
5 procent btw).
Men kan de advertentie schriftelijk
opgeven per bnefkaart of gebruikmaken van de antwoordkaart in dit
blad. Advertenties, die voor de eerste van de maand in ons bezit zijn,
worden in hel nummer van de daarop volgende maand geplaatst.
Bneven onder nummer ƒ 10,—
extra.
Platbodem motorkruisers t.h.
centr. verw., douche, ijskast, in
herfst en winter door perfekte isolatie en dubbele bestunng. Fnesland
Boating-Tille 5, Koudum. Tel.
05142-2607 of 2609.
Ligplaatsen. Boxen tot 5 meter
ƒ 500: boxen tot 8,5 meter ƒ 850;
boxen tot 11 meter / 1100. Per jaar.
Exclusief
btw.
Lengtesteigers
ƒ 38,50 per m^. Jachthaven Sleeuwijk. Telefoon 01833-1747,
Grijp die kans, Boottraiiers voor
stalling en vakantie '85, superaanbieding. 010-558445.
Weg. omst. te koop pol. Hoiyday
cruiser 8 mt. met 50 pk inboord - Z
drive. 5 slaapplaatsen, mooi schip
vr.pr. ƒ 25000,-. 04750-32138.

Te koop. Fraai, compl. uitger. kotterJacM (10,82x3,50x1,00 m).
Werf Volharding. 2-mast gaffels 44
m^. Fiat-diesel. Alles in z.g.a.n.
staat. Prijs ƒ 122.000. Tel. 0513026800.
Adresiaiieis op postcode gesorteerd. Vraag informatie voor het
bijhouden van verenigingsadressenbestand. Verkruissen en Van
Maaren, Koningin Julianalaan 72,
2274 JL Voorburg. Tel. 070875848.

kruiser 960x340, dichte
stuurhut, 45 pk diesel Mercedes
Intercool systeem, 100% goed,
ƒ 40.000, bj. '80.

Te koop stalen salonkrulser.
Merk Cascaruda, 8,50x3,00 meter,
4-cylinder, 621 Mercedes, groot
zonnedek, bouwjaar 1975. Geheel
in
uitstekende
staat.
Prijs
ƒ 50.000,-. Telefoon 04135-2229.

Scheepsmotor U N I C met watergekoelde keerkoppeling ƒ 1500,-, toilet ƒ 50,-, tel. 010-124088.

Vraag en antwoord

®

Voor f37,50 naar
'BOOT DÜSSELDORF

Te koop een teak-houten stuurwielen salontafel 0 90 cm. fabr.
Staso. tel.:01804-28312.
M.B. bj. '74 Aquanaut, 780 G.S.,
open zelflozende kuip. Mere. OM
636, 40 pk, 4 sl.pl., hetelucht verw.
petrol., Hydr. best., div. ace, pr.
/32.500,-. Tel. 010-825619.
Pol sloep, 9 X 2.85 m, org. staat,
met 20 pk Mitsubishi Diesel, t.e.a.b.
Tel 01810-6725.
Te koop stalen rondspant vlet
gesloten stuurhuis, open kuip alm
beglazing, 42 Pk Mere, diesel afm.
8x2,90 Vr.pr. 40.000, tel. 0223016782
Ongeb. iwatersporter met lioot
gezocht, 50 tot 60 jr. Door ongeb.
watersportster zonder boot om samen Nederlandse en verdere wateren te bevaren. Brieven onder nr.
1002.
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Blikseminslag
Naar aanleiding van het afschuwelijke ongeluk van Eric
Jongbloed tengevolge van
onweer op het voetbalveld
wilde ik iets vragen.
Wij hebben een stalen boot
van 8 meter lengte. We varen
wel eens tijdens onweer. Hoe
gevaarlijk is dat, of ben je net
zo veilig als in een auto?
C. D. Bakker, Hilversum
Het antwoord op uw vraag,
afkomstig van de firma Van
der Heide uit KoUum, die gespecialiseerd is in bliksembeveiliging, luidt kort, maar
krachtig: Stalen motorkruisers vormen een goede beschermende kooi. Extra beveiliging is niet nodig. Wel
moet gecontroleerd worden
of de brandstoftanks goed
(elektrisch geleidend) met de
romp zijn verbonden.
Redactie

O p boot '85 - Düsseldorf voelt een watersporter zich
uit en toch thuis. Die paar uur reizen neemt 'ie g r a a g
voor lief. W a n t de lokroep van boot is erg sterk. Lekker
rondsnuffelen op die sfeervolle supershow, kijken,
vergelijken en misschien kopen bij één van de 1500
exposanten van wereldnaam, uit liefst 35 landen.
M e t al die overzichtelijk gerangschikte stands, de
filmvoorstellingen, de „live"-demonstraties, de voorlichtingsstands, met al die boten, surfplanken, electronico en accessoires is boot dubbel en dik een
reisje w a a r d . En d propos: Spanje ist partnerland
van boot '85. Extra veel informatie
dus o v e r dat watersportparadijs
onder de heerlijke vakantiezoni

19 T/M 27 JANUAR11985
ALLES IS AAN BOORD.
Nederlands-Duitse Kamer van
Koophandel, Postbus 80 533
2508 GM's-Gravenhage
Tel.: (70) 6519 55
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uw IDEE

Hulpstuk voor watertappen
in België en Frankrijk
Zowel in Frankrijk als in België kan water laden een probleem zijn. O p de meeste
sluizen en op ligplaatsen is
weliswaar water aanwezig,
maar daar heb je als pleziervaarder weinig aan. De voorziening beperkt zich doorgaans tot een kraan en een
waterput. J e moet zelf voor
een slang zorgen. M a a r daarmee ben j e er niet. De kranen
hebben vaak de meest onmogelijke afmetingen.
Zelfs
wanneer j e voorzien bent van
een groot aantal hulpstukken
is er alle kans dat er geen
passende aansluiting bij is.
Wij hebben dit probleem op

Roerstandaanwijzer
Veel boten zijn uitgerust met
een éénkabel bediening, een
ketting overbrenging of een
staaldraadverbinding om het
roer te bedienen. Deze zijn
geschikt om de door mij uitgedachte
roerstandaanwijzer te realiseren.
Zover ik kon nagaan is het in
principe niet mogelijk bij de
hydraulische uitvoeringen.
De benodigdheden zijn: een
defect reiswekkertje of een
ander klein klokje, een stukje
spiraal of een stukje bedicningskabel van een oud type
.• \EG-wasmachine,
enkele
stukjes slang van verschillende dikte en in elkaar passend
en als laatste een slangklem.
Het klokje wordt ontdaan
van het glas en de beide wijzers, tevens halen we de wijzerplaat eraf De wijzerplaat
draaien we om en daardoor
hebben we een blanco achterzijde waarop een halve cirkel
getekend wordt, zoals op de
tekening.
Wijzerplaat
er
weer op, de kleine wijzer weer
op het asje en het glas er weer
voor.
Aan de achterzijde van het
klokje zit het knopje om de
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Laat het ons weten als u ook
iets handigs hebt bedacht of.
gemaakt waar anderen plezier van kunnen hebben en
dat ze ook zelf kunnen
maken.
Omschrijf uw vinding, vertel
hoe het gemaakt moet worden en voeg er schetsen of
foto's bij.
Wij maken elke maand een
keus uit de aanbiedingen.
Die publiceren wij in deze
rubriek.
Voor tips die worden geplaatst ontvangt de inzender
ƒ 50,— tipgeld.
Opzenden aan:
Redactie
L.J. Fischer-Groothengel, Scha- Motorboot. Eendrachtsweg
68, 3012 LG Rotterdam.
gen (m.s. Clio Deux).

de volgende manier opgelost.
We namen een stuk fietsband
met twee slangklemmcn.
Men doet de fietsband om de
kraan en zet deze met een
slangklem vast. Het andere
eind van de band gaat om de
slang en wordt eveneens met
een slangklem vastgezet.
J e moet de kraan niet te veel
open zetten, want dan blaast
de band te dik op en loopje de
kans dat hij klapt.
Wij hebben er veel gemak
van gehad. We konden steeds
onze watertank vullen.

boord draai zal de wijzer van
de klok eveneens naar stuurboord uitwijzen. Het werkt
perfect, weigert nooit en kos-

ten doet het eigenlijk weinig
of niets.
W. Kraan, Nijverdal

klok gelijk te kunnen zetten,
we draaien hieraan totdat de
wijzer in de onderste stand
staat.
Genoemd knopje moet nu in
een vaste verbinding komen
met het spiraaltje. We kunnen dat op verschillende manieren doen, doch het beste is
een koperen buisje op het spiraaltje solderen en dat weer
aan het knopje, in mijn geval
heb ik gebruik gemaakt van
het wasmachinebedieningskabeltje. Het koperen uiteinde ging over het knopje het
boutje aandraaien en het
werkte (zie foto en tekening).
De andere kant van het kabeltje, waarvan de lengte
voor een ieder verschillend
zal zijn i.v.m. de afstand van
de achterzijde van het stuur
en de plaats van het klokje op
het schakelbord, verbond ik
met een stukje plastic slans:
(A) en een stukje slang (B
die ongeveer over de as (D)
van het stuur paste, de slangetjes lijmde ik onderling aan
elkaar en over het geheel deed
ik een slangeklem (C).
Zo is het geheel aan elkaar
verbonden. Wanneer ik nu
aan het stuur (E) naar stuur-
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Vraag en antwoord

Conditie accu's
Vraag: In mijn boot, een 9.5
meter lange De Waalvlet uitgerust met een 154 Leyland
diesel heb ik in het voorjaar
van '79 een tweetal Conac 12
Volt 1 lOAh/190 A accu's geplaatst. Ze zijn zonder enige
verdere voorziening parallel
op de dynamo aangesloten
(wisselstroomdynamo). Volgens meting door de garagehouder onder bedrijfsomstandigheden zouden ze nog
redelijk zijn.
In het mastiek van de afdekking zijn enkele metaalpuntjes te zien en te voelen. Is dit
een indicatie van een beginnende aftakeling, waarbij
nog gerekend kan worden op
een volgend seizoen of moet
rekening worden gehouden
met een plotselinge dienstweigering?
Is deze lange gebruiksduur
normaal of komt dit door de
enorme overcapaciteit? Wat
is voordeliger: twee accu's
met zeer ruime overcapaciteit (prijzig) of twee lichtere
met weinig overcapaciteit
(goedkoper).
Hoeveel stroom nemen de
gloeispiralen van de 154 Leyland motor?
In het winterseizoen worden
de accu's uit de boot gehaald
en zo nu en dan ontladen en
weer geladen met een eenvoudige acculader. Hoewel
dit apparaat tot 4 ampère kan
laden komt de aanwijzing
nooit hoger dan 2 ampère onafhankelijk van de graad van
ontlading van de accu.
Is het mogelijk een dergelijk
laadapparaat onbeperkt te
laten werken, namelijk één
accu laden, de andere ontladen en zo vervolgens?
J. R. Ubels, Paterswolde.

is het begin van het einde. De
platen beginnen krom te trekken en de zaak komt omhoog.
Vrij plotseling kan het dan
afgelopen zijn.
Overcapaciteit is ronduit
slecht. De accubatterij moet
werken. Regelmatig laden en
ontladen tijdens het bedrijfis

goed. Het heeft geen zin batterijen te kopen met een overcapaciteit. Het hangt ervan
af wat u nodig hebt. Het beste
is het maken \ an een energiebalans. Daarvoor moge ik.
kortheidshalve,
verwijzen
naar het marifoonboek van
de Rotterdamse zeevaartschool.
Het stroomgebruik \ a n de
gloeispiralen van uw motor
moet te vinden zijn in het instructieboek. Simpelweg op
de ampèremeter kijken, terwijl u voorgloeit geeft u trou-

Laadcontrolelampje
Vraag: Als ik mijn dieselmotor heb gestart en de motor
loopt stationair dan blijft het
laadcontrolelampje branden
en de toerenteller wijst niet
aan. Zodra ik echter gas geef
gaat het lampje uit en de toerenteller werkt weer. Ook als
er een tijdje gevaren is en de
motor wordt op het stationaire toerental gezet dan gaat na
verloop van tijd het laadcontrolelampje branden en de
naald van de toerenteller
gaat terug naar 0.
Een geraadpleegde 'expert'
monteerde een nieuwe spanningsregelaar. M a a r zonder
veel succes. Het op de procfbank zetten en doormeten
van de alternator bracht ook
geen oplossing. Ik heb het
probleem verder maar gela-

ten voor wat het is tot ik in het
augustusnummer van M O T O R B O O T het artikel over
de alternator las. Weet u een
oplossing?
J. M. P. Capd, De Lier
Antwoord: De klacht gelezen hebbende lijkt het mij dat
het laadstroomlampje een te
groot vermogen heeft. Dit
dient voor een 12 Volts installatie in de orde van 2 Watt te
zijn.
Bij het sluiten van het contact
(3 zie figuur 5 bij het bewuste
artikel) vloeit er een bekrachtigingsstroom door de rotor
van de alternator. Indien deze stroom te laag is als gevolg
van een te grote weerstand
van het laadcontrolelampje

^|H
^^^^

wens ook het juiste antwoord.
Uw winterbchandeling \ a n
de accu's is prima. De laadstroom die daarbij wordt gebruikt is afhankeUjk van de
ladingstoestand van de batterijen.
Voor onbeperkt laden heeft u
een duur apparaat nodig.
Met de zuurweger bepalen
w anneer de accu vol is en dan
stoppen. Dat is de beste methode. Niet parallel schakelen en zo de lading staken.

J. Hoebe
komt de dynamo populair gezegd slecht op gang. Deze
conclusie lijkt gerechtvaardigd omdat de alternator op
de testbank wel werkte (met
het juiste controlelampje).
De W-aansluiting geeft een
puls af die recht evenredig is
met het toerental van de alternator, dus ook met die van
de diesel. Uw toerenteller
valt op nul en het lampje
brandt. Dit duidt sterk op een
niet voldoende bekrachtigde
rotor, maar ook de regelaar
krijgt onvoldoende spanning
om juist te functioneren.
Zeker de moeite waard is controle van de borstels, waarbij
de borstel die aan de massa
ligt de meeste aandacht verdient. Het blijkt namelijk dat
deze sneller slijt dan de andere borstel.
J. Hoebe
* Zo ziet een accucel eruit. Als
de platen krom trekken is het
einde van de accu nabij

./>::^^m^^^^^^^^^il^ ^^
^ - r ^ ^

^^^^^^^k
Antwoord: De accu's zijn
vijfjaar oud en hebben dus
hun beste tijd gehad. Het onbeschermd parallel schakelen van accu's in een motorkamer is een riskante zaak.
Dit mag nimmer voorkomen.
De enige juiste meting is de
bepaling van de zuurdichtheid.
Het opbollen van het mastiek
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SCHEEPVAARTBERICHTEN
In deze rubriek zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door de Chef der Hydrografie en Berichten
aan de Scheepvaart, uitgegeven door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat.
Opgave van de in de 'Berichten aan Zeevarenden' bekendgestelde wijzigingen op de
Hydrograflsche kaarten, uitgegeven door de Chef der Hydrografie Editie 1984.

b) Avond voorafgaand aan hemelvaartsdag bedienmg tot 22 00 uur
c) In dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig teleforusch verzoek,
bedienmg bmten de vastgestelde bedierungstijden
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' 70€ Westenchelde. Gat van OweniBae. Baggervtortplaats. Tonnen.
Aanbrengen op
a 51 21' 49T)-3 55' 06T; een W-caid ton 'Stort 1',
b 51 22' OSTJ-S' 55' 45"E een gele spitse ton 'Stort 3',
c 51° 22' ITD-y 56' 12T een gele spitse ton 'Stort 5',
d 51° 22' 30TJ-3'' 56' 36T; een gele spitse ton 'Stort T,
e 51° 23' 03'TJ-3° 57' 31"E een gele spitse ton 'Stort 9'.
f 51° 23' 30"N-3° 57' 45"E een gele spitse ton 'Ston 11'.
N B Bovengenoemde tonnen markeren een baggerstortplaats
' 707 Monding WesteiBchelde. Geul van de Rassen. Betonning gewijzigd
1 Verplaatsen naar
a. 51° 32' Q8,5'T<-3 24' 34"E (+ 540 m NNE) rode sparboei GR 2,
b 51° 32' 09TJ-3° 24' 13'ï; (± 160 m NE) groene ton GR 3,
c 51° 31' 39,5TJ-3° 24' 2 1 ^ (+ 500 m N) groene ton GR 5.
d 51° 30' 33'TJ-3° 24' 25'X (± 350 m SE) E-card ton DL-GR
2 Op ± 51 31,l'N-3° 24,8'E d e rode ton GR 4 vernummeren m 'GR 6'
3 Aanbrengen op
a 51° 31' 07Tf-3° 24' 23"E een groene spitse ton 'GR 7,
b 51° 31' 38TJ-3° 24' 41,5"E een rode stompe ton 'GR 4'
* ZIO Waddenzee. VUestroom. Wrak. Ton.
Aanbrengen
a op 53° 18' 33'n-5° 09' 17"E een gevaarlijk wrak,
b aan de E zijde van a een E-card ton
* 711 Waddenzee. Schnitengat Noord. Betonniug gewijzigd.
1 Aanbrengen een hchtpaal. op
a 53° 20' 30,7"N-5° 09' 16"E, groen met raiefl SGN 3' VO G.
b 53° 20' 35"N-5° 10' 29,5"E, rood met rarefl 'SGN 4 Iso R 8s
2 Schrappen
a even NE van la, groene ton SGN 3, b even NW van Ib, rode ton SGN 4
3 Op + 53° 20,5'N-6° 10,4'E de lichtboei SGN 5 wijzigen m Iso G 8s
* 712(T) Waddenzee. Inschot. Getijmeetopstelling.
Op 53° 12' 32"N-5° 08' 23"E is tijdelijk geplaatst een geujmeetopstellmg met licht Gp Fl (5) Y 20s
* 713 Waddenzee. Boontjes. LichtlMei gewijzigd.
Op ± 53° 05,l'N-5° 19,7'E de Uchtboei BO 8 wijzigen m Iso R 8s
* 714 Waddenzee. Boontjes. Betonning gewijzigd.
1 Vervangen op
a. ± 53° 07,9'N-5° 22,6'E rood dnjfbaken BO 28 door een rode hchtjsaal 'BO 28' Iso R 8s,
b ± 53° 08 9'N-5° 23,2'E groene ton BO 33 door een groene Uchtpaal 'BO 33' Iso G 2s
2 Op ± 53° 08,9'N-5° 23,0'E de hchtboei BO 34 wijzigen m Iso R 2s
* 715 Waddenzee. Znid-Oost Lauwers. Peilschaalopstand Verwijderd.
Vong B a Z 218,'84 sub 2(T) vervalt
Op ± 53° 27,1 N-6 32,5'E is de tijdehjk geplaatste getijmeetopstelhng met bcht verwijderd
* 716 Waddenzee. Pinkstetgat. Peilschaalopstand verwijderd.
Vorig B a Z 271/84 sub 5(T) A vervalt
Op + 53° 30,2'N-6° 34,4'E is de tijdehjk geplaatste peilschaalopstand met hcht verwijderd
717 Aanloop Westetschelde. Droogte van Schooneveld. Lichtboei.
Op 51° 26' 00"N-3° 08' 30'E aanbrengen een gele stompe hchtboei 'BR&WS 2' Gp Fl (2+1) Y lOs
N B De Uchtboei markeert een baggerstortplaats

ZUID-HOLLAND/NOORD-BRABANT
Sluiting sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat dir. Benedenrivieren i.v.m. komende feestdagen
In de penode van 24 december 1984 t/m 2 januan 1985 zullen de hierna genoemde sluizen
ressonerend onder beheer van de directie Benederurivieren van Rijkswaterstaat, met worden
bediend als volgt
Goereese sluis te Stellendam
van 24 dec 1984 te 19 00 uur tot 27 dec 1984 te 00 00 uur en
van 31 dec 1984 te 19 00 uur tot 2 jan 1985 te 00 00 uur
Wilhelnünaslnis te Andel en Biesboschslnis
van 24 dec 1984 te 17 00 uur tot 27 dec 1984 te 06 00 uur en
van 31 dec 1984 te 17 00 uur tot 2 jan 1985 te 06 00 uur
Helslnis, Otterslnis, Sjneringshiis
van 24 dec 1984 te 17 00 uur tot 27 dec 1984 te 07 00 uur en
van 31 dec 1984 te 17 00 uur tot 2 jan 1985 te 07 00 uur
Onde Maas. Wijziging betonning
Op de Oude Maas is de betonning gewijzigd als volgt
Uitgelegd
Rode stompe ton O 22A m posme 51° 50 01"N - 04^^ 31 00"E Minst gepeilde diepte op de tonnerüijn
57 dm t o V NAP, nissen oeverlicht 13 en O 22A

GRONINGEN
Winschoterdiep. Kloosterbrag (km 31,8) en Beertsterbmg (km 34,0) gecombineerde bediening
De Kloosterbrug en de Beertsterbrug, gelegen over het Winschoterdiep te Winschoten, zullen met
mgang van 3 december 1984 worden bediend door een ambulante brugwachter Tijdens de
afwezigheid van de brugwachter zal op de brug het spersem worden getoond

ZEELAND
Haven van Walsoorden. Scheepvaarttekens geplaatst
Overwegende, dat binnen de havenhoofden van de haven van Walsoorden, gelegen m de gemeente
Hontenisse, het Binnenvaartpolitiereglement van kracht is, tervnjl voor de Westerschelde het
Scheepvaartreglement Westerschelde vigeert, gelet op artikel 5 02 hd 1, onder b van het Binnenvaartpolitiereglement (stb 1983, nr 682) wordt het volgende bekendgemaakt
I Op de zuidelijke havendam aan de bmnenzijde van de haven van Walsoorden is het bord B 9a van
bijlage 7 van het Bmnenvaartpohtiereglement geplaatst, inhoudende de verphchtmg met het
hoofdvaarwater op te varen of over te steken, mdien daardoor schepen op het hoofdvaartwater
zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wnjzigen (art 6 16, hd 6)
n Op d e noordehjke havendam van d e haven van Walsoorden is het bord B 6 van bijlage 7 van het
Bmnenvaartpohtiereglement geplaatst, inhoudende de verphchtmg de vaarsnelheid te beperken,
zoals IS aangegeven m 5 km'uur

RANDMEREN EN FLEVOLAND
Gooimeer. Paal ter markering van ondiepte
Op de ondiepte achter de rode hchtboei GM 54 (Gooimeer) is een paal geslagen.
De paal is tijdehjk verhcht door middel van een geel schitterhcht
Lage Vaart. Bmgbouw te Lelystad
In de penode van hedentot jimi 1985 wordt een tweede verkeersbrug over de Lage Vaart m de
njksweg A 6 m oostehjk Flevoland gebouwd Tijdens de bouw van deze brug zullen hulpconstructies
aanwezig zijn, waarbij een doorvaartwijdte voor de scheepvaart beschikbaar is van 11,00 m
Omtrent een beperkmg m d e doorvaarthoogte zullen m een later stadium nog mededeUngen volgen
De scheepvaart wordt verzocht ter plaatse goed op te lenen, langzaam te varen en geen golfslag te
veroorzaken

GROTE RIVIEREN
Waal. Gewqzigde vaarwegmarkenng bij Tiel
De nvierverbetermgswerken aan de rechteroever van de Waal nabij de voorhaven van het
Amsterdam-Rijnkanaal bi) Tiel zijn verplaatst, zodat de volgende wijzigmg m de vaarwegmarkermg
IS aangebracht
a het rode bakenUcht nr 38 bovenstrooms van de voorhaven, dat tijdehjk was gedoofd en vervangen
door een rode lichtboei, is weer ontstoken, genoemde boei is opgenomen,
b het rode bakenlicht nr 37 benedenstrooms van de voorhaven is m verband met het verlengen van
plaatsehjke knbben, gedoofd en vervangen door een rode lichtboei
c de hchtboei, die aanvankehjk d e uitbouw van het westehjke havenhoofd van de voorhaven dekte,
IS 100 m stroomafwaarts verplaatst,
d de rode hchtboei, die de uitbouw van het oostehjke havenhoofd van de voorhaven dekte, blijft
voorlopig nog gehandhaafd,
e de havenhoofden van de voorhaven zijn thans uitgebouwd, maar de havenlichten zijn nog tijdehjk
vervangen door zwakkere hchten op tijdebjke hchtopstanden
Nieuwe Waterweg. Licht tijdelijk vervangen door lichtboei
Langs de Nieuwe Waterweg IS de hchtopstand rood 4 bij kmr 1026 Irverdwenen Termarkenngvan
deze positie is een rode lichtboei gemerkt 4 gelegd met karakter Iso R 4 s
Geldersche I]ssel. Bediening brug te Kampen i.v.m. komende feestdagen
In verband met de komende feestdagen zal, m afwijkmg van de normale bedienmgsüjden, de brug
over de Geldersche IJssel te Kampen worden bediend maandag 24 december 1984 tot 18 00 uur.
dinsdag 25 en woensdag 26 december 1984 is er een teleforusche wachtdienst mgesteld van 06 0012 00 uur en van 14 00-20 00 uur, gedurende welke de brug alleen op lutdrukkehjk verzoek wordt
bediend, A Scholten tel 05202-17739 b g g 05202-17555, Maandag 31 december 1984 bedienmg tot
18 00 uur Dinsdag 1 januan 1985 zondagdienst De bediemngstijden op zondag zijn 07 30-09 00 uur,
12 00-13 00 uur, 16 00-17 30 uur
Neder-Rqi^Lek. Stremming sluis Driel, Amerongen en Hagestein i.v.m. komende feestdagen
Tijdens de nachten van 24 op 25 en 25 op 26 december 1984 en meuwj aarsnacht zullen de sluizen m de
Neder-Rijn te Dnel en Amerongen en de sluis m de Lek te Hagestem zijn gestremd tussen 22 00 en
06 00 uur Slechts na tijdig telefonisch verzoek via onderstaande nummers worden de sluizen
bediend Tel nr Driel 08306-42024, Tel nr Amerongen 03435-71344, Tel nr Hagestem 03472-1544

OVERIJSSEL
Kanaal Almelo-De Haandrik. Beperking bediening bruggen
Na een proefpenode zullen de bruggen Emtenbroekdijk en Brucht, gelegen over het Kanaal AlmeloDe Haandnk, ter hoogte van respectievehjk km 22 2 en km 23 6, defimüef door eén brugwachter m
pendeldienst worden bediend
Door de wijze van bedienmg kan emg oponthoud ontstaan
Zwarte Water. Verkeersbrug te Hasselt voorzien van marifofm
De verkeersbrug over het Zwarte Water te Hasselt is vanaf heden uitgerust met een manfoonwalstation werkend op kanaal 22 Communicatie over dit kanaal kan slechts plaatsvmden tijdens de
vastgestelde bedierungstijden van de brug

NOORD-HOLLAND

Verplaatst Groene spitse ton O 47 naar posme 51' 49 42"N - 04' 33 22"E, ± 80 m m NW nchnng
Uitgelegd.
Groene spitse ton O 49 m positie 51 49 32"N - 04' 33 29"E De bestaande ton O 49 m positie ST 49
21 "N • 04 33 33 T IS vernummerd in O 51
De minst gepeilde diepte op d e tonnenl^n 57 dm t o v NAP. tussen de O 49 en de O 51

Noordhollandsch Kanaal. Bedienmg kunstwerken t v . m . komende feestdagen
De bedienmg van de sluizen en bruggen uVover het Noordhollandsch Kanaal, het Balgzandkanaal en
de Koopvaardersbmnenhaven te Den Helder, zal m afwijkmg van de normale bedieiuitgs-tijden, op
24 en 31 december 1984 worden beemdigd te 18 00 uur

Schiedam. Beperking bedieningstqden i.v.m. komende feestdagen
In het kader van de regelmg verlof op brugdagen wordt aan het personeel van de gemeente
Schiedam op maandag 24 december 1984 extra verlof verleend
In verband hiermede zullen de sluizen en bruggen op maandag 24 december 1984 luet voor de
scheepvaart worden bediend Nadere irUichtmgen kurmen worden verkregen bij de Openbare
Nutsbedrijven te Schiedam, afdelmg Havendienst, tel 010-622222 toestel 168 of 169

Bniten-I). Sonderingen en boringen
In verband met de toekomstige aanleg van de nieuwe Oranjesluizen zullen van 26 november 1984 tot 4
januan 1985, of zoveel korter als mogeüjk of zoveel langer als noodzakehjk zal bhjken. sondenngen
worden uitgevoerd nabij de huidige Oranjesluizen Om een rustige hggmg van het werkschip te
verknjgen wordt m genoemde penode een snelheidsbeperkmg tot 4 km u mgesteld op het Buiten-IJ
Deze maatregel wordt ter plaatse êwjigegeven door middel van leken B 6 uit Bijlage 7 van het
Bmnenvaartpohtiereglement

Oude Rijn. Wqziging bedieningstijden Kwakelbmg te Woerden
De bedienmgsnjden van de Kwakelbmg over de Oude Rijn te Woerden (vaarweg 206 - km 17.8) z^n
gewijzigd en vastgesteld als volgt
ma t/m VT 05 30 - 08 00 uur, 08 30 - 12 00 uur
13 30 - 17 00 uur, 18 00 - 22 30 uur
za. 07 00 - 13 00 uur, 14 00 - 18 00 uur
zon- en feestdagen geen bedierung
a) Op 24 en 31 december - geen zaterdag zijnde - bediening tot 18 00 uur

Zaan. Bediening gemeentelijke bruggen Lv.m. de komende feestdagen
Op 24 en 31 december 1984 zullen de gemeentelijke bruggen over de Zaan te Zaanstad worden
bediend tot 18 00 uur
Bnlle¥r^k. T^delijke wqziging bedieningstqden Kerkbrug te Ouderkerk ^ d IJssel
Wegens de tijdehjke bedienmg van de Kerklsrug over de Bullevnjk en de basculebrug over het
Amstel-Drechtkanaal door de brugwachter van laatstgenoemde brug, zal d e Kerkbrug m afwqkmg

van de normale bedienmgstyden. op afroep teL 02963-1456 worden bediend m de penode van 21
november 1964 tot voorlopig 1 januan 1965 als v c ^
m a t m vr 09 35-10 30 uur.
1500-16 00 uur
za 09 30-10 30 uur
zon-feestdagen geen bediening
Gedurende bovengenoemde uren ntoet d e scheepvaart waarvoor de basculrimig moet worden
geopend, rekening houden met opOTithoud.
OvcritkaikaBaaL Ankerrezbod
Op het Ovedslnrkanaal m de gemeente MedembUk. deel uitmakende van de vaarweg StolpenSchagen-Kolhocn-Medembhk (vaarweg nr 244) is een ankerverbod mgesteld.
Haarleiu'Spaanie. Bmgbediemng voor de feestdagen
De avondbedieiung van de bruggen over het Spaame te Haarlem van 24 en 31 december 1984 komt te
vervallen. Schepen, die op die dagen te 16 00 uur bq brug 1 o( 6 zqn, wtxdt nog doorvaart verleend.

FRIESLAND
Van Hannxmakanaal Beperking scheepvaart
In aanslmtmg op de scheepvaaitbenchten nr 119.1085dd 5juhl984ennr 207'1829dd ISnovember
1984 wordt bekendgemaakt, dat het vaste (zuidelijke) doorvaartgedeelte van de meuwe brug in de
n]ksweg 32 over het Van Hannxmakanaal te Leeuwarden, voor de scheepvaart beschikbaar is tot een
breedte van 12 m
Doorvaart door het beweegbare gedeelte blijft voorlopig gehandhaafd op 10 m
Wijziging bediemngstijden provinciale bruggen en shüzen in Friesland
De bedieningstijden van de provinciale bruggen en sluizen m de provmcie Friesland zqn gewijzigd

Canal lateral a la Loire worden bediend als volgt
m a t m do 07 30 - 12 0Ouur, 1330- 1730 uur
vrq 07 30 - 12 00 uur, 13 30 - 16 W uur
Deae regeling gekb tot 2 januan 1985 Na deze datum zqn de norrrule bedieiungstgden weer van
kracht
Canal du Rbooe a Séte. H^ziging bedieningstijden brmg te F n a t t g a a a t
1 De bedietungstqden van de brug over het Canal du RhoneiSèteteFrcntignantzipi voordeperxxie
van 1 november 1984 t m 3i met 1985 gewijzigd en vastgestrid all volgt
november, december, januan en februan (uitsluitend beroepsvaart)
m a t i n v r q 0700- 07 30 uur, 09 W - 11 30 uur
13 30-16 30 uur. 1700- 17 30 uur
(vn}dag bediening tot 19 00 uur. indien aangevraagd voor 16 00 uur nr 480020)
maart. apnJ en met (uitsluitend beroepsvaart)
m a f m v n j 0700 -07 30 uur, 0900- 11 30 uur
13.30 - 16 30 uur, 17 00 - 19 00 uur
november, tm mei (beroeps- en recreatievaart)
za-, zon- en feestdagen 11 00 - 11 30 uur, 17 00 - 17 30 uur
november t m met (recreanevaart)
m a l m v n j 11 00 - II 30 uur, 1700 - 17 30 uur
2 Verdoeken tot bediemng moeten ten minste 1 ^ uur voor êumkomst worden gedaan Tel ru 48(X)20
of 486529 Op werkdagen is de brugwachter tevens bereikbaar op manfoonkanaal 22
3 Indien de brug voor beroepsvaart moet worden geopend, kan recreatievaart tegehjk worden
doorgelaten
weekuitgave ru: 47 van de B a Z (d d 17 nov )

Kninder of T}onger. Stremining b m g Prikkedam nabq Makkinga
In verband met de uitvoenng van onderhoudswerkzaamheden aan de brug Pnkkedam gelegen over
het Tjongerkanaal nabij Makkmga, dient de scheepvaart rekening te houden met een volledige
stremnung van maandag 26 september tot ± emd december 1984 Omvaart via Gorredijk is mogehjk

Krt.
18051
18011

ZUIDHOLLANDSE EN ZEEUWSE STROMEN

* 721 Oostezschelde, Roompot. Verboden anker- en visgebied opgeheven.
Liggmg r 51 38,3 N-3 51.7 E
Het m bovengenoemde positie vermelde anker- en visgebied is opgeheven en d e verankermgsponton met hchr (Fl Y 5s) verwijderd

Beningen/Korendijksche GeoWnile-Gat. Oeververdedigmgswerkzaamheden
1 De oeververdedigmgswerkzaamheden op de Korendijksche Slikken, zoals genoemd in scheepvaartbencht nr 147 1295 dd 21 augustus 1984, duren voort tot omstreeks maart 1985
2 Voor deze werkzaamheden wordt met behulp van pontons en een kraanschip een overslag- en
aanlandmgsplaats voor stortmateriaal mgencht
3 De overslag- en aanlandmgsplaats zal gedurende de werkperiode van plaats veranderen m een
gebied m het Vuile Gat tussen en landwaarts van de tonnen VG 2 en VG 6, en de Beiungen tussen èn
landwaarts van de tormen BN 6 en BN 2
4 Passerende schepen wordt verzocht zuigmg eiv of hinderhjke golfslag te vermijden en voorzichtig
te passeren
5 Scheepvaartbericht ru 147/1295 dd 21 augustus 1984 vervalt hiermede
Mond Westexschelde/Rede Vlissingen. Wqziging betonning
Voor een betere dekkmg van de blmde werkbetonrung is op de Westerschelde op d e rede van
Vhssmgen de cardmale hchtboei wrak 31-Oost' verlegd naar 51 25 53"N - 03' 36 22 E
Dit IS ongeveer 120 m m noordehjke nchtmg t o v de oorspronkehjke positie
Westerscheld^Pas van Baarland. Kabelbord geplaatst
Op de zandplaat Rug van Baarland m de Westerschelde is een meuw kabelbord geplaatst ter
vervangmg van een verloren gegaan bord Positie 51 24 34,5 N - 03^" 55 58 E
De dne andere kabelborden zijn ongewijzigd Deze vier kabelborden geven het gebied aan
waarbmnen PTT-telefoonkabels lopen tussen Ossenisse en Hoedekenskerke
Westerschelde/Kanaal van Temeuzen. Wqziging marifoonkanaal verkeerspost Hansweeit
1 Vanaf 1 januan 1985 te 00 00 uur zal het marifoonverkeer met de Verkeerspost Hansweert verlopen
over marifoonkanaal 71 (thans 14)
2 Binnenkort zullen verschijnen
* een Bekendmakmg aan de scheepvaart Scheldemond, gericht op een Bekendmakmg aan de
Scheepvaart Scheldemond, bestemd voor zowel de zeescheepvaart als de binnenvaart (herzienmg
van BASS 90/82 van 6 september 1982. bijlage bij scheepvaartbericht nr 169/1318 dd 9 september
1982) inzake de marifoon-blokmdelmg,
de bmnenvaait, met procedures omtrent meldmg van schutgegevens voor de sluizen te Hansweert
en Temeuzen, alsmede het verkrijgen van een toerbeurt m die sluizen
Haringvliet. DrQfbaken verdwenen^Ton gelegd
1 Het oostehjke baken op de oostelijke paralleldam op ca 500 m ten oosten van de mloop van de
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis is verdwenen
2 Ter dekkmg van deze dam is mtgelegd rode stompe ton HV 2A in posiüe 51" 49' 14"N - 04° 08'
26 E (dat IS ca 50 m m oostehjke nchtmg van het verdwenen baken )

GELDERLAND/NOORD-BRABANT/LIMBURG
Bediening kunstwerken in beheer bij R. W.S. dir. Limburg i.T.m. de komende feestdagen.
Op 24 en 31 december 1984 zullen de onder beheer van de directie Limburg van de Rijkswaterstaat
ressorterende sluizen en bruggen in/over de rivier de Maas, de Zuid-Willemsvaart, hel Verbmdmgskanaal m het Bossche Veld, het Kanaal Wessem-Nederweert, het Juhanakanaal, het Lateraalkanaal
Lmne-Buggenum, het Maas-Waalkanaal en het Kanaal van St Andnes na 17 00 uur met meer worden
bediend
Op 25 en 26 december 1984 en op 1 januan 1985 zullen vorenbedoelde sluizen en bruggen de gehele
dag met worden bediend

DRENTE
Noord-Willemskanaal/Drentsche HoofdvaartHATitte Wijk. Peilverlaging. Wijziging
De m scheepvaartbericht rur 168/1465dd 20september 1984 genoemde peilverlagmg van 0,15 m, op
het gedeelte van het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart tussen sluis Peelo (km 4 3) te
Assen en de Veenesluis (km 19 8) te Dwmgelo, alsmede op de Witte Wijk tussen de Damsluis te
Appelscha en de Witte Wijksbrug te Smilde, is vanaf heden vastgesteld op 0,30 m Dit is NAP -*-11,20 m
De maximum toegestane diepgang is hierdoor beperkt tot 1,25 m
Sluiting provinciale kunstwerken in Drenthe i.v.m. komende feestdagen
In de penode van 24 t/m 31 december 1984 zullen de provmciale sluizen en bruggen in/over de
navolgende vaarwegen niet voor de scheepvaart worden bediend Hoogeveensche Vaart, Verlengde Hoogeveensche Vaart, Bladdersvnjk, Stieltjeskanaal, Coevorden-Vechtkanaal, Coevorden
Stadsgracht
Voor urgente gevallen kan, na tijdig overleg, doorvaart naar de noodzakelqke bestemming worden
verleend op
Het Coevorden-Vechtkanaal tot Coevorden tel nr 05240-4167 of 05246-1380
Vaarweg Meppel-Hoogeveen t e l m 05280-62829 of 05280-62181 of 05280-64197.

FRANKRIJK
Verbindingskanaal te Rheinan (Canal Rhöne-Rhin). Diepgangsbeperking.
In verband met verondiepmgen m da bovenstroomse voorhaven van de sluis m het verbmdmgskarmal te Rhemau is de toegestane diepgang tot nader bencht 1,80 m
Canal dn Nivemais. Stremming scheepvaart
Het Canal du Nivemais zal m zijn geheel voor de scheepvaart zijn gestremd als volgt dinsdag 1 januan
1985, zondag 6 januan 1985. woensdag 9 januan 1985, woensdag 16 januan 1985. zondag 27 januari
1985, woensdag 30 januari 1985, woensdag 6 februari 1985, zondag 17 februan 1985, woensdag 20
februari 1985. woensdag 27 februan 1985
Canal lateral k la Loire. Beperking bediening sluis 16 te Decize
Wegens de stremmmg op het Canal du Nivemais van Cercy-la-Tour tot de Loure. zal sluis 16 m het
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'223 Waddenzee, Slenk, Drqfbakens verlegd.
Verplaatsen naar
a. 53 19 34'N-5° 14' 25 "E rood dnjfbaken S 14;
b 53^ 19 26"N-5° 14' 34 "E rood dnjfbaken S 16;
c 53^ 19 24'N-5^ 14 48"E rood dnjfbaken S 18,
d 53'= 19 16"N-5° 15 20 E rood dnjfbaken S 22
'724 Waddenzee. Boontjes. Lichtboei vervangen door Uchtpaal.
1 Op 53 09 58'N-5 23 19,5 E aanbrengen een rode hchtpaal 80 40 Iso R 4 s
2 Even W van 1 schrappen de rode hchtboei BO 40
*725(T) Waddenzee. Paesensrede. Peilschaalopstand.
Op 53° 26 08 'N-6° 04' 33"E is ü}deüjk geplaatst een stalen peilschaalopstand met licht Gp Fl (5) Y
20s
'726 Waddenzee. Dantziggat. Kikkertgat. Ton vervangen door sparboei.
Op ± 53° 24,3 N-5° 44,7 E de rood-groene-rode ton DG 6-KG 1 vervangen door een rood-groenrode sparboei met cilmder 'DG 6-KG 1
'727 Waddenzee. Boschgat. Peilschaalopstand verwijderd.
Vong B a Z 283/84 sub l(T)b vervalt
Op ± 53° 31,0'N-6° 27,4'E is de tijdehjk geplaatste peilschaalopstand met hcht verwijderd
*728 Waddenzee. Boschwad. Peilschaalopstand verwijderd.
V o n g B a Z 271/84 sub 5(T)b vervalt
Op ± 53° 29,3 N-ö" 30,6 E is de tijdehjk geplaatste peilschaalopstand met hcht verwijderd
*230 Oostereems. Ley. Lichtboei vervangen door sparboei.
Op ± 53° 32,1 N-6° 58,1 E de rode hchtboei L 8 vervangen door een rode sparboei 'L 8'
*736(T) WNW van IJmniden. Gebied met chloorgas-cilinders. Opmimingswerkzaamheden.
Vorig B.a.Z.: 672(Ty84
Liggmg ± 52 32.8 N-4 10,0 E (± 14 zm WNW van havenmond IJmuiden)
Een aanvang is gemaakt met opspormg, bergmg en vemietigmg van de op de zeebodem hggende
chloorgas-cihnders Voor deze operaüe zullen 2 tot 3 maanden benodigd zijn, of zoveel korter of
zoveel langer als noodzakelijk is
Tijdens de werkzaamheden kan er een direct gevaar voor de scheepvaart ontstaan Bij een dreigend
gevaar zal terstond een scheepvaartregehng worden getroffen, waarover de scheepvaart d m v een
navigatiebencht en via de manfoonkanalen 12 en 16 wordt geïnformeerd
weekoitgave nr. 48 van de B.a.Z. (d.d. 24 nov.)
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'742 Westerschelde. Rede Vlissingen. Lichtboei
Op 51° 25 37"N-3° 36 03 E aanbrengen een S-card hchtboei 'Wrak 31 Zuid' V Ok Fl (6) + L Fl lOs
'743 Enxopoozt. Beerkanaal. Lichtboei.
Op 51° 57 22"N-4° 04' 44 E ter markermg van de zwaaikom, aanbrengen een gele spitse hchtboei
• B' n (3) Y 9s
'747 IJsselmeer. Markermeer. Ne van Pampnshaven. Lichtboei.
Op 52" 25' 03"N-5'' 09 24 E aanbrengen een RWVS bolvormige hchtboei 'PH* L Fl lOs
'748 Waddenzee. Schnitengat noord. Ton verlegd.
Naar 53° 20 SS'N-S' 09 18'E (± 200 m SW) verplaatsen de rode ton SGN 2
'749 Waddenzee. Boontjes. Blauwe Slenk. Lichtboeien gew^zigd.
De volgende hchtboeien wijzigen, op
a ± 53° 05,1 N-5° 20,3 E groen-rood-groen hchtboei BO U-KZ 2 m Fl (2+ 1) G 12s,
b ± 53° 13,5'N-5° 15,1 E groene hchtboei BS 15 m L Fl G 8s,
c ± 53° 13.7'N-S° 15,1'E rode hchtboei BS 16 m L H R 8s
*750 Waddenzee. Boontjes. Lichtboei vervangen door licht.
1 Op ± 53° 09,9 N-5° 23,5 E schrappen de groene hchtboei BO 39
2 Op 53° 09' 57.5'N-5 23 27E aanbrengen een groene hchtpaal "BO 39' Iso G 4s
'751 Waddenzee. Gat van Schiermonnikoog. Peilschaalopstand verwijderd.
VongBa.Z 215(Ty84 vervalt
Op ± 53° 26,7'N-6° I0,3'E is de üjdehjk geplaatste peilschaalopstand met hcht verwijderd
'752 Waddenzee. Veerbootgat. Reegenl. Kikkertgat. Wijziging verlichting en betonning.
1 Op ± 53 25,8 N-5° 45,9 E het hcht van de rood-groen-rode hchtpaal VA 2-R 1 wijzigen m Fl (2-f I)
R. 12s
2 Op ± 53° 25,9'N-5° 46,2 E de groene Uchtpaal VAl vernummeren m 'R 3'
3 Op 53° 25' 09"N-5° 47' 09,5"E aanbrengen een groene stalen hchtpaal VA 1' Fl G 2s
4 Op ± 53° 25,3 N-5° 47,0'E de rood-groen-rode hchtboei KG 14-ZSA 1 vervangen door een roodgroen-rode stompe sparboei met cihnder 'KG 14-ZSA 1'
'753(T) Waddenzee. Zontkamperlaag. Peilschaalopstand.
Op 53° 25 53"N-6° 09 17"E is tijdehjk geplaatst een stalen peilschaalopstand met hcht Gp Fl (5) Y
20s
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cursussen
navigatie

zowel schriftelijk als mondeling
voor de erkende vaarbewijzen

ALTENA
YACHTING
Spoorhaven 2
4931 BZGeertruidenberg
Tel.01621-12714

vraag vrijblijvend een infomap en
een proefles aan
nautisch Instituut
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VerkruissenC^j
^Van Maaren
Koningin Julianalaan 7 2
2 2 7 4 J L Voorburg Tel, 0 7 0 - 8 7 5 8 4 8

jf&^

nauticum

Schardam 10,
1476 NA SCHARDAM
tel. 02991-1710. '
Ook 's avonds
ALTENA 1250 SUPER

12,60 x 3,85
12,60 x4,10

ALTENA 1100

11,60x3,65
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DUCO JACHTMOTOREN

belang-

LU
(A
(O
Q
I-

O
O
ffl

DAF 105 pk. Geheel k o m p l e e t / 1 1 . 6 0 0 , BOEGSCHROEVEN 4 pk. ƒ 1.970,- tot 10 m.
6 pk. ƒ 2.356,- tot 12 m.
8 pk. ƒ 2.796,- tot 14 m.
10 pk. ƒ 3.391,- tot 18 m.

voor
'Pedro'?

MERCEDES/NANNIDIESEL
Geheel kompleet 43 pk. ƒ 11.500,72 pk. ƒ 15.470,KEERKOPPELINGEN vanaf ƒ 560,Ombouwdelen voor diverse motoren.
Alle prijzen zijn incl. 19% b.t.w.

1 n binnen- en buitenland staat 'Pedro' in de
belangstelling van vele
watersporters en publiciteitsmedia, weet u
waarom?

8

'Pedro' betekent kwaliteit!
Alleen het beste materiaal
wordt verwerkt.
Sublieme afwerking! Let
eens op het interieur.
Fantastische vaareigenschappen! Ondervind het
zelf, kom maar eens vrijblijvend proefvaren.
Fluisterzacht varen! Door
een uitstekende isolatie.
Een 'Pedro' is echt compleet, starten en varen!
Vraag eens naar de 40 +
punten van 'Pedro'.
Epoxy-pantser-coatingsysteem! Waarborgt jaren
onbezorgd varen.
Hoge inruilwaarde! Kijk
maar eens naar de prijzen
van gebruikte 'Pedro's.
Goede service! 'Pedro' is
eerlijk in zijn voorlichting,
maar ook in de nazorg!

Als marktleider geeft 'Pedro' de trend aan! Over de
hele wereld komt u
'Pedro's' tegen.
10 Relatief is een 'Pedro' niet
duur! Wanneer u alles in
overweging neemt.

1 jaar garantie na in

V

^

ALTENA 1000

10,40x3,45

gebruiicstelling.
Folders op aanvraag.

DUCO JACHTMOTOREN
Hartertseweg 566a
6535 ZV Nijmegen. Tel. 080

r

\

562339 / 230400.

\

NAUTA-BOATS-HOLLAND

^^
•
•
•
•
•
•

Bouwer van Nauta zeilboten 3-5 m (v a f2 2 9 5
Gespecialiseerd in polyester reparatie
Bouwer van Navara sportboten
Verkoop van imperials en trailers v a / 395, Bouwer van polyester Doerak daken
Zeilenreparatie en zeilwassenj depot

)

Informatie en verkoop: vrijdag en zaterdag 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 uur Zaltbomn>elOost, Dwarsweg 13 (Ooiik) 0 4 1 8 0 4 3 15

ALTENA 800

J
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S

8,00 X 3,00
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JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN
Nijverheidsstraat 24-3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 01846-4979

SUPER ELEGANT
Dat ziet u direct,

9

40

schepen
schepen
schepen
schepen

Sv/il die wordt met vakmanschap
gebouwd

met de

bekende

Hollandse degelijkheid.
12.60 X3.60
O p b o u w in staal of hout.

Vraag onze kleurendocumentatie voor meer informatie!

Het hele schip aan uw persoonlijke wensen

PEDRO-BOOT B.V.

JACHTBOUW F. LIGTVOET Rijnsburg

W.A. Scholtenweg 92
9636 BT Zuidbroek Gr.
Te!. 05985-1763, telex 77064

Postbus 32 - Tel. 01718 - 21473 / 01720 - 35393
Ook voor lachtbetimmeringen, teakdekken, schilderwerk en
winterstallmg.
Kruisers en kotters van 9-18 m.

aangepast? Dat kan bij:

^—'

ALTENA DUW'SLEEPBOOT
12,60 X 3,85

ALL-ROUND JACHTWERF
EN
SERVICEBEDEDRIJF

Wij bouwen casco's en
complete motorjachten
van 8 tot 15mtr. alsmede
motorkotters
Tevens;
•
•
•
9
•

afbouw van schepen
reparatie en onderhoud
hellingwerktot 20 ton
timmer- en schilderwerk
levering en inbouw van
scheepsdieselmotoren

OVERDEKTE EN ONOVERDEKTE WINTERBERGING
MET GELEGENHEID VOOR
ZELFWERKZAAMHEID
A A N U W SCHIP MET DESGEWENST VAKKUNDIG
ADVIES
's zaterdags geopend

MOTORBOOT - januari 1985

PIM V.D. BERG JACHTMOTOREN B.V.
Importeur van. WIZEMAN-MERCEDES MOTOREN
•
•
•
•
•
•
•
•

BOVAG
GARANTIE

scheepsramen
windschermen
patrijspoorten

Revisiemotoren (eigen rev. werkplaats)
Keerkoppelingen
Alle ombouwdelen
Door ons gemariniseerde nieuwe
motoren o a DAF en FORD
Schroefassen en kokers enz.
(eigen werkplaats)
Inbouw in jachten
Reparatie aan motoren en schepen
Kraan tot 20 ton aanwezig

t^

VOORSTRAAT 15-- LEKKERKERK - TEL. 01805 - 1747 - 3067 (na 18.00 uur)

P . K > F . «- [fira^[PD[n](
scheepsdieselmotoren
scheepsgeneratoren

iNlorNakiONal
Rinia van Nautaweg 2
9061 AE GIEKERK
Tel. 05103-2541-2727

r

Een letter per vakje'
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I
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I I I I I
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Mitsubishi

Ford
Industrieweg 30/30a,

1775 PV MIDDENMEER. Tel.: 02270 - 2332

Wilt u deze advertentie plaatsen in de Gids voor gebruikte motorboten in het eerstvolgende nummer van MOTORBOOT '
Voor betaling van de advertentiekosten ontvang ik van u een
acceptgirokaart

Jacabo kruisers
van 9,00 tot 15,00 m - in staal - In diverse afbouwstadia

n Stuur mij een bewijsnummer voor f 5,- (incl 5 % btw)
D Ik hoef géén bewijsnummer
Naam
Adres

12.25x3 65 m
reparaties
onderhoud
schilderwerk

Postcode
ook voor
inbouw
boegschroeven
verbouwingen

Stalling
inspectie
beurten

Eigen botenlift
met 20 ton
hefvermoqen

JANSEN JACHTBOUW PAPENDRECHT B.V.
Rosmolenweg 5, 3356 LK Papendrecht
Tel. 078-15 13 70 b.g.g. 010-34 01 93
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Plaats

Telefoon
Handtekening

41

RHIGO SCHEEPSRAMEN.
MOOI OM TE ZIEN,
GEAAAKKELIJK TE MONTEREN.
Aluminium profiel.
Uitgekiend inbouwsysteem.
Vele modellen Ook hardglasramen met rubberpees
naar mal.
Hèt adres voor scheepsramen.
RHIGO
Calandweg23, Bergen op Zoom, td. 01640-40150

BROOM 32 35,37ft en 12m
t OCEAN 42ft
M e e r eens af bij K r e m e r Nautic. D a t is
tenslotte de exclusieve importeur van deze
sublieme schepen voor de Benelux en
West-Duitsland.
Boot Düsseldorf hal 9 Stand B36.

ICIU^ KREMER
I B B k . NAUTIC BV

De Draei 5, 8621 CZ Heeg,
Tel. 05154-2966.

Kremer Nautic heeft hart voor uw schip.

1
\ WA

^

J

MOMENTEEL IN AANBOUW:
OLD-TIMER Staverse Kotter 1320
Staal 4 0 - 8 - 6 - 5 m/m. Klassiek interieur.
Levering in alle stadia van afbouw. Kom dit eens bekijken of vraag inlichitingen. 's Zondags gesloten.
Scheepswerf " V O L H A R D I N G - S T A V E R E N " BV
Stavoren. Telefoon 05149 - 12 07.

YANMAR SCHEEPSDIESELS
van 9 pk. tot 66 pk.
DRAAIEND TE ZIEN: 4 cil. 44 pk.
U kunt ons bellen voor:
• Vakkundige Inbouw van alle merken
Botenservice
scheepsmotoren
gyf-TATTE • Boegschroeven, kachels e.a. accessoires
Uitweg IA
• kDiverse inruilmotoren
3561 LR Woer• Mobiele service 24 uur p/d ook in het
dense Verlaat
Tel 01724-8160
weekend in de plassengebleden AalsYanmar-dealer
meer, Loosdrecht, Vinkeveen, NieuwVolvo Penta
onderdelen
koop en Reeuwijk en omstreken.

o^

CONDOR-YACHTING
Goorden B.V., 5256 PB Neusden, Grotestraat 28
Telefoon 04162-1337 - Holland

CO

>

< ^

^

CZ5

CD
CONDOR 155 15.50 x 4.50 m

DU

O

O

Z

o
>

Modern zeewaardig stalen motorjacht
met veel accomodatie.

NIEUW!

m
co
ro
o

CONDOR 960 9.60 x 3.50 m
Verrassend veel dekruimte en een uitgekiend interieur.
Verdere types:
CONDOR 107, CONDOR 120, CONDOR 130
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Fiiëst-Silent

STILSTE AGREGAAT
OP DE NEDERLANDSE MARKT

Dieselgeneratoren en Acculaders
*
*
*
*
*

kleine geruisarme diesels met Interkoehng en Silentbox
220/380A^olt, borstelloos en bednjfiszeker
Professionele druppelladers tot 100 Amp ia'24 Volt.
bijzonder geschikt voor zoutwaterschepen
gebouwd naar Germanischer Lloyd
onderhoud- en stonngsvnje generator

1^5 HOUWELING KPM

Scheepselectra, motor- en machine-installaties
Teijlingerkade 10 - postbus 21 2360 AA Warmond - Tel 01711 - 10226

Informeert u naar
mbouw ter plaatse of
aan onze eigen werf

Aquanaut - Jachten
stabiliteit en wendbaarheid
ook op open water.

BOOT 85
Stand 9D04
Hal 9

KLEIN
VAARBEWIJS 1 en II
KUSTNAVIGATIE
MARIFOON
Leer in 9 resp. 8 avonden de complete
lesstof voor het halen van een - onder
verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
af te nemen - examen.

Vraag vrijblijvend onze uitgebreide documentatie

oquaivM yacMng
Bakker b v Selfhelpweg 9 8607 A B Sneek Tel 05150-12253

De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
organiseert voor de 15e maal in successie deze cursussen.
Duizenden watersporters hebben deze inmiddels succesvol afgesloten.
Cursusplaatsen zijn: Amsterdam, Apeldoorn,
Doetinchem, Eindhoven, Groningen, 's-Gravenhage,
Mook, Roermond, Rotterdam, Utrecht.
De cursussen worden gehouden in het winterseizoen, 's avonds van 19.30-22.30 uur.
De leskosten variëren van f 135,-tot f 200,-. Leden
krijgen f 2 5,- korting.
Als u meer informatie wilt, schrijf dan of telefoneer
en vraag de brochure aan met complete gegevens. Doen
als u de tijd njp acht om uw horizon letterlijk te verruimen.

K.N.M.C.
Vredenburg24rV, 3511 BB UtrechtTel.030-315842

Met enige trots tonen wij U hier ons nieuwe type n.l.
de Tukker 1070 GSAK, die nu al een TOPPER blijkt
te zijn, daar er momenteel al weer 2 in aanbouw zijn
op ons werf.
In diverse uitvoeringen en stadia van afbouw leverbaar, met diverse motoren en vermogens ingebouwd
Wilt u meer weten, bel of schrijf dan naar:

Botenbouw Tukker
Spijksedijk 2A
4207 GN GORINCHEM
Tel.: 01830 - 3 67 28

MOTORBOOT - januari 1985
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F a b r i e k s n i e u w e MERCEDES BENZ d i e s e l m o t o r e n voor jachten, in
v e r m o g e n s v a n 42-60-74-80-126-150 pk
Geheel c o m p l e e t met mbouwpakket v o o r kielkoelmg of interkoeling

DRINKWAARD MOTOREN CV.

M e r c e d e s Benz

DEALER VAN AGAM MOTOREN ROTTERDAM
VOOR MERCEDES-BENZ
DIESELMOTOREN VOOR JACHTEN

Prijs in b o v e n s t a a n d e u i t v o e r i n g c o m p l e e t bijvoorbeeld v o o r d e
42 pk slechts / 1 0 300,— v o o r k i e l k o e l i n g , voor interkoeling
ƒ11 500,—
VRAAGT FOLDER EN PRIJSLIJST
(VOOR JACHTWERVEN INTERESSANTE KORTING)

Inbouw en reparatie aan stalen, aluminium en polyester jachten
Revisie van motoren en keerkoppelingen
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen
Levenng van schroeven, assen, kokers, enz
Prijsopgave mogelijk

Parallelweg 20 - 3364 AL Sliedrecht
Postbus 265 - 3360 AG Sliedrecht
Telefoon (01840) 12332

JOOREN

Snelle reparaties aan alle soorten scheepsschroeven
ook voor de pleziervaart
Levering nieuwe schroeven
Botenhft tot 10 ton, Hogedrukreiniging
Totale afwerking van 't schip
Tevens draaiwerkzaamheden

Handelsonderneming KUPEDO B.V.
Kortlandstraat 70
2922 XG Krimpen aan den IJssel
Tel.: 01807- 14602

DORDRECHT

MOLENKRUISERS

Glas in rubber en Aluminium profiel
VOOR SNELLE LEVERING
EN MONTAGE VAN
• auto en scheepsglas
• gelaagd veiligheidsglas
• diverse tinten glas
• gehard glas
• polycartronaat
• perspex
• rubber en pees

Papendrechtstraat 2a,
lel.: 078 - 133831
b.g.g. 078 - 161349.

rautoglasservicA

078-143280
ARAM AutoglasservioeVanHerk
Wattstraal 5 Dordrecht

25
jaar
ervaring

^ ^ 1

Van 7 00-12 oom
. ^ t L .
Kompleet of als kasko m alle ^ * ^ | g k
stadia van afbouw leverbaar
Vraag vrijblijvend folder.
Ook winterstalling.
KLAAS MULDER JACHTBOUW

krfkl-mj
Wmm^^mMW^^T^Ji
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Westzanerdijk 480 Zaandam
m V eind 84 Gerrit Bolkade 9 Zaandam
1 Tel 075 17 45 35 b g g 16 04 12

NEDALO B.V. - Uithoorn
I n d u s t r i e w e g 4, 1422 A J U i t h o o r n Tel. 02975-6 38 51 - T e l e x 18571 Motor N L

R E E D S 2 5 J A A R alleen vertegenwoordiger voor F O R D
• 40-200 PK
' Velvet keerkoppelingen

DE SCHEEPSBOUWERS BV
Steurgat 3^ 4251 NG Werkendam. Tel. 01835-3291

Alle t y p e n r o n d e e n p l a t b o d e m j a c h t e n
C u s t o m b u i l t v a n casco t / m compleet
S c h e e p s b e t i m m e r i n g en reparaties
R o n d h o u t e n , roeren, zwaarden
Schilderswerk, hellingen
Winterberging o p afgesloten
terrein
In a a n b o u w t e zien:
10.50 m t r . stalen ketterjacht
Na 18 00 uur
)7

voor hout
J L Klci|wcc|t. 034bb4bb9

Onze bekende aktieve antenne, voor een perfecte
radio (SSB) ontvangst'
Eenvoudige dek, stag of mast montage, 12 V, bliksembeveiligd
Nu ook met coax
Kabelaansluiting leverbaar
Ook geschikt voor Decca, Loran en Navtex ontvangst.
Uw specialist voor Radio-Radar en Navigatie
apparatuur
WINTER-TIP: Volautomatische acculader ƒ 1 8 0 , —

Technisch Bureau Q^Renaud
44

SCHEEPSMOTOREN

Power
Products

' Service door heel Europa
' Internationale garantie

Een goed schip vaart met „ H O R A " KWALITEITSRAMEN

Hora bv
gespecialiseerd in
het maken van
scheepsramen
3833 GN Leusden,
Hamersveldseweg 137
bi| het industrieterrein
Ambachtsweg
telefoon 033-94 12 95

(5^

LEUSDEN
HOLLAN

Scheeps- en Jachtwerf
GEERTMAN B.V. ZWARTSLUIS
Tel.: 05208 - 67172
Voor Jachtonderhoud van
Toplicht tot kiel
Timmerwerk
Schilderwerk
Botenlift 30 ton
Winterberging binnen
Werflengte voor binnenschepen 80 x 9 m

MOTORBOOT - januan 1985
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ROESTVRIJ STAAL

B
GOBA, MAATWERK IN ROESTVRIJ STAAL
WIJ voeren ieder ontwerp uit volgens tekening schets of model

B.V. WERKVREUGDE
Hoofdweg 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 - 1476
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D o o r het o n b e p e r k t e l e v e r i n g s p r o g r a m m a de hoge kwaliteit en de
korte levertijden is W E R K V R E U G D E o e roeslvri|Staalspecialist bi)
uitstek z o w e l voor

<JP

W E R F E N als Z E L F B O U W E R S .

W M t HavMittrMt 8 2 3 1 2 L Z L * t d w i Holland T«l«toon 0 7 1 - 1 2 ( 8 1 3

Govert van Wijnkade 3
Postbus 15
Telefoon 01899 - 13511
Telex 24358

BV SCHEEPSBOUWWERF
EN
MACHINEFABRIEK

VERKOOP- vanaf 9 75 m
Geheel kompleet gedeeltelijk vaarklaar of als kasko
VERHUUR: van luxe motorjachten Blauwe Hand KotterKruiser-Trawler
REPARATIE, alle voorkomende
reparaties
Bonds^lachtwed
JACHTHAVEN: ligplaatsen verhuur Hottefman&DeVnesB.V.
| w ^ ^ Zomerdijk 29 7942 JS Meppel
Ook verkoop occasions
standnr. Hal13 E 22 Sl^uucar Tel (06220) 5 26 16 5 44 33

H. DE HAAS
Ook voor uw jacht:
echt Scheepstimmerwerk

PROFICIAT KRUISER
Een nieuw
ontwerp In de
serie
Proficlatkrulsers
met:
veel ruimte
bijzondere
vaareigenschappen
en snel

r
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Proficiat 935 G 9 35 x 3 20 x O 75 m

Jachtwerf Wicabo
Bartlehiem — Postbus 8 — 9110 AA Birdaard
Telefoon 05196-2380 of 2234

BLOEMEN
TIMMERWERKEN
• TEAK DEKKEN
• EXCLUSIEVE BETIMMERINGEN
• O N D E R H O U D EN R E P A R A T I E
• MOBIELE ONDERHOUDSDIENST
• LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND

KANAALSTRAAT 39 5347 KM OSS
Telefoon: 04120 - 42818/40620
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SCHEEPSRAMEN
WINDSCHERMEN etc
voor echt maatwerk direct vanaf fabriek

®

staat voor Kwaliteit service en garantie
vraag vrijblijven informatie
Technische Industrie en
Handelsonderneming
Ambachtwerf 28 3831 KB Leusden
Nederland telefoon 033 94 50 40

®
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KUYL & ROniNGHUIS
LAAT U NIET
NAAR DE POMP LOPEN
Als K&R een pomp m het programma opneemt dan voldoet die op z n minst aan de
strenge eigen specitikaties Is die dus etgenlijk op maat gemaakt voor de specifieke
omstandigheden in de Nederlandse nijverheid en industrie In alle gangbare maar
ook ongebruikelijke kapaciteiten en volgens alle werkzame pnncipes
K&R IS bovendien centraal gevestigd in Nederland en dus altijd dichtbij voor service
of onderdelen uit voorraad'
vertikale pompen honzontate pompen zelfaanzuigende pompen motor
pompen dompelpompen - sterpompen - hogedrukpompen centrifugaal
pompen handpompen etc etc

kuyl & rottinghuis bv
| i l | | ' | i j j ' r Witteurouwensingel 71 - 3572CC Utrecht
li'l"l«<'l Telefoon 050 716842 - Telex 40095 Kaenr nl

SCHEEPSWERF MOONEN

1 8 5 0 M Y Op Düsseldorf Boat Show

2 4 0 0 M Y In aanbouw

Bouwers van exclusieve motorjachten
en motorsailers vanaf 12 50 m
Alle jachten worden gebouwd uit staal
Naast de wensen van de opdrachtgever
zijn exclusiviteit en comfort de uitgangspunten voor ons ontwerpteam bij
de styling van het interieur

Documentatie sturen
WIJ u gaarne op
aanvraag op

Düsseldorf Hal 13 Standnr. F 11

O SCHEEPSWERF MOONEN DEN BOSCH BV
^U\

GRAAFVANSOLMSWEG52

5222BP'S-HERTOGENBOSCH

HOLLAND

TEL. 073-210094

