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MACHETAVLET : MOOI STOER 

NIEUWE JEUGD VOOR KRUISER UIT 1910 

DE AMSTERDAMSE WATERTAXI 

SCHROEFKEUZE BUITENBOORDMOTOR 



DE ALLES-KUNNE R 
UIT ROCKIAND USA 

BOSTON WHALER 
Je wilt een werkpaard, een fishing-machine, je wilt 
een formidabele ski-trekker, een veilige spelevaar-
der? In Amerika zouden ze zeggen: „Boy, what you 
need is a Boston Whaler". Twee rompschalen met 
schuim d'r tussen maakt ze onzlnkbaar, van omslaan 
weten ze niet hoe het gespeld wordt. De Boston 
Whaler blfjft z'n werk doen. Nog nooit werd er een 
serie snelle kleine boten gekonstrueerd die zo'n 
staat van dienst hebben. Vraag het de politie, de 
brandweer, de professionele vissers en de US Navy. 
Of kom er zelf 's mee varen bij Driessen. 

merCrui/e r 

SNELVARENDE KOMFORTABEL E BOTEN 
IS EEN SPECIALITEIT GEWORDEN VAN 

O DRIESSEN BV 
Oude Haagseweg 47, 1066 BV Amsterdam, 

tel. 0 2 0 - 1 5 15 08. 

"HISWA te WATER" 



Schippe r Dekzij l Schippert'nie t 
QIS net om onderhou d goot . 

Wie houdt er nu van telkens te schrappen en te schuren 
Allemaal verleden tijd die verloren tijd dankzijlOw/atrol is 
uw schip in een keer dubbel en dwars verzorgd 

Owatro l D1 oli e 
zorgt voor een pernnanente diepe innpregnering 
van hout tx)ven en onder de waterlijn zodat het 
voorgoed gevuld is en rotting en parasieten er 
geen vat op kunnen krijgen 

Owatro l D2 oli e 
IS een sterke kleurloze coating die het houtw/erk 
boven de waterlijn beschermt en de tekening en 
kleur weer tot hun recht laten komen 

Owatro l Dl/D2 oli e 
IS op alle houtsoorten gemakkelijk aan te brengen 
gewoon met een roller of een kwast Bovendien is 
Owatrol t)eproefd m de ijskoude 
wateren van de Poolzee en onder 
de brandende tropenzon 

Met: 

OiWATROf " 
'voorgoe d in de olie . ^ B ^ ^ 

Owatro l RLS, AS en PUUR 
voor de behandeling van roestig staal voor het 
ontroesten van scheepsruimen e d en als verf 
toevoegingsmiddel voor betere hechting en 
diepere penetratie van de verf om roestvorming en 
afbladderen te voorkomen 

Stop t roes t voorda t roes t u stopt! ! 

Dus wat zou een beetje schip vandaag de dag nog 
meer wensen dan voorgoed in de Owatrol te zijn' 

Wilt u meer informatie en/of dealerlijst stuur dan 
onderstaande bon naar OWACHEM B.V. 
Oosthavenkade 57 - 3134 NX Vlaardingen 
Antwoordnummer 561 - 3130 WB Vlaardingen 
Telefoon 010 35 2111 - Telex 26120 b + r nl 

Stuur meer informatie over Owatrol D1/D2 olie 
en/of Owatrol RLS AS en PUUR 

Naam 

Adres 

Postcode 

I Woonplaats 

I Telefoon 

Vraag uw vakhande L 
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" 1 7 " C I T A Woldweg 34, 9607 PR Foxhol-Hoogezand 
V J-J X x x l l Telex 53 258 NL, Telefoon 0 59 80 - 9 IC' 

Onze Jachte n zijn  ook te huur : 
Maribe l Yacht Charter , Tel. O 29 49 -17 72 

"HISWA te WATER" 

Over de geruislooshei d van een Johnso n 
doen meiicwaardig e geruchte n de ronde . 
Met een Johnson buiten-

boordmotor heb je heel wat 
streepjes voor Hij is sportief, 
krachtig en snel. Hij is milieu-
vriendelijk, betrouwbaar 
en stil. Er zijn Johnsons voor 
motorbootliefhebbers, profes 

sionals en zeilers. Maar ook 
voor de graag stilletjes blijven-
de recreatievisser of natuur-
liefhebber 

Wie nader wil kennisma-
ken met de veelzijdigste on-
der de buitenboordmotoren 
belt naar Outboard Marine 

Nederland in Weesp, tel. 
02940-15251. 
Voor België: tel. 02-24520( 
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Pedro-Bora.... trendsetter, 
zoals alle Pedro's: betrouwbaar! 
Met de introductie van de Pedro Bora is wel 
een heel bijzonder schip op de markt geko-
men, dat zal iedere watersporter beamen Een 
type schip waarmee Pedro in de watersport 
wereld een nieuwe trend heeft ingezet Onge-
twijfeld zal deze navolging vinden, maar échte 
Pedro's worden het nooit' 
De Pedro-Bora met zijn aluminium/staal 
constructie valt op door de overdekte gang-
boorden Wist u dat deze 'ruimtewinncr' 30% 
meer leefruimte heeft door zijn 3 dekken'' 
Een excellent motorjacht voor watersporters 
die van sportief varen houden Bovendien 
profiteert u van alle voordelen die een Pedro 
u biedt Niet voor niets krijgt u voor een ge-
bruikte Pedro een hogere prijs dan een verge 
lijkbaar schip Klasse brengt nu eenmaal meer 
op' 

Kom proefvaren, test zelf de fantastische 
vaareigenschappcn en ontdek hoe goed de 
Pedro-Bora is' Of uiteraard één van de andere 
jachten uit de Pedro-stal 

W.A. Scholtenweg 92 'Postbus 33 • 9636 ZG Zuidbroek (Gr.) • Holland 
Tel. 05985 -1763- • Telex 77064 pedro nl 

Pedro-Boot Belgium • Grote Baan 126 a • 2770 St. Niklaas • België • Tel. 03 -7774666 
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• Pedro s zijn er van 8 50 tot 17 m 

Pedro-Boo t B.V 
Natte Hisw a Amsterdam , pier 2 nr . 468. 

Johnson® 
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12 m VALKVLE T 
Motor : 6-cyl Ford 100 PK 

hoofdafm. : 12 m x 3,85 m x 1,10 m 

Uitgevoerd in staal 5 mm, spanten om de 40 cm en 3 
waterdichte schotten. Teakdekken op gangboorden 
en op zonnedek, binnenvloeren ook teak en zeer luxe 
uitgevoerd met essen latjes, aluminium ramen, schuif-
dak, binnenbetimmering: mahonie massief met ma-
honie hechthout, bovenwaterlijntoilet, zitbadje met 
handdouche, Ebenspacher verwarming, geiser, koel-
kast, 4-pits kookplaat, therm, beveiligd, 800 I water m 
r.v.s. watertank, 650 I dieselolie tank, ankerlier, 35 m 
ankerketting, met poolanker, r.v.s. zeerailing met 
r.v.s. draden en terminals, compr. hoorn, 2 reddings-
boeien, 4 landvasten, 4 stootkussens etc. 
Prijs op aanvraag. 
Winterberging met botenlift tot 25 ton. 
Reparatie en onderhoud. 

ZEEGAAND KOTTERJACH T 
met 145 pk Ford 6-cyl., 15 pk boegschroef continu, 
met eigen motor, elec. startend, tevens generator, 
2e stuurstand, Ebenspacher verwarming, teakhou-
ten betimmering, zitbad met douche en wastafel met 
k en w water, in toilet wastafel met koud water, roest-
vrijstaal watertank en electr. ankerlier. 1200 I water 
en 1200 I olie, geluidsisolatie voldoet aan de hoog-
ste eisen evenals de vaareigenschappen. 
Afmetingen zijn: 13,30 x 3,95 x 1,25 m. 
Prijs op aanvraag. 
Ook bouwen wij nog steeds onze bekende rond-
spantvletten 9.70 tot 13.25 m. 
In diverse uitvoeringen. 

Komt u egns vrijblijvend langs of vraag onze 
uitvoerige documentatie m 

Tuine n 32, 881 VX FRANEKER 
TEL: 05170 - 2908/5185 

Ï5I 

NEDERLAN D IMPORT 

Z±s)e Latins van (^tan^G van 1870 

Het adres voor uitsluitend Ie Idas werfschepen. 

Heeg Frieslan d 

Mercuriuskruiser, 7.20 pol 4 cil. Peugeot D. 
'81 f 45.000,-
Doerak 780, A K 4 cil. Peugeot D., allum. ram. n.o.t.k. 
Motorschouw, A.K. 10.10 st 4 cil. Peugeot D. f 49.000,-
Pikmeerkruiser, 9.50 m. st. bolle stal Samofa 
D. 76 f 60.000,-
Waddenkruiser j.r., st. 9.00 m. A.K. dubb. best. 
Perkins D allum ramen / 65.000,-
De Waal kotterj., 9.55 m., st. S-spant A.K. Leyl. 
D f 65.000,-
Van Lent, pol. rondsp. dubbelschr. bollestal 
10.30 f 75.000,-
Akerboom, st. A.K. 10.60 6 cil. Peugeot D. 
boegschr allum. ramen hetel. verw. douche 
koelk. teakdek f 75.000,-
Viostrawler, 12.00 m. Flybridge '80 2 x 6 cil. 
Daf D. teak inter, allum. ramen dinghy marifoon 
cv. echo!, ankerlier f 99.000,-
Banjer, pol. motorkotter sailer 6 cil. Daf D. '76 f 125.000,-
Carena motorsailer, pol gesl. stuurh. open 
zelfl kuip bouw N/luider & Rijke '76 auto pil 
echol close hauled, vi/lndsnelh m. 7 zeilen 
teakdek ankerlier rolfok, alles in absol. nieuwst. / 125.000,-
De Vries Lentsch, 11.65 m. Custombuild '79 
pol. tak opbouw dubb best. allum. ramen. 6 cil. 
Fiat D teakdek pracht, betimmer / 130.000,-
Veenje kruiser, 13.45 m. b j '83 2 x 6 cil. 
Volvo Penta D. gesl. stuurh. dubb. best. dubb. 
marif. teakdek '86 video, dubb koelk. douche, 
electr. ankerl. allum. ramen een pracht, afgeb. 
kwalit.j. f 250.000,-

NfEUW BOUW RONDSPANTVLETTE N ontwerp G{fless«n 
bouw, bouwwijze gejochöld casco Scheepsbouwers 
Wericeftdam, Aibouw Jaciitbouw Zevenhuizen Franeker 
9.70, 10.30,11.00,12.00 evt. fnljakdek uilvoering 
leverbaar. 
Bij de irtdetirrg is veet !nsprsak van U ats opdrachtgever 
mogel i^. Reeds door ons gelevef<te Vienen op afspraak té 
bezichtigen. 

Wij vragen te koop in op>dracht; Motorvletten 10.00-11.00 m., 
Motorjachten 10.00-12.00 m., Motorsailers 10.00 m.. 
Motorkotters 11 00-12.00 m. 

Bezoek ons tijden s de "Natt e HISWA" 
Pier 1 - No. 203 

Heeg Koaldij k 10 
ma t/m za geopen d 

Tel. 05154-2327 
FAX 05154-3311 

4 MOTORBOOT - september 1987 



De ideal e partne r aan boor d voor 
merin g van snelheid , afstan d èn wind . 

A R A A G T I N T V A N G I K MÈÈR INFORMATIE: 
OVER DE HORNET \ 

Naam; 

Adres: 

Postcode/plaats: 
Opsturen naar: Sailtron, postbus 5044. 3502 Jft Utrecht. 

rnrïïïïJïïïïlTti 
kOOPAVONDI 

Het Hornet 4 systeem geeft u alle informatie over snelheid, afgelegde 
weg, windsnelheid en -richting, accuspanning. 
Duidelijk digitaal afleesbaar en uiterst nauwkeurig. 
Gevat in een slagvaste kunststofbehuizing, bestand tegen water- en 
weersinvloeden. Geschikt voor scheepsspanningen tussen 9 en 30 Volt. 
Stroomverbruik tussen 200 en 390 mA. 

vele aiarmfunktie' s 
De Hornet 4 waarschuwt d m v . geluidssignalen voor: 
- te hoge of te lage snelheid 
- het bereiken van een opgegeven afstand 
- te hoog of te laag voltage van de scheepsbatterijen 

Met vier analoge of digitale 4 inch dochterklokken zijn alle funkties 
ook in de kuip afleesbaar. 

Prijs, kompleet met masttop- en bodemunit en 3 analoge 
dochterklokken , _ . ^ _ 

f 5.425,"  BTV 
exkl. montage. / '^'ZA'l 
Meerprijs voor magnified (,p^J/)>' 
windmeter f 6 1 0 - inki BTW. -.^-o^. >€^/i 

sailtron 
ELEKTRONISCH EN NAUTISCH CENTRUM 
VOOR DE WATERSPORT • " " " " •- " " " - " ^ ' " " ' I Donderdagavond 
Showroom: (geop. ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 u.) koopavond 18 - 21 uur. 
Croeselaan 163, 3521 BL Utrecht. Tel. 030 • 944741. Telex 40526. Fax 030 - 937642. 

W.H.DEN OUDEIVI^ 

WmÜDDi 
Ankerlie r typ e Alexande r 

De permanentmagnee t moto r heef t een zeer 
hoo g rendement , waardoo r he t stroomver -
brui k bijzonde r laag is . 
• Trekkracht 350 kg nominaal: 

500 kg maximum. 
• Kettingsnelheid bij 350 kg: 12 m/min. Kettingsnelheid 

bij 25 kg: 16 m/min. 
• Aandrijving in oliebad (reeds voorzien van smeer-

middel voor totale levensduur). 
Verhaalkopafzonderlijkte bedienen. Handbediening 
eveneens mogelijk. 
Uitgerust met elektromotor van 1000 W nominaal, 
maximaal 1500W: permanentmagneet-type12of24 
Volt D.C. 
Kettingschijf voor 8 of 10 mm: DIN 766 ketting. 
Gewicht' 20 kg. 
Bevestigingsmaterialen en kettingdoorvoer worden 
meegeleverd. 

W. H . D E N O U D E N N.V. • FOKKERSTRAA T 571 • 3125 BD SCHIEDAM • TELEFOON: 010 - 437 77 00 • TELEX: 23470 
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LankhorstiTaselaa r 
grootst e op het water ! 

Lankhorst|Taselaar is al tientallen jaren de 
grootste leverancier van watersportartikelen 
in Nederland en België Met een onbegrensd 
assortiment touwwerk, tuigage, dekbeslag, 
navigatie-apparatuur vlaggen, reddings- en 
veiligheidsmateriaal, ankers, stootkussens, 
scheepsverwarnning, kooktoestellen, water-
sportkleding en bootschoenen 
LankhorstTaselaar is uw garantie voor 
exclusieve kwaliteit Voor comfort, veiligheid 
en prestaties op het water 

Lankhorst|Taselaar, 'n wereldmerk op het 
wateri 

LankhorstI Tasekar 
Postbu s 8 9 
8600 A B Snee k 
Tel  0515 0 1101 1 
Postbu s 16 1 
3330 AD Zwiindrecht 
Tel 078 101099 
Kantoren vanaf 1 september 
Postbus 502 
8200 AM Lelystad 

Koers op zeker 
'HISWA te WATER' 

LISTER-PETTER YOORTSTUWINGSMOIOREN 
GROOT IN PRESTATIE. GERING IN GEWICHT. 

EN. . . STERK PRIJSKONKURREREND ! 
De watergekoelde scheepsdieselmotoren 

uit de CS-range van Lister-Petter 
zijn een serie degelijke 
krachtbronnen. Robuust, 
betrouwbaar en duurzaam. 
Ze onderscheiden zich door: 
gering gewicht * relatief kleine 
omvang * groot vermogen * laag 
brandstofverbruik * scherpe 
prijzen. Leverbaar in de typen 
CS4 MGR en CS6 MGR, met 
een vermogen van 45 pk tot 130 pk. 

Met 3 jaar garantie of 
7500 uur. Full-service ondersteu-
ning en de zekerheid van 
originele onderdelen. Praat 
met B&N, uw betrouwbare partner. 

Officieel importeur voor Nederland 

i iO l l J C J WÊ 

m l & : i BRINKMANN&NEMEIJE R NV. 
Pollaan 50, 7202 BX Zutphen, Holland, 
Tel 05750-10939*, Telex 49143, Telefax 05750-10929 
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WH DEN OUDENJ @ 

Anemometers (weerinstrumenten) 
Bij alle VETUS anemometers wekt de in het rotorhuis gemonteerde 
dynamo de benodigde stroom op. Er is geen aparte stroombron 
meer nodig en geen ergernis meer met elektrische leidingen en 
aansluitingen. 
leder VETUS anemometer bestaat uit een rotor en een aflees-
instrument, verbonden door een 15 meter lange kabel. De aflees-
instrumenten zijn geijkt in drie schaalverdelingen t.w. 0-25 meter 
per seconde; 0-10 Beaufort en 0-50 knots (knopen). 

TYPE 822 
Afmetingen aflees-
instrument; 80 x 80 mm 

240 m"^ 

TYPE 822L75 
I Afmetingen aflees-
instrument: 80 mm 
X 50 mm fioog. 

TYPE 822L100 
Afmetingen aflees-
instrument: 100 mm i 
X 70 mm hoog. 

W. H. DEN OUDEN N.V. • FOKKERSTRAA T 571 • 3125 BD SCHIEDAM • TELEFOON: 010 - 437 77 00 • TELEX: 23470 

12.50 mtr. flushdeck fast sport cruiser d3-. 
twi n engin e Gl\/I 8.2 T-250 Hp each 

uitgevoer d met Levi Driv e Unit . 

Snelheid 35 kn - 60 km/u - geheel aluminium. 
Ontwerp: Renato "Sonny" Levi, Italy. 
Kiellegging aug. '87, leverbaar jan. '88. 

vcRsn 
lEtHNKS 

Voor inlichtinge n & offerte : 

Aluminiu m sliipyar d 
Waaldij k 11 a & b 6621 KG Dreume l Hollan d 
Telephon e 08877-2880 Telex 48578 vrsb d 
Telefax 08877-2908 
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ALLES V00R12&24V0L T 
voor scheepvaart & watersport 

Scheepsoccu's 
VARTA CHLORIDE HAGEN 
DAUER TUDOR 

Acculoadopparaten 
12 & 24 Volt half en voiautomate n 

Beveiligingsapparatuur 
Generatoren 
Benzine en diesel 

Gereedschap 12 & 24 Voit 
Scheepshoorns 
Elektrische en compressorhoorns 

Huishoudapparaten 
12 & 24 Volt 

M a r i f o o n en toebehoren 

Muziekapparaten 24 Volt 
Navigat ieapparaten 
Omvormers ingang 12 of 
24 Volt uitgang 220 Volt 

Pompeni2 & 24 & 220 Volt 
Automatische waterdruksystemen 

Praaiapparaten Hoornluid 
sprekers boordtelefoon 

Kleurentelevisie 
12 24/220 Volt teletekst multmorm 

Scheeps TV antennes 
en toebehoren o o masten rotoren 

Ventilatoren en blowers 

Scheepsveriichting 
Scheepsarmaturen TL verlichting 
novigatieverlichting 
zoeklichten 

Installatiematerialen 

Flessengasapparatuur 
Thermisch beveiligde koelkasten 
2 en 4 vloms komfoors fornuizen 
geysers katalysatorgaskachels 

HARINGVLIET BV 
ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 
Schiedamsedi|k 75a-76a 
IverlengdeCoolsingel b imetrostat onLeuvehavenl [ 

3011 EL ROHERDAM 
010 4 123577 en 4129155 
Ca p n n R "»^n 7aterdagsvonl0 to t l3 

~^4  I 
-JM R O T T E R D A M ^ pi .^ t̂  

P - K . F . -- [nn]^[PO[n]( 
scheepsdieselmotore n 
scheepsgeneratore n 

(Jo^ 

I n d u s t r i e w e g 30/30a, 

1775 PV M I D D E N M E E R . Te l . : 02270 • 2332 

PIKMEERKRUISERS 
9 . 5 0 - 1 0 . 5 0 - 1 1 . 0 0 o p e n k u i p 

Een schip dat op het water wordt 
nagekeken, vanwege z'n fraaie lijn 

en goede afwerking. 
De vaareigenschappen zult U zelf kunnen 
testen, of kunnen navragen bij één van de 

250 Pikmeerkruiser bezitters. 

Jachtwerf  B, de Groot 
Oedsmawei 2 9001 ZJ Grouw tel 05662-1719/3489 

'HISWA te WATER" 

, cnheepsrameno P 

<n iSS»"».**!" -
die graag 

Bel ons vrijbli^ " 

O De prij s z^' 

075 
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i i 
een aanzienlijk verbeterde 

bestuurbaarheid bij lage snelheden. 

ROER VOOR 
BUITENBOORDMOTORE N 

EN HEKAANDRIJVIN G 

OPTIMALE 
MANOEUVREERBAARHEI D 
De beide roerbladen achter de 
schroef zorgen als zodanig voor de 
extra stuurcapaciteit resulterend in 
een optimale manoeuvreerbaarheid 
zelfs bij uitgeschakelde motor en bi| 
zowel vóór als achteruitvaren 

Naast een verrassend goede 
bestuurbaarheid in vooral 
jachthavens sluizen smalle 
waterwegen en tijdens het in en 
uitmanoeuvreren van ligplaatsen 
draagt RUDDERSAFE door een sterk 
verbeterde koersstabiliteit bovendien 
bij tot een vermindering van het 
brandstofverbruik 

VERBETERDE KOERSSTABILITEI T 
Met behulp van de RUDDERSAFE zal 
het niet of nauwelijks nodig zi|n bij 
geringe snelheden voortdurende 
koerscorrecties uit te voeren 
resulterend in een ontspannen en 
plezieriger varen 

HOGE EN LAGE VAARSNELHEDE N 
BIJ hogeren snelheden worden de 
beide roerbladen door de waterdruk 
op de trimvlakjes uit het water getild 
waardoor overbesturing en 
snelheidsverlies worden vermeden 
Een verstelbaar veermechanisme 
brengt het dubbelroer automatisch 
weer in de oorspronkelijke stand 
zodra de vaarsnelheid en de 
waterdruk zijn afgenomen 

OPTIMAL E MANOEUVREERBAARHEI D 
VERBETERDE KOERSSTABILITEI T 

HAVECO 

P n i « M yachtin g 
7/ 

BEMIDDELING IN- EN VERKOOP 
VAN MOTOR- EN ZEILJACHTEN 
DE BELANGE N VAN ONZE OPDRACHTGEVERS KOMEN OP 

DE EERSTE PLAATS , GELET OP DE DIENSTEN EN 
FACILITEITEN DIE WIJ U BIEDEN, ZOALS: 

• bi j verkoo p van uw jach t grati s ligplaat s in onz e ver-
koophaven , alsmed e kosteloo s schoonhoude n 

• hellin g aanwezi g voo r grati s mspekti e van het onder -
waterschi p 

• tegen scherp e prijze n verrichte n wi j onderhoudswerk -
zaamhede n 

• aan koper s biede n wi j een uitgebreid e servic e zoals 
mspektie s ter plaatse , eigendomsoverdracht , registra -
tie en transpor t 

• het verzorge n van financiering , inrui l (eventuee l 
contan t voorschot ) 

• alleen bi j verkoo p brenge n wi j u de overeengekome n 
commissi e in rekenin g 

Mocht  u vragen  hebben,  aarzelt  u dan niet  met  ons 
kontakt  op te nemen  Ons adres  is 

PALM YACHTING 
ROCHUS MEEUWISZNWEG 4 - 3231 CM BRIELLE TEL. 01810-16085 

Postbu s 270 - 1180 AG Amstelvee n - Tel 0 2 0 43 21 37 

Mi^. -^ 

Als u voor  uw plezier  vaart... 
neem dan een 

waterdichte verzekering! 
U heeft veel plezier van 
uw boot En dat plezier 
wilt u zo goed mogelijk veilig 
stellen Als echte schipper kiest u 
dan voor Compact „De Onderlinge 
Vriendschap kortweg DOV 
Een maatschappij met ruim 150 
jaar ervaring die weet wat die 
boot voor u betekent 
DOV biedt u een complet e verze 
kering tegen de risico sop het 

v a n D O V water (ook bij wedstrij -
den en tochten ) Met 

een snell e afhandelin g bij averij 
lage premie s en gunstig e voor -
waarden 
Met onderstaande bon vraagt u 
onze gunstige voorwaarden aan 
Doe het' U vaart er wel bij en het 
blijft plezierig 

stuu r mi{ Ier informati e uw gunstig e verzekering s 
voorwaarde n 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

In envelop zonder postzegel zenden naar DOV 
Antwoordnummer 636 9700 VC Groningen 

day 
I ̂  

i 
Onderlinge Scheeps 
verzeheringsmaatsctiappii 
COMPACT .DE ONDERLINGE 
VRIENDSCHAP-WA 

Kraneweg 91 
9718 JL Groninge n 

Telefoo n 050 180248 en 
180249 
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SCHOTTEL PATROL 
afm. 13.50 m. x 3.80 m. x 1.00 m. 
6 cyl. DAF motor DT 615 145 PK. 
Topsnelheid 20 km./uur. 
Bij een kruissnelheid van 15 km./uur. 
Brandstofverbruik: 9 I. per uur. 
Geluidsniveau in stuurhut: 68 dB(A) 
Stalen casco en aluminium dekhuis gebouwd in 
patrouille uitvoering. 
Rondom zwaar rubber D-fender. 
Goede vaareigenschappen en enorme 
wendbaarheid dankzij de SCHOTTEL 
roerpropeller. 

Prijs op aanvraag: 

r 
SCHOTTEL 

SCHOTTEL-
NEDERLAND B.V. 
Veerpolder 45, P.O. box 28 
2360 AA Warmond tel. 01711-11000 

Uw 

BOOT 
VERKOPEN 
de beste kansen om uw boot 
te verkopen 

i/a 

Grootst e Nederlands e 
Najaars-Occasion-sho w 
3 t/m 30 okt . 
van ± 200/250 gebruikt e boten en jachte n 

Uw voordelen : 
• geen extra kosten 
• vrije ligplaats in onze verkoophaven 

tot voorjaar 1988 
• meelopen in onze Nederlandse en 

Duitse advertentie-campagne 
• onze landelijke bekendheid als 

verkooppunt en onze ruim 25 jarige 
verkoop-ervaring 

• afwikkelen door ons van de verkoop en 
afleverings-transactie. 

Inbreng mogelijk t/m 30 sept. 

Dagelijks geopend van 10.00-18.00 u. 
Zondags 13.00-18.00 u. 

Inlichtingen : 

FRIE5CHE 
JACHT-CENTRALE 
Heeg (Fr.) Tel. 05154-2844* 
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NIMBUS 
ALLEEN HET BESTE... 

IS GOED GENOEG. 

Snelvarende komfortabele boten is 
een specialiteit geworden van: 

E.W.^DRIESSENB.V . 
Oude Haagseweg 471066 BV Amsterdam 

Tel. 020-151508 

"HISWA te WATER" 

Diligentia: maten in maatwerk 

(Jocd V crzckcrd het water op zonder ccn cent lev cel te 
betalen. Helderheid en duidelijke voorwaarden. Kies dan 
voor De Watersportpolis® van Diligentia. De polis van de 
eerste specialist op het gebied van watersportverzekerin-
gen: Diligentia. 

Een unieke polis met een volledige v crgoeding tot ma-
ximaal de verzekerde som. Want veel polissen zien er op 
het eerste oog hetzelfde uit, maar geven nog al eens ver-
schillende uitkomsten te zien bij schade. Diligentia biedt u 
in dat opzicht zekerheid vanuit de ongeëvenaarde kennis 
van de watersport en de daarbij behorende risico's. 

Diligentia inspecteurs zijn bovendien gepassioneerde 
watersporters die u graag een maatadvies v anuit de prak-
tij k verstrekken. Laat u daarom door Diligentia in ieder 
geval een offerte maken. Da's wijsheid die niets kost. Daar 
staan deze maatschappijen borg voor, al sinds 1890. 

Dil igenti a van 1890, De Noord- en ^ ^ ^ 
Zuidhol landsche Lloyd . « H J ^ 
Telefoon: 020-5556922 ZZÜÜL 

De ̂ ^tersportpolis is er voorelkschip! 
— ^ > ^ 

Maak mi j  een aanbieding voor  De Watersportpolis: 
Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonpl: 
Telefoon: 
Motor/zeiljacht*  Type: 
Motor inbouw/aanhang/Z-drive*  PK: 
Motorbrandstofbenzine/diesel*. 
Afm.: X X Bouwjaar: 
Nieuwbouwwaarde: ƒ 
Verzekerde/Dagwaarde: ƒ 
Hoeveel no-claim heeft u nu: % 
Huidige verzekeringsmij: 

*Doorhalen wat niet van toepassing is In ongefrankeerde enveloppe zen-
den aan Diligentia, antwoordnr 2836, 1000 PB Amsterdam 

MB 9 G&P . 
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EEN GREEP UITONS 

tsimmmmMsni 
Tmiummri 

NAVTEX-ONTVANGER ECHOLOOD DAGLICHTRADA R 

Voor alle hier 
getoonde apparatuur 
geldt: 
• Ontworpen volgens de 

laatste technieken. 
• Zorgvuldig beproefd. 
• uiterst betrouwbaar. 
• Funktionele vormgeving. 
• Service in alle belangrijke 

havens. 

Wij leveren bovendien: 
Satellietnavigatie-en kommunikatie-
systemen, AP Navigators, l_oran C-
ontvangers, SSB-zender/ 
ontvangers, windrichting- en 
snelheidsmeters, dieptemeters, 
snelheidsioggen, enz. 

RACAL-DECCA SKIPPER 417 

I B I 

KODEN MD 300 

NAVIGATIE-SYSTEEM ~| STUURAUTOMAA T MARIFOON 

KODEM 
LORAM C Type 768 CETREK 7000 SKANTITRP2500 

INTERNATIONAL E 
NAVIGATIE APPARATE N BV 

Wijnhaven 42,3011 WS Rotterdam. Tel. 010- 4 33 07 11. 
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Kempers Jachtwerf is op de aanstaande 
'Hiswa-te-water' vertegenwoordigd met maar 
liefst vier modellen uit de succesvolle 
Kempala-serie Deze serie wordt gekenmerkt 
door prima komfort en uitstekende 
vaareigenschappen 

Naast de hierboven getoonde kotter 
(13 5 meter) en kruisers (11 en 11 7 meter) ligt 
ook de kruiser met open kuip (10 meter) 
gereed voor bezichtiging Deze vier modellen 
zijn zeker een bezoek waard' 

lumpers  bv 
scheeps- en jachtwerf 

Hoorn 298 2404 HL Alphen a/d Ri|n (01 720) 31301 

^ 2 

J IMPORT-EXPORT 
^  SERVICE-INRUIL 

~ V i G S L radars RM,RX 
U en RXC, KLEUR 30 NM 

^  V f O S L SUPERVISOR 
2 nu decca, satnav, 
Q^ kompas op radar scherm 

l Ü V i G S L NAVIGATOR 
7 en SATNAV 

KMG MARINE' aUtOpNOt 

en Loran 

ANTENNES 

IDEA instrumenten 

P o BOX 75 - 4310 AA BRUINISSE - HOLU\ND 
TELEX 55676 RUVAN - TELEFOON 01113-1822 

SOEPEL 
KRACHTIG. 

BETnOUWBAAn. 
ONOERHOUOSAm. 

FORO'I^HMAN! 
Een product van 

NEDALOB V 
Industrieweg 4 1422 AJ Uithoorn 
©02975 63851 Telex 18571 
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presenteer t 

NAVIGEREN MET EEN BEELDSCHERM! 
De Quod 2000 is een unieke navigatiecomputer die met 
een volledige, electronische zeekaart van ieder gewenst 
gebied aangeleverd wordt. 
De gebruiker kan bovendien zijn eigen gegevens op het 
beeldscherm invoeren en die vervolgens opslaan. 
Een ideale manier om al uw informatie over wrakken, 
boeien, routes, visgronden etc. op ieder gewenst 
moment in uw systeem op te bergen en terug te vinden. 

Een paar van de grote pluspunten van de Quod 2000 zijn 

• een bijna onbeperkt geheugen, 
dus een onbeperkt aantal routepunten 

• alle aantekeningen over gemaakte en toekomstige 
reizen en dergelijke kunnen door uzelf met 
symbolen en tekst op de electronische 
kaart ingetekend worden 

• de Quod is eenvoudig te bedienen 
• IBM-compatibel, dus geschikt voor vele 

andere softwarepakketten 
• de Quod is een toekomstgericht 

systeem, zodat alle nieuwe 
ontwikkelingen toegepast 
kunnen worden, bv. G.P.S. 

Sperry 
M n/larine ^ 

levert verder: 

• Radarsysteme n 
• Gyrokompasse n 
• Stuurmachine s 
• Dopple r logge n 

• Besturinge n 
• Satellietnavigati e (ook G.P.S.) 
• Satellietcommunicati e 
• enz. enz. 

P||[aiBK ^ stabilisati e systeme n 
voor schepen van 18-80 mtr. 
dempt slingeren tot 90% 
100% hydraulisch 

Voor meer informatie 
bel of schrijf naar: 

Sperry  Marine  B.V. 
James Wattweg 22 - 3133 KK Vlaardingen - Tel. 010-43 54 144 
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HetidealefamiliG'jach t 
Doordacht tot in het kleinste detail, met twee 
separaat toegankelijke 3-persoons 
slaapkamers (sta-hoogte) en veel bergruimte: 
dat IS de zweedse kwaliteits Örnvik880quattro! 
Keuze uit diverse typen motoren. De romp is 
opgebouwd uit sandwich-lagen voor optimale 
sterkte. Snelheid 30 knopen. Brandstof 259 liter. 
Watertank 90 liter. 

ÓRNVUC 

Het Ömvik programma omvat 23 modellen in vele uitvoeringen 

Bel voor meer informatie naar 
Jachthaven de Nieuwe Zuwe (Huib Jonker) 

è
Zuwe 20 - Kortenhoef (bij Loosdrecht) 
telefoon 035-61224 

Jachthaven 
-de nieuwe zuwe-

PBHBHSPRim SEKmmnm 

Deuitzondeiiijk e krachtbro n 
Sterk.Stil.Betrouwl)aar . 

Direkte dieselinjektie zorgt voor kracht; voor 
een stillere motor; en voor een brandstof-
verbruik dat 25% lager ligt dan bij indirekt 
ingespoten motoren. Met de Perkins Prima 
komt u verder. Voor welk type u ook kiest: de 
M50, M60 of de Turbo-uitvoering M80T. 

- Bijzonder laag geluidsniveau. 
- Een opmerkelijke trillingsvrije loop. 
- Een bijzonder compacte bouw. 
- Lage onderhoudskosten (bijvoorbeeld olie-

verversen om de 400 uur). 
En hierbij nog de voordelen die Kemper & Van 
Twist en de wereldwijde Perkins organisatie u 
kunnen bieden: 

- Service-punten in 160 landen. 
- Een komplete Perkins scheepsmotor-range 

van 35 tot 800 pk. 
- Thans ongekend scherp geprijsd vanaf 

f 9.790 — excl. BTW (f 11.748 — incl. 20% 

^ ^  PERKINS PRIMA. 
BELANGRU K NIEUWS VAN EEN WERELDMERK. 
BUmlelt  kracht  en r~Stum m,, meer mformat e " ^ ' ^ K ^ W 

I omtrent Perkins Scheepsmotoren van ^^^^w/ fi 
' C 35 tot 80 pk ^ ^ ^ J 

G 80 tot 220 pk ^ ^ 
u r B H t r n E U ' ^ 220tot800pk I 
IVUnrCnC N l Naam , 

betrouwbaarheid. 

G€hVAN TWIS T I 
DEsaav. M/09 

I 

Mi|lweg 33 - P.B. 156 - 3300 AD Dordrecht - 078-130155* - Telex 29124 
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Mercedes-Ben z en 
Nanni dieselmotore n 
voor de pleziervaar t 

Nieuw en gereviseerd, van 10 tot 600 pk. 
(Nannidiesel gebruikt t/m 30 pk de bekende Japanse 

KUBOTA motoren als basismotor. Boven de 30 pk 
wordt als basismotor MERCEDES-BENZ gebruikt) 

Verder leveren wij alle toebehoren voor inbouw: 
zoals schroeven, assen, flexibele koppelingen, 

afstandbedieningen, enz. enz. 

TEVENS INBOUW. 
Kraan tot 15 ton aan het water. 

Miiiiiiilieso l 

Mercedes-Benz en Nanni dieselmotoren worden 
over de gehele wereld in zéér grote aantallen 
toegepast voor aandrijving op velerlei gebied. 
In de Scheepvaartsector o.a. als 
voortstuwingsmotor en als hulpmotor in 
bijvoorbeeld sleepboten - visserijschepen -
binnenvaartschepen en patrouilleboten. 
Voorts als aandrijfbron in o.a. drijvende kranen en 
baggervaartuigen. 

Maar het beroemdst zijn wellicht deze motoren in 
de pleziervaart. 
Duizenden eigenaren van een jacht weten de 
kwaliteit van de Mercedes-Benz en Nanni motoren 
te waarderen. 
Sinds tientallen jaren! 

Waaraan ontlenen Mercedes-Benz en Nanni hun 
beroemde reputatie? Door uit de praktijk gebleken 
ervaringen: lange levensduur - grote 
betrouwbaarheid - weinig onderhoud en een laag 
brandstofverbruik. 
Mercedes-Benz fabriceert meer dan 600.000 
dieselmotoren per jaar en de jaarproductie van 
KUBOTA bedraagt ca. 400.000 stuks. 

Gebruikers van Mercedes-Benz produkten kennen 
geen service problemen. Mercedes-Benz is in 171 
landen vertegenwoordigd en heeft meer dan 5496 
service steunpunten. 
Waar ook ter wereld: op Mercedes-Benz en Nanni 
kan men vertrouwen. Ook in de toekomst! 

Ervaren specialisten geven advies; mobiele servicemonteurs geven, waar ook in Nederland, een vakkundige service 

DRINKWAAR D MOTOREN CV. 
Parallelweg 20, 3364 AL Sliedrecht 

Postbus 265, 3360 AG Sliedrecht 

Telefoon (01840)-12332 

I%flERCK:i>S:SS5 -
B s: NT z 
DE BESTE STER OM OP TE KOERSEN 
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MOTORBOOT 

5e jaargang, nummer 9 
september  1987 

Maandblad \oor de kleine 
motonaart onder verantwoor-
delijkheid \an Wil Horsthuis 

Goudsesingel 86 
3011 KD Rotterdam 
Telefoon 010-4125708 
Postgiro 57 65 57 
Nederlandsche Midden-
standsbank, rekening-
nummer 69 47 15 085 
België postrekening 
000-1439291-05 

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Kapitein L -X Bakker 
(Rijkspolitie te Water), 
LeoJ Capit 
Luitenant ter zee, 
V\ J J Geneste 
(Koninklijke Marine), 
J Hoebe (leraar radio-afdeling 
Hogere Zeevaartschool 
Rotterdam), 
Ben Levie, 
Frans Loos, 
Dag Pike, 
Ben van Rosendaal, 
Bob Schots, 
Gerda Stoorvogel, 
C Voest, 
Joes Wanders, 
F H van der Weel, 
S Zeeman (KNZHRM) 

Basis vormgeving 
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 59,60 per jaar, 
België ƒ 73,-of Bfrs 1280 (bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven -
Bfrs 1120) 
Een abonnement kan elke 
maand ingaan Het wordt 
automatisch verlengd, tenzij 
het twee maanden voor het 
verstrijkt schriftelijk is opge-
zegd De prijs van buitenland-
se abonnementen (behalve 
België) wordt verhoogd met 
de extra verzendkosten 

Druk 
Drukkerij Wyt & Zonen B V 
Rotterdam 

18 
Hiswa te water 

27 
Dcmmenkse sluis heropend 

28 
Omslagverhaal Macheta 
vlet 

31 
Vaartocht door 12 
prov incies 

35 
Motorbootkrant 

39 
Buitenboordmotor zelf 
repareren (6) 

40 
Gids voor gebruikte 
motorboten 

42 
De Amsterdamse 
watertaxi's 

44 
Fietsen en wandelen op 
Vlieland 

46 
Een rustige zomerreis naar 
Duitsland (slot) 

47 
KNW V voelt niets voor 
organisatie naar categorie 

48 
Huitema zeilboot ideeën in 
motorboot 

49 
Snelle motorvaart 

50 
Johan Wilbert nieuwe 
jeugd voor klassiek jacht 

53 
Scheepv aartbcrichten 

Modern 

Eén van de aardige dingen van de 
motorboot is dat je je met als een 
soort van astronaut hoeft aan te 
kleden als je gaat varen Een paar 
stroeve schroeven zijn handig, 
maar verder kun je je gewone klof-
fie aanhouden Je stuurt als het 
weer slecht is binnen en in veel 
motorboten wordt zelfs altijd bin-
nen gestuurd 
Kijk maar naar mensen, die be 
roepshalve op kleine motorboten 
varen Je kunt van een motorboot 
dan ook een heel groot deel van het 
jaar gebruik maken 
Dat de motorboot zo is gen orden 
zou je een natuurlijke ontwikke-
ling kunnen noemen, die ongetwij-
feld samenhangt met het grillige 
karakter van ons klimaat 
De laatste tijdzieje evenwel steeds 
vaker motorboten op de markt ko-
men, die worden aangeprezen als 
modern En dat moderne zit hem er 
dan in dat er gedachten van zeilbo-
ten in zijn verwerkt Daar is op 
Zich natuurlijk niets legen, ware 
het met dal je hier en daar de 
gedachte proeft dal er natuurlijk 
mets beters ts dan een zeilboot, 
maar dat een motorboot die eruit 
Ziet als een zeilkruiser zonder mast 
er nog net mee door kan 

Een voorbeeld van deze gedachten-
gang vindt men in het aanbidden 
van de open kuip, die immers op 
geen zeilboot ontbreekt Nu is een 

open kuip best aardig, maar -
anders dan bij de meeste zeilboten 
- IS zo 'n kuip op een motorboot een 
met geringe aantasting van de zee-
waardighetd als er een golf e 
naar binnen roll - wal op de Wad-
den, in Zeeland of op het Ijselmeer 
best kan gebeuren - dan ben je nog 
mei jarig Vooral niet omdat de 
ontwerpen levens voorzien in roya^ 
Ie openslaande deuren, waardoor 
zo 'n golf e ook i rij  toegang heefl 
lot de motorkamer 
En of zo'n kuip nu zo'n bijdrage 
levert aan hel comfort - dal valt 
ook nog te bezien Het is natuurlijk 
wel leuk om op een zonnige dag 
lekker beschut buiten te kunnen 
Zitten, maar daar slaat een hoop 
narigheid tegenover Over zo'n 
open kuip moet een tent Die zijn 
niet alleen duur en nooit water-
dicht , maar het is ook een armoe-
dig soort van behelpen op je dure 
schip Telkens als je uit de haven 
vertrekt moetje eerst met die vuile 
zeilen in de w eer en voor je - na een 
tocht - naar huis kunt moet je de 
boel weer opbouwen Trouwens 
ook de open kuip zelf is met al zijn 
hoekjes, kastjes en banken in de 
open lucht een bewerkelijk ding 
Een gesloten achterschip is in ons 
klimaat nu eenmaal een stuk prak-
tischer 

We hebben overigens mets legen 
modernisering, maar het moet wel 
Zinvol blijven 

In het volgend e nummer onder meer: 

• Strandreddingbote n 

• De romantie k van de Linge 

• Bergers op het IJsselmee r 
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2T M«SKITK>IBKKB> W 

HISW A 
TE 

WATE R 
Een grootse najaarsshow van 
zon 200 zeil- en motorjachten 

PRINS HENDRIKKAO E 
NAUTISCH KWARTIE R 
AMSTERDAM ^ ' ^ U ' T ' S Ï ^ 

GEOPEND VANXIOOTOTlaOOUUR l 

Hiswa te Water in Amsterda m 

Openingstijde n 
De Hiswa te water wordt 
gehouden van woensdag 
2 september tot en met 
zondag 6 september 1987. 
De beurs is dagelijks toe-
gankelijk van 10.00 tot 
18.00 uur. 

Plaats 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in het Nautisch 
Kwartier, gelegen in het 
Oosterdok te Amsterdam, 
vlak bij de IJ-tunnel. De 
beurs kan worden bereikt 
via de Prins Hendrikkade: 
met het openbaar vervoer 
vanaf het Centraal Stati-
on Amsterdam of lopend, 
een wandeling van enkele 
minuten. 

Prijze n 
De toegangsprijs be-
draagt ƒ 10,-; voor kinde-
ren tot twaalf jaar en hou-
ders van een Pas 65 ƒ 5,— 
per persoon. 

Paiicere n 
Bewegwijzering leidt au-
tomobilisten van de snel-
wegen rondom Amster-
dam naar bewaakte par-
keerterreinen bij de Pas-
sagiersterminal aan de 
Oostelijke Handelskade. 

Busboo t 
Vandaar vertrekt om de 
paar minuten een 'bus-
boot' van het Gemeente-
lij k Vervoerbedrijf naar 
de beurs. De vaartocht 
duurt ongeveer acht mi-
nuten. Het parkeertarief 
is, inclusief het vervoer 
per busboot, ƒ 3 , -. 

Drijvend e beurs van I8S boten 
op de Hiswa te water, de vierde 'natte' tentoonstelling die de 
Hiswa organiseert, zijn ruim 125 exposanten aanwezig met 
rond 185 schepen. Anders dan de 'gewone' Hiswa-tentoon-
stelling in de RAI, richt de Hiswa te water zich geheel op het 
grotere jacht — schepen met een lengte van zes meter en meer. 

In het Nautisch Kwartier in 
Amsterdam zijn voor deze 
beurs van zeiljachten, motor-
boten en motorsailers stei-
gers gebouwd met een af-
meerlengte van bijna een ki-
lometer. Het Nautisch 
Kwartier is een deel van het 
Oosterdok, dat de gemeente 
Amsterdam wil inrichten tot 
een centrum van veelsoortige 
activiteiten op maritiem ge-
bied. Het is vlak bij de IJ-
tunnel gelegen. De Hiswa te 
water is er een van de eerste 
activiteiten. Naast de bou-
wers en importeurs van jach-
ten, van wie een aantal de 
beurs gebruiken om hun 
nieuwe schepen te presente-
ren, is op de Hiswa te water 
ook een reeks deelnemers 
aanwezig met aanverwante 
zaken als motoren, zeilen, 
masten, dekbeslag en ac-
cesoires. Evenmin ontbreekt 
de jachtmakelaardij. 
Met deze Hiswa te water in 

Amsterdam pakt de organi-
satie van watersportbedrij-
ven Hiswa de draad weer op 
die sinds 1980 was blijven lig-
gen. Toen werd in Rotterdam 
de derde drijvende boten-
beurs van de Hiswa gehou-
den, wat tegelijk voor een pe-
riode van zeven jaar de laat-
ste was. Eerder waren er een 
Hiswa te water in 1978 in 
Scheveningen en een in 1979 
eveneens in Rotterdam. De 
organisatoren willen nu weer 
toe naar een jaarlijkse Hiswa 
te water; de manifestatie in 
Amsterdam zien zij als het 
begin van die nieuwe opzet. 
'Een definitieve beslissing is 
daarover nog niet genomen', 
aldus de heer G. Vis van de 
Hiswa. 'Voor de tentoonstel-
ling nu is een eenjarige af-
spraak met de gemeente Am-
sterdam gemaakt. Zodra de 
deuren van de beurs gesloten 
zijn, gaan wij met de gemeen-
te aan tafel zitten om te zien of 

we tot een meerjarige rege-
ling kunnen komen. Natuur-
lij k spelen daarbij ook de in-
zichten van de exposanten 
een rol.' 
De organisatie verwacht in 
Amsterdam zo'n dertigdui-
zend bezoekers te kunnen 
ontvangen. Die prognose is 
gebaseerd op het resultaat 
van een enquête onder de be-
zoekers van de laatste Hiswa 
in de RAI en op de bezoe-
kersaantallen van de vroege-
re 'natte' beurzen in Scheve-
ningen en Rotterdam. 
De Hiswa te water wordt ge-
houden van 2 tot en met 
6 september. Het heeft er eni-
ge tijd naar uitgezien, dat te-
gelijk met de Hiswa te water 
nog een tweede drijvende bo-
tenbeurs zou worden gehou-
den, de Flevo Boat Show in de 
Marina Lelystad. Zover is 
het niet gekomen. De organi-
satoren van het laatste evene-
ment hebben hun beurs afge-
last en de exposanten die zich 
al bij hen hadden aangemeld, 
verwezen naar de Hiswa te 
water. 

* Het slaan van de eerste paal 
voor de steigers van de Hiswa te 
Water. 
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Lijs t van standhouder s 
De volgende bedrijven ne-
men deel aan de Hiswa te 
water in Amsterdam. 

- AWVB , "s Gravenhage. 
- Aquanaut Yachting, 
Sneek. 
- Asa Boot electro, Am-
sterdam. 
- AS Jachten/Ruigenhil 
Watersport, Willemstad. 
- Scheepswerf Bak, Broek 
op Langendijk. 
- Baltic Yachts Benelux/ 
Krijtenberg Yachting, Bad-
hoevedorp. 
- Bandholm Boats, Dene-
marken. 
- Blei, Hetterschijt & Huis 
in 't Veld, Zwartsluis. 
- Blei & Partners, Zwart-
sluis. 
- Jachtwerf De Boarn-
stream, Irnsim. 
- Jan de Boer Catamarans, 
Bentveld. 
- Van den Bosch Yach-
ting, Muiden. 
- Brielle Yachting. 
- Bruns Yachts, Amster-
dam. 
- Bylgia, Lelystad. 
- Carter Sales Lemmer. 
- Ceriber, Brasschaat, 
België. 
- Charterclub Top of Hol-
land, Oppenhuizen. 
- Condor Yachting, 
Heusden. 
- Contracting, Antwerpen, 
België. 
- Conyplex, Medemblik. 
- Dehler Jachtbouw, Zaan-
dam. 
- Jachthavenbedrijf Jan 
Dekker, Amsterdam. 
- Jachtwerf Devo, Helle-
voetsluis. 
- E. W. Driessen, Am-
sterdam. 
- Electronisch Beveiligings 
Centrum, Alkmaar. 
- Fako, Aalten. 
- Federal, Zaltbommel. 
- FF Boats, Dronten. 
- Flevo Sail, Dronten. 
- Friendship/Jachtwerf 
Meijer, Balk. 
- Friesland Boating, Kou-
dum. 
- Gade Boote KunststofT-
technik. Aken, Duitsland. 
- Gibsea/Jachthaven 
Noordschans, Klundert. 
- Grand Soleil Benelux/ 
Krijtenberg Yachting, Bad-
hoevedorp. 

- Jachtwerf B. de Groot, 
Grouw 
- Harlinger Jachtbouw. 
- Jachtwerf Helleman, 
Langerak. 
- Bootbouwerij Heygen, 
Boom, België. 
- Holland Yachting, Har-
derwijk. 
- Holterman & De Vries, 
Meppel. 
- Houweling KPM, War-
mond. 
- Jonkers Jachten, Twello. 
- Scheeps- en Jachtwerf 
Kempers, Alphen a/d Rijn. 
- Jachthaven Kempers, 
Kudelstaart. 
- Koalite Yachts, Wouds-
end. 
- Koninklij k Nederlands 
Watersport Verbond, Am-
sterdam. 
- Kremer Nautic, Heeg. 
- Kruiskamp Metaalbe-
werking & Installatietech-
niek, Wierden. 
- Lankhorst Taselaar, 
Sneek. 
- Lammerts van Bueren 
Zeilmakerij, Utrecht. 
- Lemstra, H. bureau voor 
scheepsbouw, Zaandam. 
- Lowland Yachts, Zoeter-
woude. 
- Luffe Nederland, Gro-
ningen. 
- Marina Stavoren. 
- Marine Voorlichtings-
dienst, s'Gravenhage. 
- Mastec, Dordrecht. 
- Metzeler, Amsterdam. 
- Jachtwerf R. Moedt, 
Sneek. 
- Nautimar, Sneek. 
- Navara Sportboats, Zalt-
bommel. 
- Nautor Benelux, Deur-
ningen. 
- Nebim Handelsmaat-
schappij, Mijdrecht. 
- Neptunus Shipyard, 
Aalst. 
- New Magie Breeze, Vin-
keveen. 
- Nieuwveld & Visser 
Scheepsbouw, Amsterdam. 
- Jachthaven De Nieuwe 
Zuwe, Kortenhoef. 
- Noord-Nederland, jacht-
service. Stavoren. 
- Offshore Yachting Inter-
national, Antibes, Frank-
rijk . 
- Jachtwerf Olympia 
Charters, Warmond. 
- Jachtwerf Oostwatering, 

- Pedro Boot, Zuidbroek. 
- Polaris B.V./Jachtwerf 
Hooveld, Velddriel. 
- Polyfamous, Heusden. 
- Prins van Oranje van 
1870. Heeg. 
- Raske & Van der Meij -
de, Edam. 
- Van de Rest Nautic, 
Kats. 
- Rubber Import Am-
sterdam. 
- Rus Jachten, Enkhuizen. 
- Jachtwerf van Rijnsoe-
ver, Deil a/d Linge. 
- Safe Way Marine, Essen, 
België. 
- Sasco Holland, Scheve-
ningen. 
- Sea Safe Marine, 
Schiedam. 
- SIM Holland, Gouda. 
- Stokman, Amsterdam. 
- S.U.N., Amsterdam. 
- Sweden Yachts, 
Klundert 
- Talingboats, Baren-
drecht. 
- De Telegraaf/Vaarkrant, 
Amsterdam. 
- Tempo Marine, Zaan-
dam. 
- Valentijn & Zn., Lange-
raar. 
- Jachtmakelaardij de 
Valk, Loosdrecht. 
- Valk Kruiser Waalwijk. 
- VD O Nederland, Am-
sterdam. 
- Veha Jachtbouw/Mar i-
bel Yachtcharter, Hooge-
zand. 
- Vermaas Jachten, Le-
lystad. 
- Jachtwerf Victoria, Alk -
maar/Oudorp. 
- Victron Energie, Am-
sterdam. 
- Scheepswerf Volharding 
Staveren. 
- Zeilmakerij M.F de 

Vries, Lemmer. 
- S.U. de \ ' r ies Zeilmake-
rij,  Grouw. 
- W. de Vries Lentsch Bu-
reau voor Scheepsbouw, 
Amsterdam. 
- Jachtwerf Vrijbuiter 
Waspik. 
- Jachtmakelaardij 'Het 
Wakend Oog", Lemmer. 
- Jachtwerf de Watersport, 
Voorschoten. 
- Watersport Oost, Am-
sterdam. 
- Watersport, Magazine 
voor Zeilers en Motorboot-
vaarders, Hilversum. 
- A.E. Wester & Zn., 
Grouw. 
- Jachtwerf Anne Wever, 
's-Hertogenbosch. 
- Anne Wever Workum. 
- Jachtwerf Wicabo, 
Wans werd. 
- Wienese Ladders, 
Utrecht. 
- Jachtwerf Gebr. van 
Workum, Arnhem. 
- Jachtmakelaar Bouw van 
Wijk , Woubrugge. 
- X-Yachts Holland, Hil -
versum. 
- Yacht Electronics Servi-
ce, Hellevoetsluis. 
- Jachtwef IJsselmeer, 
Muiden. 
- Jachtwerf Zaadnoordijk, 
Uitgeest. 
- Zeeland Charters/Du-
four, Vlissingen. 
- Zeilen/Stam Yachting, 
Amsterdam, 
- Z-Spar, Klundert. 
- Z-Yacht Holland, Kor-
tenhoef. 

* Beeld van de Flevo Boat 
Show, die vorig jaar bij Harder-
wijk is gehouden. Het was de 
eerste drijvende bootexpositie 
die sinds jaren in ons land werd 
gehouden. De belangstelling was 
boven verwachting en ook de re-
sultaten waren goed. 
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Hiswanieuws 

Veel nieuw e motorbote n 

De Hiswa te water is primair een ontmoetingsplaats tussen 
de bouwers en importeurs van jachten en hun mogelijke 
klanten. Tegelijk is de beurs ook een demonstratie van het-
geen de jachtbouw presteert. Met de nieuwe modellen en 
typen die zij aan de steigers in het Nautisch Kwartier in 
Amsterdam hebben afgemeerd, geven bouwers en importeurs 
de bezoekers inzicht in de ontwikkelingen die zich in deze 
sector van de scheepsbouw voordoen. De aanwezigheid daar-
naast van reeds langer bestaande jachten, biedt de kans met 
deze produkten kennis te maken voor zover dat nog niet 
eerder is gebeurd. Eén buitenlands bedrijfis rechtstreeks op 
de Hiswa te water vertegenwoordigd. Het in Antibes geves-
tigde Offshore Yachting International presenteert de Presi-
dent, een twintig meter lang motorjacht. Het is één van de 
noviteiten op deze 'natte' botenbeurs. 

Kempers 
Een nieuw type motorjacht 
van vaderlandse bodem is de 
Kempers 1100 van Scheeps-
en jachtwerf Kempers in Al -
phen aan den Rijn. Het schip, 
met open kuip, is ontworpen 
door Leen Moerkerk. De werf 
noemt een richtprijs voor 
de Kempers 1100 van 
ƒ285.000. Andere schepen 
waarmee Kempers aanwezig 
is, zijn de Kempala kruiser 
10,00 meter met open kuip, 
de Kempala kruiser 11,70 
meter met achterkajuit en de 
Kempala kotter 13,50 meter 
met achterkajuit. 

Suncruiser 
Ook met een primeur komt 
Brielle Yachting, in de vorm 
\ an de 34 Suncruiser. Het 
schip, ontworpen door John 
A. Bennett, heeft een lengte 
van 10,60 meter en is uitge-
rust met twee Volvo T A M D 

41 turbo-dieselmotoren. De 
machines beschikken elk 
over tweehonderd paarde-
krachten, die het jacht een 
snelheid kunnen geven van 
28 knopen. De cockpit, salon 
met stuurstand en de keuken 
zijn luxueus afgewerkt, even-
als de twee badkamers en de 
beide slaaphutten. 

Aquanaut 
Aquanaut Yachting heeft een 
kleinere versie ontwikkeld 
van de types 100 ak en 110 ak, 
de Aquanaut 30. De boot is 
negen meter lang en stan-
daard uitgerust met een vier-
cilinder Volvo scheepsdiesel-

* Valk Vitesse. 

motor van 62 pk. Eveneens 
standaard is de tweede stuur-
stand op het achterdek. De 
houten mast is verdwenen en 
vervangen door een rvs-in-
strumentenbeugel. Ook deze 
Aquanaut heeft een indeling 
met voorkajuit, salon en ach-
terkajuit. Inde voorkajuit be-
vindt zich een ronde zithoek, 
die kan worden omgebouwd 
tot een tweepersoonsbed. 
Verder is er een tweeper-
soonsbed in de achterkajuit. 

Princess 35 
Nieuw in de Princess-serie 
van Jachtwerf IJselmeer is de 
Princess 35, ontworpen door 
Bernard Olesinski. Het schip 
heeft een diep-V romp. De 
Princess 35, met een lengte 
van 10,90 meter, kan worden 
geleverd met dubbele moto-
risering, conventioneel aan-
gedreven of in Z-drive uitvoe-
ring. Aan boord zijn slaap-
plaatsen voor zeven mensen. 
De salon is gelijkvloers met 
de zelflozende kuip en wordt 
bereikt via grote schuifbare 
aluminium deuren. De prij-
zen van de Princess 35 begin-
nen bij ƒ 260.200 en variëren 
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naar gelang de uitvoering 
van de motoren. 

Polar 
Nautimar in Sneek is aanwe-
zig met de Polar 770, een klei-
ne familiekruiser, en de voor 
de sportieve schipper bedoel-
de Polar Explorer. In lengte 
ontlopen beide elkaar maar 
weinig (de Explorer is, met 
zijn 7,90 meter, twintig centi-
meter langer dan de Polar), 
de snelheden die zij kunnen 
ontwikkelen verschillen aan-
zienlijk. Uitgerust met een 
dieselmotor van 50 of 125 pk 
vaart de Polar twaalf respec-
tievelijk achttien knopen. Af-
hankelijk van de gekozen mo-
tor loopt de Explorer tot 25 
knopen. Het schip is dan ook 
standaard uitgerust met 
trimvlakken. Beide Polars 
hebben drie tot vij f slaap-
plaatsen. De prijs van de Po-
lar 770, uitgerust met een 
Yanmar Diesel 4 J H - T E, is 
ƒ 99.980. De goedkoopste 
Explorer, met een Volvo Pen-
ta D T A M D 31 motor, kost 
ƒ130.100. 

Veha 
Ruim vijfti g duizend gulden 
meer kost de Veha 39 
OC/FB, die Veha jachtbouw 
presenteert. In de basisuit-
voering is de prijs ƒ 183.840. 
Het jacht heeft een grote open 
kuip met een aluminium 
schuifdeur als doorgang naar 
de luxueus ingerichte salon. 
Aan boord is slaapplaats 
voor zes mensen. 

Broom 
Importeur Kremer Nautic is 
aanwezig met de Broom 
10/70 Sceptre, een polyester 
motorkruiser van bijna elf 
meter. In de versie die op de 
Hiswa te water te zien is, be-
schikt het schip over twee 
Volvo TMD41-motoren van 

* Kempalakruiser 1170. 
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honderdvijftig paardekrach-
ten elk. Het schip, dat zes 
slaapplaatsen telt, kost in de 
standaarduitvoering 
ƒ 360.000. 

Huisboot 
Een opmerkelijke verschij-
ning tussen de vele fraai ge-
stroomlijnde jachten, is de 
FB 1250 Houseboat van 
Friesland Boating. De 'vier-
kante" hoge opbouw biedt 
over vrijwel de gehele lengte 
van het schip (12,50 meter) 
een stahoogte van twee me-
ter. Het bovendek van acht 
bij drie meter kan als zonne-
dek worden gebruikt. De FB 
1250 kan op het voordek, bin-
nen, en op het achterdek bui-
ten worden bestuurd. Er zijn 
drie slaaphutten waarvan 
twee met stapelbedden en 
één met een dubbel bed. Met 
een bodemplaat van 25 mili -
meter, de romp en dekken 
van 6 en de opbouw van 4 
milimeter is de FB 1250 een 
zwaargebouwd schip. De 
prijs is ƒ 138.600. 

Favorit e 
Jachtwerf De Watersport uit 
Voorschoten presenteert 
twee types van haar Super 
Favorite Kruiser, de 1100 en 
de 1350. Het casco van deze 
kruisers bestaat uit een stalen 
vlak van vij f milimeter en een 
stalen huid van vier milime-
ter dikte. De opbouw is van 
mahonie. Beide schepen zijn 
uitgerust met een 100 pk Vol-
vo TMD-31 motor. Ook is 
het aantal slaapplaatsen (ze-
ven) gelijk. De 1100 kost 
ƒ185.000 en de 1350 
ƒ 320.000. 

Proficia t 
De Proficiat 935 G van jacht-
werf Wicabo uit Wijns is een 
stalen motorkruiser van 9,35 
meter, standaard uitgerust 
met een viercilinder Peugeot 
scheepsdiesel van 62 pk. Een 
afwijkende motorisering is 
mogelijk; zoals ook naast de 
stuurstand in het stuurhuis 
een tweede stuurstand kan 
worden geïnstalleerd. De op-
varenden staan vier vaste 
slaapplaatsen ter beschik-
king, plus twee wanneer de 
dinette wordt neergeklapt 

Polari s 
Gebouwd van glasvezelge-
wapend polyester zijn de Po-
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laris Bèta en de Polaris Man-
ta, boten van Jachtwerf Hoo-
veld Polaris in Velddriel. De 
Bèta (7,35 meter) heeft stan-
daard een scheepsbenzine-
motor van 40 pk met keerkop-
peling, type DTR-40, flexibel 
opgesteld. Het dekbeslag is 
van roestvrij staal, evenals de 
preekstoel op het voordek. De 
kajuit heeft een gemiddelde 
stahoogte van 1,82 meter. De 
Bèta, die slaapplaats heeft 
voor vier personen, kost in 
de goedkoopste uitvoering 
ƒ 67.360: voor de langere 
(8,60 meter) Manta begin-
nen de prijzen, variërend 
naar gelang de uitvoering en 

de motor, bij ƒ 98.990. 

Nimbu s 

Ook de Nimbus 2600, die im-
porteur E. W. Driessen in 
Amsterdam presenteert, is 
gebouwd van kunststof die is 
versterkt met glasvezel. De 
boot, van het sportievere ty-
pe, kan een topsnelheid be-
reiken van zeventien tot 
tweeëntwintig knopen, af-
hankelijk van het motorver-
mogen (95 pk of 124 pk diesel-
motor). Andere schepen die 
Driessen toont zijn de Boston 
Whaler, en de Slickcraft, bei-
de snelle motorboten. 

Reddingboot 
Nieuw bij Nieuwveld en Vis-
ser Scheepsbouw in Amster-
dam is de Bicker Buzzard 
550, een aluminium "rescue-
boot". De grote drijvers in 
het onderwaterschip zijn ge-
vuld met in totaal 4,5 kubieke 
meter PU-schuim. 'Een snel-
le, stabiele, sterke, onzinkba-
re, zeewaardige boot voor 
professioneel en recreatief ge-
bruik,' aldus het bedrijf, dat 
zich enkele jaren geleden is 
gaan toeleggen op het bou-
wen van aluminium schepen. 
Op de Hiswa te water is het 
ook aanwezig met het klein-
ste aluminium sleepbootje 
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Motorboten 
ter wereld. Nieuwveld en 
Visser presenteerde dit al 
eens eerder op de Hiswa. 

Hel leman 
Een van de grootste motor-
zeiljachten, zo niet het groot-
ste, op deze Hiswa te water is 
de Holland Chpper 20M 
waarmee jachtwerf Helle-
man uit Langerak aanwezig 
is. De lengte over alles is 24 
meter. De romp is 20 meter 
lang, bij een breedte van 5,35 
en een diepgang van 2,50 me-
ter. Voor de gemotoriseerde 
\oortstuwing zorgen twee 
Daf motoren van 105 Din B 
PK. Het aanwezige zeil heeft 
een oppervlakte van 240 vier-
kante meter. Tot de uitrus-
ting behoren verder een sys-
teem voor airconditioning, 
zoetwatermakers, twee grote 
koelkasten, twee diepvrie-
zers, twee wasmachines, 
kleurenradar en navigatie-
computers. Het schip is ge-
bouwd van Cor-Ten staal. 

Schoener 
Jachtwerf Van Rijnsoever uit 
Deil toont onder meer een 
motorzeilschoener met een 
lengte van 10,80 meter. Het is 
een rondspant schip voorzien 
van twee masten, een stuur-
hut en een motor van 45 pk. 
De boot is in verschillende 
stadia leverbaar. Het kale 
casco kost ƒ 52.250,- (incl 
btw) en het compleet uitge-
ruste schip ƒ 189900,- incl. 

Bi j  boot 
Bootimport Leiden toont een 
aantal kleine boten, zoals de 
Legend tr imarans (zie het vo-
rige nummer), rubberboten 
van dit merk en de bij- en 
visboot van het merk Steady, 
die eruit ziet als een opblaas-
boot, maar die is gemaakt 
van een stevige kunststof 

Vrijbuite r 
Jachtwerf De Vrijbuiter uit 
het Brabantse Waspik komt 
met twee stalen motorkrui-
sers naar de Hiswa te Water. 
Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was nog niet bekend 
welke boten geëxposeerd 
zouden worden. 
Vrijbuiterkruisers worden 
gekenmerkt door een grote 
stuurhut/salon met een 
stuurstand daarop en door 

het bakdek waardoor er rela-
tief veel ruimte is in het voor-
schip. 
De schepen zijn in verschil-
lende afbouwstadia lever-
baar. 

Staverse kotter 
Scheepswerf De Volharding 
uit Staveren toont een Sta-
verse kotter met een lengte 
van 12 meter. Het is een 
zwaargebouwd stalen schip 
voorzien van steunzeilen. De 
boot kan in verschillende sta-
dia van afbouw worden gele-
verd. 

Pedro 
Pedro Boot uit Zuidbroek ex-
poseert 3 stalen motorkrui-
sers, die in lengte variëren 
van 33 tot 41 voet. Het zijn 
beproefde ontwerpen die de 
werf al geruime tijd in pro-
duktie heeft. 

Pikmeerkruiser 
Jachtwerf De Groot uit 
Grouw is aanwezig met een 

11 meter lange stalen Pik-
meerkruiser met open kuip. 
Di t model werd dit voorjaar 
voor het eerst op de Hiswa 
getoond en trok toen veel be-
langstelling. 

Blauwe hand 
Jachtwerf Holterman en de 
Vries uit Meppel demon-
streert twee schepen: een kot-
terjacht van 13 meter en een 
Blauwe Handkruiser van 
11,40 meter. 
Het zijn stalen schepen, die 
worden voortgestuwd door 
Daf- diesels. Ook deze sche-
pen kunnen in een gedeelte-
lij k afgewerkte vorm worden 
geleverd. 

* Suncruiser 

Valk 
\ 'a lk Kruisers uit Waalwijk 
komt met een nieuwe versie 
van de snelle Valk Vitesse, 
die dit jaar voor het eerst op 
de Hiswa werd getoond. 
De Vitesse heeft een lengte 
van 13,05 meter, een breedte 
van 4,40 meter en een diep-
gang van 1 meter. De boot is 
voorzien van een wind-
scherm dat kan worden neer-
geklapt, waardoor de door-
vaarthoogte slechts 3 meter 
bedraagt. De boot wordt 
voortgestuwd door Volvo 
Pentadiesels: tweemaal 200 
pk of tweemaal 306 pk. 
De boot, die luxueus is afge-
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werkt, kan een snelheid be-
reiken van 21 knopen. Prijs: 
\anaf ƒ 425.000,-. 

Marin o 
NieuvN \oor Nederland zijn 
ook de Marino sport- en bij-
boten, die worden geïmpor-
teerd door Krijtenberg Yach-
ting in Badhoe\ edorp. Het is 
een serie poKester scheepjes, 
bedoeld \oor voortstuwing 
met buitenboordmotoren. 
De snelle versies zijn geschikt 
\oor waterski. 

Z-jacht 
Z-jacht Holland uit Korten-
hoef komt met drie stalen 
schepen met lengten van res-
pectievelijk 10, 11 en 12 me-
ter. Het zijn nieuwe versies 
van de vroegere typen van 
9,90; 10,80 en 11,80 meter. 

Lowland 
Bij Lowland Yachts te Zoe-
terwoude wordt de laatste 
hand gelegd aan een motor-
jacht van 16,10 meter waar-
mee de werf in september 
1987 zal deelnemen aan de 
Hiswa te water in Am-
sterdam. 
Het jacht behoort tot de Low-
land Princess-serie, een reeks 
ontwerpen van Willem de 
Vries Lentsch, die in lengte 
variëren van 14,10 tot 16,90 
meter. 

Gebaseerd op de traditioneel 
gelijnde ontwerpen waarmee 
Lowland Yachts furore heeft 
gemaakt, ontwikkelde de 
werf recent ook een nieuwe 
serie zeer modern gelijnde 
jachten in de lengten 14,10, 
15,50 en 17,50 meter. Deze 
ontwerpen zijn vervaardigd 
door de Westduitse architect 
Joachim Kinder. 

* Vnjbuiterkruiser Van dit type 
zullen er op de Hiswa twee te 
zien zijn Kenmerken zijn onder 
meer tiet bakdek en de flying 
bridge 

Reeks van accessoire s 
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Ook op het gebied van de accessoires is er op de Hiswa te 
water heel wat te zien. En wel in stands in de open lucht en in 
tenten op de wal. 

Lankhorst-Taselaar 
Lankhorst-Taselaar uit 
Sneek brengt de hele serie in-
strumenten van het merk Su-
va, waaronder enkele nieuwe 
kompassen. Verder toont 
men Wallas heteluchtka-
chels, die op petroleum wer-
ken en een nieuw keramisch 
kooktoestel. 

Houwel ing KPM 
Houweling KPM, producent 
van energiesystemen voor 
schepen, komt op de Hiswa te 
water met een tweetal novi-
teiten: in het leveringspro-
gramma is een serie aggrega-
ten V an Amerikaanse makelij 
opgenomen: merk Westerbe-

ke, compacte sets met een 
toerental van 1500 of 1800 
omw/min voor zowel 50 en 60 
Hz, 115 en 220 volt. Deze 
aggregaten hebben een laag 
geluidsniveau door het lage 
toerental, indirecte inspui-
ting van de diesel en speciale 
inlaatdempers. 
Op het gebied \ an mstalla-
ties toont Houweling KPM 
een compleet energiesysteem 
voor een jacht, waarbij het 
kleine energieverbruik (220 
volt) wordt gerealiseerd 
d.m.v. een omvormer en het 
grote energieverbruik door 
het aggregaat wordt gevoed. 
Omschakeling geschiedt au-
tomatisch zonder tusscn-
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Accessoire s 
komst van de gebruiker even-
als het starten van het aggre-
gaat bij een te lage accuspan-
ning. Deze start- en omscha-
kelautomaten zijn ook lever-
baar voor bestaande installa-
ties. Een vitaal onderdeel van 
zo'n installatie vormt het ag-
gregaat en de Victron omvor-
mer. Het installatiewerk van 
de energiesystemen is onder-
gebracht in waterdichte kas-
ten. 

VD O 
Instrumentenfabrikant 
V D O exposeert het Navpac-
systeem, dat bestaat uit een 
hele reeks navigatie-instru-
menten, die zowel onafhan-
kelijk van elkaar als gekop-
peld zijn te gebruiken. De se-
rie bestaat uit afstand- en 
snelheidsmeters wind- en 
dieptemeters en een elektro-
nisch kompas. Decca- en sa-
tellietnavigators kunnen op 
het systeem worden aange-
sloten. 
Ook de instrumentenserie, 
die speciaal voor snelle mo-
torboten is ontwikkeld, is op 
de stand te zien. 

Sim Hol land 
Sim Holland en Gouda staat 
op de drijvende Hiswa met 
een generator, die wordt aan-
gedreven door een Farymann 
dieselmotor van 5,5 pk. Het 
apparaat heeft een vermogen 
van 3,5 kw en levert zowel 
stroom van 12 als van 220 
volt. Het is in een geluiddem-
pende kast gemonteerd. 

Raske en Van der  Meyde 
Raske en Van der Meyde 
uit Edam brengt een serie 
scheepstoiletten en pompen 
onder de aandacht. De toilet-
ten, die zowel met handpomp 
als met elektrische pomp le-
verbaar zijn kunnen worden 
geleverd in uitvoeringen die 
onder of boven de waterlijn 
zijn te plaatsen. 
Ook wordt een ombouwset 
getoond, waarmee de hand-
pomp van een w.c. vervangen 
kan worden door een elektri-
sche pomp. 

Radarreflector 
De Belgische firma Safe Way 
Marine brengt een radarre-
flector die vooral is bedoeld 
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voor zeegaande jachten. Het 
is een bolvormig apparaat 
met een doorsnee van 35 cen-
timeter, dat gemakkelijk is te 
monteren. 

Federal 
Federal (schroeven, stuurin-
stallaties) toont een doorsnee 
van zijn produkten, zoals: 
- schroeven in 2-, 3- en 4-
blad uitvoering met diame-
ters van 10" t /m 32" (250 mm 
t/m 813 mm); 
- Michigan buitenboord- en 
Z-drive schroeven. Een cata-
logus, waarin opgenomen 
een compleet overzicht van 
de diverse toe te passen 
schroeven per motortype met 
prijzen, is op de stand ver-
krijgbaar; 
- Wisco klapschroeven in 
diameters van 11" t /m 24" 
(280 mm t/m 610 mm); 
- Reparatie. Federal legt 
zich toe op het repareren van 
schroeven, gemaakt van 
brons, aluminium r.v.s. en 
dergelijke; 
- Magnesium- en zinkano-
den. Voor kathodische be-
scherming van de schroef, 

* Westerbeke aggregaat. Bij 
Houweling KPM 

* Handlenspomp van Raske en 
van der Meyde 

* Silva-kompas Bij Lankhorst-
Taselaar. 

schroefas en scheepsromp; 
speciale zinkanoden voor 
motoren. 
- Schroefasinstallaties uit-

Doe mee aan de 
NOTORBOOT/KNNC-enquët e 

I n samenwerking met de 
KNMC , de watersportbond, 
die de belangen van de kleine 
motorvaart behartigt, doen 
wij een onderzoek naar het 
watertoerisme per motor-
boot. 
I n het Hiswanummer van dit 
blad stond het vragenformu-
üer dat betrekking heeft op 
uw vaaractiviteiten en -erva-
ringen in dit jaar, zeg maar 
het komende seizoen. 
Doe mee aan de enquête. De 
uitslag kan een interessant 
beeld geven van de kleine mo-
torvaart, dat wij in extenso 
zullen publiceren. De uit-

komsten zijn van groot be-
lang voor de positie van de 
watertoerist, die op veel 
plaatsen in ons land in het 
gedrang is. Met concrete ge-
gevens van de K N M C onze 
belangen beter behartigen. 
Mocht u het maartnummer 
kwij t zijn of door een andere 
oorzaak het deelnameformu-
lier niet in uw bezit hebben, 
schrijf ons dan een briefkaart 
met de vermelding 'Motor-
bootenquête" en we sturen u 
per ommegaande een deelna-
meformulier toe. Vergeet 
niet uw naam en adres (inclu-
sief postcode) te vermelden. 

* Afleesinstrument uit de 
VDO-Navpacserie (kompas) 

gevoerd in vet-, water- en 
oliesmering, geschikt voor in-
bouw in staal, hout, polyester 
en aluminium. 
- Teleflex hydraulische be-
sturingen in diverse uitvoe-
ringen. 
- Boegschroeven van 6 tot 
120 PK; hydraulisch of elek-
trisch aangedreven in vaste 
uitvoering of intrekbaar. 

Ontwerpen 
Het bureau voor scheeps-
bouw W. de Vries Lentsch 
vraagt onder meer aandacht 
voor één van zijn nieuwe ont-
werpen. Het betreft een ste-
len motorjacht met een lang-
tevan 16,30 meter dat in aan-
bouw is bij scheepswerf Van 
Dam in Aalsmeer. Het is een 
tweemotorig jacht voor lange 
zeereizen. 

Service 
Yacht Electronics Service uit 
Hellevoetsluis presenteert 
zich op de Hiswa te Water 
vooral als een dienstverle-
nend bedrijf op elektronisch 
en hydraulisch gebied, dat 
zich toelegt op reparatie en 
onderhoud, ontstoren van 
scheepsinstallaties en (her)-
bedragen en elektrische in-
stallaties. 
Het bedrijf importeert ook in-
strumenten en montage-on-
derdelen. 
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Een bezienswaardige afsluiting van het seizoen En de 
mooiste voorbereiding voor een nieuvy» jaar vaarplezier 
Dat IS de HISWA te WATER Een drijvende expositie van zo'n 
200 nieuwe typen en modellen zeil- en motorjachiten 
vanaf 6 meter En aan wal vindt u tentpaviljoens met een veel-
heid aan scheepsaccessoires 

Welkom op een van de grootste najaarsexposities van 
Europa Welkom op de HISWA te WATER (Bewaakt parkeer-
terrein met tx)rden aangegeven) 

JJ \ 
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BEL BOOMSMA 
VOOR HET BESTE 
Een goede verwarming verlengt uw 
vaarseizoen Maar is 't met een heel 
gedoe, die inbouw'' Bel Boomsma en 
u hoort alles over de praktische 
Webasto inbouwkits, met stap-voor-
stap handleiding. U krijgt dan advies 
over de juiste Webasto voor uw schip: 
de HL18 van 1450 kcal/u (rond f 1700) 
of de HL32 van 2750 kcal/u (rond 
f 2400). En vervolgens sturen we u 
onze duidelijke dokumentatie en een 
lijst van Webasto dealers. 

Webasto Luchtverwarmin g 
• behaaglijke warmte op de juiste 

plaatsen 
• geen condensvorming meer 
• zeer laag stroom- en brandstof-

verbruik 
• brandt op diesel uit uw tank 
• eenvoudige montage 

De beroemd e Webast o 
luchtverwarmin g 

nu als basi s inbouwkit . 

I300MSMA Boomsma B V 
Postbus 50128, 1305 AC Almere-Haven 
Telefoon 03240 -1 15 24, Telex 70121 <i> 

Z-YACHT 

[{lvS^ \ 
. TE 

Z-YACHT 
HOLLAND 

m 

• ^"*Èi "^ 

Hartelijk  welkom!! 
Pier I no. 273 

-iil., ^ Jhfermatie : 
f T v Z-YACHT HOLLAN D 

Kortenhoefsedij k 85B 
t24 1 LS Kortenhoe f 

Telefoon ; 035-62654 (werf ) 
02152-63757 (verkoop ) 
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Vorige maand is de Demmerikse sluis te Vinkeveen door de 
staatssecretaris van Economische Zaken, de heevA.J. Even-
huis, officieel in gebruik gesteld. 
Dat betekent dat de vaarroute tussen de Loosdrechtse Plas-
sen en de Vinkeveense Plassen weer voor de beroeps- en 
recreatievaart openligt. De nieuwe sluis is naast de oude sluis 
gebouwd, zodat het scheepvaartverkeer niet lang gestremd is 
geweest. De oude sluis was tot 25 april 1987 voor de scheep-
vaart open. Met de bouw van de nieuwe Demmerikse sluis 
werd op 8 september 1986 begonnen, hetgeen betekent dat de 
bouw ongeveer 10 maanden heeft geduurd. 

De sluis is gebouwd ter ver-
vanging van de oude Dem-
merikse schutsluis en de 
naastgelegen hulpsluis. De 
hulpsluis, eigendom van de 
gemeente Amsterdam, werd 
vroeger gebruikt voor het 
zandtransport vanaf de Vin-
keveense noordpias; deze 
verkeerde echter in een zeer 
slechte staat. De oude schut-
sluis dateerde uit 1882 en was 
dus 'hoogbejaard'. Vooral 
door de geringe diepgang en 
de kleine afmetingen was dit 
een ernstige belemmering 
voor de beroeps-en recreatie-
vaart. 

Kosten 
De bouwkosten van de nieu-
we Demmerikse sluis zijn 2,5 
miljoen gulden. Het project is 
voor een deel vervanging an-
nex vergroting van de oor-
spronkelijke schutsluis. Bo-
vendien werd in het kader 
van de nieuwbouw de naast-
gelegen hulpsluis van de ge-
meente Amsterdam ge-
sloopt. Het rijk (ministerie 

van Economische Zaken) be-
taalde 1,2 miljoen in het ka-
der van het toeristische 
speerpuntgebied vaarcircuit 
de Ronde Venen. Het overige 
geld is bijeengebracht door 
de gemeente Amsterdam als 
bijdrage in de sloopkos-
ten van de hulpsluis 
(ƒ550.000,-); de provincie 
Utrecht (ƒ413.000,-); ge-
meente Vinkeveen en Wa-
verveen (ƒ 150.000,-); wa-
terschap De Proosdij landen 
(ƒ 150.000,-) en de plaatse-
lijk e ondernemers en de on-
dernemersvereniging 
(ƒ50.000,-). 

Aanvankelijk was er een sluis 
gepland met een schutlengte 
van 25 meter en een breedte 
van 5,50 meter, vergelijkbar 
met de Proostdijersluis te Ab-
coude, welke vanuit de Win-
kel toegang tot de Vinkeveen-
se Plassen geeft. Door de 
plaatselijke ondernemers en 
de ondernemersvereniging 
werd echter aangedrongen 
op de bouw van een sluis met 

grotere afmetingen ten be-
hoeve van het schutten van 
grotere vaartuigen. In begin-
sel werd door partijen de be-
reidheid uitgesproken aan dit 
verzoek tegemoet te komen. 
In een bijeenkomst ten pro-
vinciehuize, onder leiding 
van gedeputeerde C. G. J. 
van den Oosten, gingen de 
partijen akkoord met een gro-
tere sluis en waren bereid 
meer geld op tafel te leggen. 
De kolklengte is 32,50 meter 
(netto schutlengte 30,50 me-
ter), de kolkbreedte is 6,50 
meter en de diepte is 2,20 
meter. 

Jaarlijks worden er ongeveer 
6.000 vaartuigen geschut. 
Mede ten behoeve van de trek 
van de glasaal naar het plas-
sengebied is er een waterin-
laat aangebracht. 
De verbetering van de Dem-
merikse sluis is vooral be-
doeld om het toerisme op en 
om de Vinkeveense Plassen 
te stimuleren. De plassen 
vormen een belangrijke wa-
tertoeristische verbinding 
tussen de Loosdrechtse en de 
Nieuwkoopse plassen. Ook is 
de restauratie van belang 
voor de aan de plassen gele-
gen watersport- en horecabe-
drijven en voor de aanne-
mingsbedrijven in het 
gebied. 

Maar er zijn andere obsta-
kels: 
- de dijken langs de Ring-
vaart van Groot-Mijdrecht 

* Feestelijke drukte bij de ope-
ning van de Demmenkse sluis, 
de voornaamste toegang tot de 
Vinkeveense Plassen 

en de Kerkvaar t zijn ernstig 
aangetast (vooral door de 
golfslag van de recreatie-
vaart. Hier  en daar  is al 
oeverbescherming aange-
bracht, maar een groot deel 
moet nog onder handen wor-
den genomen. De oeverbe-
scherming is door de verbete-
ring van de sluis, waardoor 
grotere schepen naar de plas-
sen kunnen komen, urgent 
geworden. 

- de Oudhuyzersluis in het 
vaarwater tussen de Vinke-
veense en de Nieuwkoopse 
plassen. Door de slechte staat 
van de sluisdeuren en de ge-
ringe diepgang (90 centi-
meter). 

Het waterschap heeft plan-
nen voor de oeverbescher-
ming en de verbetering van 
de sluis klaarliggen. Het gaat 
daarbij om investeringen van 
ongeveer 4,5 miljoen gulden. 
Voor de oeverbescherming, 
die ongeveer 2 miljoen gul-
den gaat kosten, is intussen 
bij het ministerie van Econo-
mische Zaken subsidie aan-
gevraagd. 

Bedieningstij  den 
De Demmerikse sluis wordt 
in het voorjaar (16 april tot 1 
juni) bediend van 's morgens 
9 uur tot 's avonds 7 uur; in de 
zomer (1 juni tot I septem-
ber) van 9 uur 's morgens tot 
8 uur 's avonds en in het na-
jaar (1 september tot 16 okto-
ber) van 's morgens 9 tot 's 
avonds 7 uur. Steeds met een 
middagpauze tussen 12.30 en 
13.30 uur. 
Wie tussen 16 oktober en 16 
april wil schutten moet dat 24 
uur van tevoren aanvragen 
bij de sluismeester: telefoon 
02972-4312 (tussen 17 en 18 
uur). 

Het schutten kost ƒ 3,75 per 
keer. Daarnaast moet men -
dat kan op de sluis - een vaar-
vergunning kopen: ƒ 5 ,- voor 
een dagvergunning; ƒ11,50 
voor een driedaagse en voor 
een jaarvergunning ƒ 24,-
(motor tot 6 pk) of ƒ 40,-
(motor vanaf 6 pk). Het ge-
middelde verval in de Dem-
merikse sluis is 1,80 meter. 
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Nacheta-vlet : degelij k en stoer g 
«imilllUIIIUttllIlillliHHU I 

'Wi j zijn uitgegaan van een 
sleepvlet', vertelt werfeige-
naar A. H. Barten (46). 'Tot 
het berghout is er dan ook 
geen verschil met een werk-
vlet, maar verder is het schip 
voor pleziervaart ontwor-
pen'. 
Opbouw en standaard inde-
ling zijn getekend door Dick 
Lefeber, ontwerper van on-
der meer de Doerak, de Ma-
rak, de Banjer en vele andere 
schepen die indertijd op de 
Eistawerf werden gebouwd. 
Uitgangspunt was een schip 
te maken dat zowel op ruim 
water (kust. Wadden, IJssel-
meer, Zeeland) als op bin-

Door Wil Horsthuis 

Een zwaargebouwde professionele vlet met dekken en gang-
boorden van traanplaat, een geteerde romp en een zwar 
massief berghout. Dat is het ideaalbeeld dat motorschippers 
vaak hebben van hun volgende boot: de definitieve die ze niet 
meer kwijt willen. Dat droombeeld heeft model gestaan voor 
de Macheta-vlet, die wordt gebouwd door jachtwerf en ma-
chinefabriek Barten in Wijchen. Vorige maand hebben we 
een korte proeftocht gemaakt met een Macheta-vlet van 12 
meter lengte. 

nenwatcr bruikbaar is. Een 
flinke zeewaardigheid diende 
daarom gepaard te gaan met 
goede manoeuvreereigen-
schappen. Daarbij moest het 
een ruim en comfortabel 
schip zijn. De opbouw moest 

gesloten zijn (een open kuip 
met een tent zijn riskant op 
zee), maar het moest wel dui-
delijk een vlet blijven. Ofwel: 
geen verhoogd achterdek zo-
als veelal bij gesloten kruisers 
wordt toegepast (en ook wel 

MACHHAVIE T MOOi ST06R 

NteüWE JEUGD VOOS KRUISER UIT 1910 

DE JUtlSTEROAMS E WATERTAXI 

SCKBOEFKEUZE SUiTENSOOROMOTOR 

bij sommige vlettypen). 
Het rondgebouwde casco be-
staat uit twee brede kielpla-
ten van 8 millimeter dikte. 
Verder wordt vij f millimeter 
plaat gebruikt, waarvan de 
gangen onder de waterlijn 
dubbel worden gelast en bo-
ven de waterlijn worden ge-
joggeld. De romp wordt ver-
stevigd met spanten (10 mil-
limeter dik en 60 millimeter 
hoog), die om de 40 centime-
ter worden geplaatst, en door 
drie waterdichte schotten. 
Op de kiel zijn de spanten 
door middel van wrangen 
met elkaar verbonden. De 
motorfundatie is gemaakt 
van 15 millimeter dik staal 
met een breedte van 150 mil-
limeter. Als berghout wordt 
een massief stalen halfrond 
toegepast: 65 millimeter 
breed en 32 millimeter dik. 
Net als sleepvletten is de Ma-
cheta-vlet voorzien van een 
flinke verschansing. In het 
voorschip is daarvan gebruik 
gemaakt door een bakdek toe 
te passen waardoor in de kop 
een opmerkelijk grote bin-
nenruimte is ontstaan. 
Op de kleine blinde roef op 
het voordek zitten grote en 
hoge grijprelingen, zodat 
men op het verhoogde voor-
dek goed houvast heeft. Ver-
der zijn er grijprelingen langs 
de stuurhut, die tevens een 
bescherming vormen voor de 
vrij grote zijruiten, waardoor 
men vanuit de stuurhut/sa-
lon op zithoogte naar buiten 
kan kijken. 

Het casco is gebouwd van ge-
straalde plaat, die met 2-
componenten lasmenie is be-
handeld. 
De achterkajuit, die ruim vier 
meter lang is, heeft volledige 
stahoogte. Er bovenop kan 
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* Algemeen  plan. 
* Hetbakdek. 

h/^'P  &&t 

men met mooi weer buiten 
zitten. Ook is er een buiten-
stuurstand. In verband met 
de eis van zeewaardigheid is 
de opbouw zo dicht mogelijk 
gehouden (al zijn er met het 
oog op de ventilatie vele pa-
trijspoorten en ramen, die 
men kan openzetten). Vanaf 
de achterkajuit komt men via 
een kleine ingang in de stuur-
hut. Die deur ligt relatief 
hoog en beschut, zodat er niet 
gauw overkomend water 
door naar binnen zal komen. 
Door de grote breedte (3,80 
meter) is de Macheta-vlet 
een ruim schip, zowel van 
binnen als aan dek. Een beet-
j e krap is alleen de doorgang 
van het gangboord naar het 
voordek. 

Dekken en gangboorden zijn 
van traanplaat gemaakt. 
Standaard zitten in het voor-
schip (achter de kettingbak) 
twee kooien met bergruimte 
eronder en een paar hangkas-
ten. In de vlet waarmee wij 
voeren zat één kooi in het 
voorschip en was aan stuur-

boord een bad- en douche-
ruimte gemaakt. 
De stuurhut is zo groot dat 
sommige eigenaars er ge-
woon twee banken in hebben 
geplaatst, die ze kant en klaar 
bij een meubelzaak kochten. 
'Dat kan uitstekend', zegt 
Barten, 'en het is meestal veel 
goedkoper dan op maat ge-
maakte banken en stoffe-
ring.' 

In de achterhut (nog groter 
dan de salon) is ruimte voor 
een kombuis, een dinette, een 

dubbele kooi en een toilet/ 
douche. 
De vlet, die ongeveer 15 kilo-
meter per uur loopt, moet 

worden uitgerust met een 
diesel van 100 tot 135 pk. Die 
komt te staan in de enorme 
motorruimte onder de stuur-
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*• De Macheta-vlet  in  actie 

hut, flexibel opgesteld en 
voorzien van flexibele of ho-
mokinetische koppeling. 
Barten bouwt ook met veel 
succes dubbele kruiskoppe-
lingen in. 'Als dat goed is in-
gebouwd is het even goed en 
veel goedkoper', zegt hij . 
'Het zit in elke auto en heb je 
ooit meegemaakt dat het ka-
pot ging? Het systeem heeft in 
de watersport alleen maar 
een slechte naam gekregen 
doordat het vaak ondeskun-
dig wordt ingebouwd.' Bar-
ten past het liefst waterge-
smeerde roestvrijstalen 

schroefassen toe. 'Wij heb-

Abonnement ? 
Bel grati s 
06-022 42 22 
Al s u zich wil t abonneren 
op M O T O R B O OT kan 
dat nu sneller dan ooit. En 
zonder kosten of moeite. 
Pak de telefoon en bel gra-
tis: 06-022 42 22. U krijgt 
dan H.P. Teleservice aan 
de lijn , dat ervoor zorgt 
dat u volgende maand 
M O T O R B O OT in de 
bus krijgt. 
U kunt dagelijks - ook in 
het weekeinde - bellen 
van 9 uur "s morgens tot 
half negen 's avonds. 
Een abonnement kost 
ƒ59,60 per jaar (12 num-
mers) . 

ben daar heel goede ervarin-
gen mee', vertelt hij. ' In één 
van de vletten die we hebben 
geleverd draait zo'n as al 
meer dan 4000 uur zonder 
noemenswaardige slijtage.' 
In de beschreven vlet zitten 
twee brandstoftanks van 500 
liter, die zich aan weerskan-
ten van de motor bevinden en 
die ontluchten via zwanehal-
zen in het gangboord. De mo-
tor — in ons schip een 6 cilin-
der Leyland-Thornycroft 
van 113 pk - krijgt lucht via 
luchtkokers met waterkerin-
gen die tegen de stuurhut zijn 
geplaatst in het gangboord 
Een 1000 liter watertank 
staat voor de motor dwars in 
de motorkamer. 

Varen 
Wat het varen betreft doet de 
Macheta-vlet denken aan 
een sleepboot. Het schip ligt 
zwaar en onverstoorbaar in 
het water. Je merkt het nau-
welijks als er iemand aan 
boord stapt. Als de diesel, die 
mooi in het midden en op het 
diepste punt van de boot 
staat, aanslaat, hoor j e diep 
in de buik van het schip een 
licht gezoem. Trillen is er niet 
bij . De motor staat er goed in 
en alles is zo zwaar dat er ook 
niet gauw iets zal gaan trillen. 
Bij het wegvaren komt het 
schip heel geleidelijk in bewe-
ging. Je hebt als schipper alle 
tij d om de manoeuvre in de 
gaten te houden. De grote re-
latief langzaam draaiende 
schroef en het forse roer heb-

* Beluchting motorkamer 

ben het schip goed onder con-
trole. Wind, waar die ook 
vandaan mag komen, heeft 
natuurlijk invloed, maar de 
meer dan veertien ton zware 
vlet laat zich natuurlijk niet 
zomaar uit de koers blazen. 
Je moet er rekening mee hou-
den, maar daar is ook alles 
mee gezegd. Het schip is vrij 
vlug op zijn rompsnelheid en 
loopt rustig en maakt weinig 
golven (in diep water ten-
minste). 

De boot draait kort: zowel 
over bak- als stuurboord in 
minder dan twee scheeps-

lengtes. Rechtuitvarend 
blijf t de vlet goed op koers. De 
bewegingen in golven zijn, 
zoals je van een vlet als deze 
mag verwachten, rustig en 
soepel. 
De Macheta-vlet heeft mooie 
klassieke lijnen. Het schip 
doet dan ook eerder denken 
aan een luxe directievaartuig 
dan aan een jacht. Door zijn 
doordachte ontwerp is het 
schip ook heel wat mans. 
Vergelijkbare schepen wor-
den gebruikt door de red-
dingmaatschappij op het IJs-
selmeer en bij allerlei werk-
zaamheden buitengaats. 
De boot kan tegen een stootje 
en vergt - mits meteen een 
goed verfsysteem deskundig 
wordt opgebracht - weinig 
onderhoud. Daardoor én 
door de grote binnenruimte is 
het een ideaal schip voor 
mensen die lang aan boord 
zijn en veel varen. 

Prij s 
Goedkoop is de Macheta-vlet 
niet. Het casco voorzien van 
tanks, motorfundatie huid-
doorvoeren, relingen, anker-
kluis en roestvrijstalen bol-
ders kost 75000 gulden exclu-
sief btw. Glasdicht en vaar-
klaar komt het schip op onge-
veer 120.000 gulden exclusief 
btw. Compleet met betimme-
ring (van de firma Bloemen 
in Oss) komt de boot op onge-
veer ƒ 250.000 exclusief btw. 

Nacheta-
vlet 
in het kor t 
De belangrijkste gegevens 
van de Macheta-motor-
vlet zijn: 
- afmetingen: lengte 12 
meter, breedte 3,80 meter, 
diepgang 1,20 meter; 
- constructie: rondspant; 
huiddikte 8,5 en 4 milli -
meter (opbouw); spanten 
om de 40 centimeter; 
- motor: naar keuze: 100 
tot 135 pk. 
- ontwerp Dick Lefeber. 
- bouw: jachtwerf en ma-
chinefabriek Barten in 
Wijchen. Telefoon 08894-
12900. 
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Vaartoch t door twaal f provincie s 
Door Gerard Suttor p 

Toen in 1986 de twaalfde provincie werd gesticht, kwam bij 
de Toertochtcommissie van de Koninklijke Nederlandsche 
Motorboot-Club (KNMC) het idee op om een tocht door alle 
twaalf te organiseren. Aangezien het een tocht zou worden 
die een langere periode in beslag zou nemen, dan de normale 
clubtochten, die zo'nlO tot 14 dagen duren, was het duidelijk 
dat het aantal deelnemers niet groot zou zijn. En dat moest 
ook niet, want de afmeermogelijkheden zijn niet overal ge-
schikt voor grotere aantallen schepen. 
Zo schreven dan ook zeven deelnemers in voor deze tocht die 
op 31 mei zou beginnen met verzamelen in Nieuwersluis. 

Utrech t 
Wij , mijn vrouw en ik, had-
denjuist een tocht door Zuid-
en Noord-Holland afgesloten 
en ons schip, een De Ruiter 
trawler van 12,50 meter, met 
een doorvaarthoogte van 
3,50 meter en een diepgang 
van 1,30 meter, die week on-
der de hoede van de eigenaar 
van Restaurant 'de Kam-
pioen' achtergelaten. 
Zondag 1 juni vertrekken we 
uit Nieuwersluis. In verband 
met de doorvaarthoogte van 
de brug in Maarssen van de 
Vecht naar het Amsterdam-
Rijnkanaal (3,75 meter) 
moeten we over Nigtevegt 
omvaren, omdat er één deel-
nemer is, wiens schip (met 
flying-bridge) te hoog is. 
Maar daarom niet getreurd. 
De Vecht is een mooi rivier-
tje, dat bovendien steeds 
schoner wordt, als we dat ten-
minste met eenjaar of twintig 
geleden vergelijken. 
Jammer dat het weer nog niet 
zo erg meewerkt. Het is 
zwaar bewolkt en de tempe-
ratuur komt niet boven de 
14° uit. Het Amsterdam-
Rijnkanaal is gewoonlijk op 
zondag niet zo druk bevaren, 
zodat het hinderlijke rollen 
en stampen wel meevalt. Na 
vij f uur varen komen we om 
13.35 uur bij de Prinses Irene 
sluis in Wijk bij Duurstede. 
De vaart door het zuidelijk 
deel van het kanaal is bedui-
dend aangenamer en de om-
geving is ook veel aardiger 
dan het noordelijk gedeelte. 
Er is minder industrie en het 
uitzicht is weidser. 
Na melden bij de sluis via de 
marifoon, wordt om 14.00 
uur de sluis aan onze kant 
geopend. Het schutten in de-

ze grote sluizen valt ons altijd 
weer mee. Ook op drukke da-
gen zijn er weinig problemen, 
als men maar rustig achterin 
blijf t en vrij blijf t van de be-
roepsvaart. 

Het plan is om vandaag tot 
Rhenen te komen. De Neder-
rij n is, zelfs onder een be-
wolkte hemel, steeds weer 
fraai om te zien. Naarmate 
we verder stroomopwaarts 
komen wordt het landschap 
beboster. Steenfabrieken zijn 
er nauwelijks meer, maar 
hier en daar steekt nog een, 
soms scheefhangende, schoor-
steen, zijn vinger in de lucht. 
Amerongen komt in zicht; de 
sluis daar nemen we in twin-
tig minuten en dan rijst de 
Grebbeberg reeds in de verte 
voor ons op. Ik kan daar nooit 
voorbijvaren zonder aan de 

meidagen van 1940 te den-
ken. 
I n de jachthaven van de 
w.s.v. 'Midden Betuwe' heeft 
onze toertochtleider plaatsen 
gereser\'eerd. Het is een jacht 
haven in opbouw, maar met 
hulp van vele leden en wat 
gelmproviseer vinden we al-
len een goed plaatsje voor de 
nacht. 
De Cuneratoren van Rhenen 
kijk t vanuit zijn serene hoog-
te op ons neer. We zullen on-
der zijn hoede best goed 
slapen. 
Afstand 78 km, 2 sluizen, 8.20 
motoruren. 
Op maandag 2 juni schijnt 
zowaar de zon. De wind is 
wat geruimd naar het noord-
westen en de temperatuur is 
ook wat hoger. Dat ziet er dus 
goed uit voor vandaag. Tot 
Arnhem blijven we in de heu-
velachtige omgeving van de 
Rijn varen. Telkens opnieuw 
verbazen wij ons over het feit 
dat aan de rechteroever de 
heuvels hoog oprijzen en de 
linkeroever geen enkele bult 
vertoont. En dat maakt het 
varen op de Rijn juist zo aan-
trekkelijk. Veel scheepvaart 
is er niet. Een enkel vracht-
schip komt ons tegemoet en 
de pleziervaart laat het ook 
nog grotendeels afweten. We 
moeten wel steeds goed letten 

op de gierponten, die hier de 
oevers met elkaar verbinden. 
Wij blijven dan ook meestal 
tot een honderd meter bene-
den de {Kjn t aan de stuur-
boordswal varen en gaan dan 
voorzichting naar mid%'aar-
water; we kunnen dan als de 
pont onverwacht oversteekt 
altijd de goede kant uit. 
De sluis in Driel werkt en 
vergt slechts twintig minu-
ten. We melden ons meestal 
een kilometer van de sluis en 
als het niet al te druk is, wil de 
sluismeester dan veelal op 
ons wachten. 

Gelderlan d 
Arnhem komt in zicht. Het 
valt altijd weer tegen hoe lang 
het duurt voor we de nauwe 
doorvaart door de stad gehad 
hebben. Dat is natuurlijk niet 
zo verwonderlijk, want de ri-
vier versmalt hier nogal, zo-
dat de stroomsnelheid ook 
wat sterker is. Precies 4 uur 
na ons vertrek uit Rhenen 
ronden we de IJsselkop. Dan 
gaat het met een knap vaartje 
de IJssel af We nemen wat 
gas terug, want waarom zou 
j e je op het water haasten. Ik 
vind de IJssel nog altijd een 
van de mooiste rivieren met 
zijn ontelbare bochten, die 

* Gerard Suttorps Alea lacta op 
de Rijn tijdens de besclireven 
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gelukkig nog niet allemaal 
zijn 'gericht'. Daardoor krij -
gen we soms plotseling schit-
terende vergezichten, maar 
ook de typische boomgroe-
pen doen mee aan de ver-
fraaiing van het landschap. 
Enkele bochten zijn afgesne-
den en vervangen door geka-
naliseerde stukken. In die af-
gesneden armen zijn goede 
jachthavens te vinden, waar 
men een rustige plaats voor 
de nacht kan vinden. Het 
doel van vandaag is Zutphen, 
waar we in het 'Cabinetje' 
met de in geheel varend Ne-
derland bekende havenmees-
ter Bultman, plaatsen zullen 
krijgen. Dat lukt met veel 
passen en meten en zonder 
schrammen. 

We gaan direct na het afme-
ren de stad in. Zutphen is een 
van de oudste Hanzesteden 
en dat is in de gehele binnen-
stad te zien. Ver boven de 
stad torent de St. Walburgis 
met zijn prachtige orgel, ter-
wij l ook de 'Librije' met zijn 
schat aan oude boeken en bij-
bels de moeite van een bezoek 
waard is. 
Talloze steegjes en straatjes 
doorsnijden het Centrum 
met prachtige en zeer goed 
gerestaureerde huizen. Aan 
poortjes en gevels geen ge-
brek. Jammer dat tegen de 
oude stadsmuur een onoog-
lij k houten huis is gebouwd. 
Afstand: 76 km, 1 sluis, 6.45 
motoruren. 
Dinsdag 3 juni was het plan 
om bij Eefde het Twente-
Rijnkanaal op te gaan, maar 
in de Verlengde Hoogeveen-
se Vaart, die we dan een paar 
dagen later zouden passeren 
is een spoorbrug gestremd, 
zodat we een ander plan moe-
ten trekken. We laten de 
rondrit over Almelo, Coevor-
den en Hoogeveen liggen en 
gaan rechtstreeks naar 
Zwartsluis. 

Een paar weken later hebben 
mijn vrouw en ik dit stuk toch 
gevaren en ik las daarom dit 
bijzondere en aantrekkelijke 
tochtje maar in dit reisver-
slag in. 
Een half uur na vertrek uit 
Zutphen komt men aan de 
sluis in Eefde. Afhankelijk 
van de waterstand op de IJs-
sel IS het verval v an deze sluis 
rond zes meter. Er is weinig 

* Sluis bij Dnel 

gelegenheid voor plezier-
vaart om voor en achter \ast 
te maken, maar de sluismees-
ter laat het water zó rustig 
binnenkomen, dat men ei-
genlijk in het geheel niet zou 
hoeven vast te maken. Met 
een halfuurtje zijn wc boven 
en varen het kanaal in. Een 
kanaal dat omzoomd is met 
struikgewas en hele rijen po-
pulieren. Het gezang van vo-
gels is overweldigend, geen 
wegen langs het kanaal, al-
thans niet tot voorbij Lo-
chem. Maar ook dan heeft 
men daar nagenoeg geen 
zicht op omdat ook daar 
struiken de weg aan het va-
rende oog onttrekken. 

Overijsse l 
Na goed drie uur varen ko-
men we aan de splitsing naar 
Almelo. Rechtdoor gaat het 
kanaal naar Delden, Hengelo 
en Enschede, maar wij willen 
wel weer eens naar Almelo, 
waar de Almelosche Water-
sportvereniging een goede 

jachthaven heeft. Wel een 
beetje ver van de stad, maar 
op niet te grote afstand lopen 
is een bushalte. We begroe-
ten wat oude bekenden - we 
waren jaren geleden n.l. lid 
van deze vereniging - en la-
ten ons schip veilig achter on-
der de hoede van de haven-
meester. We gaan een paar 
dagen naar huis. 
Afstand 57 km, 1 sluis, 5.00 
motoruren. 

De vaart van Almelo naar 
Coevorden voert over het 
Overijssels kanaal ook wel 
Kanaal Almelo-De Haan-
drik geheten. De dorpen 
langs het kanaal hebben een 
typische lintbebouwing en 
zijn over het algemeen niet 
ouder dan goed honderd jaar. 
Ze zijn meestal ontstaan uit 
vestigingen van mensen uit 
Drente, die hier een beter 
stuk grond dachten te treffen. 
De bruggen worden vlot be-
diend en hier en daar komen 
we goede aanlegplaatsjes te-
gen aan oude loswallen. Voor 
één van de bruggen in Ber-
gentheim, die tussen de mid-
dag sluit, maken we vast sa-

men met een motorboot uit 
IJmuiden, die voor de eerste 
sluis al bij ons aansloot. Na de 
lunch gaan we gezamenlijk 
weer verder. Na de open-
staande sluis bij de Haan-
drik, waar de Vecht het ka-
naal kruist, krijgt het kanaal 
een andere naam, Coevor-
den-Vechtkanaal. Het voert 
door een wat armer land-
schap dan het vorige traject, 
maar het blijf t de moeite 
waard om in dit zo weinig 
bevaren deel van ons land te 
zijn. 

Drent e 
Coevorden heeft een uitste-
kende jachthaven in een zij-
arm van het kanaal met hou-
ten steigers, een waterkraan 
en midden in de stad. 
Het is een oud vestingstadje 
met stervormige wallen, die 
nu grotendeels veranderd 
zijn in stadsparken. Het kas-
teel van Coevorden is er nog 
en is niet zo lang geleden na-
gebouwd in Vancouver, de 
stad in Canada, wier naam is 
afgeleid van Coevorden. 
Na een beetje rondgeslenterd 
te hebben, er is niet zo veel te 
zien, gaan we tijdig onder 
zeil. 

Afstand 39 km, 1 sluis, 4.55 
motoruren. 
De volgende dag maken wc 
om 8.55 uur los. De IJmuide-
naren gaan niet verder mee. 
de kapiteinse heeft wat mal-

• Hoogeveense vaart. 
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heur en wil eerst een dokter 
consulteren. In het Stieltjes-
kanaal ligt een sjxxjrbrug van 
de N.A.M., die volgens alle 
gegevens open zou moeten 
staan. Dat is niet het geval. 
Het blijk t dat er een olietrein 
moet komen. Na een halfuur-
tje wachten komt hij er weer 
aan en gaat de brug draaien. 
Tenminste dat denken we, 
maar we zullen eerst moeten 
wachten op de genoemde 
trein. Die komt inderdaad en 
vij f minuten later zijn we 
door de brug. Dan weer ver-
der door een weids land, waar 
hier en daar verspreid boe-
renhofsteden oprijzen. 
Bij Nieuw Amsterdam kan 
men stuurboord uit naar Em-
men, maar wij besluiten om 
bakboord uit de Verlengde 
Hoogeveense Vaart in te 
gaan in de richting Hooge-
veen. Opvallend is dat in de 
Drentse kanalen tot Hooge-
veen overal wallen zijn, waar 
over een lengte van een hon-
derd meter meerpaaltjes ge-
slagen zijn. Daar wordt rede-
lij k druk gebruik van ge-
maakt door veelal kleinere 
motorboten, hoewel ook de 
grotere hier niet zeldzaam 
zijn. De spoorbrug, waar-
door we in de Twaalf Provin-
ciën-tocht deze route niet 
konden varen, is gereed en 
draait vlot. 

Verder naar Noordsche 
Schut. We twijfelen of we bo-
ven de sluis aan een graswal 
zullen afmeren of door de 
sluis heen gaan. We doen het 
laatste en vinden aan stuur-
boord een betonnen kade, 
waaraan we schitterend kun-
nen liggen. Een uurtje later 
komen toch de IJmuidenaren 
aan, varen voorbij, maar ko-
men, omdat ze verderop geen 
plek kunnen vinden, weer te-
rug en meren bij ons af. Ge-
lukkig viel het doktersbezoek 
mee. 

's Avonds maken we een 
praatje met een rentenieren-
de boer en zijn vrouw die in 
een huisje vlak bij onze lig-
plaats wonen. Aangezien ik 
van de zelfde leeftijd ben, ha-
len we wat herinneringen op 
aan de 'goede oude tijd'. 
Afstand 40 km, 2 sluizen, 5.15 
motoruren. 
Om tien over negen gaan we 
weer op weg. We willen van-
daag naar Zwartsluis, onze 
vroegere thuishaven. We 

passeren de Brugsluis en de 
Ossesluis zonder problemen 
en vlot. De Hoogeveense 
Vaart is voorbij Hoogeveen 
afwisselend begroeid met 
struiken en geeft daardoor 
mooie doorkijkjes op het 
Drentse land. Vroeger ging 
de vaart door Hoogeveen, 
maar sinds een aantal jaren is 
een nieuv\ kanaal om de stad 
heen gegraven. Jammer ge-
noeg kun j e niet meer in de 
stad komen met de boot. Dat 
had een heel eigen bekoring. 
Bij de Rogatsluis gekomen, 
moeten we wachten voor de 
middagpauze; wij nemen dat 
ook waar door het gebruike-
lijk e glaasje bier te drinken 
gevolgd door lekker vers 
bruin brood. 

We rekenen uit, dat als we 
vlot door de sluis kunnen, we 
in Meppel de spoorbrug van 
13.10 uur kunnen halen. Zou 
dat niet lukken, dan moeten 
we daar een uur wachten. De 
afmeermogelijkheden zijn 
niet zodanig, dat dat een on-
verdeeld genoegen is; boven-
dien ligt er een druk bereden 
weg naast. 
We hebben geluk en zijn ruim 
vij f minuten te vroeg. We zijn 
niet de enigen die door de 
brug willen en langzaam 
gaan we de vaart van Meppel 
in. De pas aangelegde, keuri-
ge ligplaatsen aan de kades 
van Meppel zijn vol bezet. Er 
kan geen roeiboot meer tus-

sen en we vragen ons af, wat 
er behalve de markt, nog 
meer aan de hand kan zijn. 
Dat blijk t later als we voor de 
sluis van Meppel komen. De 
TROS maakt er een opname 
van het programma 'Fiets 
hem erin'. Met wat moeite 
worden we allemaal in de 
sluis geprikt en laten we 
Meppel achter ons. 
Onderweg in het Meppeler-
diep laten we even onze ka-
chel voor inspectie uitbou-
wen en varen een uurtje later 
door naar Zwartsluis. Daar 
krijgen we onze eigen oude 
ligplaats vlak voor het haven-
kantoor van havenmeester 
Ter Haar. We zijn weer thuis, 
vinden we. 

Afstand 60 km, 4 sluizen, 5.40 
motoruren. 
Vanaf hier neem ik de draad 
weer op van de Twaalf Pro-
vinciëntocht van de KNMC . 
We bezoeken met het hele ge-
zelschap het Veenmuseum 
in Borgercompascuum. Een 
bus brengt ons er heen. Voor 
mensen die zijn grootge-
bracht in het westen is dit 
openluchtmuseum een open-
baring. Een oud smalspoor-
treintje brengt ons door het 
uitgestrekte veenveld, waar 
uit stammetjes bestaande pa-
den en wegen te vinden zijn. 
Ondanks het zeer slechte 
weer met striemende regen-
vlagen, amuseren wij ons 
kostelijk. Een gepensioneer-

de turfwerker laat ons gedu-
rende een wandeling zien, 
hoe turf gestoken werd en te 
drogen gelegd. Maar ook 
werd machinaal turf gewon-
nen. De machines staan niet 
te roesten, maar worden re-
delijk goed geconserveerd om 
de bezoekers te laten zien hoe 
het allemaal ging vroeger. 
Een trekschuit brengt ons te-
rug naar het 'dorp', waar we 
nog een aantal plaggehutten 
bekijken. Brrrr. 
Bij de 'Watergeus' in Zwart-
sluis zijn inmiddels een paar 
technische zaken in de mo-
torruimte opgeknapt, zodat 
de extra rustdag ons goed van 
pas kwam. 

Flevolan d 
Vrijdag 6 juni gaan we met 
een temperatuur van 12°, 
stromende regen en een stijve 
noordwestenwind weer ver-
der. De volgende pleister-
plaats zal Langweer zijn. We 
gaan, omdat we de twaalfde 
provincie ook moeten aan-
doen, door de Noordoostpol-
der. De schutting in de 
Voorst, van het Vollenho-
vense Meer naar de polder, 
een verschil van rond 5 me-
ter, gaat snel. In de sluiswand 
zijn aan de noordzijde ijzeren 
pijpen aangebracht, zodat 

* Lemster sluis. Foto Hans 
Guikink. 
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een lijntj e daarom heen rus-
tig op de eigen bolder kan 
worden vastgezet. Door het 
Voorsterbos, waar de uitwa-
tering van het waterloopkun-
dig laboratorium in de Lem-
ster Vaart komt, naar de 
Marknessersluis, die nog 
eens een meter omlaag gaat. 
Het varen door dit eerste ge-
deelte van de polder is vol 
afwisseling door de gevari-
eerdheid van de akkerbouw-
gewassen. Lage schepen kun-
nen echter daarvan niet zo-
veel zien, omdat langs de 
vaart een dijkje ligt, dat het 
uitzicht belemmert. Dat is 
weliswaar niet overal het ge-
val, maar kan toch storen. 
Zodra echter Emmeloord ge-
passeerd is, met vlak daar-
voor de eerste vaste brug 
(hoog 6,50 meter) is dat leed 
geleden, want dan komt men 
stuurboord uit varend in het 
kanaalgedeelte dat naar 
Lemmer voert. Dit deel is aan 
stuurboord over de gehele 
lengte begroeid, voert zelfs 
door een stukje Kuinderbos. 
Aan de andere kant afwisse-
lend akkers en bomen. Enke-
le loswallen noden tot over-
nachten midden in Gods vrije 
natuur, maar wij varen door. 
Er is vandaag vanwege de 
wind wat meer beroepsvaart 
van schepen met spitslengte, 
die de omweg door de polder 
voor lief nemen in plaats van 
de risico's van het IJssel-
meer. Dat betekent voor ons 
wat extra oponthoud voor de 
Friesche sluis, maar dat 
hoort er nu eenmaal bij . 

* Lemmer. Foto Hans Guikink. 

Frieslan d 
Na een uurtje zijn we boven 
en gaan via de Lemstersluis 
het dorp Lemmer in. Voor 
één van de bruggen wachten 
we op de tochtgenoten, om-
dat we niet allen tegelijk 
schutten konden. Na twee 
uur is het zo ver dat het gezel-
schap weer compleet is en 
gaan we via de Grote Brekken 
en Koevorder Meer naar de 
Janesloot, die naar de Lang-
weerder Wielen voert. In 
stromende regen meren we af 
in het dorp aan de kade, na 
overigens eerst nog, tezamen 
met de opvarenden daarvan, 
een aantal zeilboten verhaald 

te hebben. Als we net klaar 
zijn, komt de havenmeester. 
Afstand 63 km, 4sluizen, 7.50 
motoruren. 
De barometer weigert om 
maar een streep naar boven 
te gaan als we de volgende 
dag, zaterdag 7 juni, op weg 
naar het natuurgebied 'Prin-
cehof gaan. Het blijf t be-
wolkt, maar gelukkig houden 
we het tot de middag droog. 
De vaart door het Friese 
landschap is weer totaal 
anders. Wijde vergezichten, 
veel zwartbont vee, kapitale 
boerderijen, grote melkop-
slagtanks, gaan aan ons oog 
voorbij. 

In Eernewoude bunkeren 
we, terwijl een mager zonne-
tje zich af en toe even laat 
zien, gasolie. We meren af 
voor Hotel 'Princehof, waar 
we 's avonds gezamenlijk de 
maaltijd genieten. 
Afstand 31 km, 3.15 motor-
uren. 
Ei ziet, zondagmorgen laat 
de barometer zo maar een 
stijging van 12 millibar zien. 
Zou het dan toch nog beter 
worden? Of zou het dezelfde 
variëteit worden, die we ook 
vorig jaar op onze tocht naar 
Parijs gehad hebben: 3 weken 
regen en twee weken zon? Af-
wachten maar. 

* In de jachthaven van Bergum 
worden de schepen gepavoi-
seerd ter gelegenheid van de 
verjaardag van een van de deel-
nemers aan de 12-provincien-
tocht. 

We besluiten, omdat we de 
volgende dag naar Gronin-
gen willen en dat een fors eind 
is, om vandaag al een stukje 
in die richting te varen. Los-
gemaakt dus en via wat om-
wegen door het prachtige na-
tuurgebied. Diepe Gat, Prin-
sendijk. Geeuw, naar Ber-
gum te varen. We hebben 
trouwens vandaag nog een 
feestje ook, want één van onze 
vrienden, Bert van Leeuwen, 
ziet vandaag Isaac. En daar 
willen we wat aan doen. Met 
de havenmeester van Ber-
gum wordt even gesmoesd en 
Bert krijgt het slechtste 
plaatsje van de haven, hele-
maal uit het zicht van alle 
anderen. Wat hij niet weet. 
maar wij wel, is dat hij straks 
een koningsplaats zal krij -
gen, maar wij willen eerst alle 
schepen pavoiseren ter ere 
van het heuglijke feit. Als hij 
dan later toch mag komen en 
naast de Alea lacta, een zus-
j e van zijn schip, vastmaakt, 
staat hij stomverbaasd te kij -
ken. Dat het feestje uitbundig 
was, zal duidelijk zijn. 

Afstand 15 km, 1.30 motor-
uren. 

Volgende keer: 
Van Groningen 
naar 
Zuid-Holland 
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Evenhuis (E.Z.) waarschuwt voor  hoge sluisgelden 
Staatssecretaris Evenhuis 
van Economische Zaken 
heeft vorige maand gewaar-
schuwd voor de nadelige ge-
volgen, die hoge brug- en 
sluisgelden kunnen hebben 
voor de ontwikkeling van het 
vvatertoerisme. 
Bij de officiële opening van de 
Demmerikse sluis (waarover 
we elders in dit nummer be-
richten) hekelde hij de tarie-
ven die onder meer worden 
gehanteerd op en rond de 
Vinkeveense plassen. 

De staatssecretaris rekende 
voor dat een watertoerist uit 
Amsterdam (dat sterk op 
Vinkeveen is georiënteerd) 
ƒ 35 moet neertellen op het 
korte reisje van de hoofdstad 
naar \ ' inkeveen. 
"Het heffen van dit soort be-
dragen, die toch van enige 
omvang zijn', zo zei de be-
windsman, 'kan ertoe leiden 
dat de watertoerist V'inke-
veen gaat mijden. En dat is 
juist niet de bedoeling.' 
Hij wees erop dat de restau-

ratie van de Demmerikse 
sluis, die tot stand kon komen 
dankzij voorbeeldige samen-
werking tussen rijk , provin-
cie, gemeente, waterschap en 
bedrijfsleven, vooral bedoeld 
is om het watertoerisme te 
stimuleren. 
Een andere zaak die de ont-
wikkeling kan verstoren be-
treft volgens de heer Even-
huis het grote aantal 'wildlig -
gcrs' in V'inkeveen, boten dus 
die buiten jachthavens een 
ligplaats hebben. Volgens 

Meer aanlegplaatsen 
in De Biesbosch 
Het recreatieschap Natio-
naal Park de Biesbosch heeft 
dit jaar het aantal aanleg-
plaatsen in zijn beheersge-
bied aanzienlijk uitgebreid. 
De voorzieningen concentre-
ren zich op het zuidelijke deel 
van de Brabantse Biesbosch, 
waar de druk van de water-
sport het grootst is (op mooie 
zomerdagen liggen er onge-
veer 3000 boten). 
Men treft hier nu de volgende 
voorzieningen aan; 
- Aan het eind van het 
Noordergat van de Plomp 
twee speelweiden. Daar heb-
ben de afmeermogelijkheden 
nu een lengte van 112 meter 
aan de noordkant en 85 meter 

aan de zuidzijde. 
- Bij de Toontjesplaat kan, 
door hen die daar willen wan-
delen, nu uitstekend worden 
afgemeerd. Er mag van die 
voorziening niet permanent 
gebruik worden gemaakt. 
- Er komt hier nog een aan-
legvoorzicning voor zo'n 30 
boten, waarvoor de drieda-
genregeling geldt. 
- In het Gat van de Kerk-
sloot, bij de Heuvels van Mo-
ken, is een aanlegsteiger die 
plaats biedt aan circa 40 bo-
ten. Op één van die kunstma-
tige heuvels komt een uit-
zichtplateau, dat het moge-
lij k maakt een blik op de 
spaarbekkens 'Gijster' en 

'Honderdendertig' te werpen 
(om iets van de spaarbekkens 
te zien behoeven de dijken 
niet meer betreden te 
worden). 
- Meer in het midden van de 
Brabantse Biesbosch zijn 
langs de Petruspiaat de aan-
legmogelijkheden bij de 
speelweiden en strandjes ver-
groot. De verschillende be-
schoeide oevers zijn daar van 
west naar oost repectievelijk 
112,44, 75 en 100 meter lang. 
- Langs de daartegenover 
gelegen Rietplaat is het zand-
strand uitgebreid. Iets waar-
aan vooral bij gezinnen met 
kleine kinderen grote behoef-
te bestond. 
- Aan de noordoostkant van 
diezelfde Rietplaat zijn stei-
gers geslagen, waaraan uit-
stekend en beschut kan wor-
den afgemeerd en overnacht. 

hem doen die eindeloze rijen 
schepen afbreuk aan de 
schoonheid van het land-
schap waarvan het gebied het 
nu juist moet hebben. Hij 
drong er bij autoriteiten en 
bedrijfsleven op aan om naar 
oplossingen te zoeken die ook 
door minder draagkrachtige 
watersporters op te brengen 
zijn. 

Passantenhaven 
in Cuij k 
Het gemeentebestuur van 
Cuijk heeft ƒ 750.000 uitge-
trokken voor de aanleg van 
een passantenhaven aan de 
Maas. 
Het gaat om 20 ligplaatsen 
aan stevige hardhouten drij -
vende steigers, die door een 
golfbreker worden be-
schermd tegen de hekgolven 
van de passerende scheep-
vaart. 
De winkels liggen in de direc-
te nabijheid, terwijl een mooi 
wandelpad en een kunstwerk 
het geheel nog verfraaien. 
Wie (vouw)fietsen aan boord 
heeft, kan van hieruit tochtjes 
maken in de prachtige omge-
ving. 
Hoewel overnachten niet is 
toegestaan - daarvoor ver-
wijst het gemeentebestuur 
naar de jachthaven van de 
watersportvereniging aan de 
Kraayenbergse plassen -
mag de gehele dag onbeperkt 
worden afgemeerd. 
Om het bezoek nog wat te 
stimuleren wordt géén ha-
vengeld geheven. 
Wel is het de bedoeling dat er 
op één plaats een tappunt 
met slang voor het tanken 
van drinkwater komt. 
Het gemeentebestuur laat 
het van de ontwikkelingen af-
hangen of er in de toekomst 
ook nog een toilet-douche-
cabine moet komen. 
Verwacht mag worden dat de 
accommodatie in oktober ge-
reed komt. 
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Elektronische 
weers-
informatie 
Het K N M I , de uitgeverij 
Kluvver in Zwolle en de Com-
puter Management Group 
CMG in Amstelveen werken 
samen aan een nieuw sys-
teem voor het verstrekken 
van weersinformatie voor be-
drijfsmatig gebruik. Het zal 
in de tweede helft van 1988 
operationeel moeten zijn. 
Het project heeft betrekking 
op kUmatologische informa-
tie, actuele weerberichten en 
gespecialiseerde verwachtin-
gen voor korte of langere ter-
mijn (van twee uur tot twee of 
drie dagen). 

De afnemers zullen tegen be-
taling de beschikking over 
deze gegevens kunnen krij -
gen via elektronische hulp-
middelen als videotex en 
'voice-response' (de zoge-
naamde computerstem). 
Ook zullen de gcgcv cns in de 
computer kimnen worden in-
gevoerd. 

Zweedse 
werkboot 
De Zweedse werf 'Smuggler 
Marine' heeft een snelle 
werkboot van 13 meter ont-
wikkeld, die 40% lichter is 
dan een vergelijkbare boot 
met plastic romp en toch is er 
meer nuttige ruimte en een 
grotere stijfheid. De maat-
schappij is voornemens een 
serie van soortgelijke boten, 
tot aan 27-meter modellen 
toe, voor civiel en militair ge-
bruik te lanceren. 
Het prototype van de 13-me-
ter Smuggler '384' bezit een 
hoog gehalte aan koolstof- en 
aramidehars versterking in 
een romp die als één geheel 
met een minimum aan ge-
raamte is gebouwd. De voort-
stuwing geschiedt door een 
enkele Scania DSI 14 motor 
die direkt aan een Hamilton 
361 waterstraaimotor is ge-
koppeld. 

De 14-liter Scania diesel is 
een viertakt turbomotor met 
een verbrandingsluchtkoeler 
die zeewater gebruikt. 

Nieuwe motoren van Mariner 

De Amerikaanse fabrikant 
van buitenboordmotoren 
Mariner heeft twee nieuwe 
drie-cilinder motoren en een 
V-6 motor uitgebracht. 
De drie-cilinders, met 75 en 
90 pk, zijn gebaseerd op het-
zelfde 1165 cc motorblok. 
Het onderwaterhuis is zo ont-
worpen, dat de propeller ook 
bij extreem hoge belastingen 
optimaal functioneert. Aan 
de rechterzijde van de kap is 
door een kijkglaasje de stand 
van het oliepeil van het olie-
injectiesysteem af te lezen. 
Het olietankje staat elektro-
nisch in verbinding met het 
afstandsbedieningspaneel. 
Daalt de oliereserve onder de 
dertig procent, dan zorgt een 
hoorn voor een waarschu-
wingssignaal. De motoren 
zijn uitgerust met een door 
een thermostaat geregeld 
koelsysteem. 

De V-6 motor heeft de naam 
220 Magnum EFI gekregen. 
De toevoeging EFI slaat op 
de elektronische brandstofin-
jectie (Electronic Fuel Injec-
tion), waarmee hij is uitge-
rust. Dank zij dit systeem kan 
zelfs uit inferieure benzine 
met een laag octaangetal het 
maximale vermogen worden 
verkregen. Een waterschei-
dend filter houdt de brand-
stofzuiver. Ook dit systeem is 
beveiligd en geeft een hoorn-
signaal vNanneer water in de 

* Een van de nieuwe driecilinder 
motoren van Manner. 

brandstof wordt ontdekt. 
De cilindervoeringen van de 
220 Magnum EFI zijn in 
chroom uitgevoerd, wat leidt 
tot een snelle overdracht en 
afvoer van warmte. Hiervan 
gaat een gunstig efiect uit op 
het brandstofverbruik. 
Het motorblok is uit één stuk 
gegoten, waardoor het ge-
bruik van pakkingen vervalt 
en een efilciëntere koeling 
wordt verkregen. 

Zelf schutten 
op 
Randmeren? 
Rijkswaterstaat is bezig met 
een studie naar de mogelijk-
heden de capaciteit van de 
Roggebotsluis tussen Kam-
pen en Dronten en de Nijker-
kersluis bij Zeewolde te ver-
groten. Men verwacht vooral 
veel van automatisering in de 
strijd tegen de lange wachttij-
den voor beide sluizen. 
Bij Rijkswaterstaat wordt ge-
dacht aan een systeem waar-
bij de watersporter op be-
paalde tijden zijn eigen schip 
mag schutten. Voorwaarde is 
dan wel dat de bruggen ovei 
de sluizen niet open hoeven. 
Het is dan ook de bedoeling 
dat de doorvaarthoogte be-
perkt blijft . Resultaten van 
een en ander mogen pas na 
1990 worden verwacht. 

Schuttevaer 

RP te Water: 1000-ste vaarbewijs 
De commandant van de RP 
te Water, kolonel Den Brce-
jen, heeft vorige maand het 
vaarbewijs uitgereikt aan de 
duizendste geslaagde die de 
opleiding van zijn dienst 
heeft gevolgd. 
Het opleidingsinstituut van 
de RP te Water, dat in Am-
sterdam is gevestigd, gaat na-
melijk onverdroten door met 
het opleiden van kandidaten 
voor dit bewijs, dat minister 
Smit-Kroes niet meer van 
plan is in te voeren. 

De RP te Water verzorgt de 
opleiding voor het eigen per-
soneel, maar ook voor andere 

* Wachtmeester Loes Huizing 
neemt haar vaarbewijs in ont-
vangst van kolonel Den Breejen 

overheidsdiensten die met 
het water te maken hebben, 
zoals de douane, Rijkswater-
staat en Justit ie. 
Het duizendste diploma is 
behaald door Loes Huizing 
(23), die als wachtmeester 
verbonden is aan de rijkspoli-
tie in het Drentse Roden. De 
groep Roden van de (land-
dienst van de) rijkspolitie 
heeft toezicht op de plezier-
vaart en de sportvisserij op 
het Leekstermeer, op de 
grens van Groningen en 
Drente. Diverse leden van de 
groep hebben dan ook het zo-
genaamde korpsvaarbewijs 
behaald. 

Loes Huizing en haar colle-
ga's maken bij de patrouille-
ring gebruik van een Boston 
Whaler met een Mercury-
buitenboordmotor. 
Kolonel Den Breejen wees er-
op dat het voor de politie-
functionaris, die toezicht 
moet houden, van belang is 
dat hij of zij goed op de hoogte 
is van de wetgeving en de ge-
dragsregels op het water. En 
hij voegde eraan toe het even-
eens van belang te vinden dat 
de recreatieschipper er ken-
nis van neemt. 
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NNWB protesteert 
tegen btw-plan 

Schepeiidag 
Enkhuizen 
In de 'baai' van het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen 
wordt zaterdag 5 september 
een manifestatie van schepen 
gehouden. Hieraan nemen 
botters, klippers, tjalken, 
klassieke scherpe boten, 
jachten en (stoom-)sleepbo-
ten deel, bij elkaar zo"n twee-
honderd. Zij zullen zijn afge-
meerd aan dekschuiten. Tot 
de 'spektakelstukken' beho-
ren de in 1900 gebouwde 
stoomsleepboot Christiaan 
Brunings en de hasselteraak 
Annigje, de laatste geladen 
met turf. 

Ter gelegenheid van de ma-
nifestatie zullen dertien klas-
sieke motorjachten in kon-
vooi van Stavoren naar Enk-
huizen varen. Onder deze 
schepen de 'Tjet Rixt' een 
zeekruiser van 17,30 meter, 
gebouwd in 1915. Daarnaast 
zullen een 12m sharpy, een 
boeier, een Noordzeebotter, 
de Zeeuwse poon Ouder-
hoek, de pas gerestaureerde 
bons RW 6, een Marker rond 
en enkele twaalf-voetsjoUen 
aan de tocht deelnemen. 
De manifestatie wordt omge-
ven met tal van aanverwante 
activiteiten. Naast de de-
monstraties visroken en ta-
nen die altijd al in het Zuider-
zeemuseum te zien zijn, kan 
ook het werk van zeilmakers, 
kuipers en andere maritieme 
ambachtslieden worden be-
keken. Voor liefhebbers van 
touwknopen zijn er duizen-
den verschillende knopen, 
gemaakt door het Internatio-
nal Guild of Knob Tycrs. 
Ook verschijnt een speciaal 
nummer van het tijdschrift 
Spiegel der Zcilvaart, gewijd 
aan de Nederlandse varende 
monumenten'. 

bi j  Renaud 
Het technisch Bureau Re-
naud te Woubrugge impor-
teert instrumenten van het 
Duitse merk Idea. Het be-
treft een uitgebreide scala 
scheepsinstrumenten zoals 
loggen met en zonder dagtel-

De Noord Nederlandse Wa-
tersfxjrt-bond heeft bij de mi-
nister van financiën gepro-
testeerd tegen de plannen om 
verenigingshavens te bren-
gen onder de btw. 
In een brief aan de minister 
wijst de bond (waarbij 90 wa-
tersportverenigingen in het 
noorden zijn aangesloten) er-
op dat een groot aantal wa-
tersporters 'met een kleine 
beurs' de dupe dreigt te wor-
den van de plannen. 
De bond maakt vooral be-
zwaar tegen het argument 
dat de Hiswa heeft aange-
voerd, namelijk dat de btw-
vrijstclling voor vereni-
ginghavens concurrentiever-
valsend zou zijn. Vereni-
gingshavens waren er vaak al 
vóór commerciële havens. 

Yamaha 
100 jaar 

100 jaar geleden, in 1887, 
werd door de heer Torakusu 
Yamaha het eerste Japanse 
orgel gebouwd. Dit werd te-
vens het eerste Yamaha 
produkt. 
In 1892 begon Yamaha met 
het exporteren van zijn pro-
dukten. Vanaf 1900 werden 
ook piano's in produktie 
genomen. 
In 1954 begon de produktie 
van Yamaha motoren en in 
1955 werd Yamaha Motor 
Co. Ltd. opgericht. Vele pro-
dukten, gericht op vrijetijds-
besteding, werden in de jaren 
daarna door Yamaha ont-
wikkeld. 

Ier, windsnelheid en wind-
richting, dieptemeters zowel 
analoog als digitaal en 
motorinstrumenten. 
Nadere informatie: Bureau 
Renaud, Woubrugge, tele-
foon 01729-8984. 

zegt de bond, die er tevens op 
wijst dat veel bootbezitters 
doelbewust voor een vereni-
ging kiezen, omdat ze niet af-
hankelijk willen zijn van een 
exploitant. 
De bond wijst verder op de 
grote activiteiten van de le-
den bij het aanleggen van ha-
vens en bij bijbehorende 
voorzieningen, waardoor in-
vesteringen en leningen veel-
al niet nodig zijn. 
Het verhuur van ligplaatsen, 
zo zegt de NNWB verder, is 
het best te vergelijken met 
verhuur van onroerend goed 
en dat is in ons land vrijge-
steld van btw. Een vergelij-
king van liggeld met parkeer-
geld wijst de bond daarom 
van de hand. Wel is verhuur 
van een ligplaats van een 
boot te vergelijken met de 
verhuur van garageboxen: 
dat is immers ook een vorm 
van permanente stalling en 
die is vrijgesteld van btw. 

Men verwacht zaterdag 19 
september (10-21 uur) en 
zondag 20 september (10-17 
uur) ruim 6.000 toeschou-
wers op de 2-jaarlijkse mani-
festatie Den Bosch Maritiem. 
Het aantal historische vaar-
tuigen, zoals oude platbo-
dems, stoomboten en zalm-
schuiten uit Nederland en de 
omliggende landen groeit 
ook dit jaar weer. Men rekent 
gezien de inschrijvingen op 
een kleine 200 schepen, die 
woensdag 16 september van-
uit Willemstad, Alem en Go-
rinchcm richting Heusden 
varen, waar ze 17 september 
aanleggen. Vandaar wordt 
een dag later, vrijdag 18 sep-
tember, naar Den Bosch ge-
varen, waar die avond de tra-
ditionele gondelvaart, kroe-
gentocht en het vuurwerk op 
het programma staan. 
In tegenstelling tot andereja-
ren zijn er aanzienlijk meer 
activiteiten op en langs het 

Reddincjbrigades 
rui m 2000 keer 
in actie 

Meer dan 2000 keer zijn de 
reddingbrigades langs de 
kust en op binnenwater vorig 
jaar in actie gekomen om wa-
tersporters en zwemmers, die 
in moeilijkheden waren ge-
raakt, te helpen. 
Vooral surfers moesten de 
brigades veel te hulp komen, 
maar ook andere waterspor-
ters verschaften deze redders 
handen vol werk. Dat blijk t 
uit het verslag over 1986, dat 
de Koninklijke Nederlandse 
Bond tot het Redden van 
Drenkelingen heeft gepubli-
ceerd. 

Het volgende overzicht geeft 
een beeld van het aantal ac-
ties van de brigades en van de 
categorieën die hulp kregen. 

Kust Binnen Totaal 

Zwemmers 225 134 359 
Zeilers 144 180 324 
Surfers 380 938 1318 
Motorboten 79 93 172 

water. De rijkspolitie bij-
voorbeeld toont de bekende 
RP 69 aan de kop van de Bre-
de Haven. Er komen stands 
met scheepsbenodigdheden, 
souvenirs, kunstwerken. 
Zondag 20 september ver-
trekt de vloot weer via de Ert-
velderplas. 

Voor informatie kan men bel-
len met J. Rovers, telefoon 
073-210660. 

Deense kaarten 
Voor de door de Deense hy-
drografie uitgegeven water-
sportkaarten serie 2 zijn twee 
nieuwe bladen uitgekomen. 
Blad 122s ter vervanging van 
de bestaande kaart, en blad 
94s als aanvulling op de set. 
De prijs bedraagt per kaart 
ƒ 13,20incl.b.t.w. Beide bla-
den zijn verkrijgbaar bij Da-
tema Delfzijl en Rotterdam. 

Idea-instrumenten 

200 oude schepen naar 
Den Bosch Maritie m 
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Sperry-kaartplotte r  voor  grote jachten 
Sperry in Vlaardingen (on-
der meer scheepselektronica 
en -besturingen) brengt een 
elei tronisch kaartplotsys-
teeni op de markt dat is ont-
wikkeld voor de handels vaart 
en de visserij, maar dat ook 
geschikt is voor grotere 
jachten. 

Het bestaat uit een personal 
computer, die geschikt is 
voor de programma's die op 
IBM-computers draaien, en 
uit een kleurenmonitor. De 
computer is gemarinisecrd, 
wat wil zeggen dat zowel de 
kast als het soldeerwerk en de 
prints waterdicht zijn ge-
maakt en bestand tegen de 
inwerking van zout. 
De Quod-1000, zoals het sys-
teem heet, is ontwikkeld door 
Quodtronics in Den Helder. 
Het moet worden gekoppeld 
aan een Decca-, Loran-, Sat-
nav- of GPS-navigator. 
Het beeldscherm projecteert 
de zeekaart met daarin de po-
sitie van het schip en eventu-
eel de uitgezette route. 
De kaart kan op 11 verschil-
lende schalen worden gepro-
jecteerd: van 1:2000 tot 1:1,5 
miljoen. 

Men kan de lawine van gege-
vens, waaruit men kan kiezen 
zelf aanvullen met zaken die 
men onderweg tegenkomt, 
zoals geschikte ankerplaat-
sen, visstekken, nieuwe ton-
nen of wrakken of andere wij -
zigingen. Ook kan het sys-
teem een bepaalde reis in het 
geheugen opnemen, zodat 
men alle gegevens later kan 
opvragen. 
Wie het systeem gebruikt 
hoeft andere instrumenten 
zoals kompas en log nauwe-
lijk s meer te raadplegen. Op 
het scherm zijn namelijk per-
manent positie, koers, snel-
heid en de afstanden tussen 
het vorige en het volgende 
routepunt af te lezen, alsme-
de afwijkingen van de uitge-
zette koers en de verwachte 
aankomsttijd bij de verschil-
lende routepunten. 
Ook is er een zogenaamde 
"instant fix'. Met een druk op 
de knop wordt een gegeven 
positie in het geheugen opge-
nomen, compleet met de 
koers, de afstand en de tijd, 
die het zal vergen om op dat 

* De Quod-1000. 

punt terug te keren. Dat is een 
belangrijke voorziening voor 
het geval er iets onverwachts 
gebeurt: man overboord bij-
voorbeeld. 
Ondanks de grote hoeveel-
heid informatie, die in het ge-
heugen van de Quod-1000 
kan worden opgeslagen blijf t 
er veelal ruimte genoeg over 

om ook andere zaken met de 
computer te doen, zoals ad-
ministratie en spelletjes. 
Het systeem, dat werkt op 
220 volt, kost 23.500 gulden 
exclusief btw. Er is een zwart-
wit versie voor 18.500,- (ex. 
btw). 
Informatie: Sperry, Vlaar-
dingen, telefoon 010-
4354144. 

Oud-reder  Schoorl 
heeft zijn jacht 

In precies zes maanden heeft 
de Werkendamse werf De 
Scheepsbouwerf het kotter-
jacht Camperduin gebouwd. 
Opdrachtgever G. Schoorl 
uit Lisserbroek, oud-binnen-
vaart/KHV-reder, wil met 
de Camperduin reizen gaan 
maken langs de Britse en 
Scandinavische kusten. 
De Camperduin is 13,6 meter 
lang en en 3,95 meter breed 
en heeft een diepgang van 
1,25 meter. De voortstuwing 
geschiedt door twee 105 PK 
Ford 2723E motoren. Aan 
boord is ook en 3 kW BMW -
generatorset. 

De directeuren-eigenaren 
van De Scheepsbouwers, S. 
de Vries en J. Kleijwegt, 
voorzien een goede markt 
voor kotterjachten. Zij den-
ken dan vooral aan de eigen 
Speelmankotters, waarvan 
zij er de afgelopen paar jaar 
zeven bouwden. Nog twee 
van deze rondspant gejoggel-
de Speelmankotters zijn op 
het ogenblik in aanbouw, 

naast een Gillissen-vlet. 
'De watersporter verlegt zijn 
vaargebied in toenemende 
mate naar ruimer water zoals 
de Zeeuwse wateren en de 
kustwateren van Engeland, 
Frankrijk en Scandinavië. In 
toenemende mate ook erva-
ren we een vraag naar kwali-
teitsjachten', aldus Kleij -
wegt en De Vries. 

* De Camperduin in de takels, 
vlak voor de tewaterlating 

Verfbeur t 
voor 
Haringvliet -
sluizen 
Dit jaar zal worden begonnen 
met het aanbrengen van een 
nieuwe beschermende laag 
op de 34 schuiven van de 
spuisluizen in het Haring-
vliet. Eerst moeten de oude 
verflagen worden gestraald 

Om te voorkomen dat de 
verf- en gritresten, waarin 
vaak zware metalen zitten, 
daarbij in het water terecht 
komen, zal elke schuif zo goed 
mogelijk stofdicht worden 
verpakt. Daarvoor wordt eeii 
frame aan de schuif beves-
tigd, dat met zeildoek wordt 
overtrokken. 

Het grit en de verfresten wor-
den binnen deze hulpcon-
structie opgevangen en ver-
volgens afgevoerd naar een 
verwerkingsbedrijf om te 
worden gereinigd. 

Binnenkort wordt dit sys-
teem in opdracht van Rijks-
waterstaat beproefd op één 
van de 34 schuiven. De meer-
kosten voor de milieube-
schermende maatregelen 
voor de proef bedragen onge-
veer 500.000 gulden. Dat is 
de helft van de totale kosten 
die met het behandelen van 
deze schuif zijn gemoeid. Bij -
komend voordeel is, dat het 
schilderwerk op deze wijze in 
een afgesloten ruimte uitge-
voerd, van betere kwaliteit 
zal zijn. 

Het hele karwei zal enkele 
jaren duren. 
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Buitenboordmotor zelf repareren (6) 

Hoe haal je de hoogst e 
snelhei d ui t een speedboo t 
Door Leo de Bisschop 

In dit artikel, gaan we het 
hebben over cavitatie, plane-
ring en schroefsoorten in ver-
band met de snelheid. Na-
tuurlijk is het boottype ook 
van belang. 
U zult begrijpen dat voor een 
boot waarmee u snel wil t va-
ren en misschien wel water-
skiën andere normen gelden 
dan wanneer u rustig wil t toe-
ren. Daarom kan ik me heel 
goed voorstellen, dat het voor 
een verkoper moeilijk kan 
zijn op de juiste manier te 
adviseren. Wanneer u een 
kruisertje wil t aanschaffen 
van zo'n 6,50 meter, kunt u 
volstaan met een 20 pk motor 
waar de standaard schroef op 
zit. Daarmee kunt u rustig op 
de binnenwateren rondtoe-
ren. Anders wordt het als u 
bijvoorbeeld de IJssel of het 
IJsselmeer bevaart. In het al-
gemeen is de stelregel dat u 
op stromend water kunt vol-
staan met een 20 pk buiten-
boordmotor mits de boot niet 
zwaarder is dan 1000 tot 1200 

kg. Het is wel aan te bevelen 
wanneer u op water vaart dat 
onderhevig is aan eb en vloed 
een toch iets zwaardere mo-
tor te gebruiken. U kunt beter 
een beetje kracht over heb-
ben dan dat u tekort zou ko-
men. Verder zou ik willen 
aanraden om op boten met 
een buitenboordmotor op het 
staartstuk van de motor een 
roer te monteren. Deze zijn 
bij uw dealer te koop en ge-
makkelijk te plaatsen. Het 
voordeel hiervan is dat, wan-
neer uw motor zou uitvallen, 
u toch niet stuurloos bent. 
Graag wil ik verder gaan met 
wat details over speedboten, 
waarbij de bootsnelheid di-
rect afhankelijk is van het 
natte bodem oppervlak. Hoe 
kleiner het oppervlak, des te 
groter is de snelheid: wan-
neer een boot planeert heb-
ben we het kleinste natte bo-
dem oppervlak. Figuur 1. 

* Figuur 1 Nat oppervlak bij pla-
nerende boot. 

Daarbij moeten we met de 
volgende punten rekening 
houden: gewicht, accessoires 
en niet te vergeten het aantal 
passagiers en de vorm van de 
boot. Zie figuur 2. Het is van 
groot belang om het kleinste 
natte bodemoppervlak te 
creëren, omdat wc dan ook 
het gunstigste brandstofver-
bruik hebben: de motor hoeft 
minder kracht te ontwikke-
len. Planeren is dus afhanke-
lij k van: goede balans van de 
boot en gewichtverdeling. 
Een boot zal planeren wan-
neer hij door de opwaartse 

* Figuur 2. Vlakke bodem 
kleiner nat oppervlak. 

druk van de lucht en het wa-
ter omhoog wordt gedrukt. 
Let daarom bij de aankoop 
van een speedboot goed op, 
dat de boeg langer is dan de 
bodem, daardoor krijgt u de 
maximale efficiency. Houd 
ook rekening met het feit dat 
een boot met vlakke bodem 
en scherpe hoeken op het wa-
ter slipt bij het nemen van een 
scherpe bocht, dat kan ge-
vaarlijk zijn. Wanneer de 
hoeken zijn afgerond met 
scherpe hoeken (figuur 3) 
kan een bocht met grote snel-
heid genomen worden. Be-
denk altijd dat een boot met 
ronde hoeken een groter nat 
wateroppervlak heeft, wat 
natuurlijk vermogen en snel-
heidsverlies geeft. Daarente-
gen zal een boot met scherpe 
hoeken gemakkelijk planeren 
en hoger op het water komen 
liggen. 

Het zelfde geldt ook voor de 
spiegelhoek. De praktijk leert 
dat een boot met vlakke bo-
dem geschikt is voor gebruik 
op klein water zoals sloten en 
meren. Een vlakke bodem 
heeft namelijk in golfslag een 
slechtere stabiliteit dan een 
V-bodem. 
Waar u ook terdege rekening 
mee moet houden is de kans 
op vervorming van de boot. 
Wanneer u de boot vervoert 
op een trailer kan het gebeu-
ren dat de rollen niet goed op 
de huid van de boot rusten 
waardoor de huid van de boot 
naar binnen gedrukt wordt. 
Di t heeft tot gevolg dat de 
boot slecht planeert. Het is 
natuurlijk ook nog mogelijk 
dat er vervorming naar bui-
ten optreedt, ook dan is er van 
planeren weinig of geen spra-
ke. De oorzaak is vaak of bij-
na altijd een slechte kwaliteit 
van het polyester. 

Tot slot nog wat informatie 
over de schroeven, die in de 
meeste gevallen toch moeten 
aangepast worden voor het 

* Figuur 3. Scherpe hoeken (bo-
ven) en afgeronde hoeken. 
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soort werk dat er van uw boot 
verlangd wordt. De spoed 
van de schroef kunt u verge-
lijken met de schroefdraad-
verplaatsing van een bout in 
een omwenteling. Doordat 
water geen vaste stof is, kan 
de schroef in het water slip-
pen. Wanneer dan de snel-
heid verhoogd wordt raakt 
het water de schroef harder, 
en neemt de slip toe. 
Wanneer de situatie zich 
voordoet monteer dan een 
driebladschroef. Doordat 
een driebladschroef meer wa-
ter verplaatst is er minder 
kans op slip. Het beste is dat u 
zelfde situatie bekijken even-
tueel de schroef laat aan-
ponen. 

Er zijn genoeg watersporters 
die een andere schroef in de 
boot mee nemen naargelang 
het gebruik van hun boot. Er 
zijn namelijk twee mogelijk-
heden. Een tweebblad-
schroef is geschikt voor snel 
varende boten, de acceleratie 
is dan wel langzamer dan bij 
een driebladschroef maar de 
snelheid groter. Daarom ad-
viseer ik een werkschroef om 
te skièn dus een drieblads-
schroef. U kunt ook een snel-
heids- of cup-schroef monte-
ren, daar die bladen een 
maximale grip op het water 
hebben door hun speciale 
vorm, zonder dat er cavitatie 
optreedt, en gebruik ook een 
toerenteller om te voorkomen 
dat de motor over zijn toeren 
draait, wat flinke schade kan 
veroorzaken. 

Nu heb ik het al vaker over 
cavitatie gehad. Deze ont-
staat doordat een draaiende 
schroef onderdruk in het wa-
ter veroorzaakt. Daardoor 
gaat het water zogenaamd 
koken bij een lage tempera-
tuur, doordat er stoombellet-
jes ontstaan wordt er één im-
plosie veroorzaakt. Deze im-
plosie raakt het oppervlak 
van de schroefbladen met als 
gevolg dat de schroef gaat 
slippen, hierdoor gaat de 
schroef lucht slaan maar ook 
het motortoerental loopt dan 
veel te hoog op. Wanneer 
echter de motor te hoog is 
gemonteerd op de boot of te 
ver uit het water is getrimd, 
kan de schroef ook lucht gaan 
slaan. Di t veroorzaakt dan 
ook bijna altijd onregelmatig 
lopen van de motor. Houdt er 
rekening mee dat beschadig-

* Figuur 4. 

de of verbogen schroefbladen 
ook cavitatie kunnen veroor-
zaken. Ook de temperatuur 
van het water is van belang. 
In warm water treedt sneller 
cavitatie op dan in koud wa-
ter. Nog een belangrijk gege-
ven: een kiel kan ook cavitatie 
veroorzaken. Wanneer deze 
te ver doorloopt, wordt de 
waterstroom naar de schroef 
onderbroken. Dit geschiedt 
dan vooral bij het nemen van 
bochten. 

Al s laatste wil ik het nog heb-
ben over de schroefselectie. 
Om te bepalen welke schroef 
u moet gebruiken, gaat u als 
volgt te werk. 
U neemt het gewicht van de 
boot - motor - accu - benzi-
netank (vol), en van twee vol-
wassen personen. Met deze 
gegevens gaat u naar de dea-
ler die een tabel tot zijn be-
schikking heeft waaruit be-
paald kan worden welke 
schroef u nodig heeft. 
Tot slot kunt u nog een modi-
ficatie voor acceleratieverbe-
tering toepassen. Dit geldt al-
leen voor motoren waar de 
uitlaatgassen via de schroef-
naaf afgevoerd worden. Deze 
modificatie komt het beste tot 
zijn recht bij snel varende bo-
ten. Ook kan het effect heb-
ben bij normale boten waar-
mee men waterskiet. Bij 
schroeven beneden de 17 
duim spoed is er geen effect te 
verwachten. Het modificeren 
geschiedt door middel van 
het boren van een klein gaatje 
aan de voet van de schroef-
bladen (figuur 4). Door deze 
kleine gaatjes kunnen de uit-
laatgassen ontsnappen naar 
de onderdrukzijde achter de 
propeller. 

Hierdoor krijgt u een betere 
gasafvoer, waardoor de be-
lasting op de propellerbladen 
bij accelereren minder 
wordt. De motor zal een ho-
ger en gunstiger toerental 
draaien. Vraag wel aan uw 
dealer welke diameter u moet 
gebruiken voor de gaatjes, en 
boor alleen en uitsluitend in 
de buitennaaf. 

Klein e 
advertentie s 

T k Rond SP vle t O Motor 
750X250 Mercedes vr 8000-
Tel 030-614958 en 440279 

Marwed e Kruise r BOUWJ 1979 
lengte 11 40, breed 3 65 
Mahonie betimmenng 15 pK Hydr 
boegschroef, 120 pk 6 cil Forddie-
sel, marifoon, kitv 2 dieptemeters 
waarvan 1 schrijvende, R V S wa-
tertank, Webasto hetelucht kachel 
Geheel vaarklaar Tel 01815-
4415. 

Oran d Bank s 3 a - 1979, Ford 
Lehm D 120 PK (± 200 uren) Als 
nieuw, electr ankerlier, Webasto 
verw enz Ligt Moerdijk (Roode-
vaart) ƒ 155 000 mol Ned btw 
Tel België 09-3214678147 

Gevraagd Doera k 600 of 650 Bel 
05220-54007. 

Doera k Uw vertrouwen waard 
Eista Jachthaven Pro Aqua 

Interesse in een Doerak ? Bel gra-
tis 06-0228448 

Doerak-Mara k motorjachte n 
Eista jachthaven Pro Aqua Meppel 
05220-54007, 7 dagen open 

Specialisten in beveiliging en 
bootalan n Installaties . Swift 
Tel 03483-2557 

Gevraagd Volvo Ardig het e lucht -
kache i defekt of in-compleet geen 
bezwaar Tel 070-293217 na 
18.00 uur 

T k noor s Pol toerisoo t nieuwe 
cabrioletkap, gasstel, toilet, che-
misch L 6,50, 2 cl benzine aan 
boord ƒ 9 000 Tel 01742-6227 

Te koop sleepb . 'Amsterdam -
mertie ' in zeer goede orig staat 
14x3,50m 60-80 pk, kromhout nwe 
teakh stuurhut + toilet Vr pr 
/ 47 5000 Tel 02943-1103 

Marc o S.20 Luxe uitv pol '80 
130 pk Volvo D Manf, douche, he-
tel verw 89000 03404-19192 

Botenbankbo n 
Vul deze bon in en stuur hem naar De Nationale Botenbank. 
Nieuwpoortslaan 199, 1815 L M Alkmaar. Als deze bon voor 
de eerste van de maand bij ons binnen is, wordt uw boot in de 
daaropvolgende maand al in M O T O R B O OT gepubliceerd 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoon: 

• Particulier/makelaar/bemiddelaar 
• Als particulier verkoop ik mijn boot via een makelaar/be-

middelaar. 
Doorhalen wat niet van toepassing is 

Gegevens boot 

Meters lengte over alles: 

Rompmateriaal (P. W. S. A. of F): Bouwjaar: 

Model/ontwerp/type: 

Merk, type en vermogen van de motor(en): 

Vraagprijs inclusief btw: 

Ligplaats/land: 

Toebehoren (raadpleeg de 'Afkortingen' en vul slechts let-
ters en cijfers in): 

Ik ga akkoord met plaatsing van bovenstaande boot in de 
Nationale Botenbank en in M O T O R B O OT 
Bij verkoop en/of terugtrekking van de inschrijving meld 
ik dat direct aan NCC en betaal de kosten binnen 14 
dagen. 

40 

Datum: Handtekening: 
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National e 
botenban k 
De Nationale Botenbank is even sim-
pel als goedkoop. Als u een boot te 
koop hebt, vult u de Botenbankbon 
in en stuurt hem naar De Nationale 
Botenbank, .Nieuwpoortslaan 199, 
1815 LM .'Mkmaar. Uw boot wordt 
dan in de lijst opgenomen. Hij blijf t 
in de bank staan tot u hem verkoopt 
of de inschrijving terugtrekt (melden 
aan NCC; 072-125800). Pas op dat 
moment krijgt u een rekening 

Het bedrag dat u gaat betalen is ƒ IO 
per meter lengte over alles, met een 
mmimum van ƒ 50 per boot en ƒ 10 
per publikatie van uw boot in het 
maandblad MOTORBOOT .Mies 
inclusief btw. Elke maand wordt De 
Nationale Botenbank in MOTOR-
BOOT gepubliceerd. Verkoopt u 
uw boot via een makelaar of bemid-
delaar, of als u zelf makelaar of be-
middelaar bent, dan komt er een 
sterretje te staan achter de naam van 
de verkoper. 

Afkortinge n 
Verklaringen van de codes en 
afkortingen in het overzicht 
van de Nationale Botenbank. 
*  Verkoper verkoopt via of is 
zelf makelaar of bemidde-
laar. 
Onder R O M P M A T: 
P = kunststof, W = hout, S = 
staal, A = aluminium, F = 
ferrocement. 
Onder T O E B E H O R E N; 
A-achterkajuit, B-douche/ 
bad, C-toilet, D-zwemtrap, 
E-verwarming, F-koeling, 
G-kookapparaat, H-2e 
stuurstand, I-boegschroef, J-
stuurautomaat, K-kooien-(-
aantal, L-wedstrijduitvoe-
ring, Ml-bui tenboordmo-
tor, M2-binnenboord-benzi-
ne, M3-binnenboord-diesel, 
M4-2 binnenboord-diesel-
motoren, N-dieptemeter, O-
marifoon, P-radiorichting-
zoeker, Q-radiocassettespe-
ler, R-radar, S-satnav, T-
trailer. U-bij boot, V-red-
dingvlot, W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log, Z-zeilen -I-
aantal. 

«TB ROHP 
LOA HAT. 

3.7 0 ï 

3.8 5 W 

5.3 8 P 

6.5 0 W 

6.8 0 S 

7.2 0 S 

7.2 0 S 

7.2 0 P 

7.5 0 S 

7.9 0 W 

8.0 0 S 

8.0 0 S 

8.1 0 P 

8.2 5 S 

8.3 0 S 

8.5 0 S 

8.7 0 S 

9.0 0 S 

9.0 0 S 

9.0 0 S 

9.3 5 S 

9.5 0 S 

9.6 0 S 

9.6 5 S 

9.8 0 S 

10.0 0 S 

10.0 0 P 

10.0 0 S 

10.4 0 S 

10.5 0 S 

10.6 0 S 

10.6 0 S 

11.0 0 S 

12.0 0 S 

12.8 0 W 

13.0 0 S 

13.0 0 S 

13.0 0 S 

13.2 5 S 

13.5 0 S 

14.3 5 S 

14.6 5 S 

16.0 0 S 

21.3 0 » 

36.0 0 S 

ONSCHRIJVIHG/HOTOR 
VERKOPER «OOMPLAATS 

VLET/Martinvea t  roeiboo t 
K.  Kraaie r  Westzaa n 
VISSCHOUÏ  roeiboo t 
M.  Kraaie r  Westzaa n 
KILKRUISER 53 0 «otorjacht/Yaaah a 40p k 
J.T .  Sefler a Sluiaki l 
VLET ope n aotorschlp/Buk h 2 0 p k 
0.  Schippe r  Koo g A/ D Zaa n 
TEN BROEKE knikapan t  «otorjacht/13p k yaa a 
J.H .  Va n Barlinge n Nunspee t 
PEEREBOOM 66 0 aotorjacht/ïaaah a 28p k 
G.A.  Bal » Hoogvlie t 
TUKKERVLET aotorachip/Volv o 2 5 p k 
P.  Po t  Vlaardinge n 
WATERLAND 7 5 A K »otorjacht/For d 
H.  Fokken a Asse n 
BEJA KRUISE R /  Volv o Pent a 2 5 p k 
B.  De Hee r  Gorinche a 

BOUWJR VRAAGPRÏS LIGPLAAT S 
TELEFOON IIICL.BT W TOEBEHOREN 

1985 f 
075-28754 1 

1985 f 
075-28754 1 

1975 £ 
01157-236 2 

1978 f 
075-28281 1 

ha 196 9 £ 
03412-5764 7 

1972 £ 
010-438131 5 

1970 f 
010-435681 7 

1978 f 
05920-5299 6 

1972 £ 
01830-2217 7 

VLEI/D e Jon g teakhou t  4 0 p k Renaul t  DTR 4 0 197 3 £ 
Van De r  Land e Eindhove n 
BREKKENKRUISER /Mercede s OM 63 6 140 u 
D.S.  Veldkam p Aalte n 
DOERAK 80 0 Botorjach t  Volv o Pent a 
P.J.M .  LodeMiku s Raaaadonkvee r 
MARCO «otorjach t  4 5 p k Volv o Pent a 
J.  Busna n Drachte n 
SUCCES aotorjach t  OM 63 6 
G.W.M.  Peter s Nijaege n 
CURTENVENNE kruise r  /nercede s 6 0 p k 
A.  Visc h Welsu a 
CASCARUDA GS/A K motorkruiser/Peugeo t 
Faber  Jachtbeaidd .  •  Hellevoetalui s 
WERFKRUtSER/Spaansen Mercede s D  4 0 p k 
H.  Metselaa r  West  Knoilenda a 
KRUISER A K aotorjach t  /Peugeo t  4 2 p k 
K.  Batenbur g De n Haa g 
TEN BROEKE Motorjach t  Yanina r 
L.  Knoo p Liss e 
VECHTKRUISER motorjacht/O M 63 6 
A.T.J .  Keap s Volke i 
AMSTERDAMMER stei l  steven/Liste r  JP 3 90p k 
R.G.M.  Bour s Vaasse n 
ONE OFF «otorkruise r  /Mercede s 0n61 5 SSp k 
P.  Va n De n Broe k Veghe l 
PEDRO uotorkotte r  Aron a 49 5 
A.A .  Kraa k Spijkeniss e 
VLET rondgejoggel d motorschip/For d 8 0 p k 
K.  Brandenbur g Wijdeworae r 
ZALMSCHOUW «otorjacht/Peugeo t  4 5 
C.M.M.  Breugelman s Nispe n 
EX DOUANE «otorschi p /Volv o D  5 1 12 0 p k 
D.  Ganzinatt i  Assterda n 

040-11710 8 
1979 £ 

05437-7167 0 
1981 £ 

01621-1230 9 
1979 £ 

05120-2155 3 
1977 £ 

080-22315 S 
1978 £ 

05717-186 6 
1976 £ 

01883-2238 7 
1975 £ 

075-21826 3 
1970 £ 

070-97284 9 
1977 f 

02521-1525 9 
1979 £ 

04132-7340 0 
1949 £ 

05788-298 2 
1975 £ 

04130-6646 0 
1931 £ 

01880-4137 6 
1984 £ 

02990-2970 8 
1972 £ 

01656-81 9 
1932 £ 

020-73788 3 
GRAND BANKS 3 2 moto r  jacht/For d Lehua n 120 p 197 9 f 
J.J .  Va n D e Pann e Ou d Turnhou t 
SUCCES zelfl .  kui p «otorjacht/O M 31 4 
J.  Pruisse n Sleeuwij k 
TARGET exp .  «crfachi p 6 5 p k Peugeo t 
J.H .  Va n Putte n Mlddenaee r 
KOOLMEES FB/A K BMC 7 2 motorkruise r  renov . 
Faber  Jachtbeeidd .  •  Hellevoetalui s 
GREVELINGEN «otorkruiser/diese l 
P.  Rei d St .  Annalan d 
VALKKRUISER OK/A K • iotorjacht/12 0 p k DAF 
Faber  Jachtbeaidd .  •  Helievoetslui s 
WADDENKRUISER 6ii i  b:3.7 0 «./H O Perkin s 
A.J .  Va n De r  Vee n Santpoor t 
ALMTRAWLER /  Da f  57 5 12 0 p k 
J.  Sal t  Uithoor n 
TRAWLER klass .  Engel s jacht/diag. -  2 x BMC 
Faber  Jachtbeaidd .  •  Hellevoetalui s 
HECK werfaotorschi p Hensche l  6 c 130p k 51 2 
J.B .  Rottinghui s Bosc h E n Dui n 
HUISBOOI  exc l  recreat .  /  DAF 
R.J .  Zwier s Dordrech t 
WESTLANDER PRAAM «otorschip/ 8 p k Saaof a 
D.B.  Verhe y Groninge n 
GRANDSTAR/d.Ruite r  BOtorkruiser/DA F 57 5 
G.W.  Boucke n Gelee n (L ) 
SUPER ZEELAND «otorjacht/2 x Peugeo t 
P.J .  Bran d Dordrech t 

22S0 Westzaa n 

-
2250 Westzaa n 

9500 Sa s Va n Gen t 
G K 2 Ml  0  T 

3500 0 Zaanda a 
M3 

17500 Harder«ijk/Kna r 
CDEFG K 4 M2 0 

15000 Hoogvlie t  W.S.V . 
C G  K 4 Ml  0 

9500 Rhoo n 
CD G  Ml 

3000 0 Akkru i 
A CDEFG K 6 M2N 

7500 Gorinche a 
CDE G  K 4 Ml 

3500 0 Jour e 
M2 

32500 Doetinche m 
CD K 4 M3 a 

3750 0 Raamsdonkvee r 
CDE G  K 5 M3 

4250 0 Drachte n 
FG K 5 M3 

3000 0 Katay k A/ D Maas 
CD F G K 5 M3 0 

4850 0 Zwartslui s 
A CDEFG K 6 M3N 0 

59000 Helievoetslui s 
A CDEFG JK 4 M3N U 

2250 0 Hea t  Knollenda m 
A CDE G  K 4 M3N 0 

3500 0 De n Haa g 
A C D F G K 4 M3 0 

3650 0 Llss e 
A CDEFG 1  K 5 M3 

42500 Lit h 
CDEFG K S M3N0 0 

2850 0 Doesbur g 
A C  G  K 5 M3N 

3250 0 Ou d Loosdrech t 
A C G  K 5 H 3 

8000 0 Hoogvlie t 
CDEFG K 4 H3N0 0 

10500 0 Zaanda m 
BCDEFG K 4 M3N0 0 

4750 0 Dinteloor d 
CDE G  K 3 M3N 

2200 0 Aalsmee r 
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WERKBOOT 

De vervullin g van een bijkan s versiete n cJroom . 

De Amsterdams e watertaxi' s 
Door Leo J, Capit 

Waarom was er niet eerder 
een watertaxi in onze hoofd-
stad, die zich zo graag de bij-
naam 'Venetië van het 
Noorden' laat aanleunen? 
Een goeie vraag, die meni-
geen zich in het nabije verle-
den stelde. Het antwoord is 
velerlei. Hou het maar hier-
op: er lijk t in Amsterdam al-
tij d veel te kunnen. Maar als 
puntje bij Amsterdammertje 
komt (zo heten immers die 
paaltjes waarmee de radeloze 
lokale overheid probeert de 
stad in elk geval te voet be-
gaanbaar te houden) dan kan 
er eigenlijk maar bijzonder 
weinig. Het was dan ook met 
een verbaasd oor dat uw rap-
porteur de medewerking van 
gemeentewege voor het wa-
tertaxi-project door onderne-
mer Bosboom hoorde loven. 

Zou de vroedschap na de 
Olympische hersenschim 

Er kwam een stapel 4 millimeter plaatstaal van de Hoogo-
vens naar de scheepswerf Pedro aan het Winchoter Diep in 
het verre Groningen. Om daar herleid te worden tot (voorals-
nog) vier identieke vaartuigen die inmiddels zijn toegevoegd 
aan het wereldberoemde stadsbeeld van Amsterdam. 
Die vaartuigen, die er met fikse letters op de flanken rond 
voor uitkomen watertaxi's te zijn, betekenen, onder meer, de 
ver-vulling vn een droom van de heer Ben Bosboom (34), 
voorheen gereputeerd persfotograaf, maar nu dus taxireder. 
Ze laten zich moeiteloos identificeren als — wat eigenaardige 
— motorboten. En dat rechtvaardigt de belangstelling die de 
Amsterdamse watertaxi hierbij in deze kolommen te beurt 
valt. 

haar mogelijkheden wat rea-
listisch gaan hanteren? 
De realiteit is dat het verstop-
te, overvolle Amsterdam 
plenty goed vaarwater heeft 
voor kleine motorboten, en 
dat die dus uitstekend een 
taxitaak kunnen vervullen. 
Het is te hopen, dat de prak-
tij k dat nu inderdaad gaat 
uitwijzen. 
Nu de eerste watertaxi's door 
de Amsterdamse wateren 
tuffen kan men goedkeurend 
vaststellen dat er klaarbijke-

lij k diep over nagedacht is. 
Wie vertrouwd is met varen 
zal er vermoedelijk zelden bij 
stilstaan, maar het aan boord 
gaan op een (kleine) boot is 
voor een heleboel mensen let-
terlijk een hele stap. Daarom 
heeft de watertaxi boven de 
boeg een gemakkelijk instap-
platformpje, voorzien van 
handrelings aan weerszijden. 
Een trapje leidt naar het open 
voorschip, waar het bij warm 
zonnig weer goed toeven 
moet zijn. Door een open-

slaande deur komt men in de 
verrassend ruime kajuit, die 
aan bakboord de stuurstand 
herbergt. Zeven, acht vol-
wassenen kunnen daar de 
schipper gezelschap houden. 
Naast de stuurstand is een 
schuifbare zijruit. De mid-
delste achterruit kan ge-
opend worden. In opdracht 
van de Havendienst wordt in 
het dak het vluchtluik aange-
bracht dat de bouwer bij de 
eerste exemplaren helaas 
vergat. 

Met dat al is de watertaxi op 
het eerste en ook op het twee-
de gezicht geen gewone klei-
ne motorboot. De welover-
wogen verlanglijst die er aan 
ten grondslag lag, ging op het 
tekenbord van Martin Beke-
brede, huis-ontwerper van de 
Pedro-werf, in vervulling. 
De afmetingen van de water-
taxi zoals die nu in de Am-
sterdamse wateren zijn taak 
verricht zijn 7,00 bij 2,50 bij 
0,80 meter. Hoogte boven 
waterspiegel 1,72 meter, 
waarmee alle Amsterdamse 
bruggen (op drie na) passeer-
baar zijn. 

De voortstuwing wordt ont-
leend aan een 3-cilinder Vol-
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vo Penta motor van de 2002 
serie. De gebruikelijke vaar-
snelheid in de stad is 7,5 kilo-
meter per uur, maar met 28 
pk op de schroefas kan de 
vaartaxi natuurlijk snelier, 
vooral nu de in het proto-
type toegepaste driebladige 
schroef vervangen is door een 
vierbladige, die ook een nog 
rustiger vaart bevordert. 
Met het grote roerblad zijn de 
ervaringen uiterst gunstig. 
Dat is vooral prettig voor de 
dames en heren die als taxi-
schipper Bosbooms avon-
tuur meebeleven. Ze kunnen 
met de bootjes zogezegd le-
zen en schrijven. 
De kostprijs van de Amster-
damse watertaxi bedraagt 
ƒ 45.000 exclusief btw. In het 

Het opstapje 

verre Zuidbroek stelt Pedro-
werf directeur Van der Velde 
vast dat Bosbooms onderne-
mingsgeest in elk geval een 
kleine motorboot heeft opge-
leverd die ook voor de recrea-
tievaart uitstekend bruik-
baar is. Voor 50 a 60 mill e zal 
een civiele uitvoering lever-
baar zijn, met alle mogelijke 
comfort. 
Het hoofdkantoor van de 
Amsterdamse watertaxi is 
gelegen voor het Centraal 
Station, op de steiger naast 
het Noorhollandse Koffie-
huis, dat door de Amster-
dammers zo bemind wordt 
dat het, na tijdens de metro-
aanleg zorgvuldig opgebor-
gen te zijn geweest, in volle 
glorie kon worden gerecon-
strueerd. Ten oosten van het 

historische houten bouwsel 
staat nu nog voorlopig een 
porta-cabin, maar binnen-
kort zal die vervangen wor-
den door het nogal futuristi-
sche onderkomen dat het ar-
chitectenbureau De Vries, 
Sas, Blom en Boumax voor de 
watertaxi-centrale ontwierp. 
In de eerste weken (actueler 
verslaggeving mag u van een 
maandblad als dit niet ver-
wachten) lijk t het er op dat de 
Amsterdamse watertaxi in-

* Van achteren gezien 

* Ben Bosboom 

derdaad in een behoefte voor-
ziet. Overal waar in de hoofd-
stad water is, kan men het 
bootje ontbieden, via het tele-
foonnummer 750909. De 
taximeter gaat lopen zodra 
men voet aan boord zet. Een 
uur taxivaart kost ƒ 75,—, 
waarbij het gezelschap uit 
maximaal 7 volwassenen 
mag bestaan. Het lijkt , bij-
voorbeeld, een nuttig klein-
schaliger alternatief voor de 
obligate rondvaart door de 
grachten. Maar ook voor wie 
gewoon een veilig en comfor-
tabel vervoermiddel wil heb-
ben om zich van a naar b te 
verplaatseen zal de 'hele 
stap' vanaf steiger of walle-
kant geen bezwaar ople-
veren. 

Ja, waarom was-ie er al niet 
in de hoofdstad, de water-
taxi? 
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Fietsen en wandelen over strand 
bossen en duinen van Vlieland 

Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

Wanneer je, ter onderbre-
king van je vaarvakantie het 
mooie eiland Vlieland wil t 
verkennen, kom je met de 
fiets op één dag een heel eind, 
namelijk het hele eiland rond 
met uitzondering van de 
Vliehors. De Vliehors is een 
grote zandplaat aan de zuid-
west kant, die bij noordwes-
terstorm en springtij onder 
water komt te staan. Er be-
vindt zich een cavalerie-
schietkamp en de zandvlakte 
mag daarom alleen in het 
weekend betreden worden. 
Wandelen om het eiland gaat 
ook goed, maar neem dan een 
halve ronde met de bus, die u 
heen- of terugbrengt. 
Houdt rekening met de wind-
richting bij wandelen of fiet-
sen. Wind in de rug, wande-
lend op het strand of fietsend 
over het schelpen duinpad, 
gaat lekkerder. Dan hebt u de 
wind tegen - of u neemt de 
bus - aan de wadkant. Zo-
doende bent u niet te uitgeput 
om de ronde door het dorpje 
Oost-Vlieland te doen. Ook 
de duinovergang naar het be-
waakte strand nemen kan er 
dan nog wel bij. Voor de heel 
sterken hebben we dan nog 
een klimpartij in petto naar 
de vuurtoren boven op het 
hoogste duin van Vlieland en 
van al de waddeneilanden: 
veertig meter. Voor 1836 
werd daar nog een kolenvuur 
gestookt ten behoeve van de 
scheepvaart. De schuur, die 
de brandstof bevatte noemde 
men vuurboet. Vandaar de 
naam Vuurboetsduin. U 
hebt daar een prachtig uit-
zicht over de oostkant van het 
eiland, de zee en de wadden. 
De zuidwestkant wordt aan 
het oog onttrokken door de 
bossen. 

Er zijn drie rijwielbedrijven 
in Oost-Vlieland. Van de 
fiets moeten de toeristen het 
immers hebben op dit eiland, 
waar alleen de inwoners auto 
mogen rijden. Fietshuur kost 

* Het Armenhuis. 

zes gulden per dag en de rij -
wielhandelaren zijn, zoals al 
de winkels, om halfnegen 
open. Het dorp is een kwar-
tiertje wandelen van de jacht-
haven. Deze wandeling al-
leen al is de moeite van het 
vermelden waard. Er leidt 
een schitterend wandelpad 
vlak langs het wad naar het 
dorp. Ook is er zo'n wadden-
wandelpromenade op de dijk 
langs het dorp. Aan de ene 
kant ziet u daar het boeiende 
wad met zijn vele vogels en 
bootjes op de rede. Aan de 
andere kant de prachtig on-
derhouden lange achtertui-
nen van de huizen aan de 
Dorpstraat. Er zijn een paar 

keurige groentetuinen tus-
sen. Vroeger toen Vlieland 
nóg geïsoleerder lag, doordat 
de pont veel minder voer, wa-
ren die moestuinen van le-
vensbelang voor de inwo-
ners. 
Hier en daar kan men van de 
dijk af, om via de gloppen de 
Dorpstraat in te komen. Ver-
geet die gloppen niet! Het zijn 
zeer karakteristieke, met 
baksteen bestrate steegjes, 
soms zo smal dat er maar één 
persoon door kan. De namen 
van deze smalle straatjes, die 
aan de andere kant van de 
Dorpstraat in de richting dui-

* Hek van het kerkhof. 

nen gaan, vertellen geschie-
denissen. Zo is er de M. A. de 
Ruyterglop naast de plaats 
waar vroeger een huisje 
stond, waar onze vlootvoogd 
zo nu en dan verbleef. De 
Tromp's glop is vernoemd 
naar Cornells Tromp, vice-
admiraal, waar ruim twee 
eeuwen later het museum 
zijn naam van kreeg. Op de 
plaats van de Waterhaler-
glop ging vroeger een pad. 
waarover men liep om water 
te halen uit een van de putten 
welke het dorp rijk was. In 
het verleden en in het heden 
woonde en woont de plaatse-
lijk e arts naast de Chirur-
gijnsglop. Dan is er de Jan 
Cupidoglop. Jan Cupido was 
de laatste officiële postiljon, 
die van zijn posthuis aan de 
andere kant van het eiland 
een ontspanningsoord 

maakte. 
De Dorpstraat is de oor-
spronkelijke straat van het 
dorp. Deze winkelstraat is 
zeer lang en er staan aan 
weerszijden veel interessante 
pandjes, allemaal verschil-
lend van elkaar. Sommige 
zijn van hout, andere alleen 
met een houten bovengevel. 
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Er zijn trapgevels uit de ze-
ventiende eeuw - zoals het 
café Bruintje Beer -en huizen 
met een hoog raam van de 
opkamer, zoals het Tromps 
Huys, en een huis met een 
hoge stoep, zoals het café-res-
taurant de Oude Stoep. Ty-
pisch voor de waddeneilan-
den zijn de oorspronkelijke 
huisjes van de varensgezel-
len, de commandeurshuisjes. 
Nummer 43 was er een en ook 
nummer 133. Daar woonde 
begin deze eeuw een barbier-
ster, Martje Zorgdrager, die 
voor een dubbeltje knipte en 
schoor en nog een kop koffie 
met boterkoek toegaf 
Vroeger liepen de geiten vrij 
rond in de Dorpstraat, dat is 
te zien op een schilderij dat 
hangt in het museum. Nu 
heerst er een levendige gezel-
ligheid van krioelende grote 
en kleine fietsers, mensen die 
bolderwagens en andere 
strandkarren trekken, paard 
en wagens - speciaal inge-
steld voor vervoer van baga-
ge - en wandelaars. 
Hebt u zich door de drukte 

* De hervormde kerk. 

heen geworsteld dan komt u 
buiten het dorp aan de kant 
van de wadden. Hier heerst 
rust en Vlieland ligt aan uw 
voeten. De natuur is de baas. 
Er is geen huis te zien, alleen 
maar het wad, bossen en dui-
nen, bevolkt door meeuwen, 
eidereenden — weer in op-
komst - , bergeenden, schol-
eksters, fazanten, en konijn-
tjes. Paarden en geiten geven 
de fietsende waarnemer het 
idee dat hij nog enigszins in 
de bewoonde wereld ver-
keert. Aan het einde van de 
lange weg evenwijdig aan de 
wadkant — drie kwartier fiet-
sen - bevindt zich het voor-
malige Posthuis. Het is nu 
een vakantieverblijf met zelf-
bedieningscafé-restaurant 
en een heerlijk groot terras 
voor uitpufiende wandelaars 
en fietsers. 

Bij het Posthuis is ook een 
bushalte. Ook is er de start-
plaats van de Vliehors ex-
pres, een rondrit over 'Neder-
land's Sahara' in in een mili -
taire truck. In het Posthuis 
werd vroeger de post naar en 
van Amsterdam, via Texel 
verwisseld. Deze postdienst 
was er ten behoeve van de op 
de Vlierede liggende koop-
vaarders en oorlogsschepen. 
Bomenland heet eenvoudig-
weg het bos, waar men door-
heen komt als men van het 
wad naar het posthuis gaat. 
U kunt er ook aardige wande-
lingen maken. Bossen beho-
ren niet tot de natuur van het 
eiland. Bomenland is het 
oudste bos, geplant in 1906. 
Later werd het grote bos aan-
gelegd dat als een bescher-
mende arm om het dorpje 
ligt . Ook hierin kunt u prach-
tig wandelen en fietsen. Rou-
tebeschrijvingen kunnen ge-

haald worden bij de V.V.V . 
tegenover de veersteiger. 
Stel dat het regent op Vlie-
land. In het dorp kunt u over-
al schuilen in de gezellige ca-
fé-restaurants, waar \an het 
oudste badhotel Bruin is, met 
een knusse donkerbruine 
sfeer. Veel horecabedrijven 
huizen in locaties die vroeger 
iets te maken hadden met de 
scheepvaart, zoals de voor-
malige zeevaartschool, het 
huis van de loodscommissa-
ris, het woonhuis van de di-
recteur van de zeevaart-
school en het veerhuis. 
Dan zijn er het bezoekerscen-
trum en het museum het 
Tromps Huys waar u droog 
blijft , maar die u eigenlijk 
met mooi weer niet kunt over-
slaan wanneer u een goed 
beeld van de natuur en cul-
tuur van Vlieland wil t krij -
gen. Voor de natuur zorgen 
de diavertoningen, diora-
ma's en aquariums in het be-
zoekerscentrum. Bezoekers 
worden geïnformeerd over 
het ontstaan van het eiland 
en hoe de mensen er in de loop 
van de tijd woonden, leefden 
en werkten. Het museum 
Tromps Huys herbergt be-
halve Vlielandse antiquitei-
ten ook veel Noorse curiosa. 
Di t komt doordat de bewoon-
ster van het Tromps Huys uit 
Noorwegen afkomstig was. 
Betzy Akersloot-Berg heeft 
veel Vlielandse zeegezichten 
geschilderd. Zij was dan ook 
een leerlinge van de Haagse 
schilder Mesdag, die zij nog 
met zijn beroemde 'panora-
ma' geholpen heeft. Het mu-
seum bezit ook fraaie collec-
ties Chinees porselein en een 
verzameling leuke antieke 
zilveren snuisterijen zoals: 
loddereindoosjes, pijpen-
krabbers, pijpedoppen, naal-
denkokers, breidoppen en 
suikerstrooiers. 
Wanneer u nog eens een huis 
wil t zien dat op ouderwetse 
manier betegeld is ga dan 
naar dit Tromps Huys. In de 
hal en gang bevinden zich 
lambrizeringen van blauw-
witte tegels. In de blauwe ka-
mer zijn fraaie tegeltableaux 
te zien. Let ook eens op het 
Friese bedschot uit Workum. 
Dat zijn twee bedsteden met 
een kast in het midden. Het 
houtwerk hiervan is geschil-

derd in vrolij k blauw-rood. 
Op de zolder onder de origi-
nele houten balken is een per-
manente exjx)sitie over Mie-
iand en de zeevaart. 
Het Tromps Huys behoort 
evenals het voormalige ge-
meentehuis, het mooie witte 
gebouwtje met de dorpsklok, 
tot de mooiste gebouwen van 
het dorp. U ziet hier de kleu-
rige wapens, zowel van Oost-
Vlieland als van West-Vlie-
land, een dorpje dat reeds 
lang geleden in de golven is 
verdwenen. Het Nederlands 
hervormde kerkje uit het be-
gin van de zeventiende eeuw, 
een centraalkerkje, ligt idyl-
lisch tussen de hoge bomen. 
U kunt het op woensdag be-
zoeken tussen tien en twaalf 
uur, maar één van de voor-
deuren is vaak door een hek 
vervangen waardoor men 
naar binnen kan kijken en de 
scheepjes, de door De Ruyter 
geschonken kaarsenkroon, 
de houten tongewelven en de 
zeegroene beschildering van 
de banken kunt zien. 
Het mooiste gebouw van het 
dorp is het uit 1676 stammen-
de oude mannen- en vrou-
wenhuis. Er werden ook be-
hoeftigen, wezen en drenke-
lingen in ondergebracht. Het 
is een karakteristiek huis dat 
schilderachtig ligt onder het 
lommer van eeuwenoude bo-
men, een palet van bruine en 
groene kleuren. Boven de in-
gang een bord met de volgen-
de tekst: In dit gestigt worden 
behoeftigen bedeeld man en 
vrouwen - Wildt met liefda-
digheid den armen aan-
schouwen — De wees die ook 
zijn woning heeft in dit ge-
stigt - Betoon gij weldadig-
heid het getuigenis aller pligt 
- Zij allen bidden u vriende-
lij k wanneer zij zijn in nood -
Om eenen milden gift, en 
God om dagelijks brood. 
Bij het lezen van deze tekst 
krijgen we een aanvechting 
goed te doen, maar we hou-
den het maar bij ons thuis-
front, de buren die op onze 
plantjes en dieren passen. 
Voor hen kopen wij de vruch-
ten van Vlielands bodem: 
cranberries in de vorm van 
een flesje wijn of een blikje 
compote of een potje jam. 
Cranberriethee is ook te 
koop! 

Eenvoud kenmerk 
van Vlieland 
Dit jaar is in Vlieland een 
nieuw hotel in gebruik ge-
nomen: het Seeduyn ho-
tel, dat geen bezoeker van 
het eiland over het hoofd 
zal kunnen zien. Het is 
zo'n moderne blokken-
doos deels bestaande uit 
appartementen deels ho-
tel, die schril contrasteert 
met het vriendelijke duin-
landschap waarin het is 
gebouwd en met de ge-
moedelijke sfeer van het 
eiland met zijn fietsende 
en wandelende toeristen 
en zijn transport dat nog 
goeddeels met paard en 
wagen plaatsvindt. 
Toch is de charme van de 
eenvoud er niet aan voor-
bijgegaan. In de dure ap-
partementen (ƒ 165,- per 
dag in de zomer) zit een 
keuken zonder gootsteen 
en zonder kookgelegen-
heid. De gasten koken er 
dan ook op een kampeer-
pitje en doen de afwas in 
bad. 
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Een rustige zomerreis naar Duitsland (slot) 

Nuttig e wenken en praktisch e tips 
Formaliteite n 
Strikt genomen heeft de Ne-
derlandse watertoerist, die 
niet langer dan drie maanden 
in de Bondsrepubliek blijft , 
geen scheepspapieren nodig. 
Verstandig is echter te zor-
gen, dat men het Internatio-
nale Certificaat voor Plezier-
vaartuigen bij zich heeft. Het 
geldt ook voor andere West-
europese landen, behalve 
voor Frankrijk waar een vlag-
gebrief vereist is. Voor jach-
ten zwaarder dan 15 ton gel-
den wel allerlei bepalingen. 
Het I.C.P. is verkrijgbaar 
bij de ANWB-kantoren, 
K.N.M.C. (030-315882) en 
K.N.W.V. (020-642611). 

Daarnaast dient men in het 
bezit te zijn van een paspoort. 
Wie een vaarbewijs heeft, 
doet er goed aan dit mee te 
nemen. Als men over een ma-
rifoon beschikt, heeft men na-
tuurlijk machtiging en bedie-
ningscertificaat aan boord. 
Wie Nederland verlaat, be-
hoeft zich in ons land niet bij 
de grenspost te melden. Dat 
is wel verplicht zodra de eer-
ste Duitse douanehaven 
wordt bereikt. Bijvoorbeeld 

Tot slot van zijn serie verhalen over een reis over de Duitse 
binnenwateren geeft de heerj. W. Sluimer uit Hardinxveld 
nog een reeks praktische tips en wenken voor motorboot-
schippers die deze reis ook eens willen maken. 

Emden of Emmerich. Bij het 
verlaten van de Bondsrepu-
bliek geldt het omgekeerde. 
Men behoeft zich niet in 
Duitsland af te melden, maar 
wel in het Nederlanse grens-
kantoor. In dat gebouw wor-
den eerst de Duitse en daarna 
de Nederlandse functionaris-
sen bezocht. 
Op elkjacht moet de naam en 
de thuishaven zijn vermeld. 
Verplicht is ook het voeren 
van de nationale vlag. 

Het wordt bijzonder gewaar-
deerd als in het stuurboords-
want, onder de zaling, een 
kleine Duitse vlag wordt 
gevoerd. 

Feiten en cijfer s 
Van Arnhem tot Arnhem be-
droeg de lengte van de route 
zoals wij die gevaren hebben 
1225 kilometer. 
I n die vaarweg zaten 47 
sluizen. 

* Jachthaven Fuestrup bij 
Munster 

Wij hadden d a a r- met inbe-
grip van het schutten - 145 
uur voor nodig. 
Afhankelijk van het aantal 
vaaruren dat men per dag 
maakt, kan iedereen aan de 
hand daarvan zijn eigen reis-
duur bepalen. 
Voor ons was dat precies 4 
weken met inbegrip van 4 
rustdagen. 
Wie eerst over het Küstenka-
naal en later via het Mittel-
iandkanaal gaat, bekort de 
reis tot 1030 kilometer, 25 
sluizen en 120 vaaruren. 
Op de Wezer heeft men dan 
wel de stroom van ± 3 kilo-
meter per uur tegen. 
Op die manier is de tocht best 
in 3 weken te doen en dan 
heeft men ook nog wel een 
paar rustdagen over. 

Wenken 
Waterkaarten van allerlei 
vaarwegen zoals die in ons 
land o.a. door de ANWB 
worden uitgegeven, kent men 
in Duitsland niet. Wel van 

enkele rivieren zoals Eems. 
Moezel, Rijn en Wezer. 
De ANWB gaf een grote over-
zichtskaart uit van de Vaar-
wegen in West-Europa, maar 
die is jammer genoeg niet 
meer verkrijgbaar. Wel ver-
strekt die organisatie nog een 
klein kaartj e - alleen voor zij n 
leden - Vaarwegen in Oost 
Nederland en Noordwest 
Duitsland. 

Onontbeerlijk is de 'Führct 
für Binnen-Fahrtensport'. 
Ook wie de Duitse taal niet 
machtig is, kan met deze gids 
toch wel uit de voeten. 
Het omwisselen van gasfles-
sen is veel minder eenvoudig 
dan in ons land. Alleen Cam-
ping Gaz is vrijwel overal te 
koop. 

In West-Duitsland mogen 
recreatieschippers geen rode 
dieselolie kopen. De witte, 
die daar door de pleziervaart 
wordt gebruikt, is ongeveer 
ƒ 0,60 per liter duurder dan 
bij ons. Men doet er verstan-
dig aan om met de tanks vol 
goedkope rode brandstof ons 
land te verlaten. 
Aan de bepaling dat men 
maar voor één week zulke 
dieselolie mag meenemen 
naar de Bondsrepubliek, 
wordt de hand niet meer ge-
houden. 

Jachthavens zijn in West-
Duitsland vrijwel altijd vere-
nigingshavens. Slechts een 
heel enkele keer treft men een 
commerciële haven aan. 
Bediening. De sluizen op 
het Dortmund-Eems-Ka-
naal worden van maandag 
tot en met zaterdag bediend 
tot 21.00 uur. 
Op zon- en feestdagen van 
9.00 tot 12.00 uur. 
De sluizen op de Midden-
Wezer: 
maandag t /m zaterdag: van 5 
tot 21 uur; zon- en feestdagen 
van 8 tot 11 uur en van mei tot 
september ook van 17 tot 19 
uur. 
Sluizen en bruggen op het 
Küstenkanaal (1 maart tot 1 
november): maandag t/m za-
terdag: 6 tot 20 uur; zon- en 
feestdagen: 8-11 uur. 
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KNWV voel t niets voor 
organisati e naar categori e 

In het juni nummer i'an Motorboot pleit KN MC-voorzitter 
Van Ooijen voor een categorale organisatie van de water-
sport. Ieder z'n eigen bond. In zijn uiteenzetting bekritiseert 
hij verder het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, 
dat in bijgaand artikel reageert. 

Het KNW V is het absoluut 
niet eens met de voorgestelde 
categorale organisatie van de 
watersport. Een goed gezeg-
de luidt 'Eendracht maakt 
macht'. Dat geldt zeker voor 
de belangenbehartiging van 
de watersport. 
Een krachtige stem laten ho-
ren is belangrijk. Een provin-
ciaal bestuurder heeft ooit 
eens gezegd: 'Die waterspor-
ters zijn prima lui. Je praat 
met vier verschillende verte-
genwoordigers, je hoort vier 
meningen en dus kun je als 
overheid precies doen wat je 
zelf wilt. ' 

\ 'oor het KNW V een extra 
aanleiding om te streven naar 
ren breed, gesloten front, dat 
de gehele watersport verte-
genwoordigt. 
Wcdstrijdzeilers, surfers, 
toerzeilers en motorboot-
schippers. Het watersport-
verbond is per slot van reke-
ning de overkoepelende orga-
nisatie van ruim 380 vereni-
gingen met een totaal van 
60.000 leden. Al bijna hon-
derdjaar. Het KN\V \ ' werkt 
landelijk, regionaal en lo-
kaal. Er zijn regio-vertegen-
woordigers en werkgroepen, 
die in hun eigen vaargebied 
slagvaardig kunnen op-
treden. 

Het KNW V is er niet uitslui-
tend voor die wedstrijdzei-
lers, zoals de heer Van Ooijen 
in zijn artikel suggereert. Uit 
de cijfers over 1986 blijkt , dat 
55 procent van de binnenko-
mende contributicgelden 
worden besteed aan de toeris-
tische watersport en de alge-
mene belangenbehartiging; 
20 procent gaat naar het wed-
strijdzeilen en de rest wordt 
verdeeld onder het plankzei-
len co opleidingen en trai-
ningen. 

De praktijk is sprekender dan 
cijfers. Er zijn voorbeelden te 
over hoe het KNW V op-

treedt als belangenbeharti-
ger \an de watersport, zowel 
landelijk als regionaal, van 
Oostgroningen tot de Lim-
burgse grindgatcn. 
Het vaarwegenplan Zuid 
Holland, de doorvaart in 
Schiedam, de heropening 
van de Snelle Sluis bij Moor-
drecht, de vernieuwing van 
de Mi j ndense sluis bij Loos-
drecht, het zijn verbeterin-
gen voor de toervaart, waar-
bij het K N W \ ' direct betrok-
ken is. Het Rijk en de provin-
cies hebben een beleidsnota 
voor de pleziervaart opge-
steld: de 'Beleidsvisie Re-
creatictoervaart in Neder-
land', een leidraad voor het 
verbeteren van de toervaart. 
Er staan normen in voor be-
diening van bruggen en slui-
zen en er worden knelpunten 
in genoemd, die verbeterd 
moeten worden. Deze Be-
leidsvisie is samengesteld in 
nauwe samenwerking met 
ANWB , Hiswa en het 
KNWV . Het verbond kan als 
geen andere watersportorga-
nisatie immers over de volle 
breedte wensen uit de water-
sport aandragen. 
De vaarbelasting is voorlopig 
van de baan. Het KNW V 
heeft van meet af aan bezwa-
ren aangedragen bij de over-
heid. Hetzelfde geldt \oor de 
Markerwaard. Veel o\erleg 
en het herhalen van j e stand-
punt helpt. 

Het verbond maakt deel uit 
van een overleggroep van het 
ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Zaken als regle-
menten en veiligheid van de 
pleziervaart komen daar aan 
de orde. Het KNW V verzet 
zich tegen onnodige regels en 
ambtelijke betutteling. Via 
adviezen wijst het verbond de 
watersporters op hun verant-

* Het KNWV, niet alleen voor 
wedstnjdzeilers. 

woordelijkheden. Als dan 
minister Smit-Kroes in een 
brief aan het KN\V\ '  laat we-
ten af te zien van wettelijke 
eisen voor de gemotoriseerde 
watersport, dan heb j e iets 
bereikt. De afschaffing van 
het vaarbewijs was eveneens 
overeenkomstig het stand-
punt van het watersportver-
bond. Kroon op het werk is de 
watersportzetel, die het 
KNW V mag bekleden in de 
nieuvse Raad voor Open-
luchtrecratie, een adviescol-
lege van de regering. 
We noemen nog het vaarrou-
teplan voor de \Vestbrabant-
se kanalen. Een aantrekkelij-
ke route voorde toerende wa-
tersporter. Bij de opstelling 
van het plan heeft het 
KNW V adviezen gegeven, 
evenals bij de toeristische 
plannen van het Maasoever-
project. 

De Biesbosch is Nationaal 
Park geworden, maar blijf t 
wel toegankelijk voor de wa-
tersport. Daar heeft het 
KNW V zich jarenlang sterk 
voor gemaakt. Het eiland de 
Dode Hond moet beschik-
baar blijven voor de water-
sport en daar vecht de 
KNW V Werkgroep Eemdel-
ta voor. 

Publicitei t 
Voortdurend alert blijven en 
vooral gewicht in de schaal 
leggen. Dat is belangenbe-
hartiging voor alle water-
sporters. Dat lukt niet met 
een categorale aanpak. Het 
Koninklij k Nederlands Wa-
tersport Verbond is wel dege-
lij k een goede representatieve 

vertegenwoordiger van de 
waterspyort. Je kunt je werk-
zaamheden, die maar al te 
vaak achter de schermen blij -
ven, uitstekend ondersteu-
nen door de media welover-
wogen, dus met regelmaat en 
gericht, te informeren. Dat is 
iets anders dan 'publiciteit 
zoeken", al of niet "op agres-
sieve en indringende wijze'. 
Natuurlijk krijgt het wed-
strijdzeilen verhoudingsge-
wij s veel aandacht in de me-
dia. Het is tenslotte een sport 
met een Olympische status. 
Maar de publiciteit, die het 
wedstrijdzeilen oplevert ver-
sterkt het imago van Neder-
land als watersportland en 
dat komt de gehele water-
sport ten goede. 
Aan het slot van zijn betoog 
zc tdeheer \ 'an Ooijen zich er 
tegenaf, dat hel K N \ \ \ ' de 
KNM C zou negeren. 
Daar is geen sprake van. Het 
Verbond respecteert de 
KNMC . Al jaren. Nuchter 
feit is echter, dat bij alle werk-
zaamheden de stem van de 
KNM C als belangenbeharti-
ger op toeristisch en recrea-
tief watersportgebied zelden 
of nooit gehoord wordt. Het 
opheffen van de contactom-
missic KNWV-KNM C had 
deels als oorzaak dat het 
overleg weinig vruchten af-
wierp door gebrek aan twee-
richtingsverkeer. 
Bovendien werd geconsta-
teerd dat de K N M C 
naar watersportverenigin-
gen schermde met zijn goede 
samenwerking met het 
KNWV , om hen te bewegen 
zich aan te sluiten bij de Mo-
torboot Club in plaats van bij 
het KNWV . 

Dat druist al te zeer in tegen 
de eendracht, die de water-
sport sterk zou moeten ma-
ken. Jammer. 

Bestuur KNWV 
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Huitem a verwerk t zeilboot -
ideeën in motorboo t 

De Groningse jachtontwer-
per Huitema (vooral bekend 
om zijn schouwen) heeft een 
motorboot ontwikkeld die hij 
de naam Barkas heeft gege-
ven. 
'Bij de toenemende belang-
stelling voor motorboten is 
het mij opgevallen dat er een 
vri j grote groep waterspor-
ters, vooral in Nederland, be-
staat die een stoer aandoend 
schip zoeken met goede vaar-
eigenschappen en handige 

Nieuw ontwer p 
motorbarka s 

gebruiksmogelijkheden op 
de binnenwateren', zo vertelt 
hiij . 'Daarom heb ikeen volle-
dige nieuwe serie motorboten 
voor staalbouw ontworpen in 
lengten van 9 en 10 meter, 
zowel in multiknikspant als 
in rondspant uitvoering.' 
Uitgangspunt is de open kuip 
met op gelijke hoogte doorlo-
pend de salon/stuurhuis. De 

salonindeling is ongebruike-
lijk . De kombuis zit direct te-
gen het kuipschot en is daar-
door centraal gelegen tussen 
de kuip en de salon. 

NOTORBOOT-
verzamelban d 
Voor lezers, die M O-
T O R B O OT bewaren, 
brengen wij een handige 
verzamelband. 

Het is een witte plastic 
omslag met rode opdruk, 
die van binnen blauw is 
(de standaard M O T O R-
BOOTkleuren dus), 
waarin men door middel 
van bijgeleverde spelden 
een hele jaargang kan op-
bergen. 

Ook kan men de jaargan-
gen 1983(4 nummers) en 
1984 (12 nummers) geza-
menlijk opbergen in één 
verzamelband. (MO-
T O R B O OT was in dat 

De in open verbinding staan-
de voorkajuit ligt slechts één 
stap lager om het interieur zo 
'gelijkvloers' mogelijk te hou-
den. De vooropbouw - bak-

eerste jaar dunner dan 
nu). 
Men kan de banden be-
stellen door het overeen-
komstige bedrag over te 
maken op giro 57 65 57 of 
bankrekening 69 47 15 085 
van M O T O R B O OT 
Rotterdam. Op uw over-
schrijving vermelden: 
Verzamelband. 
En wel: 
- ƒ 15,— voor één verza-
melband (dus voor één 
jaargang); 
- ƒ 25 ,- voor twee ban-
den (twee jaargangen 
dus) en 
- ƒ 37,—voor drie banden 
(speciaal voor degenen 
die M O T O R B O OT 
sinds het begin hebben 
bewaard). 
Deze prijzen zijn inclusief 
btw en verzendkosten. 

* Algemeen plan van Huitema's 
nieuwe barkas. 

dek - strekt zich over de volle 
breedte uit van boord tot 
boord en is zo laag gehouden 
dat de voorramen van de sa-
lon/stuurhuis evenals de zij-
ramen op zithoogte nog uit-
zicht bieden; en dus niet al-
leen voor de roerganger op 
zijn hoge stuurstoel. 
De Barkas is een verplaat-
singschip en ontworpen voor 
eentoersnelheid vanzo'n 10 a 
12 km per uur. De topsnel-
heid is ongeveer 15 kilometer 
per uur. 

Door het gunstige onderwa-
terschip en een optimaal 
schroefontwerp is een vermo-
gen van 40 pk voldoende. 
Gekozen is voor een 3-cilin-
der diesel in V-drive opstel-
ling, waardoor de motor, dus 
het motorlawaai, zo ver mo-
gelijk naar achter wordt ge-
plaatst. 
Het roer is een aangehangen 
roer en heeft de volgende 
voordelen: de schroef kan 
verder naar achter worden 
geplaatst zodat de diameter 
vergroot kan worden of de 
vrijslag verbeterd wordt. 
Verder is een aangehangen 
roer makkelijker te demonte-
ren en dus te repareren en kan 
met mooi weer met een helm-
stok in de kuip worden ge-
stuurd. Een aantal ideeën in 
dit ontwerp zijn afkomstig 
van zeiljachten. 'En waarom 
ook niet. Vrijwel elke zeilboot 
heeft een aangehangen roer 
en op de motor varend wordt 
aan de helmstok gestuurd. 
Ook bij de meeste zeiljachten 
is de kombuis centraal tegen 
het kuipschot geplaatst en 
niet helemaal voorin wegge-
stopt,' aldus Huitema. 
Het ontwerp van de Barkas is 
gedetailleerd en in de mul-
tiknikspantuitvoering zelfs 
voorzien van plaatuitslagte-
keningen waardoor het pak-
ket geschikt is voor amateur-
bouw. 

In nauwe samenwerking met 
Centraalstaal te Groningen 
is het mogelijk zowel voor de 
knikspant als de rondspant 
uitvoering een volledig staal-
bouwpakket te leveren. 
Voor uitvoeriger informatie 
kunt u terecht bij L. M. Hui-
tema, Kropswolde, tel. 
05980-22862. 

48 MOTORBOOT - september 1987 



SNELLE MOTORVAART EN WATERSKI 

Fondarace in Augusta (V.S.) 

Afgan g voor Europeane n 
Door René Schuiz 

Als ik in drie woorden de voorgaande maand uit het boot-
race-seizoen 1987 zou moeten beschrijven, zou ik het doen 
met de woorden 'teleurstelling, vreugde en verbijstering'. 

Teleurstelling voor vele pilo-
ten bij de derde race uit de 
Fonda (Formula One Dri-
vers Association) serie. Voor 
deze race waren de piloten 
naar Amerika getrokken. 
Om precies te zijn naar Au-
gusta, Georgia. Ruim 20 bo-
ten verschenen aan de start 
van de kwalificatie races (ti-
me trials). Vanuit dit veld 
konden slechts de 17 snelsten 
deelnemen aan de uiteinde-
lijk e Grand Prix. 
Slechts vij f Europese cou-
reurs waagden de oversteek 
naarde V.S. Voor drie van de 
vij f liep de Augusta race uit 
op een ware teleurstelling. 
Regerend wereldkampioen 
Jon Jones wist zich evenals de 
Italiaan Cappelini niet eens 
te kwalificeren. Terwijl John 
Hill , wereldkampioen 1985 
en 1986, halverwege de 
Grand Prix de pits moest op-
zoeken met een kapotte trim-
installatie. Dit onderdeel be-
hoort tot de meest belang-
rijke onderdelen van de boot. 
Middels een hydraulische 
pomp wordt de stand van de 
motor ten opzichte van de 
boot afgesteld. Hiermee kan 
de piloot al dan niet meer of 
minder snelheid creëren. 
Uitgerekend is dat een goede 
piloot ongeveer 15x per ron-
de zijn boot moet 'uittrim-
men'. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat John Hil l hal-
verwege de race de pits op-
zocht. Jon Jones: Tk denk dat 
velen van ons niet gerekend 
hebben op de hoge tempera-
tuur en vochtigheidsgraad. 
Met mijn motor haalde ik 
ruim 800 toeren minder dan 
tijdens de trainingen in Wa-
les. De EFI's (Electronic Fu-

el Injection) reageerden to-
taal anders in Augusta dan in 
Wales. Jammer, want slechts 
2'/2 punt na 3 races is niet echt 
bijzonder,' aldus de sympa-
tieke Welshman. 
Teleurstellend was ook de 
prestatie van Bil l Seebold. De 
verwachtingen waren bijzon-
der hoog gespannen. Op één 
van zijn favoriete circuits, en 
een race gesponsord door zijn 
hoofdsponsor Bud-Light 

bier, wilde Seebold persé 
presteren. Een bijzonder 
slechte start, het complete 
veld was al voorbij de eerste 
keerboei voordat Seebold het 
startponton verliet, en een 
pitstop na drie ronden maak-
ten dat hij zonder punten fi-
nishte. Wel behaalde Bil l 
Seebold de snelste ronde, 
178,5 kilometer per uur ge-
middeld! Zoon Mik e Seebold 
deed het een stuk beter door 
als tweede te finishen achter 
de Amerikaan Thornton. Op 
de derde plaats finishte de 
Duitser Michel Werner. 

Vreugde 
Vreugde in het kamp van de 
Nederlander Jan de Vreng. 
Op 11 jul i behaalde hij in het 
Zweedse Stockholm de Euro-
pese titel in de formule IV 
(SE) klasse. In deze klasse 
wordt gebruik gemaakt van 
catamaran-boten met 850cc. 
standaard motoren. Deze 
combinaties zijn goed voor 
snelheden van rond de 140 
kilometer per uur. Een groot 
aantal deelnemers uit alle 
Europese landen kwamen in 
Stockholm aan de start. Ne-
derland had twee piloten af-
gevaardigd: Ronald Sieverts 
en Jan de Vreng. Sieverts 

Bil l Seebol d 
eerst e In LJgnan o 
Voor de tweede keer in dit 
seizoen heeft de Amerikaan 
Bil l Seebold een wedstrijd ge-
wonnen in de serie Fondara-
ces, de zwaarste speedboot-
klasse die dit jaar op de banen 
te vinden is. 
Onder zware omstandighe-
den — harde wind en hoge 
golven — wist Seebold beslag 
te leggen op de eerste plaats, 
waarbij hij vooral zware con-
currentie onder\ond van 
voormalig wereldkampioen 
Jonathan Jones. 
De wedstrijd was de vierde 
van de tien, die dit seizoen 
worden gevaren. Er versche-
nen 14 boten aan de start in 
het Noorditaliaanse Ligna-

Deze waren overgebleven 
na kwalificatiewedstrijden, 
waarin Seebold al had laten 
zien dat hij in grote vorm was: 
hij legde een ronde af met een 
snelheid van 158 km/u, de 
snelste tijd die ooit op dit cir-
cuit was behaald. 

Seebold leidde de race vanaf 
het begin. Hij ondersond niet 
alleen tegenstand van Jones, 
maar ook Lindenberg en 
Bocca zaten hem op de hie-
len. Na een tweede start 
moest hij nog even strijd leve-
ren met Tony Williams, 
maar ook dat was, doordat 
Williams pech kreeg, snel 
bekeken 

De uitslag was: 
1. Bil l Seebold(VS); 2 Jo-
nathan Jones (GB);3. John 
HiU (GB). 

moest het echter enkele da-
gen vóór de race aflaten we-
ten omdat het financieel niet 
op te brengen was om onge-
sponsord naar Stockholm te 
vertrekken. Al tijdens de trai-
ningen bleek dat De Vreng 
tot één van de kanshebbers 
behoorde. Met een 'Poll Posi-
tion' (de beste startplaats) 
vertrok De Vreng van het 
ponton. Onmiddellijk nam 
hij de leiding voor het grote 
veld. Hetzelfde gebeurde in 
de 2*=, 3*̂  en 4'' heat. In Stock-
holm bewees de 28-jarige 
Amsterdammer zijn kwali-
teit. Terwijl op het wilde wa-
ter vele piloten in moeilijkhe-
den kwamen en crashten, 
stuurde De Vreng zijn cata-
maran als een strijkijzer naar 
een overwinning. De Vreng: 
'Ik heb geluk gehad met mijn 
bootkeuze. Ik koos voor een 
semi-marathon boot, die 
aanmerkelijk zwaarder is 
dan een sprint boot, die het 
merendeel van de concuren-
tie gebruikte. Daardoor was 
mijn boot beter te sturen op 
het ruwe water. Momenteel 
zijn we aan het experimente-
ren met zogenaamde Skirts, 
een idee uit de F-autosport 
die wij voor het eerst op een 
boot willen uitproberen. 
Misschien wat voor het ko-
mende wereldkampioen-
schap'. 

* Jan de Vreng in actie tijdens 
het Europees l^ampioenschap 

Verbijstering bij de insiders 
in de bootrace-sport toen 
Cees van de Velden aankon-
digde om samen met Arthur 
Mostert deel te gaan nemen 
aan de Fonda-serie. Zijn 
Fonda-debuut gaat hij in Li -
gano maken met een door 
hemzelf ontworpen en ge-
bouwde boot, met een John-
son V-6 2000 cc motor. 

Uitslage n 
Fonda-race Augusta 
1. Buck Thornton V.S. 
Seebold/Mercury 
2. Mik e Seebold V.S. 
Seebold/Mercury 
3. Michel Werner W. Duitsl. 
Seebold/Mercury 

Algemeen klassement 
Fonda-serie na 3 van de 
10 races 
1. Tony Williams G.B. 9 
punten 
1. Buck Thornton V.S. 9 
punten 
3. Mik e Seebold V.S. 61/2 
punten 
4. Chris Bush V.S. 6 punten 

Europees kampioenschap 
Formul e I V 
1. Jan de Vreng Burgess/ 

Johnson 
2. Mats Kimby Burgess/ 
Selva 
3. Dario Grassini Molinari/-
Selva 

49 



De THEA roest e in vrede ! 

De Johan Wilber t - anno 1910 -
is aan een nieuw e jeugd begonne n 
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* De Johan Wilbert in volle glo-
ne op de Ringvaart. 
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Door Leo J Capit 

In  het oktobernummer van 1986 vroeg Motorboot op de man 
af aan zijn lezers: Wie weet waar de Thea is gebleven? 
Daarmee voldeden wij aan het verzoek van de heerP. E. van 
Mourik  te Rosmalen, die op zoek was naar de boot die op de 
werf van Stoel &'  Zoon te Alkmaar gebouwd werd in het jaar 
1920. 

Wij waren verrast door het 
grote aantal reacties. Er blij -
ken toch altijd meer mensen 
met herinneringen aan en 
aandacht voor klassieke mo-
torboten te zijn dan je ge-
neigd bent te denken. Een 
reeks van tips en min of meer 
vage aanwijzingen konden 
we natrekken. En nu, bijkans 
eenjaar na onze oproep, moe-
ten we dapper onder ogen 
zien dat het niet aannemelijk 
is dat de Thea (dat wil zeg-
gen: de boot naar welke de 
belangstelling van de heer 
Van Mourik uitging) zich 
nog in drijvende toestand op 
de Nederlandse wateren 
bevindt. 

Met deze vaststelling kunnen 
wij veel troost ontlenen aan 
het feit dat ons onderzoek een 
verrassende ontdekking heeft 
opgeleverd. De Thea is niet 
meer — zij roeste in vrede! -
maar in de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer, onder de 

gemeente Aalsmeer, ligt een 
schip dat aan de hand van 
dezelfde tekeningen als de be-
treurde Thea nog tien jaar 
eerder, dus in 1910, op dezelf-
de Alkmaarse werf gebouwd 
werd. Opdrachtgever was de 
indertijd welbekende groot-
kruidenier Simon de Wit, zo-
gezegd concurrent van het 
eerste uur van de toen ook al 
expanderende Albert Heyn. 
Simon de Wit vernoemde 
vier jaar voor de Eerste We-
reldoorlog het schip naar zijn 
dochter Sally. En in het eerste 
deel van haar bestaan droeg 
de ranke motorkruiser haar 
naam in massieve koperen 
letters op de voorsteven. 
Maar toen de heer R. Bosma, 
jachthaven-eigenaar te 

Leeuwarden, veertien jaar 
geleden het schip in verwaar-
loosde staat kocht, heette het 
Costa Rica. Bosma restau-
reerde het voor eigen gebruik 
en vernoemde het met het lid-

woord De ervoor naar zijn 
beide zonen: De Johan Wil -
bert. Veel plezier beleefde hij 
aan de originele Daimler-
motor van 42/45 pk die vanaf 
de geboorte van het schip in 
een heuse machinekamer 
huisde. 
Gedurende een reeks vanja-
ren heeft de familie Bosma 
fantastische vakanties aan 
boord van De Johan Wilbert 
beleefd. Maar op een gegeven 
moment gaan opgroeiende 
kinderen een eigen weg; een 
universeel gegeven, van grote 
invloed op de motoriek van 
de botenmarkt. Kortom, vo-
rig jaar wou de heer Bosma 
De Johan Wilbert wel kwijt . 
En het was voor hem een pro-
fessionele klus de klassieke 
spitsgatter in een eigentijdse 
verkoopbare toestand te 
brengen. 

Dat betekende allereerst, dat 
de driekwart eeuw oude 
Daimler-motor als een 
'showpiece' in zijn eigen ver-
koopruimte kwam te staan. 
Daar staat dat machtige stuk 
techniek nu niet meer. Het 
schijnt een weg gevonden te 
hebben naar een verzame-
laar in Schagen. 
Bosma verving de Daimler 
door een compacte moderne 

Volvo M D 30 van 65 pk, die 
de toch al niet geringe snel-
heid van 18 kilometer per uur 
deed toenemen tot 22 kilome-
ter per uur. Door de gewon-
nen ruimte kon een hut met 
drie slaapplaatsen aan de ac-
commodatie worden toege-
voegd. En toen maar wach-
ten tot zich een koper zou 
melden. 
Die kwam daags na Pasen 
1987: de heer G .J. de Leeuw 
uit Aalsmeer, die daar samen 
met mevrouw Wil van Ewijk 
driejaar geleden een oud vis-
serscafé aan de Ringvaart 
herschiep in het aantrekkelij-
ke restaurant 'Het Oude 
Veerhuis'. Het zou leuk zijn, 
bedachten ze, voor het uit 
1875 daterende pand een 
klassieke motorboot afge-
meerd te hebben. 
Met de aankoop van De Jo-
han Wilbert ging dat verlan-
gen in vervulling. Het is al 
gebleken dat vele diner-gas-
ten het heel plezierig vinden 
het aperitief tijdens een vaar-
tochtje te gebruiken. 
Zo is het tien jaar oudere zus-
terschip van de helaas ver-
dwenen Thea een nieuw be-
staan ingegaan. Met een 
'baan in de horeca', om zo te 
zeggen.... 
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De mening van de vakman 
Een echte vakman is de heer 
Hooymans van scheepswerf 
Hooveld Polaris in Velddriel Hij 
vertelt; "Wii hebben onlangs voor 

i het eerst een Volvo Penta 2003 
I Turbo in onze Polaris Beta 

' geïnstalleerd De proefvaart vi/as 
een ontdekking, in één woord: 
lantastisch' Die motor loopt nog 

, soepeler dan ik had gedacht'. 

VOLVO PENTA 2003 TURBO DIESEL: 
HALVE KRACHT LIJK T WEL VOLLE KRACHT! 

Ook voo r motorjachte n 
Volvo Penta diesels uit de 2000 serie hebben een 
grote faam als motoren voor zeiljachten. Dat is te 
danken aan hun kompakte afmetingen en hun lage 
gewicht. Maar de 2003 Turbo heeft nog méér in 
z'n mars. Met z'n 32 kW/43 pk is hij krachtig 
genoeg om ook motorjachten vooruit te laten 
spuiten. 

Diese l met benzineprestatie s 
De Volvo Penta 2003 Turbo is een diesel met 
benzineprestaties. Niet zo maar een bewering, maar 
een in de praktijk bewezen feit. Bijvoorbeeld in de 
afgebeelde Polaris Beta. Een allesbehalve 
kinderachtig schip met een lengte van 7 meter 
en een gewicht van 1500 kilo. De Volvo Penta 2003 
Turbo geeft dit schip een topsnelheid van liefst 
12 knopen! 

Net zo sti l 
In de Polaris Beta draait de Volvo Penta 2003 
Turbo net zo rustig en geruisloos als een 
benzinemotor. Aan dek blijft het motorgeluid 
beperkt tot rond 76 dbA. Motortrillingen zijn 
nauwelijks merkbaar. 
Kortom: ook in een motorjacht loopt deze 43 pk 
diesel als een zonnetje! 

Meer weten ? 
Natuurlijk bent u als schipper nieuwsgierig naar 
de nieuwe Volvo Penta 2003 Turbo diesel. Als u de 
Bon invult en opstuurt, ontvangt u vrijblijvend 
uitvoerige informatie. 

Nebim Handelmaatschappij b.v. 
Nijverheidsweg 1 
Postbus 195 
3640 AD Mijdrecht 
Telefoon 02979-84411 
Telex 15505 
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Nog meer voordele n 
Minder onderhoud en brandstofgebruik zijn ^ viĝ ar<̂ -
natuurlijk de meest in het oog springende voordelen M 
van moderne dieseltechniek. Vergeet u daarnaast ^ NÖTCS-
ookniet de grotere veiligheid van een diesel. In de ^ ^ 
watersport is dit nog altijd een aspekt, waarvan het ^ onsV^° 
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pô  
itjege' i\s ' ,\.uve«̂  

»^^Z 
,V>apP*> 

ö.>J-. 

^t^ l .̂ ogV^- ' 

'HISWA te WATER' 
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lEUWE TRENDS IN BETIMiyiERE N 
Vooral de laatste |aren is er meer gewij-

zigd aan het interieur van lachten, dan aan de 
ronnpvorm. Van der Mei|den scheepsbetimme-
nngen b.v zorgt er voor, dat uw schip weer 
aan de nnodernste eisen voldoet. 

Wi| renoveren uw zeil- of motor|acht. Al 
jarenlang zi|n wi| gespecialiseerd in het bou-
wen, ombouwen en verbouwen en inbouwen 
van lachtinterieurs. Naar uw wens. Licht, of 
donker. Rond, of hoekig. Groot, of klem. 

• EIGEN ONIWERPAFDEUNG 
Bel eens voor een vri|bli|vend gesprek 

en bezoek onze showroom. 

(Rffe; 
Rivierdi|k 592, 3371 ED Hardinxveld-Giessendam, 
01846-1 20 91 

DANA 
Onderling  te komixneren 
instrunnenten 

dqn o 
plus 

DANA 3000 IS de serie instrumenten die de meeste uitbreidingsmoge-
lijkheden kent De serie bevat ook een uniek digitaal kompas 
met automatische koersbijstelling De standaard data output 
van alle instrumenten maakt het eenvoudig DANA 1000 en 2000 
dochterklokken op afstand te installeren 

Nieuwe uitgebreide garantie bij de Danaplus Club... 

U HARRI Kv. 
BOATRONIC S 

Schreierstoren Prins Hendrikkade 94 95 
1012 AE Amsterdam tel 020-248035 telex 13156 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
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. 

• BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
Opgave van de in de "Benchten aan Zeevaienden bekendgestelde w^zigingen op de Hydrografische 
kaanen. uitgegeven doot de Chef dei Hydrografi e Editi e 1967 

Weekmtgave ni 28 van de BAZ (dd 11 luk) 

Kr t 
18114 
1812 5 

370 
371 

Kr t 
1812 8 

Kr t 
1812 9 

320 Waddenzee, Blauwe slenk. Lichtboeien verlegd. 
Verplaatsen naai 
1 53 11 56^15 18 2 2Ï  groene lichtboei BS 27 
b 53 12 01-N5 18 35'E lode Lchtboei BS 28 

371 Eems. Oude Weatereems, Tonnen verlegd. 
Verplaatsen naai 
53 33 29"N.6' 38 48'ï:. lode spaiboei A 2A. 
b 53 33 58T i r 3 8 16"E gioene spitse ton A IA , 
c 53 31 46'N-r38 50"E gioene spitse ton A 3 

weekmtgave nr  29 van de B a Z (dd 18 ]uli ) 

Kr t 
1805 5 
1807 
1807 4 

Ba.Z 
374 
375 
380 

Kr t 
18113 
18114 
18115 
1812 5 

Ba.Z 
381 
377 
377 
373 

Kr t 
1812 6 
1812 8 
1812 9 

Ba.Z 
373 
373 
373 

3Z3 Eems. Ooctereenu Huibertgat Gaatje bocht Betowung gewqagd. 
Wijzigen op 
a * 5 3 347N6°37 4 E de groene hchtboei 13/HuibertgaL 16 in groen rood groene Uchtboei met 
kegel Fl (2+l)G15s 
b ± 5 3 ° 1 9 4 N r 0 1 2 E d eN card lichtboei 53/PS in een groen rood groene lichtboei met kegel 
F l (2+ l )GlSs 
c ± 53° 37 8 N 6̂  48 7 E de groene ton 015/F16 in een groen rood groene ton met kegel 
d ± 53 36 1 N 6''54 5 E de rode sparboei O20/Leyl m een rood groen rode sparboei met 
cilinder 

374 Oostenchelde Keeten, Lichtboei verlegd. 
Naar  51 36 241̂  3 58 08 E (:t 300 m S) verplaatsen de lichtboei Keeten B 

375 Oostenchelde, Tholensche gat Diepte 
In het Tholensche Gat bedraagt de minste diepte herleid tot Zoommeerpeil ( NAP) m dm onder 
NAP 
Middenvaarwaters 34 
Spitsetonskant 20 
Stompetonskant 26 

377 Waddenzee Nabq vaarwater  langs de Polendam, Kunstergat Gaspijpleiding en Kabel 
gemarkeerd door  ton en dnjfbakens 
1 Aanbrengen de volgende gele dnjfbakens met hggend krui s en de bijschnften Gas en Kabel 
op 
a 53 10 41715"  22 WE spits 
b 53"  10 47^1 5"  22 16 E stomp 
c 53 11 281^5 24 47 E spits 
d 53 11 30"N 5= 24 22 •£ stomp 
2 Op 53° 10 5474 5° 22 33 E aatibrengen een gele spitse ton met liggend knus en de bijschriften 
Gas en ICabel 

380 Volkerak S van Oude Tonge Tonnen Verlegd. 
De volgende tonnen verplaatsen naar 
a 51 39 53 5114 12 04 5 E (± 280m NNW waarts) OT 1 
b 52 39 55 ITJ 4 12 02 5 E { - 200m NNW waails) OT 2 

Marsdiep Rede Den Helder  Meerboei opgenomen 
Op ± 52 59 08 N 4 49 00 E schrappen de meerboei 
N B Bovengenoemde meerboei is voor  onbepaalde ti]d opgenomen 

Weekmtgave nr  30 van B a Z (dd 25 juli ) 

Kr t 
18014 
1807 4 

Ba.Z 
383 
393 (T) 

Kr t 
18114 

18115 

Ba.Z. 
384 
386 
384 

Ki t 
18115 

18118 

Ba.Z 
386 
387 
388 

383 Sbjkgat Noord Pampus, Betonmng gewijzigd. 
1 Schrappen de volgende (hcht)boeien op 
a ± 51°S14N3°5S4E SG6 
b ^ 51"51 1 N 3° 56 4 E SG8 
c ± 51° 51 1 N 3° 57 1 E SG 10 
d ± 51° 512 N 3° 57 8 E SG 12 
e ± 51° 51 I N 3° 58 5 E SG 14 
f ± 51° 513 N 3° 59 3 E SG 16 
g ± 51° 513 N 3° 59 8 E SG 18 
h. ± 51° 51 ON 3° 59 2 E SG 15 
1 + 51°51 1 N3°S99E SG 17 

2 Aanbiengen de volgende lode stompe (licht)boeien, op 
a 51 51 20?̂  3 55 30 E SG6 
b 61 51 03'N3 56 2 3 E S G 8 L n R 5s 
c 51 51 01 -N 3 57 18'E SG 10 L O R Bs 
d 51° 51 021* 3° 58 13 E SG 12 L H R 5s 
e 51 51 10"N3 58 4 2^ SG 14 
f 51 51 17TI  3 59 10"E SG 16 
g 51 51 22?) 3 59 40 E SG 18 L H R 8s 
f 51 51 22114 00 121; SG 20 

3 Aanbiengen de volgende groene spitse (hcht)boeien, op 
a 51 51 01TJ 3 59 12^ SG 15 
b 51° 51 OBV 3° 59 42 E SG 17 L H G 5s 
c 51 51 07TJ4 00 12 E SG 19 

4 De volgende tonnen/Uchtboei verplaatsen naai 
a 51 51 09"N 4 00 43 E (+ 275 m ENE) PI 
b 51° 51 121)4° 01 13'E(± 200mNE) P3 
c 51 50 521) 4° 01 31'E(± 100 m E) P5 
d 51° 50 32U 4° 01 53 E (± 100 m E), P7 
e 51 51 21H 4° 00 44 E (± 250 m E), P2 

5 De minste diepte m ht Sbjkgat in dm bq gem. LLW S bedraagt 
Midvaaiwaters 30 
Spitsetcnskant 28 
Stompetonskant 25 

6 De minste diepte m Nocrd Pampus, m dm bg gem. LLWS. bedraagt 

33 
34 Seompetanskant 

384 Waddenzee Blanwe Slenk. Boontje*. Betoniung gewijzigd. 
1 Aanbrengen de volgende lichlboeien. op 
a Sï= 10 47-N 5̂  23 55'E, lood stomp BS 60 Iso R. Bs 
b 53° 10 38T) 5° 23 51 ï N caidinaal BS 33-BO 44 V O 
2. Schrappen op 
a. ± 53° 10 46'U-5' 23 S3T. de S cardinale Uchtboei PD 
b ± 53° 10 38'U 5° 23 49''E de groen rood.gioene lichtpaal BS 33-BO 44 

3M Waddenzee Slenk. Oosterom Dnjfbaken verlegd/gelegd. 
1 Naai 53 19 23H 5 14 3 e E (- lOOm ESE) vetplaatsen het dnjOjaken S 16 
2 Op53 24 53N5 30 22 ï aanbrengen een rood stomp dnjfbaken O SOA. 

387 Waddenzee Blanwe Balg Betonning gewijzigd. 
1 De volgende dnifbakens verplaatsen naar 
a 53° 24 47U5 34 171; BB 4 
b 53° 24 54U5 34 241) BB6 
c 53° 25 05115 34 27^ BB8 
d 53° 25 c r u 5 34 381; BB 10-
e 53° 25 15115 35 O l ï BB 14 
2 Op 53 25 12 5° 35 00"E aanbiengen een gioen spits dnjfbaken BB 3 

388 NW van We*t Terschelling Noordergionden Wrakboei verlegd 
1 Op + 53 24 5 N5 07 I E schrappen de E cardinale püaarboei West Aleta 
2 Op 53 24 321) 5° 07 09'E aanbrengen een E cardinale pilaarboei West Aleta 

393(D Znid-Vlij^Sckelde-Runverbindin g Racon voor  proef 
Op ± 51 38 13H 4 14 311) is de uchtboei ZV 15-SRK 18 voor  een proefpenode van een maand 
voorzien van een lacon moiselener  T 

Weekmtgave nr  31 van de B aZ (dd 1 augustus) 

Ki t 
1801 
1810 
1811 
18113 

Ba.Z 
408(T) 
408(T) 
408(T) 
406(T) 

Kr t 
18114 
1812 
1812 2 
1812 3 

Ba.Z. 
401 
408(T) 
400 
397 400 

K i t 
18124 
1812 5 
1812 8 
1812 9 

BJL 
397 
396 
400 
396 

396 Borkam Bakens verwijderd . 
Schrappen de volgende bakens op 
a ±53 344N6°43 9E 
b ±53 36 3 N 6° 43 O E met bijschrif t Peilbake Ostland 

Waddenzee Gort Betonning gevajzigd 
1 Op + 53 25 29'D 6 14 45 E het groene dnjfbaken O 5 vervangen door  een groene spitse ton 
0 5 
2 Schrappen de volgende groene dnjfbakens op 
a ± 53 25 43116 15 04 E O 7 
b + 53 25 58D6° 15 19 E O 9 
3 Aanbrengen de volgende groene spitse tonnen op 
a ± 53° 25 43D6° 15 01 E O 7 
b ± 53' 25 58H6° 15 19'E 0 9 
4 Naai 53° 26 08D 6° 15 32 ï (± 150 m SW waarts) verplaatsen de groene Uchtboei O 11 

400 Friesche gat Westgat Lichtboeien verlegd 
De volgende Uchtboeien verplaatsen, naar 
a 53 29 54D6°03 431; WG 7 
b 53 28 32D6°04 131; WG 11 

401 Waddenzee Schnitengat Ton vervangen door  lichtpaal 
1 Op±53°20 4 N5 119E schrappen de ton SG 9A 
2 Op53 20 25 D 5 11 475E aanbrengen een groene Uchtpaal voordien van laiell SG 9 A O G 

406{T) Ingang Schetirrak Wrak aangetroffen Ton gelegd Ton en drijfbake n verlegd. 
Dnikwerkzaamheden 
1 Op 53 03 39 63 D 06 03 08 47 E is een wrak aangetroffen 
2 Het wrak sub 1 wordt aan de NW zijde gemarkeerd door  een W cardmal ton 
3 In verband met duikwerkzaamheden is de volgende ton/dri]fbaken verlegd naar 
a 53 03 3 6 D5 02 S l ï SC IA b 53 03 47D 5 03 26 E SO 3 
N3 Het wrak is dooi uitshjpmg van zand gedeelteUjk bloot komen te Uggen 

408<D Meetopstanden Nederland. 
Ondergenoemde meetopstanden (golfineetboeien) zijn voorzien van een Ucht Gp Fl (5) Y 20s 

Pos 
Ketelmeer 
52° 36 361) 5 39 18 E 
S2 36 18-D 5 42 46 E 
Urkerhoek 
52° 36 25U5 34 07 E 
Markermeer 
52 35 23D5 26 56 E 
52° 31 401)5 13 OST 
52^29 06 5° 08 UT. 
Molengat 
53° 01 03D4 42 WE 
Vaarw n d Cocksdorp 
53° 06 291) 4° 55 57^ 
Malzwin 
52° 59 13D4 54 46 E 
Wierbalg 
51 57 13D4° 57 41 E 
Vaarwater  naar  Den Oever 
52° 56 56D5°01 IST. 
Javaruggen 
53 00 39D5 09 38'E 
Scheunak Omdraai 
53 05 491)5 11 38 E 
Foksdiep 
53 08 36U6°00 3ffE 

Pos 
Bomdiep 
53° 27 08DS°36 34^ 
Boschgat 
53° 25 241) 5° 32 45 E 
Vaarw Zwarte Haan 
53° 20 29115 38 SOE 
53° 20 26 N 5 38 64 E 
Kikkeitga t 
53° 24 31 D 5° 49 49"E 
Zinder  Spruit 
53 24 58 DS 53 14 E 
Holwerderbalg Noord 
53° 27 18 H 5 59 53 E 
Holwerderbalg Midden 
53° 25 531)5 57 05 E 
Holwerderbalg Zuid 
53° 25 36115 55 49T 
Ameland Oost 
53° 27 20 3D 5 58 21 8"E 
Smenggat Zuid 
83° 26 10D6° 01 37 E 
Engelsmanplaat 
53° 27 28 N 6 03 28 9 E 
West van Schiermonnikoog 
53° 28 08D6°07 06 E 
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Robbengat 
53° 09 39'H-4°53 WE 
Keteldiep 
53 13° 3771-5° 01 411; 
Vliehors 
53 12 56-N-4° 53 14X 
Stortemelk (lichtboei) 
53° 20 1611-5° 07 00"E 
Vkeland Zuid 
53° 16' 0411-5° 00 43''E 
Schuitengat-Noord 
53 20 39''N-5° 10 42"E 
Boontjes 
53° 05 1411-5° 19 56"E 
Inschot 
53° 12' 30'H-5° 08 18"E 
Oosterom 
53° 21 46'll-5° 19 iTE 
Oosterom 
53° 21 59H-5° 26 03T 
Pollendam-West 
53° 11 3611-5° 20 2T'E 
Kunstergat 
53° 13 18'H-5° 25 OTT 
Westgat 
Omgevallen (Obstructie) 
53° 27 24H-5°30 45 B 
Vingegat 
53° IB' 35'H-5° 32 ae'E 

Weekuitgave nr 32 van de B a Z (dd 8 augustus) 

Kit . 
18016 
18017 

B.*.Z. 
411(T) 
41 KT) 

K i t 
1811.7 
18118 

• A 
414 
414 

Gat van Schiermonnikoog 
53° 26 59 311-6° 08 37,7 ï 
Paesensrede 
53= 26 0711-6° 04 34"E 
Zoutlcampeilaag 
53° 25 5411-6° 09 15"E 
Vierhuizergat 
53° 24 38'lI-6° 17 06'E 
Schildknopen 
53° 27 1711-6° 17 50'E 
Eilanderbalg 
53° 28 Ol'N-r 20 02"E 
Zuid Lauwers 
53° 27 0S1I-6°32'31"E 
Horsbomgat 
53° 33 08-11-6° 36' OOT 
53° 32 3811-6° 36' SST. 
Sparregat 
53° 30 59'll-6° 37' M T 
Uithuizerwad 
53° 28' 5811-6° 40' 05T 
Bocht van Watum 
53° 24 46-11-6° 53 28'X 
53° 24 42'll-6° 53 20"E 
53° 24 3311-6° 53 10"E 
53° 18' 52-N-r 01 17"E 
53° 20 45"N-6° 55 2T'E 
Schankerdiep 
53° 16' OTK-r 09 53'E 
Hoek van Reide 
53° 18' 36'11-r 05 55"E 

b t 
uia.4 
18136 

418 
416(T) 

Eierlandae gxondeii. Wrakken gemarkeerd door pi laarboei 
Op 53° 11 52H-4° 47 57 E aanbrengen een W cardinale pilaarboei 
NB De wrakboei markeert het gevaarhike en het zichtbare wrak even E daarvan 

415 Waddenzee. Zuidoost Lanwexs Obstructie gemarkeerd door drijfbaken. 
Op 53° 27 24 H 6 29 52 E aanbrengen een S cardmaal drilfbaken 
N B Het dryfbaken markeen een obstructie waarvan geen nadere gegevens bekend zijn 

416(T) Eems. Bocht van Watum. Dnjfbakens ter marketing van baggetstortplaats 
Ter markenng van een baggerstortplaats is tot medio oktober m elk der volgende pos een geel 
dnjfbaken met liggend kruis gelegd 
a. 53° 20 2211-6° 56 23"E, c 53° 20 17'll-6° 56 40"E 
b 53° 20 15H-6' 56 18"E, d 53° 20 10'll-6° 56 BO'S 

• BERICHTEN AAN DE SCHEEPVAART 

spoorbrug over de Oude Maas te Dordrecht Het betreft hier het hefbaar maken van de beide vaste 
overspanningen van de spoorbrug tot op njnvaarthoogte 
2 Als gevolg van deze werkzaamheden zal de NW overspanning (Zwijndrechtse zijde) vanaf 
dinsdag 18 augustus tot medio oktober 1987 op werkdagen voor de scheepvaart zijn gestremd 
Inadenteel zal deze strenuning ook gelden op zaterdag afhankehjk van de aard en voortgang van de 
werkzaamheden 
3 De stremming van de doorvaartop}ening wordt aangegeven middels borden (verhcht) op de 
linkeroever van de Oude Maas bovenstrooms de Krabbengeul en op de rechteroever nabi] de 
watertoren te Zwijndrecht Tevens wordt dit aangegeven op de verkeers- en spoorbrug met de 
borden als omschieven m het BPR (bijlage 7 A 1) 
4 Vaartmgen welke vanwege hun hoogte gebruik moeten maken van de opening aan de Zwijn-
drechtse zijde wordt aangeraden gebruik te maken van een alternatieve vaarroute 
5 Indien de doorvaartopemng gedurende het weekemde wordt vrijgegeven dient men rekerung te 
houden met werkvaartuigen welke m deze opeiung langs de pijler liggen afgemeerd 
6 Aanwijzmgen gegeven vanaf een ter plaatse aanwezig patrouillevaartuig en van de verkeerspost 
Dordrecht, via manfoonkanaal 71, dienen stipt te worden opgevolgd 
7 De scheepvaart zal middels bekendmakingen van de voortgang der werkzaamheden en de 
eventuele gedeeltehjke stremmingen welke tot emd oktober 1988 zullen duren op de hoogte worden 
gesteld 
8 Inlichtmgen omtrent de situatie ter plekke kurmen worden mgewonnen bi] verkeersixist Dor 
drecht via manfoonkanaal 13 en/of telefonisch 078-142372 

1232 HaringvlieVHollaiifUch-Diep/Nieuwe Mexwede. AanvuUende markering 
1 De aanvullende vaarwegmarkenng t b v de recreatievaart en met diep-stekende beroepsvaart, 
bestaande uit steekbakens aangevende een diepte van 2 meter bij normaal laagwater, zoals bedoeld 
m scheepvaartbencht nr 63/542 dd 7 apnl 1982 is herplaatst Hierbij komt scheepvaartbencht nr 
26/236 dd 12 februan 1987 te vervallen 
2 BIJ wijze van proef zijn een aantal steekbakens ter markenng van de ondiepte m de Nieuwe 
Merwede tussen kmr 977 en 978 vervangen door kopbakens en m het Hanngvhet ten westen van het 
Ventjagersplaatje naast steekbakens een 6-tal kopbakens uitgelegd 
3 Kopbakens zijn cümdervormige verankerde dnjflichamen voorzien van een topteken Aan de 
rode njde rood-witle dnjvers met een rood cümdrisch topteken en aan de groene zijde groen-witte 
dravers met een groen kegelvormig topteken 

1233 Volkerakaluizen. Verkeermmaatregel te water 
Nieuw geplaatste verkeerstekens 
Nabij de mvaan van alle sluiskolken wordt het teken B 5 geplaatst, inhoudende de verplichting voor 
het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden 
In de beide voorhavens van de spuisluis is op de oevers erv of dnjvers, door middel van het teken A 1 
aangegeven dat m-, uit- of doorvaren van het vaarweggedeehe tussen deze tekens en de spuislius 
verbonden is 
Voorschriften met dezelfde strekkmg als verkeerstekeiu voor vaarwegen waar verkeerstekens met 
doelmatig zijn 
Op grond van artikel 5 08 van het BPR de voorhavens, nissen de hjn over de havenhoofden en de sluis, 
van zowel de Volkeraksluis en de jachtsluis, aan te wijzen als Wachtsplaats zoals bedoeld m artikel 
6 28 van het BPR 

ZEELAN D 
1265 Zandkreek-Veerse Meer Stremming Zandkreekslnis 
Lv m het vervnsselen van de binnendeuren zal de Zandkreeksluis te Kats, voor de scheepvaart zijn 
gestremd op dinsdag 15 en woensdag 16 september 1987 beide dagen van 06 00 tot 21 00 utir 
Door bovengenoemde werkzaamheden dient de scheepvaart op maandag 14 en op donderdag 17 
september met emg oponthoud rekerung te houden 

FRIESLAN D 
1246 Pnnses Margrietkanaal. Oploopverbod 
Op het Pnnses Margnetkanaal is met mgang van 1 juh 1987 van kilometer 57 9 tot 60 5 bij Grouw (vanaf 
de mvaart De Meer tot 700 m noordoostehjk van de brug m Rijksweg 32) een verbod tot voorbijlopen 
van motorschepen ingesteld 
Het verbod is met van toepassmg op en ten aanzien van kleine schepen De maatregel wordt 
aangegeven door de verkeerstekens A 2 van bijlage 7 van het Binnenvaartpohtiereglement 

1247 Pnnses Margrietkanaal. Voorkomen van Hinderlijke waterbeweging 
Een gedeelte van het Pnnses Margrietkanaal (van kilometer S8 4 tot 59 3), zijnde de geul door het 
Fhkmeer, is aangewezen als een kanaalvlak waar vaartuigen hun snelheid zodanig dienen te regelen 
dat hmderkjke waterbewegmg wordt voorkomen, e e a overeenkomstig het bepaalde gesteld m 
artikel 6 20, lid 1, sub e, van het Binnenvaartpohnereglemenl De maatregel wordt aangegeven door 
de verkeerstekens A 9 van bijlage 7 van het Bmnenvaaitpohtiereglement 

1272 Dokknmer-Grootdiep. Peilverlaging 
IV m het afstromen via de stuwreluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen dient de scheepvaart rekerung te 
houden met een waterpeüverlagmg op het Dokkumer-Groofdiep tussen Dokkum en Dokkumer 
Nieuwe Zijlen die kan oplopen tot ZP - 0,30m Er wordt naar gestreefd de afstrommg zo te regelen dat 
dagehjks tussen 13 00 en 17 00 uur de waterstand op ZP staat zodat de scheepvaart dan kan passeren 
met een diepgang van maximaal 1,80 m 

NOORD-HOLLAN D 
1179 Zaan. Stremming nabij de Beatrixbmg 
IV m de uitvoermg van dringend noodzakelijke werkzaamheden aan het brugdek zal vanaf 14 
september t/m 2 oktober 1987 (vallende m de weken 39,40 en 41) op werkdagen van maandag t/m 
vnjdag het beweegbare deel van de Beatrixbrug, ten noorden van de Wühelminasluis te Zaandam, 
gestremd zijn voor de scheepvaan van 10 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 19 00 uur 
De werkzaajnheden duren zoveel koner als mogel k̂ danwei zoveel langer als noodzakehjk zal 
blqken De bestaande sluitingstijden bhjven gehandhaafd. 

OVERIJSSEL 
1229 OrerijsMlse Vecht. Wijziging bedieningstijden. 
De schuttmg van 7-8 uur (op verzoek) van de schutsluis te Vilsteren is komen te vervallen Voor 
schuttmg op verzoek van de sluis te Vechterweerd en de brug te Dalfsen is het telefoonnummer 
gewijzigd en nu als volgt 05293-1409 of 05293-3636. 

ZUID-HOLLAN D 
1268 Oosterscheldestroomgebded/Roompotslnis. Stremming scheepvaart 
IV m de montage van nood hydro-units op de deurbewegmgswerken wordt de Roompotshus voor 
de scheepvaart gestremd van maandag 14 tot donderdag 17 september 1987, telkens van 21 00 tol 
06 00 uur De scheepvaart dient met deze stremmmg rekemng te houden 

1255 Rotterdamse havengebied en aanloop Vericeersbegeleidend systeem ( V J ^) 
IVairadarsecror  Hartel/Manfoonksnaal 5 buiten gebruik 
Met vermjzmg naar de bijlage van Scheepvaartbencht ru- 3a'345dd.5maart 1987oiKier 1 3 wordt het 
volgende bekend gemaakt 
1 In verband met het nog met toegerust zijn van de sector Hartel voor de verkeersbegeleiding wordt 
het nanfoonkanaal 5 met mgang van heden voorlopig onttrokken aan het operationele gebruik t b v 
hetVB.S 
2 Het bovenstaande houdt m, dat de scheepvaart voor de onderhnge communicatie op het 
Hartelkanaal vanaf de bocht t h-v Geervüet en bewesten daarvan is aangewezen op het gebruik van 
manfoonkanaal 10, conform het B P R 

1246 Delfhavensche Schie/Coolhaven. Stremming scheepvaart 
Als gevolg van het plaatsen van een zmker m de Coolhaven te Rotterdam zal de scheepvaart opi 
gestremd van 5 september te 18 00 uur tot 6 september 1987 te 18 00 uur. 

1239 Onde Maas. Renovatie spooriung 
1 Op maandag 17 augustus 1987 zal worden gestart met de renovatiewo'kzaamheden aan de 

1290 Waterschelde'Schaar Spijkerplaat. Verondieping t.h.v. SS I I - SS 13 
In verband met verandermgen m de loop van de vaarweg Schaar Spijkerplaat (m n t h v de tormen SS 
11 en SS 13) dient de scheepvaart hier met een ernstige verondiepmg rekerung te houden De 
betoruung zal zo spoedig mogeüjk worden aangepast 

1180 Zijkanaal naar Amemniden. Stremming scheepvaart 
Van maandag 24 augustus t/m woensdag 2 september 1987 worden er m het Zijkanaal naar 
Amemuiden, tussen de Amebrug en de Spoorbrug, 2 elektnateitskabels op de kanaalbodem 
gelegd In verband met deze werkzaamheden zal m bovengenoemde penode de doorgaande 
scheepvaan naar Amemuiden zijn gestremd 

NOORD-BRABANT 
1313 Znid-WUlemsvaart. Stremming scheepvaart 
1 In verband met uit te voeren herstelwerkzaamheden aan een sluishoofd van slius 8, van de Zuid 
Willemsvaan m km 44,8 m de gemeente Hebnond, zal het scheepvaartverkeer door deze sluis zijn 
gestremd van maandag 7 september te 06 00 uur tot maandag 21 september 1987 te 06 00 uur 
2 Ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan de inspectieputten van de grondduiker m de Klein 
Aa onder de Zuid-Wiüemsvaart, wordt het kanaalpeü van het kanaalvak gelegen tussen sluis 9 (km 
46,7) m de gemeente Helmond en sluis 10 (km 50,3) m de gemeente Asten m de penode van zaterdag 5 
september te 18 00 uur tot maandag 21 september 1987 te 06 00 uur met l,50m verlaagd 
In laatstgenoemde penode zal het scheepvaartverkeer op het betreffende kanaalpand volledig zijn 
gestremd Eventueel m het kanaalpand aanwezige vaartuigen dienen dit vóór zaterdag 5 september 
1987 te 18 00 uur te hebben verlaten De werkzaamheden zullen zoveel langer duren als nodig of 
koner als mogehjk zal zijn 

LIMBUR G 
1207 Verbindingskanaal in het Bosscherveld. Stremming sluis Bosscherveld. 
In verband met het vemchten van reparanewerkzaamheden aan sluis Bosscherveld m de gemeente 
Maastncht, zal de scheepvaan door genoemde sluis op zaterdag 10 oktober 1987 van 07 00 tot 18 00 
uur zijn gestremd 

1172 Kanaal Wessem-Nederweert. Wijziging ligplaats nemen 
Onder mtrekkmg van scheepvaartbencht ia 20/195 dd 3 februan 1987, wordt het volgende 
bekendgemaakt 
In verband met de langer dan aanvankehjk werd aangenomen durende werkzaamheden voor de 
bouw van de meuwe sluis Panheel m het Kanaal Wessem-Nederweerd behoeven de normahter 
ingevolge scheepvaartbencht nr 234/1976 dd 27 december 1983 van toepassmg njnde regeüngen 
t a-v het hgplaats nemen aldaar, üjdelqk aanpassmg danwei wijzigmg 
In afwijkmg van het gestelde onder 2 van meergenoemde bekendmakmg met mgang van heden t/m 
31 december 1987 tussen km 2,335 en km 2 575 van het Kanaal Wessem-Nederweert op aanwijzmg 
van het sluispersoneel aan de zuidelijke oever m de breedte meer dan 2 vaartuigen naast elkaar 
mogen worden afgemeerd 
BIJ beschikkmg van 30 juru 1987 nr 7250 zal m afwijkmg van het gestelde onder 2 en 3 van 
bovengenoemde bekendmakmg het hgplaats nemen aan de noordehjke oever tussen km. 2 335 en 
km 2 665 van genoemd kanaal vanaf heden t/m 31 december 1987 zijn verbodert 

1214 Juliana kanaal Stremming/Waterstandsverlaging 
1 In verband met een tijdelijke verlagmg van 2,50 m van de waterstand m het kanaalplan Bom 
Maasbracht van het Julianakanaal 'er behoeve van controle- en herstelwerkzaamheden aan de 
onderwaterbelopen daarvan, zal het scheepvaartverkeer m het genoemde kanaalpand van zaterdag 
5 september te 04 00 uur tot zondag 6 september te 17 00 uur en van zaterdag 12 september te 04 00 uur 
tot zondag 13 september 1987 te 17 00 uur zyn gestremd All e m het kanaalpand aanwezige schepen 
dienen dit pand voor de aanvang van de stremmmg te hebben verlaten De m de havens van het 
kanaalpand aanwezige schepen, woonarken e d dienen met deze waterstandsverlaging tijdig 
rekerung te houden 
2 In verband met het uitvoeren van reparanes aan de asfaltbekledmg op het Julianakanaal zullen m 
bovengenoemd kanaalpand van maandag 7 september t/m vnjdag 11 september 1987 diverse 
werkschepen aanwezig zijn De waterstand zal m dat kanaalpand met 50 cm zijn verlaagd De 
scheepvaan dient ter plaatse de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid m acht te nemen, de 
vaarsnelheid zoveel te beperken als m verband met een veihge navigane mogehjk is en de tekens en 
bevelen van de dienstdoende scheepvaaitmeester terstond op te volgeiL 
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^  OOK UW JACHT 
^  LIGT BIJ ONS..! 
Ingevare n jachte n van Bas Lengers . 
Op en top onderhouden . 
Optimaa l uitgerus t met vele extra's . 
Voor alles meevallend e prijzen ! 

Tayana 41 • 2. 81 f 385.000,-
13 80 X 4 54, 2 X 180 pk Ford Teak-
dekken, AP navig radar etc 

Hattera s 42' Long Range Op aanvraa g 
13 00x4 50 2 X 130 pk GM, radar auto-
pilot. ONAN Zeer degelijk sctiip 

Friboats Op aanvraa g 
15 00 X 4 25 2 X 2 40 pk Dat. teakdek. 
agrr airconditioning, bijboot 

Doggersban k f 225.000.-
12 30 X 3 75. 120 pk Ford teakdekken 
AP nav . aut pilot, aggreg radar etc 

Molenaa r Kotte r f 175.000,-
13 00 X 3 75 100 pk Volvo Penta Teak-
dekken open kuip. marifoon, radar 

Robur 1984 I 165.000-
11 20 X 3 60 120 pk Ford. airamen 
ketelverwarming 

Hjptimc o Trawle r 40' f 149.000,-
12 80 X 4 20. 2 X 120 pk Ford, teakdeA, 
davits, ketel verw 

Hallber g Rasy 35' f 135.000,-
10 50 X 3 05 X 1 30 75 pk Volvo Penta 
Teakdekken rolfok marif. winterkl 

Gilisse n Kotte r '71 f 125.000,-
11 52 X 3 40 X 1 00, 120 pk Daf Teak-
dekken. al ramen, aut pilot, douche 

Fairtin e 32' t 105.000,-
10 00 X 3 60, 2 X 85 pk Volvo Penta D 

LENGER S 
YACHTIN G 

Condo r flybridge f 225.000,-
12 30 X 3 95, 158 pk TAMD Volvo Penta 
2x WC 1985 

Lowlan d Kotte r I 175.000,-
10 00 X 3 65, 70 pk Ford, teakdek 
gejoggeld 

Kompie r Kotter , 14 80 x 4 40 160 pk Ford Turbo D I 320.000,-
Porsius , 14 00 X 4 00 2 X 100 pk Volvo P f235.000,-
Porslu s 42', 13 00 x 3 95 120 pk Volvo P .. f220.000,-
De Ruite r Kruise r GrandStar , 13 25 x 3 80, 130 pk Cummings .. f 175.000,-
Combinatiekruiser , 12 60 X 3 65. 120 pk Gardner f169.000,-
Gillisse n Spitsga t Kotter , 12 50 X 3 65. 120 pk MAN D f165.000,-
Ocean 37, 11 20 x 3 80. 2 X 145 pk Perkins TD f159.000,-
Powles 41, 12 70 X 4 40. 2 X 300 pk Cummings D f 149.000,-
Valkkruiser , 13 00 x 4 10 120 pk Volvo Penta t 149.000,-
Valkvlet , 11 20 x 3 45 85 pk Daf f 145.000,-
Ferry Kotter , 11 00 x 3 00. 105 pk Daf f 139.000,-
Combikruiser , 14 20 x 3 65. 120 pk Daf f 139.000,-
Helsted e Motorjacht , 13 80 x 3 80, 2 x 105 pk Ford f 139.000,-
Combikruiser , 12 50 x 3 65, 2 x 120 pk Daf f 139.000,-
Valkkruiser , 11 60 x 3 80 120 pk Daf f 135.000,-
Kompie r Kruiser , 12 75 x 3 80 2 x 120 pk Ford D f 129.000,-
Rondsp.vlet , 11 30x 3 45, 120 pk Daf f120.000,-
Waalkotte r '85, 10 50 x 3 15 x 1 20, 68 pk Ford f 117.500,-
Valkkruiser , 10 60 x 3 40, 120 pk Daf f 110.000,-
Kok Grundel , 11 40 x 3 50 100 pk Daf f 109.000,-
Amerglas s 32' flybr , 10 00 x 3 30, 2 x 125 pk Fiat D f 98.000,-
Valk Vlet AK, 9 70 x 3 22. 58 pk BIVIC D f 89.000,-
Super V. Craft (kuip) , 10 60x 3 40. 130 pk Volvo P f 75.000,-
Altena , 10 50x 345. lOOpk Daf f 69.000,-
Bakdekkruiser , 10 50 x 3 40, 62 pk Peugeot D f 69.000,-
Succes Kruise r (kuip) , 10 50 x 3 45, 120 pk Daf f 69.000,-
Swin Patio , 10 50 x 3 20 55 pk Mercedes D f 69.000,-
Gillisse n Vlet , 8 80 x 3 10. 48 pk BMC D f 65.000,-
Kempal a Kruiser , 10 00 x 3 25, 120 pk Daf f 65.000,-
Alten a flybridge , 11 00 x 3 40. 120 pk Daf f 59.000,-
Riva Super Ariston,  7 00 x 2 10. 350 pk V8 f 42.500,-
Vertioefkruiser , 9 50 x 3 00, 40 pk Mercedes f 42.500,-
Cascaruda , 9 20 x 3 20. 52 pk Samofa D f 39.500,-
Flyin g Racer, pol . zeilj . AK, 8 20 x 2 50. 10 pk Faryman D f 39.500,-
Noordvaarder , (zeilj.) , 9 00 x 2 70, 10 pk Faryman D f 39.000,-
Waterland , 7 50 x 2 50, 56 pk Watermota f 36.000,-

Goede werfschepen  gevraagd 
voor  onze grote  najaarsshow 

van 2 t/m 18 oktober  a.s. 

Vreelandsewe g 11-13, 1393 PC Nigtevech t 
Tel. 02945-3102 

BemiddelJng/Inruil/Financiering/Verzekerin g 
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m ALTEN A 
YACHTIN G B.V. 

ALL-ROUN D JACHTWERF EN SERViaBEDRIJ F 

WIJ BOUWEN BAKDEKKRUISER S 
van 12 m - 13 m en 14,50 m 

met achterkajuit en open kuip, 
met of zonder flying-bndge. 

Spoorhave n 3 .4931 BZ Geertruidenber g 
Tel. 01621-12714 . 's Zaterdag s geopen d 

RHIGO SCHEEPSRAMEN. 
MOOI OM TE ZIEN, 

GEMAKKELUK  TE MONTEREN. 
Aluminium profiel 
Uitgekiend inbouwsysteem 
Vele modellen Ook hardglas-
ramen met rubberpees 
naar mal 
Hèt adres voor scheepsramen 

R H I G O Calandweg23, 
Bergen op Zoom, tel 01640- 40150 

ERVARING HEBBEN WIJ AL VANAF 1960 
U kunt bij ons terecht voor 

• ALLE MERKEN NIEUWE MOTOREN/KEERKOPPELINGEN 
• In eigen werkplaats gereviseerde motoren 
• Ombouwsets - schroefaskokers (ook oliebad) - assen 

schroeven - enz 
• RUIL Cilinderkoppen/krukassen/starters/dynamo's/ 

waterpompen 
• Eigen fabrikaat boegschroeven van 3 PK tot 300 PK 

(beroepsvaart) 
• INBOUW/REPARATIE/GARANTIE 
• Kraan tot 20 ton aanwezig 

PIM v.d. BERG DIESELMOTOREN bv 
Voorstraat 15-LEKKERKERK-Tel 0-1805 1747 / 3297 

2 5 % kortin g 
Kompas Silva 1000 van f 414,- voor f 310,50 
Digi-log Silva 200 van f 648,- voor f 486,00 
Echolood Silva 300 van f 774,40 voor f 595,80 
PAR dr w pomp "Mate'12 V van f 348,-voor f 261,00 
PAR dr w pomp "Magie" 12 V van M50,-voor f 338,00 
Reddingsboeien (wit/rood) f 49,50 
Licfitranden type PL alle maten 1 60,00 

Marifoon RT 80 met originel e antenne 
A P Navigator 
Dekstoel (type Regiseur) 2 voor 

f 1275,00 
f 1687,50 
f 150,00 

2 0 % kortin g 
op klokken en barometers - reddingsvesten type 

"Survival" - zwemtrapjes - dek-tafeltjes 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

Grote opruimingshoe k net hoge kortinge n 
Kom eens langs, de koffie staat klaar' 

Aelbrechtskade 12 
3022 HK Rotterdam 
Tel 010-4770021 

=r«?^ *^?^ -

IS FB 

• r r r\ • i-rr\ 
..r 

^/ 

r^ 

3» hB 

-rrr^ 

Boorncruiser  NEW LIN E 
VvecT toonaangevend in de stalen jachtbouw' De Boarnstream bouv t̂ een serie 
motorjachten in zeer aantrekkelijke afmetingen 32' 35' 38 en 42 
De Boorncruiser NEW LINE is een vooruitstrevend ontwerp Opvallend mooi 
uiterst comfortabel en met perfect verwerkte materialen Unieke schepen met 
een maximum aan leefcomfort De keus van een nieuwe generatie' 
Vraag vrijblijvend documentatie materiaal 

9B ^küordwa'é 

Wjittenngswei 11 13. 9011 WJ Irnsum Tel 05660 1435/1764 
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Het nieuwste op 
Jachtbouw-
De nieuwste Jacabo stalen ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^m 
nnotorjachten zijn te leveren € 9 ^ ^ l v 1 ^ ^ l l 
in ieder gewenst afbouw ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ % m § 
stadium. Jacabo jachten zijn C ^ 
leverbaar van 9,25 - 20,00 meter en hebben uitstekende 

Degelijk , met vakmanscha p 
gebouw d 

JACABO 18 METER 

Jansen Jachtbou w 
Papendrech t b.v. 

Rosmolenweg 5 3356 LK Papendrecht Tel 078 -151370 of 010 - 4340193 

JACHT-BEMIDDELIN G 

5j<=*Z)^ l\Unk 
ra 

Bremerbergdijk 27 8256 RD Biddinghuizen 

03211 -1465 
Biedt te koop aan: 
AQUANAU T UNICO 1300 -13.00 x 4.00 x 1.20 

bouwjaar 1987 - Volvo TMD41A 6 cyl M54A 160 
PK en hydr. boegschroef. 

DE RUYTER MOTORJACHT -13.00 x 3.80 x 1.25 
bouwjaar 1974 - Fiat 806AM 6 cyl. 120 PK en 
electr. boegschroef. 

KOK MOTORJACHT -12.50 x 3.65 x 0.95 
bouwjaar 1986 - Ford 6 cyl. 120 PK en electr. 
boegschroef. 

MOTORJACHT v.d . WERFF - 9.70 x 3.85 x 0.80 
bouwjaar 1974 - Ford 4 cyl. 85 PK. 

CENTURY 7500 - 8.10 x 2.50 x 0.80 
bouwjaar 1979 Mercruiser 228 PK 
snelheid 65 km./uur. 

Inrui l van een schi p kan to t de mogelijkhede n behoren . 

IVECO 
3cheep£dieseïmctöreii 
ho'.'.den de vaart erin. 

Met de technisch hoogwaardige Iveco dieselmotoren 
van Landré-Ruhaak Motoren BV haalt u gegarandeerde 

topkwaliteit in uw schip. 

Speciale uitvoeringen voor: 

« verdringende scheepstypen; met betrouwbare lage 
toerentallen, bij voorkeur zonder turbo's; "de rustige werkers" 

• half glijdende en planerende jachten: met hoge 
toerentallen en/of turbo en turbo nakoelers; 

"de sportieve werkers" 
• beroepsvaartuigen; "de non-stop werkers" 

In Nederland biedt Landré-Ruhaak Motoren BV u een 
eersteklas service: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Iveco biedt daarnaast service-punten over de gehele 
wereld. 

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot: 

13 Landré-Ruhaak Motoren BV 
Lid van de Landre &  Glinderman groep 

Lange Dreef 10, 4131 NH Vianen 
Tel.: 03473-61211, Telex: 47482 LRM NL 
Telefax: 03473-73529 

Landré-Ruhaak Motoren BV en Iveco 
Partners in Power 
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POLYESTER 
SCHEEPSREPARATIE 

• Jachtspuitwerk in moderne 
spuitcabine tot 65 voet. 

• Polyester schadeherstel waarin 
zeer gespecialiseerd. 

• Plamuren, Stralen. 
• Osmosebehandelingen ook 

preventieve behandelingen. 
• Oppervlaktebehandelingen voor 

stalen, polyester en aluminium 
jachten. 

• Botenlift tot ruim 50 ton ook met 
staande mast. 

• Winterstalling op stalen bokken met 
hefwagen. 

• Hogedruk schoonspuiten. 
• Open verbinding vanaf 

Noordzeekanaal. 
• Al vele jaren beken d voo r 

vakwer k het familiebedrijf . 

J.H. Zwiebe l en Zonen 
SLUISPOLDERWEG 62 

1505 HK ZAANDAM 
Tel. 075-31 28 73 - b.g.g. 075-17 25 09 

Tenfjord staat voor perfektie in 
hydraulisch stuurwerk, met grote 
voordelen zoals 

• eenvoudig e installati e 
• vervaardig d voor kontin u gebrui k ^ 
• handpom p standaar d uitgerus t met I 

blokkeerkleppe n A T A 
• pompset s voor automatisch e piloo t . -
• onderdele n uit voon-aad leverbaa r en... /SCHIEDAMBV\ 
• uitstekend e after sales servic e 1 

Overschiesestraat 28 - 3112 HG Schiedam 
Tel. 010^266244-4261227 - Telex 24186 
Telefax 010-264298 
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PROFICIAT 
KRUISER 

Betere vaareigenschappen, 
grotere betrouwbaarheid, 
meer comfort 

• w : < ?̂  

PflOFICUTSTSA K 
PnOnCM T 975 AK 

PROFICIAT 935 G 
PBOFICIAT 975 G 

Een nieuw ontwer p In de seri e 
Proficiatkruiser s met veel ruimt e 
bijzonder e vaareigenschappe n 
en snel . 
Ook als casc o leverbaar . 

Proficiat 
9.35 G, 9.35 x 3.20 x 0.75 m 

PROFICIAT 1045 G 
PROFICIAT 1080 G 
PROFICIAT 1130G 
PROFICIAT 1185 G 

^ 

PROF1CMT10MS 

PROFICIAT 1000 SN 
PROFICIAT 1100 SN 

JACHTWERF WICABO 
Bartlehie m - Tel . 05196-2380-2234 -
Postbu s 8, 9110 AA Birdaar d 

"HISWA te WATER' 

IN EEN JACHT HOORT 
EEN STIL AGGREGAAT. 
GEEN LAWAAIMAKER 

Zoekt u een super-geruisarm en zunig dieselaggregaat voor 
220/380,110 of 24 Volf Houweling KPM levert precies wat u 
nodig heeft. Wij gebruiken BMW, NANNI en HATZ motoren. 
Topkwaliteit met landelijke service. Inbouw ter plaatse 
of op onze werf 
Bel voor informatie 
of brochure 

HOUWELING 
specialisten in scheepstechniek 

TeiilingerkadelO, 2361JN Warmond-tel: 01711-10226 s^ll! 

Jachthave n Meerzich t 
Rijnsaterwoud e 
Herenwe g 51-57 - tel . 01721-8204 

biedt te koop aan: 

1. Zeegaand d/s dieseljacht, afm. 16.50 x 4.80 m. f 575.000, 
2. D/s Stella Mans trawler, afm. 14.00 x 4.10 m. / 350.000, 
3. D/s Grand Banks 36, afm. 11.07 x 3.71 m. I 225.000, 
4. D/s Super van Craft, afm. 15.00 x 3.75 m. f 215.000, 
5. D/s Birchwood 35, afm. 10.70 x 3.50 m. f 162.500, 
6. D/s DEBO, afm. 12.05 x 3.80 m. f 152.500, 
7. Super Elegant, afm. 10.50 x 3.50 m. f 145.000, 
8 Kotter, afm. 13.20 x 3.65 m. f 135.000, 
9. D/s Lugano, afm. 11.35 x 3.40 m. f 125.000, 

10. Super Elegant, 9.50 X 3.10 m. f 70.000, 
11. Elan toerboot -i- 10 pk b.b. motor f 2.900, 
12. Victoriajol + b.b. motor f 2.000.' 
13. F.J. I 1.500, 

GEVRAAGD: Ie klas werf schepe n voor de verkoop . 

Jachthave n Meerzich t 
Voor : zomer - en winterstallin g 
(overdel<t)/bemiddeling/reparaties/schilderwerk / 
scheepsbenodigdheden/hellin g to t 30 ton . 

Maritie m restauran t (01721-8617) met unie k uitzich t 
op het Braassemermeer . 

mmï 
f\n It 1 

k 

LENGTE circa 10.50 m 
BREEDTE circa 3.45 m 
DIEPGANG circa 0.90 m 
GANGBOORDBREEDTE circa 0.50 m 

Een sportieve knikspant kruiser 
met waaiersteven, 

waarop tiet hele gezin 
zicti ttiuis zal voelen 

Jachthave n Kor Bakke r 
Industneweg 6, 9011 WH Irnsum, Tel. 05660-1687 b g.g 2052 
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Jachthave n 

''de Kranerweerd'' 
Reg ina - Rhen i b.v 

Het Oude Diep 4-7, 8064 PN Zwartsluis 

In onze vernieuwde haven zijn ligplaatsen beschikbaar, 
zowel open als overdekt 

* Open verbindin g met IJsselmee r en binnenmere n 

* Totaalservice : Nu ook reparaties in staal en hout, 
tevens behandeling onderwaterschip en 
schilderwerkzaamheden 

* Eige n botenlif t en tankstatio n 

* Bar/Restauran t "d e Scheepskajuit "  aan de have n 
* Onderhou d en inbou w van alle merken motoren en 

technische installaties 

* Winterstallin g binnen en buiten 
* Ons telefoonnumme r is : 0 5 2 0 8 - 6 7 3 5 1 

TE KOOP 
SUPER VAN CRAFT 

15.50 X 4.45 m 2x Volv o MD 70 
Bouwjr . 1986, met stuurhuis , zeer kompl . uitgerust ! 

SUPER VAN CRAFT 
14.00 X 4.00 m 2 x Volv o Pent a 

SUPER VAN CRAFT 
11.55 x 3.60 m 2 x Volv o MD 32A 

SUPER VAN CRAFT 
9.50 X 3.00 m 1 x Peugeo t 

KLAASSEN-VLE T 
13.00 X 4.00 m 2 x Dat DD 575 pk 

FANTASI A 
9.30 X 3.10 m 1 x Volv o MD 32 

JACHTWERF 

B. KLAASSE N & ZN. B.V. 
Knip laa n 12 - Voo rscho te n 

Te l . 0 1 7 1 7 - 5 8 1 3 

Chartered Yacht Brokers and Valuers on Oath under Netherlands Law 

Bootz IZkcht Brokers 

Super van Craft : 11 70 x 3 50 x 1 20 mtr, 
bj 1976, twee 62 pk D , electr ankerlier, ma-
rifoon, heteluchtverwarming, davits, perfecte 
staat f 185 000,-

Halmati c 42: 12 80 x 3 38 x O 80 mtr. bj 
1971 volgens Lloyds keur gebouwd, 2x 145 
pk D , radar. Sailor, auto pilot reddingsvolt 
Prijs f 97 500,-

Spiegel-kotter: 12 85 x 3 65 x 1 32 mtr , bj 
1969 ontwerp Gillissen 120 pk D radar 
log/videograph, intercom boegschroef zeer 
goede staat Prijs f 165 000 -

Dubbelschroefs-motorjacht : 12 60 x 3 60 x 
1 30 mtr. bj 1973. werfschip 2x 145 pk D 
Onan, boegschroef airconditioning, log zeer 
mooi f 180 000 -

Blauwe-Hand kruiser : 12 45 x 3 53 x 1 00 Rietaak : 14 00 x 3 88 x O 60 mtr zeer fraai 
mtr, bj 1978 120 pk D hydr boegschroef- wit interieur afgezet met teak boegschroef 
set, log dieptemeter davits dekwaspomp 80 pk D , log dieptemeter intercom 4 slaap-
goed schip f 135 000 - plaatsen f 97 500 -

Oud Loosdrechtsedij k 169-1231 LV Loosdrech t - Holland 
Tel: (0)2158-1507 (day)-(0)35-60398 (evening ) 

Telex: 41550 may d nl 
20 min. from Amsterda m Airpor t 
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D.I.S. BOTEN ^ 
YACHTBROKERS • YACHTSERVICE 

Op de "Natte HISWA" het schip van uw dromen gevonden? 
Dan is het nu de hoogste tijd om met D.I.S. BOTEN kontakt op te nemen 

voor de verkoop van uw huidige zeil of motorjacht. 

Bezoek spoedig onze haven te Loosdrecht, en overtuig uzelf dat 
U bij ons de beste kans heeft op en goede verkoop van uw schip. 

Wij kunnen U dit o.a. garanderen doordat wij over een uitgebreide yachtserviceafdeling 
beschikken zodat wij de nieuwe eigenaar van uw schip ook na de aankoop 

alle service kunnen bieden. 

Bovendien worden alle schepen bij ons onder voorbehoud van keuring/taxatie verkocht. 

Dus graag tot ziens in Loosdrecht, of bel ons nu voor 
een vrijblijvende, kosteloze, taxatie van uw schip. 

Waar in Europ a zic h di t ooi c bevindt ! 
Bij ons in de haven zijn altijd ca. 120 zeil- en motorjachten aanwezig. 

Bovendien ca. 20 open zeil- motor- en sportboten welke in onze showroom gestald staan. 

DUTCH INTERNATIONAL SHIPTRADING 
0 2 1 5 8 - 6 1 6 8 

CORRESPONDENTIE: POSTBUS 96 1230 AB LOOSDRECHT 

STALE N 
TRAWLE R 
Ontwerp A. Volker. Dit multiknik-
spant jacht is ieverbaar in diverse 

uitvoeringen, ook met flying-
bridge en rondlopende gang-

boorden. Afmetingen: 11.80, 
12.70 en 13.60 meter. 

GEPROLONGEERD 
Overnaads multiknikspant 

KOTTERJACHT 
Leverbaar als motorboot of motorzeiljacht; met achterkajuit of 
zelflozende kuip. Casco, vaarklaar en compleet. 
Afmetingen: 8.50, 9.50, 10.50 en 11.50 meter. 

Jachtbou w Vroeg h & Albla s 
Veerdam 1 - 5308 JH AALST - gem. Brakel - Telefoon 04187 - 3237 

CYTRA 42 SENATOR 
met flybridge en open kuip. 
Bouwjaar 1983. 
Al s nieuw. I.o.a. 13.90 m., deklengte 
12.80 m., breedte 4.20 nn., diepgang 1.20 
m., hoogte boven waterlijn 
ca. 3.40 m., 11 ton. 
ZEER LUXUEUS AFGEWERKT. 
2 X Volvo Penta TAMD 70 Diesel a 285 PK 
(slechts ca. 200 draaiuren), radar, electr. 
ankerlier, 2 x kompas, sumlog, 
dieptemeter, intercom, Webasto Centrale 
Verwarming met radiatoren, 24 en 220 
Volt installatie, marifoon, walaansluiting 
met Bosch aut. laadapparaat enz. 

Vraagprijs incl. Ned. BTW f 390.000,-
Ligplaats: Muiden. 

Telefoo n België : 
09-3214 678147 
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BOTENBOUW TUKKER te GORINCHEM bouwt sinds 
1955 de bekende stalen motorvletten van 6-15 meter 
in tientallen modellen voor plezier en beroepsvaart. 
Afgebeeld ziet U bijvoorbeeld de bekende 8,5 meter 
vlet als sportvissersboot en als sleepvlet. 
Wist u dat ongeveer de helft van de door ons 
gebouwde vletten in de beroepsvaart wordt gebruikt 
en dat deze in de pleziervaart op de zelfde wijze 
worden gebouwd. 
Wilt U meer weten, bel of schrijf ons. 

Botenbou w Tukker 
Spijksedijk 2 A, 4207 GN Gorinchem. 
Tel. 01830-36 728 

Mrline2 1 Weeken d 

///MF/rtJ/TEttiJE  BR\ELLE YACHTING 
OOK V O O R EEN GOEDE 

^^« \N^ .te^" 
FAIRUNE WEEKEND 80 130 pk turt)CH)>ese l f 
FAIflLIN E HOLIDAY MK III 80 7 31 m 200 pk Volvo i 
FAIRUNE HOLIDAY MK ti l 78 7 31 m l85pkOM C f 
FAIRLINEMKI I 78 75 pk Volvo dtese l i 
FAIRUNE 32 SEDAN 8i 960m 2x 130pk VolvoTunx)D<ese l i 
FAIRUNE 32 PHANTOM 77 9 80 m 2 x 140 pk Volvo Benzin e f 
FAIRUNE 32 PHANTOM 81 2x 145pk Vo»vobenzin e f 
FAIRUNE 40 80 12 30m 2x255pkDiese l vele extra s r 
34 SUNCRUISER 2 x Volvo tamd 41 
CASCARUDA 78 1100m 130 pl< Bedfor d i 
BIRCHWOOD 25 77 40 pk BMC diese l i 
SILVERLINE 77 7 00 m 233 pk Mercruise r t 
SILVERLINE 80 7 00 m 233 pk Mercruise r t 
OCEAN 25 Ka|uitzeil)ach l 80 met mb moto r i 
TROMP 640 83 6 40 m 50 pk Evmnxt e f 
INTER 630 77 6 30 m 20 pk Yamaha f 
SHETLAND FAMILY FOUR 80 5 30 m 40 pk Yamaha inc l trailer / 
TAYLOR 50C 4 87m 15 pk Yamaha / 
TAYLOR 49/CRESCENT 4 70m 70 pk Johnso n inc l traile r / 
JUMBO tou r visboo t nel 8 pk yamaha f 

Fairltn e 24 Carrer a 

OCCASION ! 

• POLYESTER CASCO'S 
• BEMIDDELING 
• JACHTHAVEN/CAMPING 
• VERHUUR STACARAVANS 

EN BOTEN 
BRIELLE YACHTING B.V.-ROCHUSMEEUWISZOONWEG6-323I CM BRIELLE-TEL:OI810-1483S/l6203-TX4l60Stekonn l 

49S00 
47 500 
47S00 
39 » 0 

160 000 
«SOOO 

115 000 
275 000 
NIEUW 
145 000 
47 500 
27 500 
37 500 
33 000 
17500 
1E500 
12500 
12500 
12500 

Fairline31Cornich e 

/<^lim vmrje niePaém^/ 
' Hoogwaardige kwaliteit jachten 
' Van 10 tot 15 meter 
' Kompleet, vaarklaar of kasko 
I Inrichting naar wens 

VRI-JO N B.V. JACHTWER F 
Opdijkie 8376 HH Ossenzijl 
Telefoon 05617-700 
Voor Duitsland Tel 0421 -551435 

KOTTER S - KRUISERS - TRAWLER S 

KLEIN 
VAARBEWIJ S I - II 

en MARIFOON 
De Kon Ned Motorboot Club organiseert deze winter 
opnieuw avondcursussen in de plaatsen: 

AMSTERDAM, APELDOORN, 
DOETINCHEM, EINDHOVEN, MOOK, 
ROTTERDAM, UTRECHT en ZWOLLE. 
Voor uitvoerige informatie vraag de brochure aan bij 

K.N.M.C. 
Vredenburg 24-IV, 3511 BB UTRECHT 

Telefoonnummers- 030-31 58 42 en 31 58 82 

^ O 

boto l bv 

Ook BOTAL 
maakt mmüm^ 

scheepsrame n 

Neptunusweg 2, 8938 AA Leeuwarden, 
telefoon 058-882525, telex 46656 botal. 

62 MOTORBOOT - septembe r 1987 



a. 
lU 
Q 

X o 
(A 

Ü 
< 

KIESKEURIGEN KIEZEN KLAVER KWALITEIT 
MODERNE SCHILDER- EN SPUIT-

HALLEN  TE ELBURG. 
ZWARTSLUIS EN 
VOLLENHOVE 

80 jr . vakmanscha p 

KLAVE R BV 

Centraa l kantoo r en 
meidadre s 
Produktiewe g 1 
8325 EZ Vollenhov e 
Tel . 05274-3100 
Telex 42838 klve r 

THE YACHTPAINTING SPECIALISTS 
NATIONAL / INTERNATIONAL 
VOOR KANO TOT 150 MTRJACHTEN 

(VOOR WERF EN PARTIKULIEREN) 

• JACHTSCHILDERWERKE N 
— SPUITWERKEN 

• — STRAALWERKE N 
(ook nat ) 

• — PLAMUURWERKE N 
— DEKAFWERKIN G 
— INTERIEURAFWERKIN G 

• — DEKORATIE S 

Voor  de doe-het-zelven 
pakketten  voor 
interessante  prijzen 

Wi| werke n met de grot e merke n 
zoals Sikkens , International , 
Awlgrip , Hempel.et c 

Eigen Zageri j 

Specialis t TEAKHOUT 
(o.a. teakdekdeeltjes ) 

AMSTERDAMSCHE 
RF HARDHOUT 

Zeer vele soorten  uit voorraa d leverbaa r o a Afzelia , 
Azobe , Balsa , Ebben , Eiken , Essen , Iepen, Iroko , Lim 
ba, Mationie , Meranti , Merbau , Noten , Orego n Pine, 
Pitc h Pine, Pokhout , Teak, Wenge etc 
Lev. : Bruynz«e l hechthou t en deck in g boards . 

RJNHOUTHANDEL 
MINERVAHAVENWEG14-TE L 020-828079 - AMSTERDAM- C - HOUTHAVEN 

m>w\r  1 DE MEEST 
S P C V S e m S GEAVANCEERDE 

/ EPOXYSYSTEMEN 
Spabon d 

• Een nieuw e epoxylij m me t uitzonderlij k sterk e lijmkracht , 
• Behoud t grot e elasticiteit , daa ro m zeer geschik t ^ 

voo r teakdekken : schroeve n overbodig ! ^ 
• Praktisch kleurloos en zonder oplosmiddelen. 
• Advieze n en dokumentatie : 

JACHTHAVENBEDRIJF Diemerzeedijk 3, 

JA N DEKKE R lei. 020-652452 
Dealers : 't Waarichi p BV 't WAAR 05984-201 

Klar k Yacht Scrvic * BV ENKHUIZEN 02280-13830 
Jachtwer f De Jon g Jour e BV JOURE 05138-2664 

>^^ 

voo r beroepsvaar t en pleziervaar t 

Akt e van d«po t 
60044 00 
BMB BBTM-BBH-BBD M 
0305«5 14 15 

* beter manoeuvrere n 
* snelle r wenden 
• vervang t boegschroe f 
* eenvoudig e montag e 
• concurrerend e prij s 
• k 5 jaar garanti e 
• uitvoerin g in r v.s 316/st37 

YACHTING CONSULT 
Lambertusho f 1 
5667 SB GELDROP 
040-86 71 73 

ADVIESBUREA U EN REKENCENTRUM VOOR JACHTBOU W 

CROWN-CRUISERS 
stoere knikspant motorjachten 

in staal leverbaar van 7.75 tot 11.40 mtr. 

CROWN-TRAWLER S 
Jachten met professionele alure 

leverbaar in de maten 9.00, 10.00 & 11.50 mtr. 
IN DIVERSE AFBOUW STADIA 

Natuurlijk bij: 

Scheeps-jachtwerf DE KONING KEYZER B.V. 
Tevens voor: schilder & t immerwerk & motor inbouw 

De echte specialisten in Renovatie & verlengen. 

CROWN-CRCISER 9.70 x 3.18 mtr. ZELFLOZENDE KUIP 

Bel of schrijf naar: 
DOESWERF 4 
2351 ST LEIDERDORP 
T E L . : 0 7 1 - 8 9 5 1 90 
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99 Teak Wonder" maakt uw teakdek weer als nieuw. 
"Teak Wonder" bestaat uit 
3 nieuwe unieke produkten, apart of 
in combinatie te gebruiken. 

1) "Teak Wonder"  reinigingsmiddel 
Uiterst snel werkend. Geeft 't teakhout 
reeds na één behandeling de 
oorspronkelijke honinggele kleur terug 

2) "Teak Wonder"  opkleurmiddel 
Brengt 't teakhout weer tot leven. 
3) "Teak Wonder"  beschermmiddel 
Beschermt 't teakhout langdurig en 
afdoende tegen vuil en weersinvloeden 
"Teak Wonder"  is niet schadelijk voor 
verf. metaal, polyester, rubber etc. 

^  Uuhitloc b Europ e b 
Industnehaven 24 
Postbus 269, 3220 AG Hellevoetsluis, 
Holland, Telefoon 01883 - 15656 

u. 

/twowübteakl60GTo 
Slechts één uit 
ons assortiment 
van Europa's 
toonaangevende 
sportboten van 

FLETCHER 
JACHTWERF 

arie wiegmans 
Scheendijk 6, 3621 VB Breukelen (03462) 61574 

Weekends geopend' 

SUPER ELEGAN T 
KRUISER KOTTER 

1 i 

12.10x3.65 11.40x3.85 
Ook voor jachtbetimmering, teak dekh , schildenwerk, 
verbouwen, verlengen, boeg schroeven, zwem plateaus, 
afbouw van casco's, windschermen etc etc 

JACHTBOU W F. LIGTVOET 
Kanaalpa d N.W. Rijnsbur g P.B. 32 
Tel. 01718-21473 of 01720-35393 

SPECIALIST IN STALEN MOTORVLEHEN 
MultivletlOO O 
Afm 1010x320m 
MultJvlet116 0 
Afm 11 80x3 80 m 
Met en zonder 
achterkajuit Ook 
leverbaar als kasko 

JACHTWERF 

V.D. WERFF BV 
Burg F v Asper-
montlaan 10 
6981 AN Doesburg 
Tel 08334-72275 

NIEUW NIEUW 

Ship Cleaning Holland 
Lange Nieuwstr. 253-255 Tilburg 

Laat Uw jacht nieuw blijven! 
Uw probleem is onze zorg! 

Voor het geheel cleanen en in de was zetten 
van waterlijn tot mast 

geheel verzorgd door onze vakmensen. 
Vraag vrijblijvend een prijsopgave 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK ! 

013-350943 
NIEUW Door geheel Nederland NIEUW 

JACHTEN VAN ABSOLUTE  KLASSE:  LINSSEN SE en SX 
De doordachte, trendbepalende produktontwik 
kelmg van de LINSSEN SE/SX-series stelt-nieuwe 
normen in de stalen jachtbouw Bijvoorbeeld het 
kwalitatief hoogstaande laksysteem. een specid 
lisme van Linssen binnen de jachtbouwmariit 

LINSSEN SE/SX. de ideale combinatie van 
uiterst veilig vaargenot en behaaglijk, sfeervol 
wooncomfort Een jacht met klasse, dynamiek, 
comfort. sfKjrtiviteit. veiligheid en waardevast-
heid 

LINSSEN SE/SX. eigenzinnige topklasse' 

^  LINSSEN V^©hi^ 
Linisen 113 SX. 20-25 knots 
Design W H Wilke 

Linssi.n )̂  SL 

6051 AE MAASBRACH T - INDUSTRIEWEG 2 - Tel . 04746-3405* - Telex : 36924 lim a nl 
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- VALK - KRUISER - WAALWIJ K -

ontw . H. Wilk e 'HISWA te WATER" 

presenteert : de Valk I 
Een snelvarend e stale n halfglijde r 
(snelhede n tot 21 knopen/4 0 km/u ) 

ons nieuw e topmode l in 13.5 en 14.5 m lengte . 
Ook leverbaa r in windschermuitvoerin g en 

met vast stuurhuis . 
Vraag informati e aan bij : 

- VAL K - KRI ISK K - W A ALWI.I K -
Postbu s 471, 5140 AL Waalwij k 

Tel. 04160-37867 

"NORTHLIGHT" 
4tot6sl.pl. 
koelk., wazemkap, r.vs.-railing, 
A.K., kachel, 'stahoogte. 

afm. 9.00 x 3.00 x 0.60 m 
Prijzen vanaf f 42.500,-
kotter zeeklaar f 98.500,-
gebruikte motorkotter vanaf / 62.000,-

IMPORTEUR A.J . GRASHUIS 
T E L . 0 5 9 8 2 - 2 0 9 6 - 1 
Adres: de Roeden 5 - 9621 CA Slochteren 

7>q FRIESLAND 
\ H BOATING 

^  J*chtv*rtHJu r - Jachtwer f 

del i l leS 
8723 ER Koudum 
05142-2607/2609 

Verkoo p en verhuu r 

HOUSEBOATS HISWA te WATER 
vanaf 9.50 m — Enorm vaargebied! 
— doorvaarthoogte slechts 1.55 m — diepgang 
slechts 60 cm — stahoogte overal 2 m — zeer 
zwaar, stabiel en degelijk gebouwd. 
Bel  of  schrijf  voor  folder  en bezoek  onze werf. 

"HISWA te WATER-
VERKOOP: vanaf 9,75 m 
Geheel kompleet, gedeeltelijk vaar-
klaar of als kasko 
REPARATIE: alle voorkomende 
reparaties. 
JACHTHAVEN : ligplaatsen verhuur 
Ook verkoop occasions 

Blauwe Hand Kotter-
Kruiser-Trawler 

Bonds-Jachtwef f 

HoltenTian & De Vries B.V. 
Zomerdi|k 29. 7942 JS Meppel 
Tel (05220) 6 26 16 - 5 44 33 

pr^ ^ II 

va n ler fan d scheepsmotore n ^ ^ g ^ 
PRIJZEN SOLÉ-DIESEL SCHEEPSMOTOREN 
Type Mini 10 9 pk - 6,6 kW 
Type Mini 12 11 pk • 8,1 kW 
Type Mini 14 13 pk - 9,6 kW 
Type Mini 16 15 pk -11 kW 
Type Mini 18 17 pk - 12,8 kW 
Type Mini 23 20 pk - 14,7 kW 
Type Mini 24 23 pk • 16,9 kW 
Type Mini 34 31 pk - 22,8 kW 
Type Mini 50 50 pk - 36,8 kW 
Type SM 636 42 pk - 31 kW 
Type SM 615 55 pk • 40,5 KW 
Type SM 616 72 pk - 53 kW 
Type SM 120 116 pk-85,3 kW 

PRIJZEN SOLÉ-DIESEL GENERATOR 

2-cylinder 
2-cylinder 
2-cylinder 
2-cylinder 
2-cylinder 
3-cylinder 
3-cylinder 
4-cylinder 
4-cylinder 
4-cylinder 
4-cylinder 
4-cylinder 
6-cylinder 

SETS 
Type SDGM 5 5 kVA 220V/50HZ 3000 o.p m. 
Type SDGM 7 7 kVA 220V/50HZ 3000 o.p.m. 
Type SDGT 14 14 kVA 380/220V/50Hz 3000 o.p m 

Excl . BTW Incl . BTW 
f 6 390,- f 7.668,-

prijs op aanvraag 
f 6 760,- / 8.112,-

prijs op aanvraag 
f 6.950.- f 8 340,-
f 8.140,- f 9.768,-

pnjs op aanvraag 
/ 9.450,- f 11.340,-
f 11.770,- f 14.124,-
f 11 690,- f 14.028,-
t 13.730,- / 16.476,-
f 14.900,- / 17 880,-
f 20 800,- f 24.960,-

2 cyl. / 7.750,- 1 9.300,-
2 cyl. /10.250,- n 2 300,-
3 cyl /12.500.- M5 000.-

VAN IERLAND SCHEEPSMOTOREN - b.v. Intrame x 
Rijksstraatweg 10, 3316 EH Dordrecht. Tel. 078-179336 

JACHTWERF WESTERGOOT 
BAANHOEKWE G 1 - DORDRECHT 

W RIBOWA MARINE 
Baanhoekweg 1 (Showroom) 
Corr. adres: Postbus 8028 
3301 CA Dordrecht. 
Tel. 078 - 211070 
Lid Hiswa - Occasions - Verhuur. 

Ribowa polyester vis-, toer- en zeilboten. Veilig, stabiel en zeewaardig. 
Goedkeuring Nederlandse Scheepvaartinspectie en DetNorskeVeritas. 

stuu r mij nadere informati e 
Naam: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats: 

Sturen aan: Postbus 8028, 3301 CA Dordrecht. 

]|y|ARIN E 078 - 160780 IP 
'Nieuwbouw, verbouwing en onderhoud van jachten. 
*Hellingwerk tot 25 ton — winterstalling. 
* Reparatie, revisie en onderhoud van motoren. 
'Elektrische en hydraulische installaties. 
'Ligplaatsen en verkoop-bemiddeling. 
'Verkoop BIB en BUB moforen, nieuw en gebruikt. 
'Mobiele onderhoudsdienst in de BENELUX. 
'Schilder- en polyesterwerkzaamheden. 
'Epifanes jachtlakken, onderhoudsmiddelen. 
'DEALER: SABB, RENAULT, ROYAL MITSUBISHI, 

PERKINS, EVINRUDE en SUZUKI. 
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DE KWALITEI T VORMGEVEN 
Stuurstan d & Cabrioletkappen , Railing , Kui p & Winterklede n 

/ 
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, < < : - — 

/ ^ ' ^ 

\ _ 

1 

'̂Ii::^:- ^ 

\ 

MANTEL ZEILSYSTEMEN ZEILMAKERS 
Zuiderboerenvaart 19 - Postbus 168 - Enkhuizen - tel. 02280-12228 

^ = . ^ 

BEGE 800 Afm 8 0 0 x 2 80x0 70m 6slaapplaatsen 
Ruime 2 persoons AK 20 pk Vetus diesel 
Stahoogte 1 85 m 
ZEER STABIEL EN RUIM 
Prijs f 55 000,-

0 Boten-motoren-verhuur-)achthaven 

Bootcentru m Geertsm a 
A~«i«.™,I/nuAK L..~.«to. JB\.  0 5 8 - 8 8 3 8 4 8 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

f t 
UJ 

g 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART U STERK. 

Veilingweg  8 
5301 KM Zaltbommel 

Tel. 04180 - 12060/12666 

I 
rn 

^TEB " 

MICHIGAN WHEEL B.B. EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
100% gereviseerd te vergelijken met nieuw. 
Geheel kompleet met een hydraulische P.R.M, keer-
kopp vanaff11.900,-incl. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10 pk voor schepen tot 18 m. 
vanaf f 2.364,-incl.bt.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 
Folders op aanvraag. 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Hatertuweg S66-A - 6535 ZV Nijmegen - Tel 080-562339-230400 Ö* 

EDELMULTIPLEX 
VOOR DE JACHTBOUW 

'^^// , ESSEN 
MAHONIE 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIE K 

Wllhelminakad e 25 
2471 JV Waddinxvee n 
tel . 01828-12195 

ZEEVAST 
Ko/mm. 

Princess 385 11 60 x 3 96 m Princess 414 12 55 x 3 96 m Princess 415 12 95 x 4 25 m Princess 45 13 57 x 4 30 m 

Eigen internationale service JACHTH ERFIJSELMEERlf^MMM  PRINCESS 

Westzeediik2-3, Postbus37, 1398ZG Muiden, Holland Tel 02942-1285 Telefax02942-4887 Telex 13207ymeer GSP25OIO 

"HISWA te WATER" 
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De ideale T.V. 
antenne 360° UHF en 
VHF ontvangst 
corrosievrij -
lage windvang 
afm. 20 X 20 X 30 cm 
prijs f 195,-
prijs / 245,- (220 volt) 

Bel voor informatie of folder 01804-27292 

Mast-inspectieladders 
in diverse lengtes 
6 mtr. f 395,-
Llcht in gewicht - sterk 
- opvouwbaar -
6 tredes 
vouwzwemtrap f 95,-

^  y 

Ringdij k 34,2981 EW Ridderker k 

D T ^ [ L [ L Z S \ [ M Z § \ [ ^ Ö ^ V L O T T E R 

Leverbaar als casco, 
tecfiniscfi vaarklaar, met 
betimmeringspakket of 
geheel kompleet. 
In lengten van 7.50 
tot 10.00 m. 

vlotter 900 , Vraag documentatie aan bij: 

van der Poel Jachtbou w 
RijndijkSOO 2394 CG Hazerswoude-rd - Tel 01714-4262 

B 

QOBA, MAATWERK IN ROESTVRIJ STAAL 

WIJ voeren ieder ontwerp uit volgens tekening schets of model 

,«P «̂T J"  #"  ̂ «jï" "  -o*  -c?"  ..*̂ "  ^ J' 

^ ^ 

<f <f è^ # # .<r  ^^  ̂  ^^  ^^ 

Wmt HavwittrM t 8 2312 LZ Laidc n Hollan d T«l«<oon 071 -126813 

Met een ECHTE R O B E R T S O N 
ligt U iedereen een scheepslengte voor. 
- geschikt  voor  elk  type  schip 

• ook  met  navigatie  interface 

Bepaal uw eigen koers met een 
professionele 

a f g g ^ * " * ^  AÜTOPILOOT 
Vraag documentatie bij de officiële vertegenwoordiger: 

BENNEX HOLLAN D B.V. 
Wiltonstraat 1 - 2722 fsIG Zoetermeer - Tel.: 079-416021 

Schepen leverbaar als 
kasko 

Condor 
Yachting 
Holland b.v. 
Grotestraat 2B 
5256 PB Heusden 
Telefoon 04162-1337 

'HISWA te WATER' 
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"HISWA te WATER" 

SUPER FAVORITE KRUISERS 
s ta len motor jachten van 8 00 15 00 m met mahoniehoute n opbou w 

E 

X 
i n 
1 ^ 
co 
>< 
O 
LO 

co 

JACHTWERF 'DE WATERSPORT D. MULDER' 
Fr Halsplantsoe n 6 -2251 XJ Voorschote n Tel 01717-2325 
Tevens voor gebruikte jachten schilderwerk en stalling D Q Q o y c 4 / 4 / o 4 

@ <S 
@> 

v ^ 

EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAART 

SCHEEPSRAMEN EN 
WINDSCHERMEN 

KWALITEIT - SERVICE - GARANTIE 
Vraag vrijblijvend informatie 

TECHN. IND. & HANDELSONDERNEMING B.V. 
AMBACHTSWEG 28 3831KB LEUSDEN TEL 033 945040^ 

= ^ 

© 

© 

d) © 
'^8 . 

'TOTAA L JACHTONDERHOUD ' 
Met een team van goede, enthousiaste 
vakmensen verzorgen wij het vo l led ige 

o n d e r h o u d van <. uw/ kostbare bezit 

Jachthauen  ALEM a/d MAAS 
«%^- %M^m^m^ b i jS t Andrie s 04182 1524 
J/V JVCMIS _ Ook inde weekends 

• Off deale r van YANMAR dieselmotore n • VDO Marin e Servicediens t 

MONTY ^ BANK KOTTER 
a fm . 12.50 X 3.85 X 1 l O m 

/ f ^ 
JACHTWERF GEBR WILLEMSBV 

^ ^ J ^ ^ ^ Havenstraat 2 Industrieterrein Nagelerweg 8304 AH Emmeloord 

TEL.  05270-9947 7 Priv é 05270-18240-1820 8 

Oerdegelijke aluminium 
tour-vis en werkboot 
Zeewater en corrosie-
bestendig Volgeschuim-
de wanden en onzinkbaar 
afm vanaf 3 60 t/m 4 95 m 

JACHTWERF 

ane wiegmans 
Scheendijk 6, 3621 VB Breukelen (03462) 61574 

Weekends geopend' 

ROESTVRIJ STAAL 

GU MÏÏ0M IS 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdweg 2 ECHTEN (Fr.) Tel. : 05144 - 1476 
Doo r het onbeperkt e leveringsprogramm a de hog e kwalitei t en de 
kort e levertijde n is V*/ERKVRELIGD E ae roestvri|Staalspecialis t bi | 
uitste k zowe l voo r 

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

TE KOOP: 

SCHEEPSDI ESELMOTOREN 
van 6 - 600 PK, nieuw, gereviseerd of gebruikt . 

Tevens alle onderdelen hiervoor Ook schroeven, 
assen etc Ombouwsets voor alle bekende merken 
autodiesels om deze om te bouwen voor 
scheepssebruik Tevens moto rmbouw, 
schroefasreparatie etc BOVAG-sarantie 
Vraag fo lder en pri jsl i jst. Wij ruilen alles in 

(X DRINKWAARD MOTOREN T 
Parallelweg 20 - Slledrecht - Postbus 265 
3360 AG Slledrecht - Tel. (01840) 12332 

C U R V boegschroef, 
BASE D ON Spj/UsixuU. 

\ Direct in pijp ingebouwde elektro-
I serie-motoren tot max 
11600 t/m, zonder extra over-/ 
i breng mg op de schroef, 
\voor jachten tot 14 meter 
IDocumentalie en prijslijst worden u op 
I aanvraag gaarne toegezonden 

ALPATEK BV CUNO NEDERLAND 
ten zuiden van de lijn ten noorden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem Amsterdam-Arnhem 
Tel. 03434-53744, Amerongen Tel. 058-152815, Leeuwarden 
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Waarom kiest Nederland voor de Aquanaut Beauty-line? 
...omdat kwaliteit ook beter kan zijn! * Leveringsprogramm a 

- l i janaj ' t ieaj ly ine 800 880 1000 1100 1200 1300 
Aquanau l Unico line IIOO 1200 1300 

/Aquanaut bouwt misschien met de meeste 
schepen maar hoort wèl bij de top van de 
Nederlandse jachtbouw' Neem nu onze 
Beauty-line Vertrouwd en door de jaren heen 
tot in details geperfectioneerd Of het nu 
gaat om het dubbelgelaste plaatwerk of de 
nelemaal met de hand gemaakte salontafel 
Eerlijk vakwerk, tot in de puntjes' U zult het 
met vele watersporters eens zijn, hel schip 
van uw dromen' 
De prijs*? Gewoon concurrerend in elk bud-
get 
Vraag vrijblijvend documentatie en overtuig 
uzelf van de kwaliteitsplus die Aquanaut u 
biedt' 

;^ctaHaut:  éiualcteCty 

WERF: SELFHELPWEG 9 • 8607 AB SNEEK • HOLLAND • TEL. 05150-12253 

Natte Hiswa Amsterdam, kade nr. 100/pier 2, 575 

Koopman s kotte r 
12 0 0 x 3 8 0 m 

NAVIGATOR £ 
Watermankruise r 80 12 96 x 3 55 / 137 500 

Valkkruise r 84 13 OO x 4 00 f 230 000, 

Prince s 32 78 9 70 x 3 00 f 62 500, 

Cupid o de lux e 11 00 X 3 40 f 68 500 

Vechikruise r 77 9 30 x 3 00 ( 5 4 500, 

IJsselmeerkruise r 8 20 x 2 90 f 37 500, 

watersportopleidiogen 
jachtbemtddeling 

vd Wezelkruise r 78 9 50 x 3 00 

Molorschou w 78 9 25 X 3 25 

Shetlan d lam fou r met 75 pk 

Uw schi p v*rkap«n???? ? 
Wij vragen doorlopend goede werfgebouwde 
molorschepen vanaf 9 m 

6991 EM Rnwier-

' e 08309 S1475« 

\ 39 500,-

39 500-

i 1 1 5 0 0-

10.25x3.50 m, ook in 
zeiluitvoerin g JACHTWERF. P. KOMPIER B.V. 

Rietvel d 63, 3443 XB Woerden . Tel . 03480-12460-16132 

Bouwer s van stale n 
RONDSPANT KOTTERJACHTE N 

MOTORVLETTEN 
S-SPANTZEILJACHTE N EN 

PLATBODEM S 
Zowel staal als aluminiu m 

Naar uw of ons ontwer p tot 25 mtr . 

BOUW UW EIGEN SCHIP! 
ZELFBOUWPAKKEnE N EN CASCO'S ƒ l \ 
OOK LEVERING AAN ^ BCI5OOX45OTR / \ ' 
WERVEN ^ 

k. TRAWLER BC 
1 \ 1265x410TR 

(ook 11 meter ) 

KEUS UIT , 
34 TYPEN % 
STAALSCHEPEN 

' B C I S O O x , , , 
? " look 14en 16meter ) / \\ 

BC20CI0x520M 
(ook 17 iSen I9metef| 

B C 1 1 0 0 x 3 8 0 M 
(ook 10 er 12 meter ) 

DE GROOT BEACH-CRAFT B.V 
BOATING AND ENGINEERING DEVELOPMENT 

Hi)nstraail2 PostbuslU 4l90CCGeldefmalsen Tel 03455-71766 Telex 26401 mtx nl 

14.00 mtr 
JACHTBOUW GIJS VAN DER VALK! 

Nederveenweg 10A, 5161 PA Sprang-Capelle, Telefoon 04168-3311 
Gespecialiseerd in de bouwvan 
VALKKRUISER-KASKO' S ^ x 

van 8.00 tot 15.00 meter. 

9.60 mtr. 

Tevens levering en inbouw van diverse motoren 
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KOM EENS 
BIJ  ONS LANGS 

IN VEERE 

KILKRUISE R 650 

NAAST NIEUWE 

KILKRUISERS 
ZULT U OOK EEN UNIEKE 

KOLLEKTIE GEBRUIKTE 

OCEAAN-
ZEIUACHTEN 

EN 

KILKRUISERS 
IN DIVERSE MATEN AANTREFFEN 

DE MOEITE VAN HET 
UITSTAPJE WAARD! 

K &  S 
P O I . Y B O A . T S B.V 

Kanaalwe g VK.Z. 3 - 4351 RD Veere 
Telefoo n 01181-553 

DUBBELE SCHEEPSHELLINGEN 
ALLE REPARATIES 

Publiciteitsbureau 
'LEEUWENBERG H " b.v. 

SASSENHEIM 

Postbu s 139 
2170 A C S A S S E N H E I M 

TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 
in • MOTORBOOT-
even tuee l oo k voo r 
o p m a a k en lay-out . 

V rage n naa r 
Frank  van Gils. 

ROESTVRIJSTAAL SCHEEPSBESLAG 
volgens  uw schets  of  tekening  maken  wij  vrijbliivend  offerte 

o.a voor: 

Bolders , Davits , Mastkokers , Stootwilhouders , Wate r en 

brandstoftanks , Zeerailingen , 

Zwem en reddingstrappen,  etc. 

Voor  nadere  informatie 

de Ridder Staalbouw 
Havenplei n 14a • 1721 CA Broe k op Langedij k 

0 2 2 6 0 - 1 7 7 5 6 - 1 2 0 5 3 

Een goe d schi p vaar t met „HORA " KWALITEITSRAME N 

Hora bv 
gespecialiseer d In 
het make n van 
scheepsrame n 

(5^ 

3833 GN Leusden , 
Hamersveldsewe g 137 
bij het industrieterrei n 
'Ambachtsweg ' 
teletoo n 033-94 12 95 

DRAMMER 935 

Glasveze l versterk t afm. 9.35 x 3.35 m. 
polyeste r motorschi p motor : 45 pk diese l 

Ook bouwe n wi j de Dramme r 700 

JACHTWERF „Olympua" 
MACHINEWEG 16-18 -1394 AV NEDERHORST DEN BERG - TEL. 02945-3236 

• .m.'IIHmiil*<J!NUVJJ:lVM:).',ll.'lri 
Een ver^varm d schi p is altij d pretti g en.,. 

central e verwarmin g is gemakkelijk , probleem -
loo s en veilig . 

Wi j maken CV.-ketel s vana f 47 cm hoog , met copociteite n vana f 
5000 kcal/uur , di e geruis - en stroomloo s werken . 
Geschik t voo r zeil - en motorjachte n vana f 10 mtr . 

Groter e kapaciteite n en folde r op aanvraag . 

Gebr . POST - KABOL A Scheep s CV. 
Molenwa l 31, 3421 CM Oudewate r Tel 03486-1277, bg g 03475-2856 

Een lange r vaarseizoeneistee n goed e verwarmin g 

IMPORTEUR VOOR: 

BROOM 
& OCEAN 

Ocean 42 

Broo m 12 m Monarc h 

Broo m 37 Crow n 

Broo m 10/70 Sceptr e 

_lt= 

Broo m 9/70 

Solen t 35 
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U WILT UW JACHTHAVEN VERKOPEN? 
Neemt U eens kontakt met ons op Wij hebben relaties die 
kopen willen Tevens TE KOOP enkele interessante objekten 

6 Makdaardij Gebbing 
Tel 08340 23648 Holterweg 118 (7003 DR) 
Gespecial iseerd in rekreat iebedri |ven 

Doetinchem 

PILKER MOTORKOTTER 
Lengte 8 50 x breedte 2 90 met 
zelflozende kuip 
Leverbaar als kasko en technisch 
vaarklaar 
Documentatie op aanvraag 

VAN DALE N WATERSPORT 
Gedempte Haven 10 5141 JW Waalwijk Tel 04160 35709 

NIEUW 
INDE 
BENELUX! ! .̂ ^ ^ 
Heeft U problemen met boot of jacht, belt U dan: 

M l l f A T E D U f A / ^ U T Telefoon 01887-1405 
I l A I C n l f f M v n I Marifoon. PH-6186 

Voor alle 
onderhoud en 
reparaties aan 

uw plezierjacht. 

Motors loe p . 4.* 
NIEUW 

OP HISWA 

viNvyik2 1 m HosangwegSO 2481 LAWoubrugge 
Telefoon 01729 8687 

< ^ O S T V A A R D E R 

JACHTWERF 

OOST B.V. 
iLiouwerterdvk 57 
18491GB Akkrum Tel 05665 1632 

Oostva3rder kotters bouwen wii 
in de lengten 9 9 50 en 10 40 m 
Motorsailers in de lengten 9 90 10 40 en 11 50 m 

n A C D E GROOT MOTOREN fX) 
• ^ ^ ^ "  SLIEDRECHT X^_> ' 
• DAF 575 vanaf / 8000 compleet met nieuwe kk dashlwrd en bedrading 
• WIJ leveren DAF 475 575 615 825 1160 ook met turbo oplading 
• Alle voorkomende Mercedes motoren 
• Alle motoren zijn met revisie rapport en 12 maanden garantie na ingebruikname 
24 uur service • Gereviseerde motoren voor industrie, bednjfs- en pleziereaart 

DE GROOT MOTOREN - RIVIERDIJK 98 - 3361 AG SLIEDRECHT - TEL 01840-18938 

JACHTBETIMMERING 

if 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-3305 

HARDINXVELD- GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van inteneurs. 

Teakdekken enz. 
Verbouwingen en/o f 

gedeeltel i jke ver-
nieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen. 

VLEHEN VOOR PLEZIER- EN BEROEPSVAART! 
van 9 tot 13,5 meter lang, multiknikspant model in elke gewenste 
uitvoering 

• Reparatie en ondertioud van schepen 
• Hijsvarmogen tot 20 ton ^ 
• Staalconstructies 

• Plaatwerk 
• Apparatenbouw look rvs) 
• Wintertierging voor jachten 

Bel voor informatie G e b r . v a n P e l t b . v . 

Spijksedijk 30 - 4207 GN Gormchem Tel 01830-25275 

MET RENAUD'S ACCUMONITOR 
Kunt U zeer precies de spanning van uw 
boordaccu's meten 
Daarnaast meet dit apparaat ook de laad- en de 
ontlaadstroom van de accu's op 0,1 ampere nauwkeurig 
Standaard kunt u twee accu-groepen aansluiten 

Zo kom t u nooi t voo r verrassinge n te staan!!! ! 
Bel voor nneer informatie , of vraag de infokrant . 

Technisc h Bureau fbRenau d 
Boddens Hosanawea 22. 2481 KZ WoubruQQe > - / ^ Tel 017?q-fl<}fl4 Boddens Hosangweg 22,2481 KZ Woubrugge 

Of kom naar de "Natte Hiswa" op stand 3 1 ! 

WIJ bouwen stalen motor-
kruisers van 9-13 m in ie-
der afbouwstadia 
Tevens verhuren wij ook 
motorkruisers 
Vraag geheel vrijblijvend 
een folder aan 
Jachtwer f gebr . Visser s 
Klemgaalseweg 4 
5374 CV Schaijk 
tel 08866 - 1218 

BARKA S 
900MK 

Naast onze bekende sene zeeschouwen leveren wij nu ook 
een complete set bouwtekeningen van de BARKAS motor-
boot in de lengten 9 00 m en 10 00 m zowel in rondspant als 
in multiknikspant uitvoenng ook geschikt vooramateurbouw 
Tevens levenng van complete staalbouwpakketten 

LM.HUITEMAiN G 
JACHTONTWERPEN 
AAK 21 9606 PX KROPSWOLDE 

— TEL 05980-22862 
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^a. H}. ^zinktvaazi 
JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGE N 

Nijverheidsstraa t 2 4 - 3 3 7 1 XE Hardinxveld-Giessenda m 
Tel . 01846 -4979 

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

(atitoglasservtc A 

078-143280 
ARAM Auloglisscrvio e Van Herk 

Wattstiaa l 5 Dordrech t 

STALEN KRUISER CASCO'S 

6 9 0 X 2 35 m 
8 2 0 X 2 80 m 

8 7 0 X 3 0 0 m 
9 2 0 X 3 0 0 m 

In versch i l lend e u i tvoer inge n 
v a n a f f 7 9 0 0 , - ink i bt w 

V r a a g vr i jb l i jven d folder s O o k u w ad re s voo r motor inbouw . 

J A C H T B O U W M E B O , Fortlaan32 3554 HV Utrecht Tel 030-444946440036 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Al s u ove r drijvend e steiger s denk t wil t u 
wete n wate r te koo p IS Natuurlijk i 
Vraag een fot o blad ' 

W e s t z i j d e 3 9 0 
Z a a n d a m FA.HAVENHOUT rei 075351695 

BOEGSCHROEFSPECIALIST 
BREON >̂«'>'>̂ vs/v % « ^ • ' S ' % * ^ ^ » % /> 

• Elektrisch - tiydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks platbodems e d 
• Van 4 t/m 200 pk' 

OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
Havenhoofd 7a 2989 AE Ridderkerk (Hl Ambacht) 
Tel 01858-12957 01804-22385 078-156012 

Inbou w en reparati e aan stalen , aluminiu m en polyeste r jachte n 
Revisi e van motore n en keerkoppelinge n 

Grot e voorraa d gebruikt e motore n en onderdele n 
Levenn g van schroeve n assen , kokers , enz 

Prijsopgav e mogelij k 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 -4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l 
Tel. : 01807 -14602 

J O O R E N Snelle reparaties aan alle soorten scheepsschroeven 
ook voor de pleziervaart 

Botenlift tot 10 ton, voor o a onderwatercleaning 
Levering nieuwe schroeven 

(TfP. 
DORDRECHT 

A* 
^<S fy"^ H o g e d r u k r e i n i g i n g 

P a p e n d r e c h t s t r a a t 2a , 

te l . 0 7 8 - 1 3 3 8 3 1 
b .g .g . 0 7 8 - 1 6 1 3 4 9 . 

BLOEMEN 
TIMMERWERKEN 

• TEAK DEKKEN 
(evt. ter plaatse gelegd) 

• EXCLUSIEVE BETIMMERINGEN 
• ONDERHOUD en REPARATIE 
• VERBOUW 
• VOOR PARTICULIER EN BEDRIJ 

KANAALSTRAA T 39 5347 KM OSS 
Telefoon : 04120 - 42818/40620 

KOOLMEE S SCHEEPSMOTOREN 
SPECIALE AANBIEDING: NIEUWE DAF 575 
in div. uitvoeringen leverbaar. 
Perkens 4 108 47 PK f 12 250 Perkins 4 236 80 PK f 18 850 

Ford 4 16 48 PK M 2 000 Ford 4 25 68 PK f 13 250 Ford 
2722 85 PK / 14 500 Ford 2723 105 PK / 17 000 Ford 
2725 125 PK f 17 700 Mitsfiubisfii 12 15 20 30 33 45 52 62 
72 85 100 en 150 PK Tevens BIVIC DAF en andere merken 
Kortlan d 56 - 2954 LD ALBLASSERDA M - TEL . 01859-14263 

A 

NIEUW! 
Molenkruiser 14.75 M.K. 
Let op de viskulp 

Kompleet of als kasko 
vraag folder 

KLAA S MULDER JACHTBOU W 
Gerrit Bolkade 9, Zaandam 
Tel 075 - 17 45 35 - bgg 16 04 12 

'HISWA te WATER' 

Staverse kotters 
1 o 40 X 3 50 X 1 10 m 
1 2 0 0 x 4 00 x 1 1 0 m 
Staalbou w 
10-6-5-4 mm 
Stuurfiui s teakttou t 
Interieu r teakhou t 
Zeewaardi g 
Droogvalle n 
Zelf-afbouwpakke t 

Professionel e jachte n {10 16 m ) gebaseer d 
op onz e viskotter s di e gebouw d worde n 
voo r de beroepsvaar t Vraag vrijblijven d 
onz e kleurendocumentati e 

Scheepswer f 

Hellingspa d 11 • 871S HT Stavore n (FrI.) «Hollan d 

Telefoo n 05149- 1207 

m CURSUS K U S T N A V I G A T I E 

' Voor eenieder met interesse voor navigatie 
I Voor wie zelfstandig wM navigeren op open water 
I Voorde examens Theoretisch e Kustnavtgab e en 

Vaarbewij s 2. 
> Zowel schnftolij k als mondeling te volgen 

I  1 I I  1 M 1 n u 'VU 
CURSUS MARIFONIE X 

• Voor wie altes wil weten over een optimaal gebruik 
• Voor het behalen van het officiële PTT-B«diening s 

certificaa L 
• Voor wie eventueel zelf een marifoon wil installeren 
• Zowel schnn»lij k als mondeling te volgen 

v raa g een infoma p en een proefle s 

nautisch instituut naut icu m 
— - . = - _ = " - ^ Sctiardam 10 

^.^-Z^-^-.^- 1476 NA Schardam 
-= - -= - - = _ ^ = - Tetefoon 02991 1710 
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I 
RESTATIES EN 

BETROUWBAARHEID 
WAAR U RECHT OP HEEFT 

De mees t verkoch t sterndriv e ter werel d 

Import en Distributie voor Nederland: 
ARIE DE BOOM MARINE S.A. 

verkoop: Oud Loosdrechtsedijk 163, Loosdrecht, 02158-4514, 
distributie: Industriehaven Oost, Hellevoetsluis, 01883-12166. 

If it isn't aS^^^, you've missed the boat. 
Sea Ray Boats, Inc., 2600 Sea Ray Blvd., Knoxville, TN 37914, U.S.A. International Tfelex No. 6821300. A Brunswick Company 



luxe en kwalitei t van grot e allur e 

l^ÊM  MOONEN SHIPYARDS is een jachtwerf ontstaan uit de Nederlandse 
scheepsbouwtroditie. 
Sinds kort hebben wij onze produktiekopaciteit uitgebreid, zodat wij in 
stoot zijn schepen te bouwen tot een lengte van 38 meter. 
Onze bouwmethode is gebaseerd op het gebruik van de klassieke 
materialen staal en aluminium voor het kasko, en de fijnste houtsoorten 
voor de afwerking van het interieur. Een vanzelfsprekendheid is de perfecte 
uitvoering van de technische installatie. 
Ook worden eigentijdse navigatiemiddelen ingebouwd, tot zelfs 
geïntegreerde computersystemen. MOONEN CUSTOM een garantie voor 
luxe en kwaliteit. 

Moone n Shipyard s 
Graaf van Solmsweg 52 
Postbus 3186, 5203 DD 's-Hertogenbosch 
Tel: 073-210094 Telex: 50994 


