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WATERSTRAALAANDRIJVIN G 

VAREN MET PEDROKRUISER 

SNEL SCHUTTEN IN KRAMMERSLUI S 

DE GREVELINGEN 



s merCrui/e r 
SNELVARENDE KOMFORTABEL E BOTEN 
IS EEN SPECIALITEIT GEWORDEN VAN 

EWIfê^DRIESSENB V 
Oude Haagseweg 47 1066 BV Amsterdam, 

tel 020-15 15 08 



WH DEN OUDENV ® 

BOEGSCHROEF 
voor het eenvoudi g 

manoeuvrere n in havens 
en sluize n 

stuwkrach t : 45 kgf 
Tunneldiam. : 185 mm 
Asvermogen : 3 kW (4,1 PK) 
Voltag e : 12 of 24 Volt 

Met een VETUS BOEGSCHROEF kunt u de kop van 
uw schip, tegen wind en stroom, naar bakboord of 
stuurboord dwingen Dit maakt het manoeuvreren en 
aanleggen veel eenvoudiger 
De VETUS BOEGSCHROEF kan in ieder polyester, 
stalen of aluminium schip worden ingebouwd 

W.H. DEN OUDEN N.V. 
Fokkerstraa t 571 • 3125 BD Schieda m •  

Tel. 010-4377700 • Telex 23470 •  
Telefax 010-4152634 

(t) S Neptunus Shipyard B. V. 

presenteert: 

145 SEDAN (14.50 X 4.45 m) 

145 Aft Cabin (14.50 X 4.45 m) 

133 (13.30 X 4 00 m) 

106 (10 60x3.65 m) 

Powered  by 

V^Oi;V O PEBTXA . 

Werf -t- verkoop: 
Veerdam 1 - 5308 JH AALST (Gld.) 

Tel. 04187 - 3103 
Telex 50410 NEPTU NL 

Fax 04187 - 3222 
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EEN NIEUWE DIMENSIE 
IN DE WATERSPORT 

Met de introductie 
van de Malta opent 

Yamaha de weg naar 
nieuwe dimensies in 

de watersport. Deze buiten-
boordmotor bergt werkelijk 
alles in zich om varen nog 
aangenamer te maken. De 
Malta is weliswaar klein en 
licht, maar levert prestaties 
die er zijn mogen. Let maar 
eens op...de nieuwe Malta 
van Yamaha...wat zuilen we 
DIE vaak zien! 

• AALSMEER-RIJSENHOU T 
Hellas Watersport 
Aalsmeerderdijk 630 
Tel 02977-20764 

• AKKRU M 
J deSch i f f a r lBV 
Boarnsterdiik 1 
Tel 05665-1337 

• ALBLASSERDA M 
J Korleland 
Polderstraat 9a 
Tel 01859-14897 

• ALKMAA R 
Piet Schot 
Mient33 
Tel 072-115409/10 

• ALPHEN A/ D RIJN 
Jachtwerf Daniël 
Koperweg 7 
Tel 01720-22219 

• AMSTERDA M 
Watersport BV 
Amstelveenseweg 752 
Tel 020-445862 

• AMSTERDA M 
Holland Sport Boat Centre B V 
Zuiderzeeweg 2 
(tussen de Scheii ingwouder-
bruggen) 
Tel 020-947527 
AMSTERDA M 
Scheen Outboard Service 
Spaklerweg 1 t /o Delta Lloyd 
Tel 020 -654345 
ANOUK 
Mtdas Scheepstechniek 
Di|kweg326 
Tel 02289-1740 

• APELDOOR N 
Hurenkamp Watersport 
Arnhemseweg 168 
Tel 055-332446 
BAL K 
Jachtwerf J Wijnstra 
Lytse Side 13 
Tel 05140-2502 

• BELT SCHUTSLOOT 
J de Goede 
Havezatherweg8 
Tel 05208-67176 
BELT SCHUTSLOOT 
E Stam 
Belterweg64 
Tel 05208-66924 
BERGUH 
Motorenbednjf J Sienema 
Bergumerdam 12 
Tel 05116-2547 

• SERKEL-Roodenrij s 
Swankro Rubberboten 
redd boten rigid inflatables 
Noordeindseweg 262 
Tel 01891-15708/14011 
Fax 01891-14394 

• Servicedealer met 
onderdeienvoorraad 

• BREDA 
Sterkens Watersport B V 
Gijzenveld 5 (Molendeind O ) 
Tel 076-876655 

• BREUKELE N 
Jachtwerf Arie Wiegmans 
Scheendi]k6/14 
Tel 03462-61574 
BROUWERSHAVEN 
Fa Gebr van Dijke Watersport 
Jachthaven "Den Osse ' 
Tel 01119-2034 
BRUINISSE 
Jachtwerf D v Duivendijk 
Deestraat 31 
Tel 01113-1615/1748 

• BUITENKAA G 
Vd Wansem Service Center 
Huigsloterditk400 
bij pont Kaagdorp 
Tel 02524-4264/5830 

• DELFZIJ L 
Nautische Unie BV 
Seendweg16 
Tel 05960-14404 
OEN HELDER 
Camping Sport 
Industrieweg 7 
Tel 02230-33863 
DEN OEVER 
H Schner 
Voorstraat 28-30 
Tel 02271-1230 

• DORDRECHT 
Watersp vd Heuvel-deGraatt 
Badweg 8-10 
Tel 078-136911 
DRACHTEN 
Fa J Bolt 
Postlaan 8-12 
Tel 05120-14845 
DRACHTEN 
Fa Numan 
Stationsweg 99 
Tel 05120-12256 

• EDAM 
Revisie Wamo BV 
Oosthuizerweg7 
Tel 02993-71807/71802 
ENKHUIZEN 
Tndent Bootmotoren 
Zuider Boerenvaart 27 
Tel 02280-18890 
ENKHUIZEN 
SunspeedB V 
Pnnsengracht5/7 
Tel 02280-12705 

• ENSCHEDE 
Vd Velde's Jachtwerf BV 
Haven 
Tel 053-317066 
GIESBEEK 
Fredenks Watersport 
Rhedenseveerweg 1 
Tel 08336-2116 

» GIETHOORN 
Joh Woltman Watersport 
Beulakerwegl43a 
Tel 05216-1581 
GIETHOORN 
Jachtwerf Elzenaar 
Vosiacht 9 
Tel 05216-1496 

I GORINCHEM 
Bouwmeester Watersport B V 
M Spronklaan 53 
Tel 01830-25228 

I 's-GRAVENHAG E 
Kraayeveld Watersport 
Apeldoornselaan 58 
Tel 070-458486 

> 's-GRAVELAN D 
Goma 
Zutdereinde 250-254 
Tel 035-61274 

t GRONINGEN 
AmIibieBV 
Duinkerkenstraat 42 
Tel 050 122682 

> GROUW 
Fa A E Wester & Zn 
Garde Jagersweg 4 
Tel 05662-1335/3618 

•GROUW 
Techn Bedr De Schitfart 
Kerkstraat 28-30 
Tel 05662-1388 
HAARLE M 
Jachtwert "De Drijver" 
Spaarndamseweg 17 
Tel 023-379204 

I HAARLE M 
Klomp Scheepstechniek 
Zuid Schalkwijkerweg 33 
Tel 023-338524 

> HARDERWIJK 
Polyarc Yachting BV 
Flevoweg 89 
Tel 03410-14012/13586 

t HARDINXVELD-
GIESSENDAM 
W KlopHandelsondern 
"Den Bout" 
Rivierdijk 114 
Tel 01846-12227 

I HARDINXVELD-
GIESSENDAM 
Bouwmeester Watersport B V 
Bmnendams 40 
Tel 01846-15178/13432 
HARLINGE N 
Fa R Bakker 
Voorstraat 3 
Tel 05178-16491 
HEEG 
Fa Kooistra & Kuiper 
Hannxmastraat15 
Tel 05154-2462 
HEERENVEEN 
Fa K K de Boer 
Het Meer 42 
Tel 05130-22198 
HEERHUGOWAARD 
Bomoto 
Bevelandseweg 72 
Tel 02207-19086 

I 's-HERTOGENBOSC H 
Watersport Brabant 
Balkweg 19 iSoetelieve) 
Tel 073-422310 

HOLYSLOOT 
H John 
Dorpsstraat 8 
Tel 02904-612 
lOSKENHUIZE N 
Rek park Idskenhuizen 
Mastersetn2 
Tel 05134-1846 

• JISP 
Eggers Boten & Motoren 
Dorpsstraat 3 
Tel 02982-1364 

• KAMPEN 
Aalderink Watersport 
Vloeddijk 2-4 
Tel 05202-13331 

• KAMPERLAN D 
Jachtwerf Zwemer B V 
Havenweg 4 
Tel 01107-1547/1464 

• KERKDRIEL 
Watersportcentrum Den Bol 
Maasbandijk 
Tel 04183-1696/1963 
U G E ZWALUWE 
Jachthaven Tromp 
Kwistgeldweg 3 
Tel 01684-2615 
LANGEDIJ K 
Ten Bruggencate 
Pnns Hendrikkade 11 
Tel 02260-14416/14435 
LATHUM 
WatersporttiednjflJsselstreek 
Koestraat 1 
Tel 08336-1476 

• LEEUWARDEN 
Bootcentrum Geertsma 
Avondstenweg 1 
Tel 058-883848 

• LEIDEN 
Motorcentrum Teske 
Langegrachtl77-179 
Tel 071-141995 

• LEIMUIDEN 
Jachtwert De Hippert B V 
Noordeinde21 
Tel 01721-9373 
LEMMER 
Slump BV 
Sluisweg2 
Tel 05146-2725 

• OUDLOOSDRECHT 
Jachtwerf vh Gebr Serry 
Oud Loosdrechtsedijk 249a-d 
Tel 02158-3404/6080 
MAASBRACH T 
Watersport 'De Tip' 
Tipstraat12 
Tel 04746-3161 
MAASTRICH T 
Jachtwert Snijders 
Korvetweg 14 
Tel 043-633034 
MEDEMBLI K 
J Draaisma 
Brakeweg 55 
Tel 02274-2630 

• NEDERHORST DEN BERG 
Jan Matail Bootmotoren 
Reeweg 10 
Tel 02945-3304 
NIEUWE NIEOORP 
Fa V d Poel 
Dorpstraat 126 
Tel 02261-1913 
NOORDEINDE 
Fa B Gorsse l tng iZn 
Noordeinde 41 
Tel 02997-1230 
NUNSPEET 
W Tijhot Watersport 
Camping "Oude Pol" 
Veluwestrand 
Tel 03412-52626 

• NIJKERK 
Langman Watersport 
Westkadijk7-8 
Tel 03494-51267/53434 

• OOSTERMEER 
Watersportbedr "DeLits" 
Snakkerbuorren 9 
Tel 05129-1482 
OPEINDE 
D Dokkema 
Kommisjewei105 
Tel 05127-1360 

• OUDESLUIS 
Kossen Boten Motoren 
Noordenweg 10 
Tel 02242-1254 

• PLASMOLEN/MOO K 
Jachthaven "Eldorado" 
Witteweg 18 
Tel 08896-1914/2366 
DE PUNT 
Machmefabnek Beuving 
Groningerstraat 118 
Tel 05906-1759 
PURMERENO 
Fa Klljzing 
Vooruitstraat 44a 
Tel 02990-24633 

• PIJNACKE R 
Verkade's Polyester Boten 
Delttsest raatweg 26d 
Tel 01736-4492 

• RAAMSDONKSVEE R 
Nion Watersport 
Oosterhoutseweg 20 
Tel 01621-12997 

• RAAMSDONKSVEE R 
Nautic Watersport 
Wilhelminalaan 30 
Tel 01621-14423 

• REEUWIJK 
C MacdanielJachtw BV 
Not d'Aumerielaan 29-31 
Tel 01829-2731 

• ROERMOND 
Helenawerf-Moset B V 
St Jakobskade13 
Tel 04750-17093 

• ROTTERDAM 
Jachtw Oceaan Gebr V VI letBV 
Kralmgseplaslaan 149 
Tel 010-4520341 

• ROTTERDAM 
Watersport bv 
Noorderkade 120 
Tel 010-4658627 
SCHEVENINGEN 
Houtrust Marine B V 
Datheenstraat 55 
Tel 070-558637 

• SNEEK 
Gebr Bakker BV 
Selfhelpweg 9 
Tel 05150-12253 
SNEEK 
Wams Watersport 
Geeuwkade 3 
Tel 05150-15836 
STELLENOA M 
Aqua Service 
Mr Snijderweg 9 
Tel 01879-2600/2808 

•TERHORNE 
Garage Rijpkema 
Buorren 61 
Tel 05668-250 

• TIEL 
Aqua Centrum Tiel B V 
Nieuwe Tielseweg 60 
Tel 03440-12505 

• TOLKAME R 
W Gons Watersport 
s-Gravenwaardsedi|k 78 

Tel 08365-1692 
UITGEEST 
Jachthaven "Joosten" 
Sluisbuurt 47a 
Tel 02513-12795 
URK 
Watersport ürtt 
A Post 
Westhaven 30A 
Tel 05277-1667 

• UTRECHT 
Menbo Boten 
Weerdsingel WZ18 
Tel 030-312088 
VEENDAM 
Alge Veendam BV 
Molenstreek 6 
Tel 05987-23206 

• VEERE 
Jachtwerf Ooatwatering 
Polredi jkl3B 
Tel 01181-665 
VELDHOVEN 
Van der Sanden Watersport 
Heuvelstraat 58 
Tel 040-539063 

t VINKEVEEN 
De Rees Struik BV 
Herenweg 311 
Tel 02972-3320 

I VLAARDINGE N 
Toekomst 
Havenstraat 75 
Tel 010-4340298 

t WANNEPERVEEN 
Joh Woltman Watersport 
Veneweg 251 
Tel 05228-1310 

t WARFHUIZEN 
Fa Brawa, J T R Brands 
Baron van Asbeckweg 22 
Tel 05957-1773 

• WARMOND 
Jachtwerf Gebr Visch 
Burg Ketelaarstraat 19 
Tel 01711-10300 
WARMOND 
Aad Juffermans 
Veerpolder69 
Tel 01711-10548 
WARNS 
Jachthaven 't Lengerke 
Ymedaem 1 
Tel 05149-1432 
WIERDEN 
Kuperus Watersport 
Nijverdaalsestraat 155 
Tel 05496-71740 
WOERDENSE VERLAA T 
Jachtwert Slikkendam 
Uitweg 1 
Tel 01724-8382 

I WOLPHAARTSDIJ K 
J Colijn 
Veerweg 73 
Tel 01198-1436 
WOLVEGA 
Fa J Hulztnga 
Hoofdstraat W-61 
Tel 05610-2452 

> ZAANDA M 
Jachtwert De Hippert B V 
Weerpad 2 
Tel 075-163462 
ZIERIKZEE 
Vrijland Watersport 
Scheepstimmerdi jk28 
Tel 01110 14223 

> ZOETERMEER 
Van Zeist Watersport B V 
Voorweg 161 
Tel 079-517018 

I ZOETERWOUDE-RIJNDIJ K 
Nauta Nautic Holland B V 
Hoge Rijndijk93 
Tel 071-410966/410824 

t ZUID-BEYERLAN D 
Bootsport 
Gr Sabinastraat44 
Tel 01866-2120 

t ZUTPHEN 
Doelemans Winkelschip 
IJsselKade 
Tel 05750-14314 
ZWAAG 
Stracke Scheepsmotoren 
Dorpstraat 78/18 
Tel 02997-3711 

YAMAHA MOTOR NEDERLAND B.V. POSTBUS 109, 
1420 AC UITHOORN, TEL. 02975-77435 
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^ - * die graag be^ .vrijblijven d 

De prij s 

: : : : : : • :: 

! ! ! • ! • • •• industrieweg 35 - 1521newormerveer 
! ! • tetetoon 075-212150 telex19133 techn 

^ 2 

- J V i 3 i L RADARS 16-32 NM 

S RM-16 NM 
RX-32 NM 
RXC-32 NM (kleur) 
Supervisor 

• ^ North UP 
Scanstrut 

QC KODEN RADARS 
LU MD 3000-32 NM 
\mm MD 400 (kleur) 
^ MD 3030 

f 6.295,-
f 8.295,-
f 12.395,-
f 3.495,-
f 1.130,-
f 345,-

f 6.426,-
f 9.054,-
f 10.668,-

Unidenmaiifoo n f 1.194,-
Antennes (RïïT. gek.) v.a. f 132,-
Cetrek 727 autom. v.a. f 3.975,-

Kenwood R 2000 
Kenwood R 5000 

f 1.999,-
f 2.799,-

(Prijswijzigingen voorbehouden) 

REPARATIE VAN GETREK - NECO - WAGNER. 
Automatische piloten en alle gangbare elektronika. 

P.O. BOX 75 - 4310 AA BRUINISSE - HOLLAND 

TELEX 55676 RUVAN - TELEFOON 01113-1822 

lEUWE TRENDS IN BETIMMEREN 
Vooral de laatste jaren is er meer gewij-

zigd aan het interieur van jachten, dan aan de 
rompvorm. Van der Meijden scheepsbetimme-
ringen b.v. zorgt er voor, dat uw schip weer 
aan de modernste eisen voldoet. 

Wij renoveren uw zeil- of motorjacht. Al 
jarenlang zijn wij gespecialiseerd in het bou-
wen, ombouwen en verbouwen en inbouwen 
van jochtinterieurs. Naar uw wens. Licht, of 
donker. Rond, of hoekig. Groot, of klein. 

# Levering van zelf inbouw betimmeringen 
voor particulier en wer f 

• EIGEN ONTWERPAFDELING 
Bel eens voor een vrijblijvend gesprek 

en bezoek onze prefab-showroom. 

inpfe b©ym(mi©(ni(n>g©(ni 

Rivierdijk 592, 3371 ED Hardinxveld-Giessendam, 
Telefoon 01 846-12091/1 8556, Fax 18923. 
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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 

M S ^ ^ ^  AUTOPILOOT 
Vraag documentatie bij de officiële vertegenwoordiger: 

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

m ALTEN A 
YACHTIN G B.V. 

ALL-ROUND JACHTWERF EN SERViaBEDRIJF 

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

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

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

Zandstraat 20 - 5331 PG KERKDRIEL - Tel. 04183-1230/2288 

HOOVELD POLARIS HEEFT 'T! 
JACHTWERF 
• bouwers van de beroemde POLARIS en HOOVELD motorjachten 
• jachtreparatie en onderhoud 
• specialisten in schilder- en spuitwerk 
• bekwame eigen monteurs verzorgen motorinbouw en reparatie 
• onze eigen hydraulische lift (de grootste in de wijde omgeving) haalt 

schepen tot 40 ton uit het water 
• splinternieuwe HAL (4000 m2) bestemd voor stalling inbouw, 

reparatie etc 
• onbeperkte buitenstalling 

ŜifiS: ^  BOOTSMARK T 
• de grootste tentoonstelling van goede gebruikte motorjachten 

beneden de rivieren 
• in- en verkoop van goede gebruikte motorjachten (zowel staal als 

polyester) tot 20 m 
• verkoop-garantie 
• Polans Service 

JACHTHAVE N 
• zeer moderne jachthaven gemaakt voor de veel-eisende schipper en 

schippersvrouw 
• 200 ligplaatsen voor schepen van 7 to 20 m 
• brede dwarssteigers tot 12 m lengte' 
• water en elektra op de steigers 
• steigers met prettige permanente verlichting 
• douches en toiletten 
• wasserette 
• sfeervolle overdekte barbecue plekjes 
• telefoon 
• zeer ruime parkeerplaats 

Kruiser s 

9 20 X 3 20 m 
10 00x3 50 m 
11.70 X 3 70 m 
12 5 0 x 4 0 0 m 
15 0 0 x 4 5 0 m 

Kotter s 

11 50 x 3 70 m 
12 5 0 x 4 0 0 m 
13 7 0 x 4 4 0 m 

lumpers  tv 
Scheeps- en jachtwerf 
Hoorn 298, 2404 HL Alphen a/d Rijn 
Telefoon O 17 20/3 13 01 

Trawler s 

10 00x3 50 m 
11 70 X 3 70 m 
12 50 X 4 00 m 
13 70 X 4 40 m 
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SKANTIVHF 3000 
De multifunktionel e marifbo n 
voor optimal e kommunikati e 

• Voorziening voor 120 kanalen ÈflEllVU 
• VoHedig synthesized * " •£ 
• Pertekte geluidskwalitett 
• Het zend-ontvangdeel kan gemakkelijk op elke gewenste plaats uit het 

zicht worden gemonteerd 
• Volledig te t)edienen m bv druipwaterdichte handsets die zowel aan de 

wand als op tafel bevestigd kunnen worden 
Maximum afstand tussen zender/ontvanger en handset(s) 25 meter 
Simplex en semiduplex 
Keuze uit 12 of 24 Volt DC-urtvoenng 
Geschikt voor toekomstige digitale 
oproepsysteem DSC 
PTT goedgekeurd 

kl INTERNATIONALE 
• ' NAVIGATIE APPARATEN BV 

Wijnhaven42 Postbus 1590 
3000 BN Rotterdam 
Telefoon 010-433 07 11 

OOIT GEDACHT DAT 
VAREN ZO 

OPWINDEND KAN ZIJN? 

De Yamaha Jetboten zijn een 
sensatie voor actieve water-
sporters. 

Deze Yamaha paradepaardjes zijn 
voor een actieve waterrecreatie, 
waarvoor een sportieve instelling 
beslist gewenst is. 

De WR 500 is voor 2 personen en 
de WJ 500 is de sportieve een-
persoonsuitvoering. Door de water-
straalaandrijving zijn beide Jet-
boten uiterst veilig en simpel te 
bedienen. 

(TIE «fefffi » 
„Jfc-J^-oE.© ^ 

YAMAHA MOTOR NEDERLAND BV POSTBUS 109 
1420 AC UITHOORN TEL 02975-77435 
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1300 

bouw t 
in staal : 

^ .stadia van atbouvv. 
, diverse staaio 
, staai. 
bouvtf. 

P„.̂ K«ooetuKHeDE«.'. 

Jacht - en Scheepsbou w „D e Alm "  b.v. 
Dijkj e 14a-16c, 4255 GX Nieuwendijk . Tel. 01834-1759 / Beatrixhave n 25,4251 NK Werkendam . Tel. 01835-3196 

5ooR??ET EESTE Een GMT scheepskoelkasl . 
De GMT koelkasten zijn speciaal 
ontworpen voor inbouw in schepen. 
Dat betekent een optinnaal ruimte-
gebruik binnen standaard 
inbouwmaten. En uiteraard een 
minimaal stroomverbruik. Daarvoor 
zorgt de efficiënte stille Danfoss 
compressor, die u bovendien kunt 
kombineren met een energiebespa-
rende GMT "koude-accu". 
Voor meer informatie bel Boomsma. 

GMT Scheepskoelkaste n 
• Vier modellen 40-100 Itr netto 
• Danfoss compressor 12/24 V, 65 W 
• O-verdamper of koude-accu 
• Deur links- en rechtsdraaiend 
• Traploos instelbare thermostaat 
• RVS of aluminium binnenbekleding 

gmt 
Veel nett o ruimt e bi j 
een laag stroomverbruik . 

Ook levert>aar zip koelboxen en losse inbouwkoelaggregaten. 

I300MSMA Boomsma B.V. 
Postbus 50128, 1305 AC Almere-Haven 
Telefoon 03240 -1 15 24, Telex 70121 * 
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voo r alle zekethei d 
Tijdelijk 
f 395,-

Renaud is distributeur voor de watersport 
van de befaamde SUPERTECH wereldont-
vanger Een ontvanger van wereldklasse 
Renaud verzekert u een uitstekende SSB 
ontvangst met een laag stroomverbruik 
Inclusief klok/timer, 9 geheugens, breed- en 
smalbandfilter en een service en zekerheid, 
die u alleen van RENAUD mag verwachten 

Zoekt  u Krachtg en Performance? 
Onze Performance-dealers zijn gespecialiseerd in de zware Mercury 
buitenboordmotoren Zij hebben alle Mercurymotorent/mde V6 
permanent in voorraad En een uitstekend geoutilleerde werkplaats 
met gemotiveerde vakmensen, een keur aan speciaal gereedschap 
en een ruim gesorteerd onderdelenmagazijn 

Voor zware Mercury motoren bent u welkom bij de 
performance dealers 

l\l=i:l>ill:i'^ 
^• J=i:ld.]:l\fVM-: 

Watersportbed r Joo p de 
Schiffar t BV 
Boarnsterdijk 1 Akkrum 
Tel 05665 1337 

Bonestro o Bootmotore n 
Flevoweg 123 Harderwijk 
Tel 03410 19433 

W Gon s Waterspor t 
Gravenwaardsedi|k 78 
Tolkamer (Lobith) 
Tel 08365 1692 

Jachtwer f An e Wiegman s 
Scheendijk 6 Breukelen 
Tel 03462 61574 

E W Onesse n BV 
Oude Haagseweg 47 
Amsterdam 
Tel 020 151508 

B eekman-Goe s BV 
Kloelingseweg 5 Goes 
Tel 01100 27383 

Waterspor t Braban t BV 
Balkweg 19 
s Herlogenbosch 
Tel 073 422310 

Kall e en Bakke r BV 
Schipperswal 6 Roermond 
Tel 04750 18686 

î ^gs 
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ALLES V00R12&24V0L T 
voo r scheepvaar t & waterspor t 

Scheepsaccu's 
VARTA-CHLORIDE-HAGEN-
DAUER-TUDOR 

Acculaadapparaten 
12 & 24 Volt half- en volautomaten 

Beveiligingsapparatuur 
Generatoren 
Benzine en diesel 

Gereedschap 12 & 24 Voit 
Scheepshoorns 
Elektrische en compressorhoorns 

Huishoudapporaten 
12 & 24 Volt 

M a r i f o o n en toebehoren 

Muziekapporaten 24Voit 
Navigatieapparaten 
Omvormers ingang 12 of 
24 Volt; uitgang 220 Volt 

Pompen 12 & 24 & 220 Volt 
Automatische waterdruksystemen 

P r a a i a p p o r c t e n Hoornluid-
sprekers, boordtelefoon 

Kleurentelevisie 
12/24/220 Volt; teletekst; multmorm 

Scheeps TV antennes 
en toebehoren, o.a. masten, roteren 

V e n t i l a t o r e n en blowers 

Scheepsverlichting 
Scheepsarmaturen, TL-verlichting, 
novigatieverlichting, 
zoeklichten 

Installatiematerialen 

Flessengasopparatuur 
Thermisch beveiligde koelkasten, 
2- en 4-vlams komfoors, fornuizen, 
geysers, katalysatorgaskachels 

HARINGVLIET BV 
ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 
Schiedamsedijk 75a-76a 
lverlengdeCoolsingel,bi|metrostatioriLeuvehavenl [,,. 

3011 EL ROTTERDAM 1 1 
010-4 123577 en 4129155 ^ 
Geopend van 8 tot 17 30, zaterdags van 10 tot 13 uur | 

R O T T E R D A M S 

m 1 

BOUW UW EIGEN STALEN SCHIP! 
Het voordeligste is tiet om uitgaande van onze 

Z E L F B O U W P A K K E H E N 

zelf een casco te lassen! 

U kunt natuuriijk ook een C A S C O afbouwen 
naar eigen specificatie. 

Bijv. VLETTEN 

BC 8,50 X 2,90 MV BC 10,50 x 3,75 MV 

Of MOTORKRUISERS Keus uit 22 
motorjachten 
tot 20 m. 

BC 11,00 X 3,25 M 
(ook 10 meter ) 

BC 12,00 X 3,80 M 
(ook 11 meter ) 

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

Rijnstraat 12 Postbus 114 - 4190 CC Geldermalsen - Holland - Tel 31 -3455/71766 -Telex26401 intx nl 

Verdeler in België: COSMO YARDS 
Meerstraat 50,9070 Wachtebeke • Tel. 091/45 83 50 

WELLCRAF T - RENKEN - SPIRIT EN SHETLAND 
SPORTBOTEN, CRUISERS EN ZEEVISBOTEN 

Keuz e te over N a U t i C S S p O r t N e d b V : Rottenburgsewe g 15, Middelharnis , tel . 01870-3648/6418. telex 26745, telefa x 3274 

importeurs : O l T l t Z i g t W a t e r S p O P t : Hog e RIjndij k 83, Zoeterwoude , tel . 071-411255 

Spiri t V 165 Prijze n vana f f 9.990,-

Shetlan d Saxo n Prijzen vana f f 8.950,-

oA^obt a 

i , ^  PERFORMANCE 
7 ^ ^ STRIKES. 

Voor lange levensduur, 
simpel onderhoud en 
uitstekende corrosie-

bescherming adviseren 
wij uitsluitend OMC 
Cobra sterndrives 

Wellcraf t Antlqu a 

Renke n Spitfir e 2000 

Priize n vana f f 38 900,-

Prijze n vana f f 24.950,-
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ËZOMERSVAARPLEZIE R 
MET EEN JACH T VAN LENGERS 

, overdekte showroom voor 70 schepen, 
. verkoophaven 150 l,gp^aa^sen ^ . „g^ . 

_ j ^ _ ~- -^ 

Doggersban k f 365.000,-
1975 14 55x4 20. 2x105 pk Daf.teak-
dek, radar, marif .douche (N) 

Gillisse n Kotte r f 285.000,-
11 58 X 3 66. 130 pk Volvo Penta D 
1981. hydr boegschr ,AK. teak dek (A) 

Rondspan t Kotte r f 235.000,-
1987 11 00x375,120pkDaf575.alum 
ramen, boegschroef. 79 vaaruren (N) 

Lowlan d Princes s 
1987 12 80 X 3 80 
Penta D 

^VT 

f 225.000,- Motorsailo r (custo m built ) Op aanvraa g Blauw e Hand Kruise r f 178.500,-
2 X 105 pk Volvo 1987 12 50 x 3 75. 70 pk Ford, douche, 1980 12 60 x 3 85, 125 pk Daf 575 

(A) lOsIp ,alum ramen, nieuwestaat (N) alum dubb ramen,'87gesch manf (N) 

Kompie r Kruise r f 155.000,- Britto n Chanc e f 149.000,-
12 75 X 3 65,120 pk Daf teakdek verw 11 25 x 3 20, 35 pk Seapanther, man-
manf , alum vi/mdsch , 2 x wc (N) foon, autopiloot, radar (A) 

Comb i Kotte r MS f 149.000,- Stevenvle t f 139.000,-
1983 12 00 X 3 70 120 pk Ford (N) 10 50 x 3 80. 120 pk Daf. boegschroef, 

open kuip (A) 

/ 
^ . . . 

Jacab o Kruise r I 127.500,- Delta Vlet f 99.000,-
1980 10 50 X 3 25. 120 pk Daf 575 1977 9 70 x 3 25. 62 pk Thornycraft D . 
alum ramen, luxueus betimmerd (N) alum ramen, teakhout kuip (A) 

Molenkruise r I 99.000,- Mahoni e Vlet f 29.000,-
11 00x3 40, 62 pk Status Mannus, ketel 8 00 x 2 80 25 pk Albin (A) 
verw (A) 

(N) Kontakt NIGTEVECHT 
(A) Kontakt ALKMAAR 

LENGERS 
YACHTIN G 

Bemiddeling/Inruil/Financiering/Verzekerjng 

NIGTEVECHT Motorjachte n 
Troja n 40, 12 25 x 4 35. 2 x 330 pk Chrysle r f 295.000,-
Friboats , 14 95 x 4 25. 2 x 140 pk Fiat f 285.000,-
Veenje Kotter , 12 75 x 4 00, 120 pk Ford f 225.000,-
Pikmee r Kruiser , 12 60 x 4 00, 130 pk Volvo P TM 40 f 225.000,-
Condor , 11 80 x 3 75, 120 pk Daf 1189.000,-
Alfana , 14 70 x 3 95. 2 x 105 pk Daf 575 (179.000,-
Till e Kruiser , 12 00 x 3 60, 2 x 92 pk Peugeot D f 168.000,-
Jacab o Kruiser , 14 00 x 3 80 120 pk Daf (159.000,-
Aquanaut , 13 00 x 3 80, 2 x 120 pk Ford 1129.000,-
Whit e Dart , 11 50 x 3 65. 106 pk Volvo P (119.000,-
Ariadn e Kruiser , 10 00 x 3 20. 63 pk Mere D ( 69.000,-
Wadden Kruiser , 8 30 x 3 00 49 pk Daf ( 59.500,-

NIGTEVECHT Zeiljachte n 
Vind» , 10 65 X 3 20 X 1 58, 75 pk Volvo P ( 99.000,-
Beach Cratt , 10 00 X 3 40 X 1 60, 40 pk Mere ( 95.000,-
Phanto m 28, 8 65 x 2 65 x 1 10, 10 pk Farryman ( 42.500,-

ALKMAA R Motorjachte n 
Grand Banks 32, 9 75 x 3 50 120 pk Ford f 175.000,-
Polari s Alpha , 7 70 x 2 85, 40 pk Renault B f 29.000,-
Marco , 6 30 x 2 85, 40 pk Renault B I 24.000,-
Passaat , 7 35 x 2 85. 40 pk Renault B ( 23.000,-
Reddingssloep , 8 00 x 2 60. 40 pk Mercede s ( 22.500,-
Ariadn e Kruiser , 8 00 x 3 00, 25 pk Albin ( 19.000,-

ALKMAA R Zeiljachte n 
Noray 38, 11 58 x 3 58, 23 pk Volvo P D ( 172.500,-
Groninge r Tjalk , 11 6 0 x 3 60, 70 pk Ford Ebro ( 95.000,-
Spirit28 , 8 50 x 2 85 x 1 50, 10 pk Volvo P D ( 49.000,-
Marie Holm 26, 8 00 x 2 20. 75 pk Volvo P D ( 44.500,-
Drascombe s Drifter , 6 55 X 2 55, 10 pk Sabb D f 17.500,-

NIGTEVECHT, Vreelandseweg 11-13, 02945-3102 
ALKMAAR , Kraspolderweg 2, 072-120875 

LENGERS KRACHT:  EEN INGEVAREN JACHT 



IN EEN JACHT HOORT 
EEN STIL AGGREGAAT. 
GEEN LAWAAIMAKER 

Zoekt u een super-geruisarm en zuinig dieselaggregaat voor 
220/380,110 of 24 Volt' 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 

Tei|lingerkade10,2361JN Warmond-tel 01711-10226 

P. K. F. <f5:? [Rnl^D^Dra 

scheepsdieselmotore n 
scheepsgeneratore n 

^mi 
Industriewe g 30/30a, 

1775 PV MIDDENMEER. Tel.: 02270 • 2332 

Weer rust op 
het water 

of moet u ook oorbeschermers 
dragen als de motor draait? 

NELSON-BURGESS zijn geluiddempers welke zich 
onderscheiden door: • Hoge dempingswaarde 

• Absorbtie • Resonantie • Gecombineerd met of 
zonder vonkenvanger • Zeer gunstig in prijs. 

Neem vrijblijvend kontakt met ons 
op voor documentatie. 

WEK A KRIMPE N B.V. 

Haven 1 - 2921 AA Krimpen a/d IJssel 
Tel.: 01807-16588*/12624 Telex: 21656 

Telefax: 01807-16064 

Jansen Jachtbou w 
Papendrech t Ixv. 

Rosmolenweg 5 - 3356 LK PAPENDRECHT 
Telefoon: 078 - 151370 of 010 - 4340193 
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DEZE BOTEN HEBBEN EEN STREEPJE VOOR! 

Als onder  auspiciën van Zodiac een opblaasboot van stapel loopt, kan je er  van op aan, 
dat er  een aantal kwalitatieve hoogstandjes zijn bedacht. Dat geldt zeker  voor  de BOMBARD. 

Toch zijn er  enkele wezenlijke verschillen tussen Zodiac en Bombard. 
Zoals de houten "kiel" , die deze boten op en top manoeuvreerbaar  maakt. 

Verder  merk je aan alle details, dat aan ontwerp en produkti e tieritaUej i j^re n ervaring voorafging. 
Anders had men Bombard ook nooit voor  deze prij s op He.markt kunnen brengen. 

f Zodiac \ederland, Boeierspad 21,1081 KE Amsterdam^Tel. Ö20 - 42 72 77. 

JËwai^ " f l ^ ^ t j . -

- ^  UUhitlocl : eunop e 

MAXWELL , het betere merk in ankerlieren. 
De ideale combinatie van een doordacht ontwerp, 
verfijnde besturing en een robuuste uitvoering. 
Technische perfektie voor probleemloos ankeren en 
verhalen. ^ _ _ 
Vlekkeloze bediening dankzij het //AwryvpsK uw 
MAXWELL ankerlier reageert op iedere tip toets vanuit 
ieder willekeurig punt spontaan en krachtig. 

Automatisch halen en vieren dankzij de 
kettingkluis. 
De ankerlier is zowel bruikbaar voor anker- , . 
ketting, als ankerlijn. " ' I' 

ERVAAR DE PERFEKTIE I 

Bel, afschrijf voor meer informatie: 
Whitlock Europe bv Industriehaven 24 Postbus 269 

3220 AG Hellevoetsluis tel. 01883-15656 fax 01883-23875 
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VALKVLET 
ONVERGELIJKBAAR  IN KWALITEIT 
Valkvlc t 12.00 m -In hoge mate zeewaardig en tegelijkertijd 
uitmuntend op de binnenwateren. Bij de uiterst luxueuze in-
richting werd rekening gehouden met de wensen van onze 
l<lanten. De stabiliteit werd getest in het proefstation Delft/ 
Holland. Het schip is geconserveerd volgens het Sikkens-
systeem. Alle beslagen zijn van roestvrij staal. 
Afmetingen : lengte 12.00 m, breedte 3.65 m, diepgang 1.05 
m, motor: 125 PK, 6 cyl. Ford diesel. Diverse afmetingen v.a. 
9.70 tot 14.00 m. 

VALKKOTTER 
EEN BIJZONDER SCHIP 

• zeer goede vaareigenschappen 
• en zeewaardig 
• optimale veiligheid en Itwaiiteit door 

oerdegelijke constructie en zeer fraaie 
uitvoering 

• beslag uit roestvrij staal. 

Wij bouwe n kotterjachte n vanaf 12 m en originel e 
rondspantvlette n vanaf 9.70 m tot 13.25 m. 

Vraag onze uitgebreid e brochur e aan of bel naar 
onderstaan d telefoonnummer . 

Tuine n 32, 8801 VW Franeker , Telefoo n 05170-2908 

=ZBIANCA: ^ 
NEDERLAND IMPORT 

jj^e Latins van 
van 1870 

tanoe r 
Het adres voor uitsluitend Ie Idas werfschepen. 

Heeg Frieslan d 

MOTORJACHTEN 
RANGER 700, pol . 3 cil Vetus D '84 stah 4 sl.pl 
AKERBOOMKRUISER, 8 20 m st AK Mere D 
GENIEKRUISER, 9,25 m st AK Mere D 79 
BLAUWEHANDKRUISER, 11 50 m '78, 6 cil Peugeot 
D dubb hydr best alum ramen, verw koelkast, een 
kwaliteitsjacht 
LAUWERSMEERKRUISER, 11 20 m '78, 6 cil Volvo 
D dubb best teakdek alum ramen, 2-mast uitvoering, 
ankerlier verw koelk kompas, in pert st 
AQUANAUT, 10 50m dubb best alum ramen, 6 cil 
Volvo Penta MD 40 124 pk, '82, hetel verw , kompas, 
echol koelk Hiswa expo conditie 
VALKKRUISER, 12 00 m 87, 6 cil Ford D 105 pk, 
dubb hydr best, buiskap afsl baar teak achterdek, 
alum ramen boegschr r v s reling + bolders, marif 
echol hetel vem koelkast 6 accu's ambachtel teak 
betimmenng, kortom de mooiste 12 00 m Valkkruiser 
van Nederland 
SUPER VAN CRAFT, 12 60 x 3 65 x 1 15, '73 2 x 6 
cil Daf D 105 pk, hydr stabilisatoren, radar, marif 
autopiloot hetel verw koelk dubb toilet, dinette ind 
bi|tx)Ot in davits, evt met schiphuis in Langweer 
SUPER VAN CRAFT, 11 50 x 3 50 x 1 20, '79 2 x 6 
cil Volvo Penta D 106 pk, dinette indel 4 hutten, 
teakdekken, Dunlop liveraft, 6 pers bijboot in davits, 
marif intercom walaansl gasdet cabrioletkap, hetel 
verw heeft altijd m schiphuis gelegen, goede wijn 
behoeft geen krans 

MOTORVLETTEN 
VALKVLET, 11 60 x 3 30 x 1 00, 6 cil Daf D 105 pk, 
gesl stuurh open kuip, AK, nwe teak-dekken, nwe 
kunst kabelar alum ramen Deca autopil marif koelk 
hetel verw kompas, echol Becker roer een klasse 
schip 
GILLISSENVLET, 12 00 m NIEUWBOUW rondspant 
geiocheld, dubb hydr best verbr AK, alum ramen, 
teakdekken r v s reling, bolders, ankerlier, ronde 
dinette indeling, 4 hutten, hetel c v echol koelk W&K 
str water juni '88 leverbaar inruil mogelijk, prachtige 
ambachtel teakbetimmer 

KOTTERJACHTE N 

f 32.500,-
I 40.000,-
I 45.000,-

f 100.000,-

f 110.000,-

f 120.000,-

f 225.000,-

I 235.000.-

/ 250.000,-

f 140.00,-

1 275.000,-

VEENJEKOTTER, 9 80 m b| '78, 4 cil Peugeot D 
2-mast uitvoer alum ramen, hetel vem koelk echol 
kompas, 3 hutten, 6 si pi open zelfl kuip, een 
karaktervol schip f 115.000,-
MOLENMAKER & MANTELKOTTER, 11 60 m, 
NIEUWBOUW 2-mast uitv spitsgatter, gejochelde 
bouw verzwaarde getinte alum ramen van Boomsma, 
slingerruit, 6 cil Daf D D 575, 105 pk, pracht 
ambachtel teakbetimmering, douche boiler, 4 hutten 
dinette indel een zeer zeewaardig uitgeruste 
motorsailer Informatie wordt u op aanvraag 
toegestuurd 

Bovenstaande aanbiedingen zijn slechts een deel van ons aanbod 
Alle schepen worden bij verkoop op de werf gekeurd Op alle schepen 
inruilmogelijkheid 
Wi| vragen voor de verkoop Vletten, kotters, motorjachten v.a. 9.50 
m. dubb. best. kajuitzeilj. v.a. 28 voet. 
Ma. t/m Za. geopend. 
Koaldi jk 10, 8621 CN HEEG, 
te l . : 05154-2327, te lefax: 05154-3311. 
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De Krammer - en 
Volkeraksluize n 

Zoals u elders in dit nummer 
kunt lezen heeft Rijkswater-
staat een reeks van maatrege-
lengenomen om te voorkomen 
dat zich dit jaar bij de 
Krammersluizen opnieuw 
problemen zullen voordoen. 
Ook zonder die maatregelen 
zouden de meeste problemen 
dit jaar van de baan zijn 
geweest, omdat die samen-
hingen met het afregelen van 
de computergestuurde syste-
men om het zoute en het zoete 
water van Zoommeer en 
Oosterschelde gescheiden te 
houden. Dat afregelen is ge-
beurd en de meeste kinder-
ziekten van het nieuwe slui-
zencomplex lijken voorbij te 
zijn. 

Wat blijft  is het gevoel dat de 
scheepvaart een flinke veer 
heeft moeten laten, omdat je 
hier eerst vrij  kon varen en nu 
met een oponthoud moet reke-
nen. Dat telt wellicht voor de 
beroepsvaart zwaarder dan 
voor de watersport, maar 
iedereen is graag zuinig op 

zijn tijd. Ook vrije tijd is 
kostbaar. 
Het is dan ook logisch dat er 
stemmen opgaan om de Vol-
keraksluizen, waar nu vaak 
maar weinig verval is, open 
te zetten of geheel of gedeelte-
lijk  te slopen. Rijkswater-
staat heeft daar een onder-
zoek naar gedaan en is tot de 
slotsom gekomen dat deze 
sluizen onmisbaar zijn, 
vooral met het oog op het 
milieu - als barrière dus tus-
sen het vuile Rijnwateren het 
zoet wordende Zoommeer. 

Er zijn ook andere argumen-
ten, die min of meer hout 
snijden, maar helemaal van-
zelfsprekend lijkt ons de po-
sitie van de Volkeraksluizen 
met meer. 
Openstaande Volkerakslui-
zen - al is het maar periodiek 
- zouden een ideale compen-
satie voor scheepvaart en wa-
tersport zijn voor de hinder, 
die de Krammersluizen ople-
veren. 

In het volgend e numme r onde r meer : 

• De multiknikspantvle t Petra Jacob a 

• Nieuw e motore n van Volv o Penta 

• Inbou w van een boegschroe f 
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Waterstraa l als voortstuwin g Waterstraa l als voor 
Als student aan de Noordelijke Academie voor Scheepvaart 
en Techniek bracht Peter D. Prins zijn stage door aan boord 
van de 'Nedlloyd Alkmaar'. Met dit schip kwam hij verschei-
dene keren in Hongkong. Gefascineerd volgde hij hier de 
drukte op het water, veroorzaakt door talrijke jet f oils, hydro-
foils, hovercrafts, catamarans en gewone enkelrompsche-
pen. Het bleek Prins dat veel van deze vaartuigen waren 
uitgerust met een waterjet. Terug op school koos hij de 
voortstuwing van schepen door de waterjet als onderwerp 
voor zijn afstudeeropdracht. Zijn vorig jaar gereedgekomen 
scriptie werd hoog gewaardeerd. In een serie van drie artike-
len vat Prins voor MOTORBOOT de belangrijkste resultaten 
van zijn onderzoek samen. 

Het idee om een schip voort te 
stuwen door middel van wa-
terstraalaandrijving is net zo 
oud als dat van de conventio-
nele voortstuwing met be-
hulp van een scheepsschroef. 
Al in 1839 is er sprake van een 
patent voor een voortstuwing 
door waterstralen. De ont-
wikkeling van de waterjet is 
echter maar langzaam ge-
gaan. Lange tijd was de con-
structie gebrekkig en het ren-
dement laag. Inmiddels va-
ren er op de wereld vele dui-
zenden schepen met water-
straalaandrijving. De water-
jet wordt gebruikt in pa-
trouillevaartuigen voor kust-
wacht en douane, veerboten, 
reddingboten, amfibievaar-
tuigen voor de marine en ook 
steeds meer in plezierboten. 

Het principe van de waterjet 
is eenvoudig. Een pomp zuigt 
in de bodem van het schip 
water aan, dat er vervolgens 
aan de achterzijde als een 
straal wordt uitgeperst. Dat 
principe is in de loop van de 
tij d niet veranderd. Het zijn 
vooral wijzigingen in de con-
structie geweest, die in de ja-
ren vijfti g van deze eeuw de 
aanzet hebben gegeven tot 
een stroomversnelling in de 
ontwikkeling van de wa-
terjet. 

Deze ontwikkeling begon 
met de introductie van een 
verticaal roterende centrifu-
gaalpomp en kwam via de 
horizontaal draaiende cen-
trifugaalpomp en de axiale 
schroefpomp uiteindelijk uit 
bij de half-axiale schroef-
pomp, ook wel 'mixed flow'-
pomp genoemd. Op het 
ogenblik gebruiken de mees-
te fabrikanten deze laatste als 

het hart van hun waterjetsys-
temen. 

Schroefpomp 
Vooral de vervanging van de 
centrifugaalpomp door de 
axiale schroefpomp is een be-
langrijke stap vooruit ge-
weest. Bij de waterjet wordt 
de axiale schroefpomp toege-
past sinds 1957. 
De schroefpomp heeft een 
grotere opbrengst en kent la-
gere opvocrdrukken dan de 
centrifugaalpomp. Het toe-
rental kan bij een schroef-
pomp hoog zijn doordat, an-
ders dan bij de centrifugaal-
pomp, de schroefdiameter bij 
in- en uittrede ongeveer gcijk 
is. Bovendien verandert de 
stroombaan bij een schroef-
pomp maar weinig; daardoor 
is het hydraulisch rendement 
hoog, terwijl de mechanische 
verliezen laag blijven. Dank 
zij het hoge toerental ten slot-
te zijn eventuele reducties 
tussen motor en jet bij een 
schroefpomp niet nodig, zo-
dat de constructie van de ge-
hele installatie gering van af-
meting kan zijn. 
Het verschil tussen een zui-
ver axiale schroefpomp en 
een half-axiale schroefpomp 
ligt hierin dat de naaf van het 
loopwiel bij de axiale schroef-
pomp cilindrisch is en bij de 
half-axiale schroefpomp ke-
gelvormig. Dit geeft bij de 
half-axiale schroefpomp een 
vlakkere pompkarakteris-
tiek. Vooral bij de regeling 
van het toerental zoals die bij 
waterjets wordt gebruikt, 
heeft de half-axiale schroef-
pomp een gemiddeld hogere 
werkingsgraad dan de axiale 
schroefpomp. 

Achter het loopwiel van de 
pomp zit in de regel een stel 

leischocpen. Zij richten de 
stroming van het water bij en 
zetten de dynamische ener-
gie, waaruit de stroming ach-
ter het loopwiel grotendeels 
bestaat, om in statische druk. 
Hierin verschilt de waterjet 
principieel van de scheeps-
schroef Als gevolg van deze 
eigenschap kan het rende-
ment van een goed ontwor-
pen waterjet nagenoeg even 
groot zijn, en in sommige ge-
vallen zelfs groter, dan dat 
van een vaste scheepsschroef 
De straalbuis aan het eind zet 
de statische druk om in voort-
stuwingskracht. Deze straal 
wordt dan door een beweeg-
bare pijp geleid waardoor het 
schip bestuurbaar wordt en 
in sommige constructies zelfs 
tr imbaar. Door een plaat 
voor de voortstuwingsstraal 
te schuiven, kan de straal 
worden teruggeleid onder het 
schip door naar voren. Daar-
mee is het mogelijk bij elk 
toerental van de motor het 
schip stil te laten liggen of 
voor- of achterruit te laten 
varen. 

Het doel van een goed ont-
werp voor een waterjet is om 
het vermogen dat moet wor-
den toegevoerd om de gewen-
ste voortstuwingskracht te 
bereiken, zo klein mogelijk te 
houden. Daarbij is het van 
belang dat bijzondere aan-
dacht wordt besteed aan elk 
van de afzonderlijke bestand-
delen waaruit een waterjet is 
opgebouwd. Deze onderde-
len zijn de inlaat, de pompen 
en de straalbuis. Elk van deze 
onderdelen kent een aantal 
verliezen, die van invloed zijn 
op het rendement. Daarnaast 
is het verschijnsel van de ca-
vitatie van grote betekenis. 

De inlaat 
Een deel van de verliezen die 
te maken hebben met de in-
laat, ontstaat al vóór het wa-
ter de inlaat bereikt. De wrij -
ving van het water langs de 
onderkant van het schip en 
het golfsysteem van het schip 
zorgen voor een verwijding 
van de stroomlijnen ter hoog-
te van het achterschip. Als 
gevolg hiervan is de snelheid 
waarmee het water de inlaat 
van de waterjet binnenkomt, 

lager dan de snelheid waar-
mee het schip door het water 
glijdt . Dit verschijnsel wordt 
volgstroom genoemd. De 
Zweedse fabrikant deed op 
dit gebied metingen aan een 
van zijn produkten, een Jet 
Cat veerboot catamaran van 
dertig meter lengte. Het 
bleek dat vanaf 200 mm on-
der de bodem van het schip 
van volgstroom geen sprake 
meer was; dichter bij de on-
derkant van het schip ver-
toonde het langs stromende 
water als gevolg van het zoge-
naamde 'kleven' een duide-
lij k snelheidsverlies. 
Ook kon worden vastgesteld 
dat de breedte waaruit de in-
laat water aanzuigt, groter is 
dan de werkelijke breedte 
van de inlaat. Deze zuig-
breedte is afhankelijk van on-
der andere de belading van 
het schip, de snelheid, de geo-
metrie van de inlaat en de 
vorm van de bodem van het 
schip. Door de breedte van de 
inlaat zo groot te kiezen als de 
constructie van de romp toe-
laat, kunnen de verliezen als 
gevolg van volgstroom voor 
een deel worden gecompen-
seerd. 

Er doen zich nog andere ver-
liezen bij en in de inlaat voor. 
Zij worden veroorzaakt door: 
de ombuiging van de stro-
ming van het water bij het 
binnengaan van de inlaat; de 
weerstand van het rooster dat 
in de inlaat is geplaatst om de 
pomp tegen ongerechtighe-
den in het water te bescher-
men; de wrijving van het 
doorstromende water langs 
de wand van de inlaat; de 
inwendige wrijving (turbu-
lentie) van de stroomlijnen; 
de weerstand van de pompas. 
Een factor die eveneens tot 
aanzienlijke verliezen in de 
inlaat kan leiden, is de cavita-
tie (waarover verderop 
meer). 

Proeven hebben aangetoond 
dat het gebruik van een in-
laatschep (of scoop) om daar-
mee de inlaatdruk te vergro-
ten, niet praktisch is. De 
scoop veroorzaakt een grote 
weerstand op andere snelhe-
den die in dit geheel een rol 
spelen. Bovendien ontstaat 
bij het loslaten van het gas 
voor de inlaat een grote op-
waartse druk, die de achter-
kant van het schip omhoog 
drukt en tot een gevaarlijke 
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* Doorsnede van een waterjet 
met half-axiale schroefpomp. ook 
wel 'mixed flow-pomp genoemd. 

instabiliteit kan leiden. Dit 
probleem doet zich vooral 
voor bij snelle en middelsnel-
le schepen, en minder bij 
vaartuigen met een lage snel-
heid, zoals bijvoorbeeld am-
fibievaartuigen. 

De pomp 
Het ontwerpen en construe-
ren van pompen is een uiterst 
gecompliceerde bezigheid. 
Het formuleren van wetten 
en formules aan de hand van 
proeven of theoretische be-
schouwingen heeft tot nu toe 
geen bevredigende resulta-
ten opgeleverd; ook al omdat 
met name in het geval van een 
half-axiale schroefpomp met 
zijn kegelvormige naaf, voor 
elke stroomlijn afzonderlijk 
opbrengst en druk moeten 
worden berekend. Pas met 
behulp van de computer is dit 
enigszins mogelijk ge-
worden. 

Aan de zuighoogte van wa-
terjetpompen worden geen 
hoge eisen gesteld, aangezien 
zij meestal gedeeltelijk boven 
of in het water zijn geplaatst. 
Bij montage gedeeltelijk on-
der water kan inspectie van 
bovenaf, via een luik, moge-
lij k worden gemaakt. Is ook 
de pompas boven water gesi-
tueerd, dan kan, met uitzon-
dering van de inlaat, zelfs de 
gehele waterjet worden gede-
monteerd terwijl het schip 
nog in het water ligt. Zoals in 
de inlaat zijn ook in de pomp 
wrijvings- en stromingsver-
liezen aanwezig. Bijvoor-
beeld bij de loopschoep zijn 
deze wrijvingsverliezen af-
hankelijk van de afwerking 
en de keuze van het gebruikte 
materiaal, de vorm, de spoed, 
het toerental en de watersnel-
heid. Zijn deze factoren niet 
goed op elkaar afgestemd - is 
bijvoorbeeld het toerental te 
hoog-dan laten de stroomlij-
nen de schoepprofielen los en 
wordt de stroming ter plaatse 
turbulent, met als gevolg een 
verminderde opbrengst. Bo-
vendien ontstaat dan een ver-
hoogde kans op cavitatie. 
Een ander wrijvingspro-
bleem is de secundaire stro-
ming. Zij ontstaat doordat de 
statische druk aan de tip van 
de schroefprofielen groter is 

'10 
to %9 lO (fO s-o 

* De inlaatdruk ten opzichte van 
de scheepssnelheid. Lijn B geeft 
de inlaatdruk aan bij constante 
sneltieid, lijn A die bij versnelling 
van het schip. Wordt bij een lage 
scheepssnelheid volgas gege-
ven, dan is de inlaatdruk laag en 
ontstaat kans op cavitatie. 

dan bij de naaf Hierdoor ont-
staat een stroming die van 
richting verschilt met die van 
de hoofdstroom, wat extra 
wrijvin g tot gevolg heeft. 
Spleetverliezen ontstaan 
door de spleet tussen het 
pomphuis en de buitenkant 
van het loopwiel. Een deel 
van deze verliezen is drukver-
lies, door het ontsnappen van 
water door de spleet. Een an-

der deel ontstaat door onge-
wenste wervelingen als ge-
volg van het verschil in snel-
heid tussen een stilstaand 
pomphuis en een ronddraai-
end loopwiel. Door het ge-
bruik van kogellagers kan de 
spleet erg klein worden ge-
houden. 
De kogellagers veroorzaken 
enige mechanische wrijving. 
De grootste oorzaak van me-
chanische verliezen is echter 
de axiaalkracht, die door de 
statische druk achter het 
loopwiel ontstaat. De kracht 
kan worden afgevoerd aan de 
scheepsconstructie via een 
stuwblok of via lagers die gro-
te axiaalkrachten kunnen 

* Het ontstaan van turbulentie 
als gevolg van het loslaten van 
de stroomlijnen op de schoep. 

verwerken. Verdere wrijving 
wordt veroorzaakt door de af-
dichting van de pompas, 
meestal een gewone pak-
kingbus. 

Dynamische belast ing 
De moderne waterjet wordt 
zo simpel (dat wil zeggen: zo 
goedkoop) mogelijk gehou-
den, dus geconstrueerd zon-
der verstelbare schoepen of 
variabele inlaatflappen. De 
jet moet derhalve over een 
wij d toerengebicd goed kun-
nen functioneren en dat 
vraagt nogal wat ten aanzien 
van de sterkte van de bladen. 

* Werkboot met waterstraalaan-
drijving. 
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Vooral wanneer een schoep 
van het loopwiel een schoep 
van het Iciwiel passeert, ont-
staat ter plekke een piekvor-
mige drukverhoging. simpel-
weg "stoot" genoemd. Om dit 
verschijnsel te minimaliseren 
wordt het leiwiel vaak met 
een schoep meer uitgevoerd 
dan het loopwiel. 

Cavitati e 
Een van de belangrijkste fac-
toren waarmee rekening 
moet worden gehouden bij 
het ontwerpen van een pomp, 
is cavitatie. Het verschijnsel 
doet zich voor op alle plaat-
sen waar de druk in de stro-
ming zo laag wordt dat deze 
dicht bij de dampspanning 
van de te pompen vloeistof 
komt. Hierbij ontsnappen 
dan lucht- en dampbcllen uit 
de vloeistof die zich hechten 
aan pomphuis, loop- of lei-
wiel. Komen deze bellen in 
gebieden waar een hogere 
druk heerst, dan imploderen 
zij . Hierdoor kan de puntbe-
lasting ter plekke ver boven 
de toelaatbare grens van het 
gebruikte materiaal komen. 
Het gevolg is beschadiging 
van het materiaal, ook wel 
cavitatie-erosie genoemd. 
Di t verschijnsel verzwakt de 
constructie waardoor op den 
duur de schoepbladen kun-
nen afbreken. Een ander ge-
volg van cavitatie is een ver-
minderde pompopbrengst 
doordat bij de dampbcllen 
turbulentie ontstaat en de 
dampbcllen de zuigcapaci-
tcit verminderen. Cavitatie 
kan zich voordoen in de in-
laat, aan de achterzijde van 
de schoepprofielen en aan de 
buitenste rand van het loop-
wiel. 

Voor de inlaat geldt dat als 
gevolg van de zuigende wer-
king van de pomp de druk in 
de inlaatleiding daalt waar-
door de cavitatiegrens soms 
dicht wordt genaderd. De 
kans op cavitatie is hierbij het 
grootst als het schip stilligt en 
er dan volgas wordt gegeven. 
De pomp draait dan snel 
waardoor de onderdruk in de 
zuigleiding behoorlijk kan 
oplopen. Neemt de snelheid 
van het schip toe, dan wordt 
ook de stroomsnelheid in de 
inlaat groter waardoor de in-
laatdruk weer toeneemt en 
het gevaar voor cavitatie 
minder wordt. Bij het ont-

werpen van de constructie 
wordt er wel rekening mee 
gehouden dat de minimale 
druk in de zuigleiding niet al 
te laag wordt. Het is echter 
geen goede gewoonte met een 
schip met waterstraalvoort-
stuwing altijd volgas weg te 
varen: op sommige plaatsen 
doet zich namelijk al veel eer-
der cavitatie voor. 
Onder deze plekken zijn de 
achterkanten van de schoep-
profielen. Door de kromming 
van het schoepblad ontstaat 
aan de voorzijde van het blad 

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). 

een overdruk en aan de ach-
terzijde een onderdruk. Is de 
kromming te sterk of werkt de 
pomp buiten zijn werkge-
bied, dan wordt de onder-
druk aan de achterzijde te 
groot en kan hier cavitatie 
optreden. De erosie zal zich 
daar voordoen, waar na het 
ontstaan van de dampbcllen 
de druk weer groter wordt 
dan de dampspanning. 
Een van de grote nadelen van 
cavitatie is dat zij zich altijd 
voordoet op dezelfde plaat-
sen. Cavitatie-crosie is dan 
ook moeilijk helemaal te 
voorkomen. Een in de loop 
van de tijd aangevreten plek 
heeft een verminderde wer-
king tot gevolg door extra 
wrijvin g en turbulentie, ver-
zwakking van de schoepbla-
den en uiteindelijk breuk van 
het materiaal. Een oplossing 
voor het probleem van de ca-
vitatie wordt veelal gezocht 
in de kwaliteit van de toege-
paste materialen. 
Ook in de spleet tussen 
pomphuis en loopwiel is de 
kans op cavitatie groot. Dat 
komt deels doordat de om-
treksnelheid bij de spleet het 
grootst is en deels omdat er 
turbulentie ontstaat door 
wrijvin g tussen het stilstaan-
de pomphuis en de draaiende 
schoepen. Vooral bij hogere 
stroomsnelheden kunnen de 
stroomlijnen de kromming 
van het pomphuis niet meer 
volgen. Zij laten los en de 

*• De nieuwe Amelander red-
dingboot Johannes Frederik, die 
is voorzien van fwee waterjets. 

gevolgen zijn turbulentie en 
tenslotte cavitatie. 
Wegens de vorm van het 
pomphuis doet zich het ver-
schijnsel eerder bij half-axia-
le dan bij axiale schroefpom-
pen voor. Gebleken is dat ca-
vitatie bij half-axialc pompen 
goed in de hand te houden is 
tot een stroomsnelheid van 
35 tot 38 meter per seconde. 
Wordt een axiale schroef-
pomp gebruikt, dan kan de 
stroomsnelheid groter zijn. 
In dat geval kan de afmeting 
van de pomp ook kleiner zijn 
en kan de pomp rechtstreeks 
worden aangedreven door 
sncllopende motoren. Deze 
hogere stroomsnelheden 

gaan echter ten koste van een 
drastische toename van het 
gevraagde vermogen. Dit 
komt door het lagere rende-
ment van de axiale pomp en 
door verliezen elders, zoals 
inlaatverliezen en groei van 
de rompweerstand. 

De straalbuis 
De straalbuis is in feite een 
vernauwing aan het einde 
van de zeer korte uitlaatlei-
ding, welke vernauwing er-
voor zorgt dat de stroomsnel-
heid van het water drastisch 
wordt vergroot. Ook voor de 
straalbuis doen zich verlie-
zen voor. Zij zijn in het alge-
meen relatief klein, als ver-
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Veerboo t met 
waterstraalaandrijvin g 

Een nieuwe, op een jacht ge-
lijkende, 30 meter lange, 
snelle veerboot in de Stock-
holmsc archipel in Zweden 
heeft een hogere snelheid en 
biedt meer comfort dan de 
oudere schepen. 
Het nieuwe m.s. Cinderella, 
dat aan 200 personen zit-
plaats biedt, wordt voortge-
stuwd door vier Scania 
DS114 dieselmotoren met 
drukvuUing en directe 
brandstof-inspuiting. Deze 
motoren zijn met V-snaren 
gekoppeld aan twee water-
straah oortstuwingsinstalla-
ties. 

Proefnemingen met het schip 
tonen aan dat de moderne 
schccps\orm en de water-
straal-voortstuwing resulte-
ren in minder golfslag en een 
hogere snelheid dan bij con-
currerende schepen op de in-
ter-eiland routes. Op de 
proefvaart werd een snelheid 
gemeten van 24,5 knopen, 
waarbij elke motor een ver-
mogen ontwikkelde van 300 
kW bij een toerental van 1800 
per minuut. De meervoudige 
V-riemen, door welke de mo-
toren paarsgewijs zijn gekop-
peld aan de twee waterstraal-
pompen, verhogen het toe-

rental in een verhouding van 
0.8:1. 
Een van de meest opvallende 
kenmerken van de Cinderella 
is het lage niveau van trillin -
gen en geluid van de moto-
ren. Er is praktisch niets \an 
merkbaar op de brug en 
slechts weinig achter  in de 

passagiersruimte. \ lak bo\ en 
de machineruimtc. In deze 
ruimte is ook nog een vijfde 
motor ondergebracht een 108 
kw generatorset. 

* De Zweedse veerboot Cinde-
rella, die wordt voortgestuwd 
door 4 diesels en twee water-
straalaandrijvingen 

* De beide waterjets op de red-
dingboot Johannes Frederik De 
boot loopt er 54 kilometer per 
uur mee en is daarmee de snel-
ste reddingboot ter wereld. Door 
de onkwetsbaarheid van het sys-
teem kan de boot worden inge-
zet op het ondiepe wad 

liespercentage op het toege-
voerde vermogen minder dan 
een procent. 
Achter de straalbuis zit nog 
de stuur- en stopinrichting; 
soms is de straalbuis zelf 
draaibaar uitgevoerd. 
Meestal is deze voorziening 
achter de spiegel bevestigd. 
Het voordeel daarvan is het 
gemak waarmee zowel de in-
richting zelf als de ervoor lig-
gende onderdelen als de 
straalbuis, het pomphuis, het 
loopwiel en de pompas kun-
nen worden gedemonteerd. 
Ook is er in dat geval meer 
ruimte in het schip zelf 

Nadelen van deze toepassing 
zijn gelegen in de eisen die 
moeten worden gesteld aan 
de vorm van de spiegel van 
het schip; in de kwetsbaar-
heid van de uitstekende de-
len; en in de mogelijke extra 
weerstand die ontstaat als de 
constructie de waterspiegel 
raakt, zoals wel kan voorko-
men bij lagere snelheden. 
Stuurkrachten kunnen wor-
den opgewekt door de straal-
buis of de stuurpijp (een ver-
lengstuk van de straalbuis), 
naar stuur- of bakboord te 
richten tot een maximum van 
ongeveer dertig graden. Door 
het afbuigen van de water-
straal wordt het achterschip 
in de gewenste richting ge-
draaid. De wendbaarheid 
van het schip is bij deze toe-
passing erg groot. 
Achteruit varen wordt gerea-
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liseerd door een, al of niet 
komvormigc, schuif geheel of 
gedeeltelijk voor de voortstu-
wingsstraal te schuiven. 
Door de schuif in een tussen-
stand te zetten, ontstaat er 
evenwicht tussen de vooruit 
stuwende waterstraal en de 
achteruit stuwende water-
straal - met het gevolg dat het 
schip stil komt te liggen. De 
ongelijkmatige stroming 

heeft enige vibratie tot ge-
volg, maar deze is binnen een 
aanvaardbaar niveau te hou-
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den. De constructie van de 
schuif wordt zo sterk ge-
maakt, dat deze ook een 
noodstop aankan, waarbij bij 
vol vermogen de schuif ge-
heel voor de voortstuwings-
straal wordt geschoven. 

Volgende keer: 
De romp 
en de motoren 
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OMSLAGVERHAAL 

Barkas : modern e technie k 
in traditionee l uiterlij k 

Vorige maand is de eerste motorboot in de vaart gekomen van 
het type Barkas, dat is getekend door de Groningse ontwerper 
L. M. Huitema (51). Zie ook de Motorboot van september 
1987. 
De Barkas is in vele opzichten origineel en combineert dat 
met een traditioneel uiterlijk.  Het meest opmerkelijke is 
evenwel de afdoende mate waarop motorlawaai en -trillin-
gen zijn bestreden. 
Dat is niet bereikt door kostbare of ingrijpende voorzienin-
gen, maar vooral door het uitgekiende ontwerp. 
Op een regenachtige meidag hebben we met de Barkas proef-
gevaren op het Pikmeer. Hierbij onze ervaringen en nadere 
informatie over het scheepje. 

Barkas is de naam van de 
grootste (motor)sloep aan 
boord van grote schepen. De 
sloepvorm vindt j e in Huite-
ma's boot dan ook duidelijk 
terug. Het casco heeft een 
overnaadse multiknikspant-
vorm bestaande uit 5 gangen 
van 4 millimeter dikke staal-
plaat. De romp benadert dan 
ook de rondspantvorm. De 
gangen worden zowel binnen 
als buiten afgelast, waardoor 
een stevig casco ontstaat dat 
geen spanten nodig heeft. 
Voor stevigheid zorgen ver-
der vier schotten (in de voor-
piek, aan weerskanten van de 
stuurhut en in de kuip). In 
het achterschip, waar de mo-
tor is opgesteld, is het vlak 
versterkt met dwarsspanten. 
Bovendien is de boot voor-
zien van een dooskiel, waar 
de motorfundatie precies bo-
venop staat. Ook dat staat 
borg voor stijfheid. 
Dat past in Huitema's filoso-
fie ten aanzien van de lawaai-
bestrijding 'Op veel boten 
worden de motorfundaties 
over een veel te grote lengte 
met het schip verbonden. 
Daardoor worden de trillin -
gen aan het hele schip door-
gegeven', vertelt hij . 'Op de 
Barkas hebben we de bron-
nen van lawaai en trillingen — 
de motor en de schroef- zo-
veel mogelijk gelokaliseerd in 
het achterschip en vooral 
daar voorzieningen getrof-
fen,' vertelt hij . 
De boot heeft een aangehan-
gen roer, waarvan het onder-
watergedeelte de gebruikelij-
ke vorm van het balansroer 
heeft. Er kan - als het hydrau-
lische stuurwerk is uitgescha-
keld — met een helmstok wor-
den gestuurd. 'Veel mensen 
vinden een open kuip leuk en 
willen graag buiten sturen. 
Maar ze willen geen opval-
lende buitenstuurstanden of 
een zogenaamde flying brid-
ge', zegt Huitema. 
De voordelen van het aange-
hangen roer zijn — behalve 
dat het mooi past bij een spie-
gelsloep - de volgende: 

- j e kunt het gemakkelijk de-
monteren; er hoeft maar één 
bout los gedraaid te worden 
en j e kunt het roer aan boord 
halen; daar hoef j e dus de 
kant niet voor op. 
- door toepassing van het 
aangehangen roer kan de 

schroef verder naar achteren 
worden geplaatst. De schroef 
heeft daardoor een beter ef-
fect; er kan een grotere 
schroef worden toegepast 
zonder dat de diepgang gro-
ter hoeft te worden. 
- een inspectiekoker boven 
de schroef kan vervallen, om-
dat j e heel gemakkelijk van-
uit het water of vanuit een 
bijbootje bij de schroef kunt. 
Het voorschip is voorzien van 
een stevenbalk, die eindigt in 
een loefbieter, die de windge-
voeligheid van de kop dras-
tisch beperkt. De roefis voor-
zien van een verhoogd half-
dek: het voordek loopt van 
boord tot boord, terwijl er in 
de voorpiek een verlaagd ge-
deelte is gemaakt, waarin de 
ankerlier en de voorbolders 
zijn geplaatst. Di t voorkuipje 
is handig voor het opbergen 
van touwwerk en stootwillen. 
De stuurhut is voorzien van 
een houten opbouw die con-
tactloos met het casco is ver-
bonden: de opbouw rust op 
rubberprofielen en is vastge-
schroefd met schroeven die 
door rubber moffen zijn ge-
stoken, zodat ze geen contact 
maken met het casco. Het-
zelfde geldt voor de rest van 
de betimmering: ook die is 
bevestigd aan grondhout dat 
door middel van rubber dem-
pertjes aan het casco is vast-
gezet. 

' I n de beroepsvaart zijn der-
gelijke constructies gewoon. 
Wi j hebben het gewoon over-
genomen. De bouwer, Mar-
kon scheepsbouw in Hooge-
zand en de t immerman, Van 
der Werf in Hoogezand, heb-

ben daar ruime ervaring 
mee', zegt Huitema. 
Een essentieel onderdeel van 
de barkas is de plaatsing van 
de motor onder de kuipvloer, 
waardoor het lawaai in de 
stuurhut ongekend laag is. 
'Voor de gewichtsverdeling 
is het niet meer nodig dat de 
motor in het midden van het 
schip staat. De motoren zijn 
de afgelopen jaren veel lich-
ter geworden, terwijl de hoe-
veelheden brandstof en 
drinkwater die men mee wil 
nemen veel groter zijn gewor-
den. De tanks met hun in-
houd zijn de zwaarste ele-
menten. Daarom hebben we 
de tanks onder de stuurhut 
geplaatst. Ze staan op het zo-
genaamde waterlijn-zwaar-
tepunt. Dat is de beste plek 
voor variabele gewichten: als 
ze leegraken en weer gevuld 
worden stijgt of zakt de boot 
evenwijdig aan de waterlijn. 
Hi j komt dus niet scheef te 
Hggen met volle of met lege 
tanks', aldus de ontwerper. 

/ 

* L. M. Huitema 

Karakteristieke elementen 
zijn verder: 
- het onderberghout met zo-
genaamde apostelen, ter be-
scherming van de zijkanten 
van de romp, die het scheepje 
een professioneel aanzien 
geven. 
- de stootrand langs het 
berghout, die op ons proef-
schip was gemaakt van plas-
tic gasbuis. 
De motor, een 4 cilinder Yan-
mar, die 44 pk levert bij 3600 
toeren per minuut, is flexibel 
ingebouwd en staat op een 
fundering in doosconstructie. 
die is gevuld met zand. Dat 
zand werkt als massa en ook 
dat helpt weer een beetje tril -
lingen op te vangen. 
De motor is afgesteld op 39 pk 
(bij 3000 toeren). De keer-
koppeling is voorzien van een 
reductie van 2,6:1, waardoor 
een 18 duims schroef met een 
diameter van 14 duim kon 
worden toegepast. De voort-
stuwingsinstallatie levert 
niet alleen een hoog schroef-
rendementop (42,7 procent), 
maar ook een grote stuw-
kracht. 

De schroefas is waterge-
smeerd en voorzien van een 
rubber buitenlager en een 
flexibel binnenlager. Een 
btuwdruklager of een flexibe-
le koppeling hoeven volgens 
de ontwerper bij deze con-
structie niet te worden toege-

Vervolg op pagina 20. 
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• In actie  op hel  Pikmeer  bij 
Grouw. 

. - .„— 1 j 
imp bestaat uit 5 gangen 

I jJ^ i^K F 

* De spiegel nkt het aangehangen roer 
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OMSLAGVERHAAL 

* Algemeen plan van de Barkas van 9 meter lengte. 

^^ V Barkas in het kor t 
De voornaamste kenmerken 
van de Barkas zijn' 
- afmetingen: lengte 9 me-
ter; breedte 3,18 meter; diep-
gang 0,70 meter; doorvaart-
hoogte 2,10 meter. 
- constructie' multiknik-
spant' 4 millimeter plaat, 5 
gangen dubbel gelast: dwars-
schotten en een dooskiel plus 
dwarsspanten in het achter-
schip. Teakhouten stuurhut; 
aangehangen roer. 
- voortstuwing: testschip 44 
pk Yanmar, standaard 43 pk 
Volvo Penta. 

- bouw Markon scheeps-
bouw Hoogezand; voor zelf-
bouwers levert Centraalstaal 
in Groningen bouwpaketten, 
die ook door Markon worden 
gebruikt. 
Zo'n pakket kost ƒ 12.000 
incl. btw; ook leverbaar als 
casco (ƒ29.325 incl. b tu) of 
technisch vaarklaar 
(ƒ 62.640 incl. btw en houten 
opbouv\) Compleet kost het 
schip ƒ 104.400. 
- Ontwerp: L. M. Huitema, 
Kropswolde, telefoon 05980-
22862. 

Vervolg van pagina 18. 

past. De stuwdruk wordt 
door de keerkoppeling en de 
motorsteunen opgevangen; 
de bewegingen van de motor 
door de rubber aslagers. 
De stuurhut is de centrale 
ruimte op de boot. Iedereen 
die zit geniet van het royale 
uitzicht naar alle kanten, 
doordat de zithoek aan stuur-
boord dezelfde hoogte heeft 
als de stuurstoel aan bak-
boord. Tegen het achterschot 
van de stuurhut is de kom-
buis geplaatst voorzien van 
kooktoestel (gas), koelkast 
(gas) en geiser (gas). De gas-
fles staat precies aan de ande-
re kant van het schot in een 
geventileerde bun zodat er 
maar hele korte gasleidingen 
hoefden te worden aange-
legd. 

Schuif- en klapramen, 
vluchtluiken en patrijspoor-

ten zorgen voor voldoende 
ven tilatiemogelijkheden. 

Varen 
We voeren met de barkas op 
het Pikmeer bij Grouw. Er 
stond een stevige wind 
(kracht 4 tot 5), zodat we 
goed konden vaststellen hoe 
windgevoelig het scheepje is. 
En dat is weinig. Dat blijk t 
meteen al bij het wegvaren 
van de steiger. Er is niet veel 
gas geven voor nodig om te 
voorkomen dat de boot te snel 
verdaagt naar de lage wal. 
Opmerkelijk is het geringe 
motorgeluid. Op lagere toe-
rentallen is de motor in de 
stuurhut nauwelijks hoor-
baar en op kruissnelheid -
2200 toeren ongeveer, de 
boot loopt dan zo'n 12 kilo-
meter per uur - is het nog 
steeds opmerkelijk rustig in 

* Vooraanzicht. 

de stuurhut, terwijl het rusti-
ge snorrende geluid van de 
Yanmar ook in de kuip goed 
is uit te houden. 
We hebben het geluid geme-
ten bij verschillende toeren-
tallen (in de stuurhut en in de 
ku ip -v lak boven de motor). 
We kwamen tot de volgende 
waarden: 

Geluidsniveau in decibellen 
(dba) 

toerenta l stuurhu t kui p 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 

56 
58 
60 
61 
62 
63 
66 
71 
72 
73 
74 

67 
68 
70 
72 
74 
76 
79 
81 
83 
85 
86 

Van belang bij het beoorde-
len van deze cijfers is het ge-
bied tussen 2000 en 2400 toe-
ren. Daarop zal doorgaans 
met deze boot worden geva-
ren. De snelheid ligt dan rond 
de 12 kilometer per uur. Bin-
nen ligt het geluidsniveau 
dan tussen de 63 en 71 decibel 
en dat mag je zonder meer erg 
rustig noemen. Buiten ligt 
het hoger, maar het is - als 
men in de kuip zit of stuurt -
zeker niet onaanvaardbaar, 
temeer niet omdat motorge-
luid in de open lucht minder 
hinderlijk is. 

De boot is goed koersstabiel. 
Je hoeft met zijwind weinig 
bij te sturen. De dooskiel, de 
loefbieter en de ver naar ach-

teren geplaatste schroef heb-
ben merkbaar effect. 
De testboot, die een rechtse 
schroef heeft en dus achteruit 
varend de neiging heeft naar 
bakboord te trekken, liet zich 
redelijk corrigeren met het 
roer. Ook dwars op de wind 
vaart de boot goed achteruit. 
De prijs voor dit fraaie gedrag 
betaal j e in de draaicirkels, 
die zowel over bak- als over 
stuurboord ongeveer twee 
scheepslengten doorsnee 

hebben. Dat is vrij veel voor 
een scheepje van 9 meter 
lengte. Huitema heeft daar 
evenwel voor gekozen. Hij 
vindt ongevoeligheid voor 
wind en een goede koerssta-
bilitei t belangrijker dan korte 
draaicirkels. 'Wat heb je 
daaraan, als je tijdens ma-
noeuvres uit je koers waait?', 
zegt hij. 

De Barkas, die binnenkort 
ook leverbaar is in een 10 me-
ter-uitvoering, is een boot 
met veel vaarmogelijkheden. 
Je hoeft met deze boot, die 
zwaar is gebouwd en robuust 
is uitgevoerd, ruime wateren, 
zoals het IJsselmeer, Zeeland 
en de Wadden, niet te 
mijden. 
Dat de boot in bochten de 
neiging heeft over te hellen, 
vindt ontwerper Huitema 
geen probleem. Hij be-
schouwt het als een vaarka-
rakteristiek van het sloepmo-
del en als een eigenschap, die 
bij het varen in ruwere om-
standigheden juist een voor-
deel is: de boot gedraagt zich 
dan soepel. 
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Toonaangevend e merke n du s topklass e 

arie wiegmans 
Scheendijk 6 Breukelen tel. 03462-61574 Weekends geopend! 

ROMANZA KRUISER leverbaar va. 9.00 mtr. 
- met elegante waaiersteven 
- casco's in alle stadia van afbouw 

Geheel nieuw ontwerp, leverbaar v.a. 12.00 mtr. 

Tevens het adres voor : 
REPARATIE, VERBOUW, SCHILDERWERK 
en WINTERBERGING. 

v.d . Torr e Jachtbou w 
IJsseldij k Noor d 52A 
2935 BH OUDERKERK A/D IJSSEL 
TEL. 01808-1679 of 01823-4617/3306 

SAFE OP VAKANTIE 
Laat uw vakantieplezier niet bederven. De ASSA-SAFE reis-

kluis monteert u snel in auto, boot of caravan. Muurvast ver-
ankerd. Bij ijzerhandel, autoshop, warenhuis en postorderbedrijf. 
Bruto-adviesprijs f 119,50. 

(^^C-SAF E 

DE REISKLUIS VOOR AUTO, BOOT EN CARAVAN 
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De Pedro 36 is een stalen 
knikspantkruiser. Romp en 
opbouw zijn gemaakt van 4 
millimeter dikke plaat. Het 
schip heeft een diepe V-vorm 
in het voorschip die naar ach-
teren toe geleidelijk ver-
flauwt. Op het vlak zitten om 
de veertig centimeter dwars-
spanten in de zijden zijn 
langsspanten aangebracht. 
Het achterschip is verder ver-
stevigd met aanloopijzers die 
tevens dienen als uitlaat: zo-
wel de uitlaatgassen als het 
koelwater dat via de uitlaat 
wordt geleid, verlaten het 
schip via deze beide kanalen. 
De romp wordt verder verste-
vigd door een aantal schotten 
en door een smalle dooskiel 
(12 centimeter) over de hele 
lengte van het schip. Deze 
kiel zorgt tevens voor een op-
merkelijk goede koersstabili-
teit. Het trimvlak aan de spie-
gel is uitgevoerd als een ver-
lengstuk van de romp en 
wordt benut als brandstof-
tank (inhoud ongeveer 600 
liter). Deze voorziening, die 
ook is bedoeld als zwemplat-
form, geeft een flinke verlen-
ging van de waterlijn, waar-
door deze boot wat extra snel-
heid heeft gekregen en tevens 
mooi horizontaal blijf t liggen 
als op vol vermogen (100 pk) 
wordt gevaren. 

Voortstuwin g 
De boot wordt voortgestuwd 
door een opgeladen 4 cilinder 
Volvo Penta-diesel van het 
type TMD-31, die 100 pk le-
vert bij 3600 toeren per mi-
nuut. Via een keerkoppeling 
met een reductie van 2,9:1 
wordt een vierbladschroef 
aangedreven, die volgens de 
werf (Pedro Boot in het Gro-
ningse Zuidbroek) minder 
trillingen veroorzaakt, meer 
stuwkracht levert en een klei-
nere hekgolf dan een drie-
bladschroef. Daarom is het 
bedrijf dit jaar ook begonnen 
dit soort schroeven als stan-
daard op alle schepen te mon-
teren. 

De motor is flexibel opgesteld 
op een zware fundatie in 
doosconstructie, die de tril -
lingen van de motor goed op-
vangt. De motor, voorzien 
van interkoeling, is door mid-
del van een flexibele koppe-
ling verbonden met een roest-
vri j  stalen watergekoelde 

Pedro 36: als een trei n 
Door Wil Horsthuis 

Op een woelige Eems — er stond een zuidwesten wind die 
aarzelde tussen 5 en 6 Beaufort — hebben we vorige maand 
proefgevaren met een nieuwe Pedro kruiser met een lengte 
van bijna 11 meter, de Pedro 36. 
Lijkt  de Pedro 36 op het eerste gezicht een kruiser waarvan er 
13 in een dozijn gaan, dit reisje leerde ons dat deze boot heel 
wat mans is en meer in zijn mars heeft dan de gemiddelde 
plassenkruiser waarop hij zoveel lijkt. 

schroefas, die draait in rub-
ber lagers. Om drooglopen te 
voorkomen is op het binnen-
lager een extra koelwaterlei-
dinkje aangesloten, dat er 
voor zorgt dat het binnenste 
lager, dat bij deze constructie 
minder goed gekoeld wordt 
dan het buitenlager, toch 
steeds op de juiste tempera-
tuur blijft . Door deze extra 
voorziening hoeft men naar 
de smering en de koeling van 
de schroefas niet meer om te 
kijken, zo is de ervaring van 
de werf 
Een stuwdruklager past Pe-
dro niet toe. De keerkoppe-
ling en de motorsteunen van-
gen de stuwdruk op. Hoewel 
daar theoretische bezwaren 

tegen aan te voeren zijn, leert 
de praktijk dat het een goede 
en betrouwbare oplossing is. 
Aan isolatie van het motorge-
luid is op deze boot weinig 
aandacht besteed. De motor-
kamer is rondom bekleed met 
noppenschuim, dat een 
enigszins smorend effect 
heeft en de motorluiken rus-
ten op een rubberlaag, die op 
de vloerdragers is geplakt. 
Door de afwezigheid van tril -
lingen en de rustige loop van 
deze motor valt het allemaal 
wel mee, maar het kan min-
der. Nu wordt er op een boot 
als deze meestal buiten ge-
stuurd en daar is de motor 
nauwelijks te horen. 
De motor zuigt de brandstof 

niet rechtstreeks aan uit de 
tank bij de spiegel, maar uit 
een dagtank. Tussen de dag-
tank en de motor is een extra 
filter met waterafscheider ge-
plaatst, omdat het uiteraard 
niet mogelijk is om de spiegel-
tank te voorzien van een wa-
terzak met aftap. De grote 
tank is overigens wel voor-
zien van inspectieluiken, zo-
dat men hem kan schoon-
maken. 
De elektrische installatie 
wordt gevoed door twee ac-
cu's van 120 Ah, die op peil 
worden gehouden door een 
wisselstroomdynamo op de 
motor. De gasinstallatie is 
aangelegd volgens de inter-
nationale eisen en die komen 
overeen met de vrijwillig e 
richtlijnen die daarvoor in 
ons land bestaan. De fles 
staat in een geventileerde 
bun, midscheeps onder het 
gangboord en dus dicht bij 
het driepits kooktoestel en de 
koelkast, die voorzien zijn 
van thermische beveiliging. 
De boot is ruim voorzien van 
ventilatiemogelijkheden: lui-
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ken in de voorpiek en in de 
roef en patrijspoorten in de 
achterkajuit. 

Indel in g 
De indeling wordt - zonder 
meerprijs — vastgesteld m 
overleg met de koper. Ons 
testschip heeft in de voorpiek 
2 kooien en daarachter aan 
stuurboord een dinette en 
aan bakboord de kombuis. In 
de stuurhut zit aan bakboord 
een u-vormige bank en aan 
stuurboord zitten kasten, de 
wenteltrap naar het achter-
dek en de stuurstand. 
In het achterschip is de eige-
naarshut en de toiletruimte 
ondergebracht. 
De betimmering is degelijk 
en praktisch. Ruimte onder 
banken en vloeren is goed be-
reikbaar en veelal te benutten 
als bergruimte. 

Aan het schilderwerk wordt 
veel aandacht besteed. De 
casco's worden gestraald en 
voorzien van grondlagen 
(twee componenten) waarna 
de inbouw van de motor, de 

* Interieur 

betimmering en de afwerking 
plaatsvindt. 
Ook voor het aflakken wordt 
een twee componenten verf-
systeem gebruikt. 

Varen 
De Pedro 36 is niet goed te 
beoordelen als men er niet 
mee gevaren heeft. Dat is na-
melijk zonder meer een ver-
rassing. Zoals gezegd hebben 

wij met de boot gevaren in 
een flinke wind en met een 
sterk doorzettende vloed op 
de Eems ten noorden van 
Delfzijl . De wind had een 
sterkte van 5 tot 6 Beaufort en 
kwam uit het zuidwesten. 
Dat is weliswaar gunstig voor 
dit zeegat, omdat je in de luw-
te vaart van het land, maar de 
wateroppervlakte is zo groot 
dat er toch een flinke golfslag 
staat. En daar merk je met 
deze boot bijna niets van. Al s 
j e er recht tegenin gaat snijdt 
hij er rustig doorheen. Paal-
tjes pikken is er niet bij. Wel 
waait er wat buiswater over, 
maar dat is met de ruitenwis-
ser gemakkelijk bij te hou-
den. Dwars door de golven: 
zelfde beeld: de boot ploegt er 
zich met kalme bewegingen 
doorheen. Een ook voor de 
wind die geleidelijk naar het 
westen draait, zodat we op 
een gegeven (moment zowel 
de stroom als de wind van 
achteren hebben) loopt deze 
kruiser moeiteloos weg. Veel 
boten zijn vrijwel niet te stu-
ren onder deze omstandighe-
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* Indelingsmogelijkheid. 

* Zijaanzicht. 

Lloyd s keur 
Pedro Boot in Zuidbroek 
is dit voorjaar begonnen 
de casco's te bouwen on-
der specificaties van 
Lloyds classificatiebu-
reau. 
De eigenaar krijgt er een 
certificaat van. Hij heeft 
daarmee de garantie dat 
zowel de kwaliteit van het 
staal als het las- en con-
structiewerk aan hoge 
eisen voldoen. 

den maar op deze Pedro kun 
j e rustig het roer loslaten. Hij 
blijf t dan perfect op koers en 
behoeft slechts zo nu en dan 
een kleine correctie. 
We proberen zelfs nog even 
aan te leggen bij een gaston, 
zodat ik kan overstappen om 

foto's van de boot te maken. 
Deze manoeuvre gaat niet 
door omdat ik het risico niet 
neem om mijn evenwicht te 
verliezen op die dansende 
ton. Maar Pedro's verkoop-
leider H. Koetze, onze schip-
per, brengt de boot (niet 

voorzien van boegschroef of 
twee motoren) netjes met de 
kop in de richting van het 
gemiddelde van wind en 
stroom langszij de ton. Al is 
het nog maar een klein stapje 
- het is me toch te groot. 
Je kunt met het schip ook een 

Pedro 36 
in het kor t 
De voornaamste kenmer-
ken van de Pedro 36 zijn: 
- afmetingen: lengte 
10,80 meter, breedte 3,40 
meter, diepgang 1 meter. 
- constructie: knikspant 
romp, gebouwd van 4 mil-

Hmeter staalplaat, voor-
zien van dwarsspanten op 
het vlak, langspanten in 
de boorden, dooskiel en 
diverse dwarsschotten. 
— voortstuwing: Volvo 
Penta-diesel, type T M D -
31, een 4 cilinder diesel 
met oplading, die 100 pk 
levert bij 3600 toeren per 
minuut. 

- Ontwerp: Mart in 
Bekebrede. 
- Bouw: Pedro Boot, 
Zuidbroek. 
Telefoon 05985-1763. 
- Prijs: compleet vanaf 
ƒ 163.200; casco ƒ 48.600; 
technisch vaarklaar 
ƒ 106.800. 
Prijzen inclusief 20 pro-
cent btw. 

flinke gang aanhouden. De 
kruissnelheid ligt met zo'n 7 
tot 8 knopen (zo'n 14 kilome-
ter per uur) bij ongeveer 2600 
toeren van de motor. Wij va-
ren op de Eems steeds 2900 
toeren, waarbij de boot naar 
schatting zo'n 16 kilometer 
per uur loopt en dat gaat zon-
der klappen of enorme plens-
buien van buiswater. 
Koetze wijst erop dat j e de 
Pedrokruisers zonder meer 
zeewaardig mag noemen, al 
voegt deze oud-visserman er 
wel meteen aan toe dat ook de 
schipper zeewaardig moet 
zijn. Hij heeft deze schepen 
meermalen overgevaren 

naar de Engelse kust om deel 
te nemen aan watersport-
beurzen. Ook op de Noord-
en de Oostzee is veel ervaring 
met deze rompvorm. Er va-
ren trouwens ook heel wat 
Pedro's op de Middellandse 
en op de Adriatische Zee en 
ook daar is het lang niet altijd 
windstil. 

Ook binnen is de Pedro 36 
een gehoorzaam schip. Bij 
het schutten in de Zeesluis 
van Delfzijl blijk t hij goed 
naar roer en schroef te luiste-
ren. Je kunt hem gemakkelijk 
alleen schutten. Op het 
Eemskanaal maken we nog 
wat manoeuvres. Een bocht 
over stuurboord met statio-
nair draaiende motor: onge-
veer 1,5 scheepslengte (de 
straffe wind, die ook hier 
merkbaar is) heeft nauwe-
lijk s invloed; bij 2200 toeren 
gaat het een stuk sneller, al 
blijf t de draaicirkel ongeveer 
gelijk. Over bakboord (we 
hebben een linkse schroef) 
draait de boot aanmerkelijk 
korter: de draaicirkel heeft 
een doorsnee van ongeveer de 
scheepslengte; bij 2200 toe-
ren hetzelfde beeld ongeveer 
gelijke draaicirkel; het gaat 
alleen veel sneller. 
Achteruitvarend toont de 
boot hetzelfde gedrag (het 
waait nog steeds flink!)  j e 
kunt met bijsturen - en zon-
der dat j e vooruit hoeft te 
slaan om te corrigeren -
waarheen je maar wilt . Zelfs 
dwars op de wind kun je recht 
achteruit varen. Uiteraard 
verleiert de boot dan, m<iar 
dat gaat zo langzaam datje er 
bij manoeuvres geen last van 
zult hebben. 

Kortom, het vaart als een 
trein. 
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Peugeotdram a 
In 1976 het ik bij de Curte-
vennewerf een kruiser bou-
wen naar eigen ontwerp. De-
ze boot was dus 'custom 
built" en zodoende miste de 
werf de er\ar ing eerder opge-
daan met haar serie-types. Er 
werd een Peugeot diesel 
(DTN 50) ingebouwd. 
Na ongeveer 20 draaiuren 
startte de motor, wanneer de-
ze een tijd had stilgestaan, 
zeer slecht. Als hij aansloeg 
was dat op één of twee cilin-
ders. Volvo-dealers, de chef-
monteur van Dieseltechniek 
Ridderkerk, deskundigen die 
ik uit hoofde van mijn werk-
kring kon consulteren en vele 
anderen hebben naar de fout 
gezocht. Na een jaar tobben 
en 350 draaiuren vond de ha-
venmeester de fout: onvol-
doende lucht. Beluchting 
verbeterd en daarna geen 
problemen meer. 
De motor is gekoppeld aan 
een Velvet-koppeling, heeft 
een vrij grote schroef (3-
blads) en een vertraging van 
3:1. Omdat enkele kennissen 
van mij, die ook met deze mo-
tor voeren, allen hun motor 
van tijd tot tijd vol-gas lieten 
varen en daarna allen te ma-
ken kregen met lekke koppak-
kingen, heb ik mijn motor 
niet harder dan 2500 toeren 
durven laten draaien. Op 
sterk aandringen van Volvo-
monteurs langs de routes heb 
ik echter tweemaal wèl, gedu-
rende 10 minuten, vol-gas ge-
draaid, en ook prompt twee-
maal een oplopende tempe-
ratuur en alarm gehad. Di-
rect gestopt, even gewacht en 
weer gestart. De tempera-
tuur was toen weer normaal; 
74°. 

In dit voorjaar 1987 had ik 
2350 draaiuren gemaakt. De 

* Peugeotdiesel in DTN-uitvoe-
ring. 

motor liep, na de winterstal-
ling, probleemloos. Begin ju-
ni, tijdens onze eerste tocht, 
startte ik 's morgens de motor 
in Vreeswijk. De tempera-
tuur liep tijdens het warm-
draaien op tot over de 100°. 
en het alarm ging. Juist toen 
ik de motor wilde stoppen 
liep de temperatuur weer te-
rug tot 74°. Na alles gecon-
troleerd te hebben, ben ik 
weggevaren. De volgende 
morgen bij het vertrek het-
zelfde verschijnsel. De Vol-
vo-dealer gebeld. Advies: te-
rugkomen. In 11 uren tijd 
(zonder problemen!) naar 
Kudelstaart gevaren. Diag-
nose chef-monteur: koppak-
king lekt. De koppakking 
werd vernieuwd. Aan de ver-
vangen koppakking was ook 
niets opvallends te zien, maar 
deze was, volgens de mon-
teur, toch wel de oorzaak ge-
weest van de plotselinge tem-
peratuurstijging. Na 20 uur 
varen de kopmoeren laten 
natrekken en opnieuw op weg 
gegaan (kosten ƒ 2100,-). 
Na enkele uren ging het 
alarm i.v.m. het wegvallen 
van de oliedruk. Volgens de 
jachthaven (telefonisch) en 
een plaatselijke monteur was 
dit de fout van de gever. Ge-
ver schoongemaakt en verder 
gevaren. Een paar uur later 
gebeurde hetzelfde. Filter 
vernieuwd en verder geva-
ren. Zo ging het nog een paar 
keer. Ik was langzamerhand 
ten einde raad en overwoog 
om een nieuwe motor te ne-
men. Ik kreeg de raad om mij 
in verbinding te stellen met 
de fa. De Vries in Breukelen. 
Daar bleek dat de cilinder-
voeringen gezakt waren. In 
het carter zat een grote laag 
prut, bestaande uit smeerolie 
en koelvloeistof 
De gehele motor is gerevi-
deerd. 
1. Ik vraag mij nu af: Is het 

TECHNISCH 
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normaal, dat een dieselmotor 
na 2350 draai-uren zó versle-
ten is? 
2. Gezien de omstandigheid 
dat wij , twee oude mensen, 
meestal, en het liefst, op ruim 
water varen, moet ik de vraag 
stellen: Is dat nu wel verant-
woord met deze motor? Ons 
vertrouwen (en vooral dat 
van mijn vrouw) is thans zeer 
geschokt. Is daar reden voor? 
3. Kan ik op korte termijn 
weer zakkende voeringen 
verwachten? 
4. Is het wèl of niét goed om 
met een motor met zo'n voor-
geschiedenis af en toe vol gas 
te varen? 

Ing. J. E. Clemens, Amstelhoek 

Antwoor d 
U schrijft dat het schip is 
voorzien van een vrij grote 
schroef Dit brengt met zich 
mee dat de motor al eerder 
vol belast is dan bij het maxi-
male toerental van 3000 om-
wentelingen per minuut. Het 
zou best zo kunnen zijn dat 
bij 3000 o/m van de motor 
(schroefas draait dan 1000 
o/m) deze al overbelast is. 
Daar kunnen dan tevens de te 
hoge temperaturen vandaan 
komen, die u kreeg bij dat 
toerental. Is een motor over-
verhit geweest dan is de kans 
op een lekke koppakking in-
derdaad groot. Het oplopen 
van een koelwatertempera-
tuur bij het starten na de win-
terslaap kan lucht in het koel-
systeem betekenen. Het kan 
ook komen van een lekke kop-
pakking. De lekke koppak-
king kan tevens de oorzaak 
zijn van koelvloeistof in het 
carter, het is maar net welke 
dam lekt. De cartervervui-
ling kan ook het oliedruk 
alarm beïnvloeden. Ik vind 
het vreemd dat zo'n vervui-
ling op de peilstok niet zicht-
baar is geworden, b.v. 
schuim aan de stok of oplo-
pend olieniveau. Wat betreft 
het zakken van de cilinder-
voeringen moet ik u zeggen 
dat ik zoiets hoogstonwaar-

schijnlijk vind. De voeringen 
rusten namelijk op een stalen 
rand in het blok en worden 
met een rubberring onder de-
ze rand afgedicht tegen ver-
lies van koelwater. Het optre-
den van een lekke pees kan 
voorkomen, dit ook ten gevol-
ge van te hoge temperaturen, 
en deze lekkage zorgt er voor 
dat koelwater eventueel koel-
vloeistof in het carter kan ko-
men. Om nu op uw vragen 
terug te komen: Het is abnor-
maal dat een goed onderhou-
den motor na 2350 draaiuren 
versleten is. Verder denk ik 
dat een motor die u zolang en 
trouw gediend heeft toch wel 
uw vertrouwen waard is. 
Tenslotte zij n de door u opge-
somde storingen van recente 
datum, terwijl het schip en de 
motor van 1976 zijn. Na een 
goede revisie kan een motor 
weer jaren mee. Draai geen 
3000 omwentelingen per mi-
nuut meer (vanwege grote 
schroef) maar laat gerust 
2500 toeren het maximum 
zijn. 

Acculade r 
De elektrische installatie van 
mijn Debo-kruiser bestaat 
uit: 2 accu's (143 Ah), wissel-
stroomdynamo 35 Ah en een 
Vetus accu-schakelaar. De 
grootste stroomverbruikers 
zijn een Engel koelkast en een 
Remotron kachel. Daar wij 
gedurende de weekenden re-
gelmatig varen hebben we 
nooit problemen gehad. 
Sinds kort zijn wij in de gele-
genheid lange tochten te ma-
ken. Dit jaar 5 maanden door 
België, Frankrijk en Duits-
land. Daar wij nu langer op 
één plaats blijven, hebben wij 
niet voldoende stroom voor 
de koelkast (hierop zit een 
stroombegrenzer die bij 11,8 
v. afslaat). Ik wil nu een accu-
lader aanschafien. Mij n 
vraag is hoeveel ampère is in 
mijn geval het beste? Mag ik 
deze aansluiten op de accu-
schakelaar zodat ik of accu 1 
of 2 of beide accu's kan laden, 
zonder dat ik de dioden of 
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spanningsregelaar van de dy-
namo beschadig. Wat doet in 
dit geval de ampèremeter die 
tussen de dynamo en schake-
laar zit. 

J. van Hove, Berkel en 
Rodenrijs 

Antwoor d 
De ontlaadtijd van een accu 
is door de fabrikant door-
gaans gesteld op 20 uur, het-
geen tevens de laadtijd is. Dit 
alles om een zo gunstig moge-
lij k rendement te verkrijgen 
en een lange levensduur van 
de accu. Uw twee accu's zijn 
samen ongeveer 290 Ampère 
per uur. Wil men die in 20 uur 
laden dan moet de laad-
stroom 290/20 = 14,5 Ampè-
re zijn. Men kan natuurlijk 
wel een iets zwaardere lader 
nemen maar deze zijn een 
stuk duurder. U kunt deze 
lader gerust op de accu-scha-
kelaar aansluiten zodat u één 
of twee accu's kan laden. Er 
bestaat een te verwaarlozen 
gevaar dat de dioden worden 
opgeblazen. 

De Ampèremeter zal zoals bij 
de schakeling die u getekend 
heeft alleen de laadstroom 
van de dynamo naar de ac-
cu's aangeven. In een accula-
der is meestal ook een Ampè-
remeter aangebracht, die de 
laadstroom van de lader aan-
geeft. Is dit niet zo in uw geval 
dan is het raadzaam de -I- van 
de lader voor de bestaande 
Ampèremeter te plaatsen. 
Zie stippellijn. Schakelt u de 
verbruikerkabel ook voor de 
Ampèremeter (zie stippel-
lijn ) dan geeft de meter steeds 
het verschil aan tussen laad-
en losstroom. Nemen de ver-

bruikers meer stroom op dan 
dat de dynamo bij draaiende 
motor afgeeft of bij stilliggen 
wat de acculader afgeeft, dan 
geeft de Ampèremeter nega-
tief aan. Tenminste als de 
meter negatief aan kan geven 
anders geeft hij niets aan. 
Geeft de Ampèremeter posi-
tief aan dan wordt er meer 
geladen dan stroom afgeno-
men. Op deze manier heeft 
men een goede controle op 
wat er gebeurt. Ik ben er ver-
der van uit gegaan dat er 
meer apparatuur is aange-
bracht dan op uw schema 
voorkomt bijvoorbeeld een 
startslot. 

Galopperend e 
Daf 
In mijn boot staat een Daf-
diesel van het type DD575, 
die bij stationair toerental erg 
galoppeert. Nu heb ik me la-
ten vertellen dat er voor Dafs 
twee soorten vliegwielen in 
omloop zijn: een voor vracht-
wagens en een voor industrie-
motoren. Misschien heb ik 
wel een motor met een ver-
keerd vliegwiel. Ik heb name-
lij k een omgebouwde vracht-
wagenmotor. Verder zoek ik 
een goed materiaal om het 
motorlawaai te isoleren. 

D. Molenaar, Monnickendam 

Antwoor d 
Aan een vrachtautomotor 
worden geheel andere eisen 
gesteld dan aan een scheeps-
motor. 
1. Een vrachtautomotor 
moet snel kunnen accelere-
ren in verband met het op-

trekken en afremmen. Bij een 
scheepsmotor is daar geen 
enkele behoefte aan. 
2. Een vrachtautomotor 
draait vrijwel nooit geduren-
de langere tijd een constant 
toerental. Een scheepsmotor 
doet dat wel en kan vaak uren 
op hetzelfde toerental 
draaien. 

Bepalen we ons tot het vlieg-
wiel. Het vliegwiel van een 
scheepsmotor is zwaarder 
dan van een automotor. De 
functie van een vliegwiel is 
om de eenparigheid in het 
draaien van de motor te ver-
groten. Bekijken we de pun-
ten 1 en 2 dan is het duidelijk 
dat het vliegwiel van een 
scheepsmotor zwaarder is. 
Hoe zwaarder het vliegwiel 
des te regelmatiger loopt de 
motor, maar om veranderin-
gen in het toerental te krijgen 
duurt het langer. Er bestaan 
dus inderdaad twee soorten 
vliegwielen. 

Voor wat uw vraag over ge-
luidsisolatiemiddelen betreft 
hebben we met veel succes 
'Baryfol' toegepast. Dit is een 
geperste mat van ongeveer 1 
cm dikte. Dit middel moet 
voor optimaal gebruik ge-
lijmd worden, omdat spijkers 
of schroeven geluid doorla-
ten. Het wordt geïmporteerd 
door de firma Heybroek in 
Amsterdam. 

Vervangin g 
benzinemoto r 
Ik ben in het bezit van een 
polyester boot van het type 
Waterland 850 met een Ford 
benzinemotor van 59 pk. De-
ze motor wil ik vervangen 
door een diesel. 
De adviezen, die ik van ver-
schillende motorleveranciers 
kreeg, maakten me niet wij -
zer: de een adviseerde een 
motor van 27 pk de andere 
raadde me een motor van 50 
pk aan. 

Mij n vraag is: welk vermogen 
heb ik nodig als ik met mijn 
boot 18 kilometer per uur wil 
kunnen varen. 
Ik wil de boot enigszins bal-
lasten om de stabiliteit te ver-
beteren. Dat verandert toch 
niets aan de rompvorm? 

Â . W. van Bemmelen, Den Haag 

if Schema acculader. 

Antwoord 
U stelt een drietal vragen. 
1. Welke snelheid kan mijn 
schip varen. 
2. Welk vermogen heb ik 
daarvoor nodig. 
3. Verandert het toevoegen 
van ballast iets aan de romp-
vorm. 
Kijken we eerst naar vraag 1, 
dan moet ik opmerken dat de 
door u voorgestelde 18 kilo-
meter per uur niet haalbaar 
is. Afhankelijk van de langte 
van uw schip zal de romp-
snelheid van uw schip circa 
12 a 12,5 km/u bedragen. Het 
vermogen nodig om deze 
snelheid te kunnen halen is 
afhankelijk van de waterver-
plaatsing van het schip (het 
jachtgewicht). 
Om in elk vaarwater uit de 
voeten te kunnen rekenen we 
ongeveer 9 pk. per ton jacht-
gewicht. Blijf t men op stil wa-
ter dan kan dit tot 7 pk wor-
den gereduceerd. De door u 
voorgestelde 33 pk Vetusmo-
tor is voldoende voor een 
jachtgewicht van 33/9 dus 
ongeveer 3,7 ton minimaal of 
33/7 circa 4,7 ton maximaal. 
Di t geldt voor waterverdrin-
gers en volgens mijn gege-
vens is deze Waterland een 
verdringend schip en geen 
planerend schip. Alles wat u 
er aan vermogen meer inzet is 
overbodig. 

Ballast zal de vorm van uw 
schip niet veranderen, maar 
wel de waterverplaatsing en 
daarmee het vermogen, om 
de rompsnelheid te halen. 
Natuurlijk speelt een paar 
honderd kilo in dit verband 
geen rol. Het kan wel een rol 
spelen bij de ligging van uw 
schip. 
Al s u dit voorgaande leest 
dient u in uw besluitvorming 
ook de schroef te betrekken. 
De schroef is voor een bepaal-
de snelheid gemaakt bij een 
zeker toerental. Zo'n schroef 
vraagt een bepaald koppel. 
Wil men dezelfde schroef ge-
bruiken neem de gegevens 
dan mee en laat de motorle-
verancier bekijken of dat kan. 

Vuil e warmte -
wisselaa r 
Mij n probleem is het volgen-
de. Als ik de motor (een Stan-
dart diesel met Parsons keer-

Accu lader 

verbruikers 

i 143 Ah 
143 Ah.! 

> massa aan schip 
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koppeling en een DPA rote-
rende brandstofpomp) start, 
stopt de motor weer na even 
op volle toeren te hebben ge-
draaid. 
Ik heb pas 4 nieuwe verstui-
vers geplaatst omdat de oude 
niet al te best meer waren en 
de brandstoffilters ver-
nieuwd, maar het euvel blijft . 
Mij n tweede vraag betreft de 
koeling. De motor is uitgerust 
met een warmtewisselaar. De 
koelwaterinlaat wordt flink 
warm. Ik kan de motor dan 
ook praktisch niet op vol ver-
mogen laten lopen, omdat de 
koelwatertemperatuur dan 
oploopt tot boven de 90 
graden. 

Mi j is geadviseerd om pijpen 
onder het schip te laten aan-
brengen om een betere koe-
ling te krijgen. Kan het zijn 
dat de warmtewisselaar ka-
pot is? Hoe controleer je dat? 

C. H. van der Loo, 
Etten-Leur 

i4iliwvvi%i 
Uw probleem bij het starten 
is merkwaardig. In de eerste 
plaats schrijft u niet of het 
altijd zo geweest is of alleen 
van de laatste tijd. Vervol-
gens is het zo dat bij koude 
start (knop indrukken?) de 
cilinder een volle injectie 
brandstof krijgt. Draait de 
motor dan moet het toerental 
terugvallen tot de met het 
brandstofhandel ingestelde 
waarde. De verstuivers (de 
werking) hebben te maken 
met een goede of slechte ver-
neveling en kunnen slecht 
starten tot gevolg hebben 
maar niet uw euvel veroorza-
ken. Het filter kan Üat wel. 
Laat het filter, doordat het 

* Warmtewisselaar. 

vuil is niet voldoende brand-
stofdoor dan ontstaat gebrek 
aan olie met als gevolg onre-
gelmatig draaien of zelfs 
stoppen. Bij met wat er bij u 
aan de hand is denk ik aan een 
%'ernauwing of verstopping 
ergens in de leiding van het 
filter naar de brandstof-
pomp. Probeert u eens te 
starten met het brandstof-
handel op iets meer dan stati-
onair, koude start in. Meet 
ook eens de leiding van tank 
naar filter en van filter naar 
brandstofpomp en vraag ad-
vies hierover. 

Bij uw tweede vraag over op-
lopende temperaturen aan de 
motor bij vol vermogen vraag 
ik me eveneens af of dit een 
euvel is van de laatste tijd. Is 
het altijd zo geweest, dan is de 
warmtewisselaar waar-
schijnlijk te krap bemeten. 
Dan kan een ander koelsys-
teem zoals u aangaf met pij-
pen onder het schip een op-
lossing bieden. Laat het dan 
wel goed berekenen. 

* Schets. 

Is het echter van de laatste 
tij d dan kunnen er twee oor-
zaken zijn. 
1. De thermostaat werkt niet 
goed meer. Zie op schets. 
2. De warmtewisselaar is 
vuil , zodat de warmteover-
dracht van het motorkoelwa-
ter op het buitenboord koel-
water onvoldoende is. 
U kunt de thermostaat er uit 
nemen en in een bakje water 
(op het gas verwarmen) con-
troleren of het apparaat 
werkt. Op de thermostaat 
staat tevens de werktempera-
tuur vermeld. Wordt het mo-
torkoelwater te warm dan 
stuurt de thermostaat het wa-

ter door de warmtewisselaar 
om af te koelen. Is het motor-
koelwater nog koud dan 
stuurt de thermostaat het wa-
ter regelrecht naar de pwmp, 
zodat de motor snel op tem-
peratuur komt. Blijf t de ther-
mostaat hangen en te veel 

water gaat direct naar de 
fKjmp in plaats van naar de 
warmtewisselaar dan wordt 
de temperatuur veel te hoog. 
Is de warmtewisselaar echter 
vuil dan kan men deze uitko-
ken met b.v. soda of een ander 
reinigingsmiddel. 

Zwaar bad 
Door het inbouwen van een 
bad en een w.c. plus het aan-
brengen van betegeling, is 
onze boot, een Succeskruiser 
van 9,50 meter, sterk achter-
over gaan hellen. Het schip 
waait nu ook snel af met 
zijwind. 

We zien twee maatregelen 
om er wat aan te doen: 
- het aanbrengen van een 
grote doos onder de zwem-
trap om het draagvermogen 
van het achterschip te ver-
groten (70 X 30 X 300 cm); 
- een lange dooskiel aan te 
brengen die aansluit op de 
huidige kiel van de boot en 
deze kiel met ballast te vullen 
(dezelfde ballast die we nu in 
het voorschip hebben aange-
bracht ter compensatie van 
het extra gewicht in het ach-
terschip). 
Wat raadt u ons aan? 

W. Paas, Landgraaf 

Antwoord 
U geeft in uw brief niet aan 
het gewicht welk u extra in 
uw achterschip hebt inge-
bouwd. Het feit dat een schip 
een hellingshoek gaat inne-
men (achterover) beïnvloedt 
ook het zwaartepunt en dit 
kan op zich weer een reden 

* Doos aan spiegel plus lange 
kiel (gestippeld). 

zijn van het snel afdraaien 
met zijwind. 
Er zijn mogelijkheden om het 
schip te trimmen, bijvoor-
beeld door uitbreiding van 
het ballastgewicht voorin. 
Dat betekent wel dat de diep-
gang groter wordt (gunstig 
zwaartepunt). Stel u heeft 
300 kg extra aangebracht, 
dan moet u ook 300 kg ballast 
voorin brengen. Het totaal 
gewicht is dan 600 kg toege-
nomen. Betrekken we dat op 
de diepgang en nemen we aan 
dat de waterverplaatsing 5 
ton is, dan kan de diepgang 
met 25 cm toenemen. De door 
u voorgestelde liftkracht met 
behulp van een doos kan ook 
goed werken. De liftkracht is, 
rekening houdend met het ei-
gen gewicht van de doos 
(staalplaat 3 mm) ongeveer 
475 kg (630 kg waterver-
plaatsing minus het eigen ge-
wicht van 155 kg). Het is dui-
delijk dat de vormgeving van 
de doos aangepast moet wor-
den aan het schip. Zoals het 
op de schets is afgebeeld gaat 
het u rendement kosten. Het 
nadeel van deze constructie is 
dat het schip hoger op het 
water blijf t liggen en dus 
windgevoeliger wordt. Ik heb 
begrepen dat u dit met de 
nieuwe kiel wil t compense-
ren. Het zwaartepunt zal ook 
daardoor iets omhoog gaan 
hetgeen de stabiliteit van het 
schip ongunstig beïnvloedt. 
Was uw schip voor dat de 
nieuwe badkamer was aan-
gebracht prima, bouw dan 
een doos (gestroomlijnd) met 
de zelfde lif t als het gewicht 
van de badkamer. Vraag de 
bouwer van uw jacht advies 
over de bevestiging, mis-
schien kent hij dit probleem. 
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Kinderziekten onder de knie 

Waterspor t kan meewerke n 
aan snelhei d Krammerslui s 

Watersporters hebben het 
zelf enigszins in de hand hoe 
snel ze worden geschut in de 
Krammersluizen. Er zit na-
melijk niet alleen een seizoen-
piek in het aantal jachten dat 
komt schutten (de maanden 
jul i en augustus) maar ook is 
er een dagelijkse spits. En wel 
van 12 tot 17 uur. 
'Wie 's morgens om tien uur 
of 's avonds na zes uur bij de 
sluis komt, zal zelden hoeven 
te wachten', aldus ir. J. 
Daamen van de directie Zee-
land van Rijkswaterstaat. 

Van belang is verder dat men 
vlot de sluis in- en uitvaart. 
Komt men door de jachten-
sluis dan moet men doorva-
ren tot voor in de sluis en niet 
ergens in het midden vastma-
ken, waardoor er stagnaties 
ontstaan bij het naar binnen-
varen van de schepen, die 
men achter zich heeft. Wordt 
men naar de beroepsvaart-
sluizen verwezen, dan moet 
men ook, zodra het sluisper-
soneel daarom vraagt, vlot 
naar binnenvaren. 
Maak tenslotte (noodgeval-
len doorgelaten), geen ge-
bruik van de marifoon, maar 
luister naar de luidsprekers. 
Rijkswaterstaat heeft boven-
dien zelf een aantal maatre-
gelen genomen (zie ook 
M O T O R B O OT van mei) 
om de vlotte afwikkeling van 
de pleziervaart te bevor-
deren. 

Die maatregelen zijn geno-
men naar aanleiding van de 
klachten over het slechte 
functioneren van de sluis in 
1987. Rijkswaterstaat heeft 
die klachten laten onderzoe-
ken: de meeste blijken een ge-
volg te zijn van een samen-
loop van omstandigheden en 
van psychologische factoren. 
'We konden het hier eigenlijk 
niet goed doen', zegt de heer 
Daamen, 'omdat deze slui-
zen nu eenmaal een verslech-
tering betekenen voor de 
scheepvaart, die hier eerst 
immers gewoon kon doorva-
ren. Daar komt nog bij dat 
men na het sluiten van de 
dammen een poosje van de 
sluizen gebruik heeft kunnen 
maken zonder dat het zout en 
zoetwaterscheidingsysteem 
nog functioneerde. Het water 
was immers aan beide kanten 
nog zout. Toen dat in gebruik 
werd genomen betekende dat 

een vertraging, omdat het nu 
eenmaal tijd kost'. 
Een paar andere complica-
ties waren: 
- toen het water nog aan bei-
de kanten van de sluis zout 
was, kon het computerge-
stuurde zout- en zoetschei-
dingsysteem nog niet worden 
afgeregeld; 
— toen het systeem wel kon 
worden afgeregeld traden er 
nogal wat storingen op, 
waardoor het sluisbedrijf 
steeds stilviel; één van de 
meest voorkomende was het 
haperen van de schuiven in 
de zijkanten van de sluizen 
waardoor zoet water wordt 
aangevoerd; als zo'n schuif 
haperde zette de computer 
het hele systeem stil tot een 
monteur een reserveschuif 
had ingeschakeld en dan kon 
er verder worden geschut. 

* Schematisch overzicht van de 
drukte bij de Krammersluis. Als 
er meer dan 25 boten per uur 
komen kan de sluis het niet meer 
aan Doorgaans gebeurt dat al-
leen 's middags in de zomer-
maanden. 

Dat is veranderd; de compu-
ter stelt nu zelf die reserve-
schuif in werking, zodat het 
schutbedrijf door kan gaan 
terwijl een monteur de uitge-
vallen schuif herstelt. 

Ir . Daamen wijst erop dat dat 
soort kinderziekten normaal 
wordt ontdekt, voordat een 
nieuwe sluis in gebruik wordt 
gesteld. 'Maar dat kon hier 
nu eenmaal niet omdat de 
scheepvaart moest door-
gaan', vertelt hij. 
De grillige storingen aan de 

* Het sluizencomplex in de 
Krammer. 

grote sluizen hadden ook een 
wat chaotische weerslag op 
het schutten van de recreatie-
vaart. Aanvankelijk werd de 
pleziervaart meteen naar een 
grote sluis verwezen als de 
jachtensluis te druk werd. 
Dat leidde evenwel in de 
voorhavens tot conflicten 
tussen de beroeps- en plezier-
vaart als één van die grote 
sluizen plotseling uitviel. 
Daarna werd besloten de 
jachten te verzamelen in de 
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* Krammersluis 
jachtensluis het aanbod niet jachten in aantocht waren, 

voorhavens van de jachten- aankon. En daarbij gebeurde En die moesten dan hals over 
sluis, om ze en bloc naar een het meermalen dat die grote kop terug gedirigeerd wor-
grote sluis te roepen als de sluis dan uitviel terwijl de den naar de jachtensluis. 

Daar komt nog bij dat er 
steeds jachten waren die de 
verwijzingspijlen op de ha-
venhoofden negeerden. Ook 
die moesten terug worden ge-
stuurd. 

Het sluizencomplex is de kin-
derziektes inmiddels te bo-
ven ('Tachtig procent van de 
storingen zijn weg of niet 
meer merkbaar voor de 
scheepvaart', zegt ir. Daa-
men). En Rijkswaterstaat, 
dat dit jaar rekent op ruim 
35.000 pleziervaartuigen (en 
50.000 beroepsvaartuigen), 
verwacht een redelijk vlotte 
afwikkeling van de plezier-
vaart, die steeds naar de grote 
sluizen verwezen zal worden 
als het te druk is bij de jach-
tensluis. Daartoe zijn, zoals 
gemeld, afmeersteigers voor 
jachten gemaakt in de voor-
havens van de grote sluizen, 
zodat men niet tussen de be-
roepsvaart hoeft vast te ma-
ken om op het schutten te 
wachten. Pleziervaart zal 
steeds een plaatsje krijgen 
achter in de sluizen. 
Deze maatregelen zijn geno-
men in overleg met de organi-
saties in de watersport en de 
binnenvaart. 

Het passeren van het sluizen 
complex zal in het zomersei-
zoen gemiddeld anderhalf 
uur kosten (waarvan het 
schutten zelf ongeveer een 
halfuur vergt) en buiten het 
seizoen ongeveer een uur. 

De oplossing van alle proble-
men zou uiteraard het in ge-
bruik stellen zijn van de twee-
de jachtensluis, waarvan de 
betonnen bak compleet met 
deuren al gereed is. Afbouw 
zal evenwel nog wel een aan-
tal jaren op zich laten wach-
ten vanwege de hoge kosten: 
ƒ 11 miljoen. 
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Sluis houd t 90 
procen t zout tegen 

Het zoet/zout-scheidingsys-
teem in de Krammersluizen 
is een variant op een Frans 
idee, dat voor het eerst is toe-
gepast in de zeesluizen van 
Duinkerken. Het idee is om 
het zwaardere zoute water 
onder uit de sluiskolk weg te 
zuigen en tegelijkertijd zoet 
water toe te voeren, dat op het 

zoute water blijf t drijven. 
Zo wordt voorkomen dat het 
zoute water doordringt in het 
zoetwatergebied. In Duin-
kerken wordt op die manier 
ruim de helft van het zout 
tegengehouden. 
Door de grote mate van per-
fectie (ingegeven door de po-
litieke eis dat het Zoommeer 
zoet zou worden) houdt het 
Krammercomplex 90 pro-
cent van het zout tegen (zon-
der het systeem zou per 
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u w IDEE 

Rusti g voo r 
anker ligge n 
Wanneer uw motorboot op 
de stroom of op de wind ten 
anker liggende rusteloos 
blijf t draaien en een 2e anker, 
of aan boord gedraaid vast 
gezet roer geen oplossing 
brengt, dan kan het volgende 
idee hier uitkomst brengen. 
We gaan het achterschip vast 
zetten op onze ankerketting. 
Denkt u maar aan een 'ach-
terspring' naar de ketting. 
Ons schip komt dan in een 
soort 'spruit' te hangen, (zie 
schets) We vragen hierdoor 
meer houdkracht van het an-
ker. Daarom (ruim) ketting 
bij steken. 
Nu halen we een draad (of 

lijn ) van het achterschip, bui-
ten alles om, naar voren en 
sluiten het oog op ketting 
(knevel gebruiken tegen op 
schuiven). 
Vervolgens beleggen we de 
draad op de achterbolder en 
steken naar behoefte nog wat 
ketting. 
Ons schip komt nu onder een 
hoek wat overstrooms te lig-
gen en kan niet meer draaien. 
Bij komende prettige om-
standigheid: we hebben lij 
gemaakt voor bijvoorbeeld 
zwemmen of vissen. 
Boven beschreven manoeu-
vre stond destijds in Indië be-
kend als onderhalen (om bij 
zeegang lij te maken voor bij 
het voorschip liggende lich-
ters). 

W. Binnendijk, Driehuis 

Motorboo t plaats t uw idee! 
Laat het ons weten als u ook 
iets handigs hebt bedacht of 
gemaakt waar anderen ple-
zier van kunnen hebben en 
dat ze ook zelf kunnen 
maken. 
Omschrijf uw vinding, vertel 
hoe het gemaakt moet wor-
den en voeg er schetsen of 
foto's bij . 

Wij maken elke maand een 
keus uit de aanbiedingen. Die 
publiceren wij in deze ru-
briek. 
Voor tips die worden ge-
plaatst ontvangt de inzender 
ƒ 5 0 ,— tipgeld. 
Opzenden aan: Redactie 
Motorboot, Goudsesingel 
86,3011 K D Rotterdam. 

Krammerslui s 
Vervolg van vorige pagina. 

schutting 500 kilo zout in het 
Zoommeer terecht komen). 
Het systeem is in ons land 
eerder toegepast bij de 
Kreekraksluizen. 
Het principe van het zout/ 
zoet-scheidingsysteem is dat 
bij gesloten sluis het zoete 
water in de sluiskolk wordt 
vervangen door zout of omge-
keerd, afhankelijk van de 
richting waarin het geschutte 
schip vaart. Bij het schei-
dingsysteem horen een bas-
sin van 45 ha met een lage 
waterstand en een bassin van 
40 ha met een hoge water-
stand. De schutkolken staan 
met deze bassins en met de 
Oosterschelde (Slaak) in ver-
binding door een stelsel van 
riolen en doorlaatwerken. 
In de sluiswanden zitten ope-
ningen die met schuiven zijn 
afgesloten. Door deze schui-
ven te openen, kan men zoet 
water vanuit het Zoommeer-
de sluizen zijn zoals gezegd, 
niet omgeven door grond 
maar door zoet water - door 
de openingen in- en uitlaten. 
Het inlaten van dit water is 

mogelijk als tegelijkertijd 
evenveel zout water via de 
geperforeerde vloer en door 
de riolen en het uitlaatwerk 
wegloopt naar het lage bek-
ken. Zo wordt het zoute water 
in de gesloten sluis dus ver-
vangen door zoet water, dat 
van bovenaf wordt ingelaten. 
Al s de schutkolk met zout wa-
ter moet worden gevuld - dus 
als er een schip van het 
Zoommeer naar de Ooster-
schelde moet — laat men dit 
zoute water vanuit het hoge 
bekken via het inlaatwerk, de 
riolen en de geperforeerde 
vloer van onderen in de sluis 
lopen. Daar zout water 
zwaarder is dan zoet water 
vermengen beide soorten 
zich vrijwel niet. Het zoute 
water duwt het zoete water 
naar boven, totdat dit door de 
genoemde openingen in de 
sluiswand naar buiten is ge-
stroomd. Hierbij wordt de 
sluis dus van onderen af van 
zout water voorzien. Afhan-
kelijk van de waterstand op 
de Oosterschelde hoeft in be-
paalde perioden geen ge-
bruik te worden gemaakt van 
beide bassins, maar neemt de 
Oosterschelde die functie 
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Eind augustus 1986 trokken 
drie Nederlanders wereld-
wijd de aandacht door met de 
ballon Dutch Vikin g in re-
cordtijd de atlantische over-
steek van St. John 's in Cana-
da naar Nederland te maken. 
Na een tocht van eenenvijftig 
uur en twintig minuten, gro-
tendeels afgelegd op een 
hoogte van vijfduizend me-
ter, landde de Dutch Vikin g 
in het veld bij Almere. Met de 
tocht werden twee wereldre-
cords (hoogte en afstand) en 
drie nationale records (hoog-
te, afstand en duur) ge-
broken. 

Twee van de drie beman-
ningsleden van toen maken 
in deze dagen de oversteek 
opnieuw, langs precies de-
zelfde route, maar dan over 
zee. Hun vaartuig is de (red-
ding-)capsule die indertijd 
onder de ballon hing en die 
voor de gelegenheid nu is om-
gebouwd tot motorboot. 
De varende oversteek wordt 
gemaakt door de vlieger-in-
structeur Henk Brink en de 
vlieger bij de Koninklijk e 
Luchtmacht Willem Hage-
man. De vrouw van Henk 
Brink, Evelien, die twee jaar 
terug de ballontocht mee-
maakte, is nu niet van de par-
tij . Het echtpaar Brink heeft 
inmiddels een dochter gekre-
gen voor wie moet worden 
gezorgd; bovendien bereidt 
Evelien Brink zich voor op 
een studie medicijnen, wat 
ook al maakte dat haar de 
vaartocht niet gelegen kwam. 
De vliegers hebben de afgelo-
pen vier maanden een om-
vangrijk trainingsprogram-
ma afgewerkt om zich een 
aantal nautische vaardighe-
den eigen te maken en zich 
vertrouwd te maken met de 
bewegingen van de 'Dutch 
Vikin g 88', zoals de capsule is 
gedoopt. 

De oefentochten werden, met 
IJmuiden als uitgangspunt, 
grotendeels buitengaats on-
dernomen. Zij waren ook wel 
nodig: geen van de twee man-
nen kon bogen op noemens-
waardige marit ieme erva-
ring. ' In die vier maanden 
heb ik meer gevaren, dan in 
de vijfentwintig jaar daar-
voor,' aldus Brink. 'En Wil -
lem Hageman kon goed uit de 
voeten met een surfplank, 
maar dat was ook alles.' Bei-
den zijn intussen intensief in-

Vlieger s met reddingcapsul e 
de Atlantisch e Oceaan over 

Door Ben van Rosendaal 

In  het Canadese St. John's gaan op 1 juli  twee Nederlandse 
vliegers van start voor een transatlantische vaartocht van 
4500 kilometer. Zij  maken de reis in een gemotoriseerde 
reddingcapsule, zeseneenhalve meter lang en eerder gebruikt 
als 'gondel' tijdens een spectaculaire ballonvaart over dezelf-
de route. 

gewijd in de geheimen van 
het varen op zee door Cor 
Bouman uit IJmuiden, ge-
pensioneerd kapitein van een 
loodsboot. 
Brink maakt zich over de 
nautische kanten van de 
tocht dan ook weinig zorgen. 
'De capsule is zeewaardig en 
trotseert golven van drie me-
ter hoogte met groot gemak, 
zoals we zelf tijdens de proef-
tochten hebben ervaren. Dat 
geeft vertrouwen. De naviga-
tie en communicatie bij het 
varen zijn exact dezelfde als 
bij het vliegen en leveren voor 
ons geen problemen op. Voor 
zeeziekte hoeven we niet 
bang te zijn; het staat vast dat 
wij daar als vliegers geen last 
van hebben. Het enige is dat 
zich een aantal specifieke me-
teorologische omstandighe-
den voordoen, die om bijzon-
dere aandacht vragen. De 
eerste duizend kilometer gaat 
de tocht door intensieve mist-
gebieden, waar bovendien 
zo'n acht tot tien grote ijsber-
gen ronddrijven.' 
De totale lengte van de over-
steek is 4500 kilometer. De 
Dutch Vikin g 88 steekt in St. 
John's van wal op 1 juli . Bij 
een gemiddelde snelheid van 
een kleine tien kilometer per 

uur gaan Brink en Hageman 
uit van een theoretische vaar-
duur van negentien dagen. 
Tijdens de gehele tocht wor-
den zij begeleid door de afde-
ling Scheepsroutering van 
het KNMI . 
De aankomsthaven zal Al -
mere zijn, waar twee jaar te-
rug ook de ballon Dutch Vi -
king na een razendsnelle 
vlucht over de Atlantische 
Oceaan weer aan de grond 
kwam. 'Die toevallige lan-
dingsplaats heeft Almere 
toen wereldwijd in het 
nieuws gebracht,' aldus 
Brink. 
'Wij vonden het een aardig 
idee varend precies dezelfde 
route als destijds te volgen en 
dus opnieuw Almere als punt 
van aankomst te kiezen. De 
gemeente doet enthousiast 
mee en is een van de sponsors 
nu.' 

Eén kooi 
De capsule is indertijd door 
de werf Mulder en Rijke in 
IJmuiden gebouwd om tij -
dens de ballontocht te dienen 
als verblijf voor de beman-
ning en als reddingboot voor 
het geval zich onderweg pro-
blemen zouden voordoen. In 
die laatste functie hebben 

* De reddingcapsule Dutch Vi-
king in IJmuiden. 

Brink en zijn vrouw ook 
daadwerkelijk ervaring met 
de capsule opgedaan. Dat 
was toen zij een jaar voor de 
geslaagde recordvlucht een 
eerdere poging deden. De ex-
peditie kwam die keer tot een 
snel einde toen één dag na het 
vertrek uit St. John 's de bal-
lon scheurde en de beman-
ning, overigens veilig in de 
capsule, in zee terecht kwam. 
De capsule, hoewel uiterst 
zeewaardig, is niet meer dan 
een notedop van zeseneen-
halve meter lengte. Zij kan 
hermetisch worden afgeslo-
ten en is zelfrichtend. Komt 
zij ondersteboven in het wa-
ter te liggen, dan wordt auto-
matisch een grote ballon op-
geblazen die zorgt voor een 
extra moment om haar weer 
in dejuiste positie te brengen. 
Voor de atlantische vaar-
tocht is zij nu uitgerust met 
een drie-cilinder Volvo Penta 
dieselmotor van 28 pk met 
gesloten koelcircuit en met 
brandstoftanks van in totaal 
elfhonderd liter. Hiermee 
kan de Dutch Viking 88 de 
oversteek maken zonder bij-
tanken. 

Het binnenste van de capsule 
is volgestouwd met elektroni-
ca. Er is apparatuur voor sa-
tellietnavigatie en -commu-
nicatie aan boord, naast een 
krachtige korte-golfzender. 
Een computer zorgt ervoor 
dat alle gegevens die bij het 
navigeren van belang zijn, 
van één klein schermpje vlak 
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bij de stuurstand kunnen 
worden afgelezen. Speciale 
voorzieningen werden ge-
troffen om voor het klaarma-
ken van de maaltijden tijdens 
de overtocht een magnetron-
oven te kunnen gebruiken. 
Bij dat alles is er maar één 
kooi aan boord waarin de op-
varenden om beurten zullen 
moeten slapen in wachten 
van vier uur op en vier uur af 
De capsule heeft verder een 
korte mast gekregen, waar-
aan een klein driehoekig 
steunzeil kan worden gehe-
sen. Het moet de capsule, die 
geen kiel heeft en niet meer 
dan een meter in het water 
steekt, wat meer stabiliteit 
geven. Aan de mast is de ra-
dar bevestigd en op de top 
bevindt zich een kleine video-
camera. Deze laatste kan van 
de cabine uit worden rondge-
draaid. De beelden die zij op-
neemt van de buitenwereld, 
kunnen binnen op een klein 
scherm worden afgelezen. 
Bij het gereedmaken van de 
Dutch Vikin g 88 is weinig 
aan het toeval overgelaten. 
Zo heeft T NO speciale voor-
zieningen in de cabine getrof-
fen om de geluidshinder te 
beperken en ook maatregelen 
genomen om te voorkomen 
dat de twee bemanningsle-
den zich tijdens zwaar weer 
aan onderdelen van het inte-
rieur zouden kunnen ver-
wonden. Een gedegen voor-
bereiding van een tocht is 
Brink wel toevertrouwd. 
Voor de ballonvaart van 
1986 verbleven hij en zijn 
tochtgenoten een week lang 
in een diepvriescel bij een 
temperatuur van eenentwin-
tig graden Celcius onder nul, 
om zo de omstandigheden te 
ervaren die zij ook op vijfdui -
zend meter hoogte konden 
verwachten. Op dezelfde ma-
nier werd toen ook de appara-
tuur getest, in een vriescel die 
vol lag met diepgevroren 
reeruggen. 

Hig h tech 
Henk Brink ziet de uitzon-
derlijke tochten die hij onder-
neemt, de ballonvaart zo 
goed als nu de varende trans-
atlantische oversteek, niet 
graag als 'stunts' aangeduid. 

'Het heeft in mijn ogen niets 
met stunten te maken,' zegt 
hij kort voor het vertrek naar 

Grati s bellen 
in Belgi ë 
Belgische lezers kunnen 
gratis bellen voor een 
abonnement. En wel 
nummer: 

1 1 . 5 5 . 55 (zonder zone-
nummer) van Teleservice 
België. Dagelijks tot 22.00 
uur bereikbaar, behalve 
op zondag. 

St. John 's. 'Het gaat om high-
tech projecten, waarin wordt 
geprobeerd op technisch ge-
bied aan trendsetting te 
doen. De uitdaging ligt dan 

ook primair op het technische 
vlak.' 
In deze benadering ligt voor 
hem ook de verklaring voor 
de ruime medewerking die hij 
ook nu weer, zoals ook voor 
de ballontocht, heeft gekre-
gen van tal van sponsors uit 
het bedrijfsleven en van insti-
tuten als het K N M I , T NO en 
de Europese ruimtevaartor-
ganisatie Estec. Brink: 'De 
kosten van de overtocht zijn 
begroot op zo'n acht ton. Het 
geld was binnen enkele 
maanden bijeen. Zoiets kan 
alleen wanneer je met een 
goed verhaal, een goed plan 
komt.' 

Hoe dat zij, aan ideeën voor 
nog meer spectaculaire expe-
dities in de toekomst heeft 

* Henk Brink. 

Brink geen gebrek. Zo speelt 
hij met de gedachte aan een 
nieuwe record poging per bal-
lon, maar dan met zo'n vijfti g 
mensen aan boord van een 
reusachtige capsule. 'En mis-
schien dat we de Dutch Vi -
king 88 na de tocht over de 
Atlantische Oceaan nog een 
derde keer gaan gebruiken, 
maar dan voor een tocht over 
land. Zij zou dan moeten 
worden omgebouwd tot een 
soort amfibievoertuig. Ook 
dan gaat het weer om de tech-
nische uitdaging, om het be-
zig zijn met iets bijzonders op 
technisch gebied. Dat vind ik 
leuk en het maakt dan niet uit 
of het gaat om vliegen, varen, 
rijden of bergbeklimmen.' 

Pijle r 
Wie de hoofdvaarroutes door 
Amsterdam voer kon van één 
ding zeker zijn: er waren geen 
brugpijlers in het midden van 
de kanalen. Als je maar midden-
in bleef kon je rustig genieten 
van het vele dat er rondom te 
zien is. 
Maar dat is voorbij. Ook hier 
heeft de vernieuwing toegesla-
gen. Halverwege de druk beva-
ren route tussen deAmstel en de 
Nieuwe Meersluis (route D in 
de ANWB-almanak) is bij de 
Minervalaan een brug ge-
bouwd, de 14e in dat stuk, met 
een pijler precies in het midden. 
Natuurlijk kun je zeggen dat 
het een nuttige brug is en dal 
wie goed uitkijkt geen pro-

bleem zol hebben. Als je wat 
prevenlief denkt is er meer van 
te zeggen. Zo vind ik het niet 
logisch in een lange rij  van 
middendoorvaarten er één an-
ders te maken. Want in het 
donker is het zicht soms slecht 
en, net als op de weg, zijn er op 
het water wel eens stuurlieden 
die een (paar) neutje(s) te veel 

op hebben en niet meer zo helder 
zien. De architect van de brug 
zal wel niet aan zulke prozaï-
sche dingen hebben gedacht. 

Maar waarom heeft de ge-
meente dan wel die zware pa-
len naast de pijlers gezet.'' 

Bert Houwink 
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Eén marifoonkanaal (19) 
voor  regio Dordrecht 

op 1 juni 1988 is binnen de regio Dordrecht het marifoon-
blokkanaall9 ingevoerd. Daarmee is een einde gekomen aan 
de situatie waarin het marifoonverkeer binnen de regio 
Dordrecht over meerdere kanalen werd afgewikkeld. 

Kanaal 19 wordt nu gebruikt 
voor alle nautische informa-
tie, zowel tussen de schepen 
onderling als van de schepen 
met de verkeerspost Dor-
drecht. Dat is het geval onder 
alle omstandigheden, dus 
ook bij mist. Ook de informa-
tie over de doorvaart van 
bruggen wordt op kanaal 19 
gegeven. Schippers dienen 
bij het binnenvaren van het 
blokgebied over te schakelen 
naar kanaal 19, daarop 
voortdurend uit te luisteren 
en dit kanaal ook te gebrui-
ken, (in plaats van kanaal 
10). 
De wijziging heeft tot doel de 

Km 982,6 

veiligheid van de scheep-
vaart in het gebied te verho-
gen. Het effect zal wat dat 
betreft des te groter zijn als, 
zo heeft Rijkswaterstaat la-
ten weten, de nodige discipli-
ne bij het voeren van gesprek-
ken in acht wordt genomen, 
de berichtgeving kort en za-
kelijk wordt gehouden, er 
geen onnodige meldingen 
worden gedaan en tijdig 
vooraf kennis wordt gegeven 
van manoeuvres die conse-
quenties hebben voor de ove-
rige vaart. 

Het werkingsgebied van het 
marifoon-blokkanaal 19 
wordt, met inbegrip van de 

daar gelegen havenbekkens, 
begrensd door: Dordtsche 
Ki l (km. 982.6), Oude Maas 
(km. 982.6), Noord/Riet-
baan (km. 978), Beneden 
Merwede (km. 972) en Wan-
tij (Prins Hendrikbrug). 
Rijkswaterstaat heeft een 
brochure uitgegeven waarin 
de nieuwe regeling kort is ver-
meld. Zij wordt door de ope-
rationele diensten van Rijks-
waterstaat op ruime schaal 
verspreid. Zij kan ook wor-
den besteld bij het Bureau 
Scheepvaartreglementering 
en vervoer gevaarlijke stoffen 
van de directie Benedenrivie-
ren, Postbus 137, 3300 AC 
Dordrecht, telefoon 078-
132266, toestel 253/252. 

* Het werkingsgebied van liet 
marifoon-blol<l<anaal 19 voor de 
regio Dordrectit 

Km 972 

DORDRECHT 

r : 

KEERSPOST DORDRECHT 

KANAA L 19 

Km 982.6 

Marifoni e 
Het marifoonkanaal 22 van 
de Laakbrug in Den Haag is 
gewijzigd in marifoonkanaal 
20. De scheepvaart wordt 
verzocht zich tijdig te 
melden. 
De Spijkenisserbrug is in-
middels bereikbaar op het 
marifoonkanaal 18. 
De Geestbrug en de Hoorn-
brug in Rijswijk zijn onlangs 
uitgerust met een marifoon-
walstation werkend op ka-
naal 20. 
De onderstaande kunstwer-
ken over het Noordhol-
landsch Kanaal zijn op ka-
naal 20 bereikbaar:de Kooy-
brug te Den Helder; de 
Kooysluys te Den Helder (al-
leen ontvangen); de Burger-
vlotbrug te Burgerbrug; de 
Stolpener basculebrug, als-
mede de Stolpener ophaal-
brug en de Zijperbrug, gele-
gen over het Schagerkanaal. 
De Sint Maartensvlotbrug te 
Zijpe, de vlotbrug in Het 
Zand en de Schoorldammer-
brug zijn ingericht met ont-
vangers voor kanaal 20. 

Waterlijn: 
06 - 910 910 20 
Ook dit jaar weer kan de wa-
tertoerist telefonisch voor 
hem belangrijke actuele in-
formatie krijgen via de 
ANW B Waterlijn. De dienst 
kan nu via één nummer wor-
den bereikt, ongeacht de 
plaats van waaruit wordt ge-
beld. Het nummer is: 06-
910 910 20. De kosten van dit 
06-nummer zijn ongeveer 
vijfti g cent per minuut. 
De ANWB Waterlijn, waar-
voor de ANWB samenwerkt 
met de Rijkspolitie te water 
en Rijkswaterstaat, geeft in-
formatie over: stremmingen 
en doorvaartbeperkingen op 
de doorgaande vaarroutes; 
tijdelijk e beperkingen van de 
bediening van bruggen en 
sluizen; de drukte op het 
water. 
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KNBR D bezorgd over  dal ing van het ledental 
Het aantal leden \ an de Ko-
ninklijk e Nederlandse Bond 
tot het Redden van Drenke-
lingen (KNBRD) is in drie 
jaar tijd met bijna tweedui-

Zeesluis Delfzijl 
ook zondag open 

In aansluiting op het nieuwe 
Damsterdiepcircuit (Delf-
zijl-Groningen via het Dam-
sterdiep en het Eemskanaal) 
wil de gemeente Delfzijl de 
komende zomer de zeesluis 
en -brug ook op zondagen ge-
deeltelijk openstellen. Vanaf 
mei tot half september zou-
den beide kunstwerken 
's ochtends rond half negen 
minstens een uur en 's mid-
dags rond vij f uur minstens 
een uur open moeten zijn. 
Het Damsterdiepcircuit 

wordt vrijwel geheel voorzien 
van elektrische kunstwerken, 
die met een sleutel door de 
vaarrecreant kunnen worden 
bediend. Hoewel het een pro-
vinciaal plan is, draaien de 
gemeenten voor de kosten op. 
Een aantal gemeenten heeft 
al overwogen een vaarbelas-
ting in te voeren om die kos-
ten te dekken. 

Roestvrij-
stalen 
kachels en 
fornuizen 
Scheepstuigerij Rolf Verheij 
in Maarssen brengt een serie 
kachels en ovens op de markt 
van het Canadese merk 
Dickinson. Het gaat om een 
serie van vier dieselgestookte 
roestvrijstalen kachels met 
een capaciteit van ongeveer 
2500 tot 5000 calorieën per 
uur. 
De prijzen van de kacheltjes 
lopen uiteen van 1335 gulden 
tot 1540 gulden. Er is ook een 
kachteltje dat geschikt is voor 
vaste brandstoffen. Prijs 
ƒ 650,-. 
Inlichtingen: tuigerij Ver-
heij, telefoon 03465-67047. 

zend teruggelopen. De secre-
taris van de bond, J. G. Bisen-
berger, signaleert deze gang 
van zaken met enige zorg in 
het jaarverslag over 1987. 
In 1984 telde de KNBRD 
33.838 leden, bij het afsluiten 
van de telling voor 1987 wa-
ren er 31.857. In het verslag-
jaar bedroeg de daling meer 
dan twee procent. Een derge-
lijk e terugloop is niet te ac-
cepteren, aldus de secretaris, 
die vervolgens stelt dat er met 
man en macht gewerkt zal 
moeten worden om het tij te 
keren. 

Een gelijksoortige opwek-
king deed hij ook al in het 
jaarverslag over 1986. Ver-
volgens ontwikkelde het be-
stuur enkele initiatieven om 
de kwestie aan te pakken. 
Onder andere werd de leden 
naar hun mening gevraagd 
over de eventuele invoering 
van nieuwe vormen van bre-
vetten en diploma's voor de 
verschillende categorieën le-
den van de bond. 

'De respons op de peiling was 
boven alle verwachting,' zo 
laat de secretaris in het ver-

's-Gravenhage heeft als eer-
ste kustplaats in ons land toe-
stemming gegeven voor het 
openen van een parasail-
school. De onderneming gaat 
haar activiteiten uitoefenen 
tussen de Pier en het Carlton 
Beach Hotel in Scheve-
ningen. 
Het valschermzweven, zoals 
de sport officieel heet, is in 
1972 overgewaaid uit Ameri-
ka. In dat land is deze sport 
een onderdeel van de vliege-
niersopleiding. In Nederland 
wordt op negen lokaties in 
verenigingsverband gepara-
sailed. 
Wat is nu eigenlijk parasai-
len? De beoefenaar wordt 
zwevend aan een parachute 
voortgetrokken door een auto 
of een boot. In Scheveningen 
wordt een speciaal voor deze 

slag over 1987 aan de leden 
weten. 'U sprak zich ook zeer 
duidelijk u i t : ' - waarna hij in 
zijn tekst een grote lege ruim-
te laat volgen. 
Het bestuur beraadt zich op 
de mogelijkheden om iets aan 
het verloop te doen. 

Rampenbestr i jding 
Teleurstelling klinkt in het 
jaarverslag ook door over de 
gang van zaken bij het over-
leg over een geformaliseerd 
samenwerkingsverband in 
het kader van de grootschali-
ge rampenbestrijding. Op 
uitnodiging van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken 
ging de bond zeer voortva-
rend en met veel inzet aan het 
werk om uiteindelijk in jul i 
1987 een, inmiddels vij f keer 
herschreven, concept-raam-
werk met knelpunten en aan-
gegeven prioriteiten aan het 
ministerie te sturen. Hoewel 
een reactie binnen enkele 
maanden was toegezegd, valt 
uit het jaarverslag op te ma-
ken dat sindsdien niets meer 
van het ministerie is verno-
men. 'Vol verwachting en ge-
laten zullen wij de ontwikke-

lucht-watersport ontworpen 
boot gebruikt. 
Het vaartuig is voorzien van 
een verlengd achterdek, dat 
als start-, en landingsplaats 
dienst doet. De leerlingen 
blijven aan de boot verbon-
den met een lijn . Deze verbin-
dingskapel kan door middel 
van een hydraulische lier ge-
vierd of ingehaald worden. 

Het team gaat in het voor-, en 
naseizoen in clubverband pa-
rasailen. In het hoogseizoen 
kunnen de strandbezoekers 
een rondje achter de boot 
maken. Daarnaast worden 
groepsarrangementen, oplei-
dingen, en demonstraties ge-
organiseerd. De watersport-
school beschikt ook over een 
vergunning om te waterskiën 
op zee. 

lingen afwachten,' aldus het 
jaarverslag. 

Waalbocht 
verbeterd 
Sinds april is de verbetering 
van de scherpe bocht in de 
Waal bij Nijmegen zover ge-
reed dat deze geen knelpunt 
voor de scheepvaart meer 
vormt. Voor de scheepvaart 
betekent dit een grote voor-
uitgang: er is nu ten minste 
160 meter bevaarbare breed-
te beschikbaar, ook bij lage 
waterstanden, vergeleken met 
110 meter vroeger. Een van 
de belangrijke knelpunten in 
de vaarweg Rotterdam-Duits-
land is hiermee weggenomen. 
Voortaan kunnen twee vier-
baksduwstellen zonder op el-
kaar te wachten, ook bij lage 
waterstanden, de bocht bij 
Nijmegen passeren. Voor de 
zesbaksduwvaart gold een 
toelatingsvoorwaarde voor 
een waterstand van ten min-
ste NAP-I-10,00 m bij Lobith; 
deze kan nu worden gesteld 
op NAP-l-9,50 m bij Lobith. 
Destijds is tot deze verbete-
ring besloten als alternatief 
voor een radicale bochtaf-
snijding door de Ooypolder. 
De verbetering van de bocht 
is al enige jaren geleden inge-
zet met de verwijdering van 
de middenpijler van de 
spoorbrug bij Nijmegen. 
Daarna is de rivierbodem 
aangepakt. Eerst is de ondie-
pe binnenbocht aan de 
noordkant dieper gemaakt en 
gelijktijdi g is de diepe buiten-
bocht opgevuld en tegen uit-
sluiten beschermd door het 
aanbrengen van een vaste 
laag. In deze laag mag niet 
geankerd worden. Op de ver-
keersbrug in Nijmegen wordt 
een radar-remotepost opge-
steld, waardoor de verkeers-
post Nijmegen straks een 
goed overzicht van die lokatie 
krijgt . 

De werkzaamheden aan twee 
andere knelpuntem, de boch-
ten bij St. Andries en Zalt-
bommel, zijn momenteel in 
uitvoering. 

Valschermzweven 
met motorboot 
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Ligpiaatsenrerordening Friesland 

Aanleggen is vrij , 'stallen' 
verboden 

Ligplaatsenverordening Fri 

Aanleggen is vrij , 
verboden 

Wie met een boot Friesland bezoekt, krijgt dit seizoen voor het 
eerst te maken met de nieuwe Ligplaatsenverordening Fries-
land. Een van de belangrijkste regels daarvan houdt in dat 
het aanleggen vrij, maar het leeg achterlaten van een vaar-
tuig ('stallen') verboden is. 

Nieuwe haven 
voor passanten 
op Texel 

Texel heeft een nieuwe jacht-
haven voor  passanten. De ac-
commodatie, gelegen in Ou-
dcschild, werd op 18 mei offi-
cieel geopend door minister 
ir. G. J. M. Braks. Tegelijk 
met de nieuwe haven werd de 
vernieuwde en verlengde vis-
serijkade in Oudeschild in 
gebruik genomen. 

Boek en tentoonstelling 

Kaarten geven 
beeld van 
ontwikkelin g 
VOC 
'De VOC in de kaart geke-
ken' is de titel van een ten-
toonstelling die tot en met 21 
augustus te zien is in het Zui-
derzeemuseum. De expositie 
geeft een beeld van het reilen 
en zeilen van de kaartenka-
mers van de Verenigde Oost-
indische Compagnie van 
1602 tot 1799. 
Eén van de zaken die bij de 
VOC, met haar verschillen-
de vrij autonome 'kamers' in 
een aantal steden, centraal 
werden geregeld, was de ver-
strekking van kaarten en na-
vigatiemiddelen aan de 
Oostindiëvaarders. De ten-
toonstelling omvat meer dan 
250 kaarten, die voor het me-
rendeel nog nooit eerder voor 
een breed publiek te zien zijn 
geweest. 

De expositie is onderge-
bracht in Het Peperhuis, een 
voormalig pakhuis van de 
VOC dat nu deel uitmaakt 
van het Zuiderzeemuseum. 
Onder dezelfde titel als die 
van de tentoonstelling is bij 
de SDU-uitgeverij, voorheen 
de Staatsuitgeverij, een boek 
verschenen dat eveneens aan 
het kaartenmakersbedrijf 
van de VOC is gewijd. 
Het kost ƒ 29,90. 

Foto's 
Tot en met 23 oktober is in het 
museum ook de expositie 
'Het IJsselmeer en zijn vis-
sers' te bezichtigen. 

In de nieuwe verordening 
wordt onder 'aanleggen" be-
grepen het afmeren van een 
vaartuig aan een oever gedu-
rende de tijd dat de opvaren-
den op of bij het vaartuig 
recreatief verblijven. Een dag 
of wat op een mooi plekje blij -
ven liggen mag, zolang de be-
manning maar op of in de 
buurt van de boot blijft . 
Onder 'stallen' verstaat de 
verordening het leeg achter-
laten van een boot in het bui-
tengebied bij wijze van zo-
mer- of winterberging. De 
verordening spreekt in dit 
verband van 'het innemen 
van een ligplaats'. Dit 'stal-
len', anders dan in havens of 
aan een ligoever, is verboden. 
In gebieden waar een tekort 
is aan havens, zullen lig-

Met een spectaculaire 'Mari-
tieme Evenementenweek' zal 
Den Helder van 30 juni tot 5 
jul i het tweehonderdjarig be-
staan als havenstad vieren. 
Op 1 jul i neemt koningin 
Beatrix een internationale 
schepenschouw op het Mars-
diep af Aan deze schouw 
wordt deelgenomen door ma-
rine-eenheden uit zeven lan-
den van de Navo. Vooraf-
gaand aan deze gebeurtenis 
zullen aan de Helderse Zee-
dijk de nationale vlaggen 
worden gehesen van alle lan-
den van de wereld. 
Met dit vlaggenproject heeft 
Den Helder een wereldpri-
meur. De 170 nationale vlag-
gen zullen met 25 meter tus-
senruimte worden opgesteld 

oevers worden aangewezen, 
bij voorkeur binnen of vlak 
tegen bebouwde kommen 
aan. 
Het aanleggen is vrij , met uit-
zondering van een aantal erg 
kwetsbare oevers; hiervoor 
geldt een aanlegverbod. Het 
aanleggen, stallen, ankeren 
en varen in en door het riet is 
met de nieuwe verordening 
zonder meer verboden. 

De verordening geldt in prin-
cipe voor alle vaartuigen. 
Open roei- en visboten, be-
drijfsvaartuigen, permanent 
bewoonde woonschepen en 
vaartuigen bij een scheeps-
werf of reparatie-inrichting 
vallen echter niet onder de 
nieuwe regeling. Bij elke wo-
ning waarvan het erf direct 

op het dijklichaam van de 
'Monumentale Heldersche 
Zeewering', boven de zes ki-
lometer lange zeepromenade 
die Den Helder in een halve 
cirkel omsluit. 
De vlaggengalerij begint bij 
Lands End, de monding van 
de haven Het Nieuwe Diep, 
met de vlag van Afghanistan. 
Precies 4.225 meter verder 
wordt ter hoogte van Huis-
duinen, het oudste kustdorp 
van Den Helder, de rij afge-
sloten met de vlag van Zwit-
serland. 

Langs de vlaggengalerij zul-
len op zaterdag 2 jul i vierdui-
zend mensen een vier kilome-
ter lange menselijke keten 
vormen, dit op initiatief van 
vredesgroeperingen. 

aan het water  grenst, mag een 
boot worden afgemeerd, ook 
wanneer het gaat om een zo-
merwoning, een permanent 
bewoond woonschip of een 
woonwagen. 
De nieuwe verordening, ge-
maakt door het provinciaal 
bestuur van Friesland, legt 
de uitvoering van de regels bij 
de gemeentebesturen van 
Friesland. Bij deze instanties 
moeten dan ook eventuele 
ontheffingen worden aange-
vraagd. De Ligplaatsenver-
ordening Friesland is in de 
plaats gekomen van de Land-
schapsverordening Fries-
land 1975. Ontheffingen die 
op grond van deze laatste ver-
ordening zijn verleend, blij -
ven geldig tot uiterlijk 1 de-
cember 1989. 

Nieuwe boot 
van Palm 
Yachting 
en Jacabo 
Jacabo jachtbouw in Papen-
drccht gaat samenwerken 
met de scheepsbemiddelaar 
Palm Yachting in Den Briel. 
De bedrijven brengen geza-
menlijk een serie schepen op 
de markt onder de naam 
Palmkruiser. 
Het prototype dat onlangs is 
afgeleverd is een stalen krui-
ser met een lengte van 12.25 
meter; een breedte van 3,65 
meter en een diepgang van 1 
meter. Het wordt voortge-
stuwd door een 140 pk diesel. 
De samenwerking bestaat er-
uit dat Palm Yachting de 
kruisers verkoopt en dat Ja-
cabo ze bouwt. 
Jacabo gaat overigens ge-
woon door met de verkoop en 
produktie van de Jacabokrui-
sers. 

Inlichtingen over de nieuwe 
Palmkruiser bij Palm Yach-
ting, Den Briel, telefoon 
01810-16085. 

Den Helder  viert 
200-jarig bestaan 
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Nieuwe jachthaven in 
het Belgische Schoten 
Nederlandse 
vestiging 
Birchwood Boat 
Vorig jaar werd het Engelse 
botenbouwbedrijf Birch-
wood Boat International on-
derscheiden met 'The 
Queen's Award for Export 
Achievement 1987', de hoog-
ste Britse onderscheiding 
voor een onderneming die 
een uitzonderlijke export-
prestatie heeft geleverd. 
De verkoop- en produktiecij-
fcrs van Birchwood in het sei-
zoen 1986/87 sloegen alle re-
cords, mede door een flinke 
uitbreiding van de uitvoer 
naar de Verenigde Staten, 
Japan, Frankrijk, Italië, 
West-Duitsland, Denemar-
ken, Finland, Spanje en Grie-
kenland. 

Sinds kort is ook Nederland 
toegevoegd aan de lijst van 
landen waar Birchwood een 
eigen vestiging heeft. Het be-
drij f is gevestigd in Schie-
dam, de verkoop gebeurt in 
de jachthaven Meerzicht in 
Rijnsaterwoude. 
Voor meer informatie: Birch-
wood Boat Holland, telefoon 
010-4620533. 

Limburg s 
In het Middenlimburgse 
Maasbracht is een nieuwe 
onderneming in de boten-
transportwereld gestart: 
Biermans Yachttransport. 
Dat zij daarmee een gat in de 
internationale markt opvult, 
is in de korte bestaansperiode 
(vanaf 1 januari) al duidelijk 
bewezen met een snel groei-
ende orderportefeuille met 
opdrachtgevers uit meerdere 
Europese landen en uit het 
eigen Nederland. 
Een specialisme van dit be-
drijfi s de doordacht opgezet-
te vervoerplanning en -orga-
nisatie, waardoor 'loze' kilo-
meters zonder vracht worden 
vermeden. Een gevolg daar-

Langs het Kanaal van Dessel 
over Turnhout naar Schoten, 
vlak bij het centrum van 
Schoten, is een jachthaven in 
aanbouw. De plaats is goed 
gekozen want vlakbij bevin-
den zich supermarkten en al-
le mogelijke winkels, cafés en 
restaurants. Ook een water-
sportzaak en een oliehandel 
zijn in de buurt. Op 30 minu-
ten is men met het openbaar 
vervoer in centrum Antwer-
pen. Toch is het een zeer rus-
tige ligplaats in een kanaal 
met schoon water. 
De heer Leo Verdickt ver-
schafte ons de volgende in-
lichtingen: De naam van de 
oprichtende vereniging is 
SYC wat staat voor Schotcn-
se Yacht Club. Het adres van 
het secretariaat is: SYC, 56 
Julialei, 2130 Brasschaat. 
Telefoon 03-6516654 (van-
uit Nederland: 09-32-3-
6516654). 

Later wordt dit secretariaat 
overgebracht naar de haven 
zelf. Men is bezig met de 
bouw van drijvende steigers 
waarop drinkwaterkranen en 
elektriciteitsaansluitingen 
komen. 
Het sanitair wordt op de wal 
gebouwd evenals een kanti-
ne. Er is ook een terrein voor 

van relatief lage tarieven. 
Het internationale wegver-
keer- en met name het boten-
transport - vraagt de nodige 
inventiviteit van het ver-
voersbedrijf En vooral ook 
een lage inzet, waarbij essen-
tieel is dat de lading onbe-
schadigd en representatief 
wordt afgeleverd op de over-
eengekomen eindbestem-
ming. Het bedrijf beschikt 
over modern en goed geoutil-
leerd, doordacht geconstru-
eerd materieel waarmee de 
transporten veilig en accu-
raat kunnen worden uitge-
voerd. Een ander interessant 
aspect is dat de truck-diepla-
der-combinatie een volledig 

winterberging 'op het droge'. 
I n de jachthaven zullen onge-
veer 35 vaste ligplaatsen zijn 
en een aantal plaatsen voor 
passanten. Het terrein wordt 
omheind en er is toezicht. 
Voor passanten wordt 20 BFr 
per meter bootlengte en per 
dag berekend, drinkwater en 
elektra inbegrepen. 
Situatie: komende bij voor-
beeld van het Albertkanaal 
vaart men het kanaal van 
Schoten naar Turnhout op, 
passeert sluis 10 en 9 en de 
hefbrug 14. Vlak voorbij deze 
brug heeft men dan aan SB de 
kanaalkom waarin de SYC 
gevestigd is. De afstand vanaf 
het Albertkanaal tot aan de 
jachthaven is 1500 meter. 

Nog dit: om verzekerd te zijn 
van een vlotte bediening van 
sluizen 10 en 9 en brug 14 is 
het aan te raden vooraf te 
telefoneren naar sluismeester 
Rob Berrevoets die deze in-
stallatie bedient, met vermel-
ding van de vermoedelijke 
tij d van aankomst beneden 
sluis 10. Het telefoonnum-
mer is: 03-6584573. 
Het bestuur van de SYC 
hoopt reeds dit vaarseizoen 
klaar te zijn om de waterspor-
ters te kunnen ontvangen. 

self-supporting reinigingsin-
stallatie met waterreservoirs 
heeft. Als extra service-ele-
ment levert zij daardoor elk 
vervoerd jacht keurig schoon 
gemaakt af op de plaats van 
bestemming. De eigenaar' 
vindt zijn jacht dus gebruiks-
klaar terug, zo meldt het be-
drij f ons. 
Biermans Yachttransport 
voert boottransporten uit zo-
wel naar de particuliere va-
kantiebestemming - bijvoor-
beeld een compleet arrange-
ment inclusief een tijdelijke 
ligplaats in Joegoslavië — als-
mede voor handelaren en 
werven. Regelmatig zijn er 
transporten - en daardoor 

Film over 
algengroei 
Minister Smit-Kroes van 
Verkeer en Waterstaat intro-
duceerde onlangs in Lelystad 
de film 'Actief Biologisch Be-
heer, herstel van meren en 
plassen.' In deze film wordt 
een beeld gegeven van de eco-
logische achtergronden en de 
praktische mogelijkheden bij 
het bestrijden van algen in 
oppervlaktewater door mid-
del van het beheer van de 
visstand. 

Veel meren en plassen in ons 
land zijn troebel en groen als 
gevolg van een overmatige 
groei van algen. Een van de 
belangrijkste oorzaken daar-
van is de lozing van fosfaat in 
het water. Deze stof heeft een 
tomeloze groei van algen tot 
gevolg. Om de algengroei te 
bestrijden moet de hoeveel-
heid fosfaat die in het water 
terechtkomt, drastisch wor-
den teruggedrongen. Daar-
naast kan ook via het beheer 
van de visstand aan de aan-
pak van het probleem wor-
den gewerkt. 

De bedoeling daarbij is te 
streven naar een herstel van 
de kringloop, zodat ook de 
waterplanten, de snoek en de 
watervlooien weer kansen 
krijgen. Met dit actief biolo-
gisch beheer wordt gepro-
beerd de negatieve spiraal te 
doorbreken en het natuurli j-
ke evenwicht te herstellen. 

ook interessante combinatie-
mogelijkheden - naar Groot-
Brittannië, Frankrijk, Zwit-
serland, Zweden en Joego-
slavië. 
Vaarvakanties op attractie-
ve, verre wateren liggen 
daarmee binnen het bereik 
van de jachtbezitter, waar-
mee tegelijkertijd de ge-
bruikswaarde van zijn schip 
tot het optimale wordt ver-
hoogd. Zowel praktisch als 
financieel is een boottran-
sport dan ook te verkiezen 
boven een lange, tijdrovende 
heen- en terugreis over water, 
aldus Biermans. Nadere in-
formatie; telefoon 04746-
1454. 

boottransportbedrij f van start 
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VOLOP 
VAAR-VARIATIE 

MET RYDS 

RYDS 
Voor Ryds maakt t met uit of u van vissen of toeren fioudt 
Het Ryds boten programma munt uit in variatie en vaarkomfort 

Royale visboten roeiboten en dagkruisers Voor korte 
tocfilen weekendtrips of lange vakanties 

En altijd kompleet uitgerust Met opvallend veel accessoires Dus 
geen extra investeringen Geen verrassingen achteraf Ryds 

tjetekent vooral veiligheid en zeker weten waar je aan toe bent Op 
alle Ryds boten 1 jaar fabrieksgarantie 

...JACHTHAVEN 
DE OPBOUW 

Jachthaven De Opbouw Scheendijk 10 
3621 VB Breukelen tel 03462 61492 

YAMMAR  Scheepsdiesel : 
10-30% compacter + betere prestaties! 

Vönmar scheepsdiesels ajn be-
trouwbare harde werkers Voor zeil-
of motorjacht de ideale krachtige 
voortstuwing 

Bovendien ajn de nieuwe Kön-
mar scheepsdiesels 10-30% com-
pacter dan vergeliikbare motoren 
met hetzelfde 
vennogeni 

• 10 30% compacteri • Fluisterstil 

Zuinig in het gebruik door betere 
en schonere verbranding 

Lichtgewicht door toepassing 
van de modernste legeringen 

Rustig door speciaal gecon-
strueerde flexibele rubbers die de 
overdracht van trillingen en lawaai 

Lichtgewicht 

minimaliseren 
Voor meer informatie of dealer 

adressen kunt u contact met ons 
opnemen 

OÊESEL ataiMC 

N E D A L O B V 
Industrieweg 4,1422 AJ Uithoorn 

(?) 02975-63151, Telex 11571 
Fax 65440 

POLYESTER 
SCHEEPSREPARATIE 

Jachlspuitwerk 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 

Z-YACHT 
HOLLAND 

Konenhoefsedijk 858 
1241 LS Kortenhoef 

Telefoon 035 62654 (werf) 
02152-63757 (verkoop) 

Z-YACHT 
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De reis begint goed. Zowel op 
het kleine stukje Lek tussen 
Krimpen en de Noord als op 
de rest van de reis naar de 
Biesbosch heb ik de stroom 
mee. Het is donderdag 21 
april 18.30 uur als ik de haven 
van de watersportvereniging 
De Lek verlaat en de rivier op 
vaar. De zon schijnt en het is 
bijna windstil. Pleziervaart 
zie je niet en ook met de be-
roepsvaart is het rustig. 
Na een halfuurtje passeer ik 
de brug van Alblasserdam en 
weer een hal fuur later draai 
ik al de Dordtse Ki l op rich-
ting Hollands Diep. Ik moet 
even inhouden voor een vier-
baks duwcombinatie, maar 
daarna kan ik weer op zo'n 
1900 toeren van onze DAF-
475 verder. Met de stroom 
erbij gaat het dan relatief 
snel: tussen de 15 en 16 kilo-
meter per uur. 
Op het Hollands Diep ben ik 
weer een halfuur later, waar-
na het nog drie kwartier kost 
om het haventje van de Oude 
Man (aan het eind van het 
gat van de Visschen) te ha-
len, waar collega Piet van der 
Weel met zijn Onrust al ligt te 
wachten. Wij zijn van plan de 
komende dagen samen wat te 
gaan rondzwerven op de Gre-
velingen. Dat is een vaarge-
bied waar j e vooral zeilers te-
genkomt: onherbergzaam, 
weinig accomodatie en dus 
avontuurlijk. Een soort oe-
fengebied voor zeezeilers. 
Er wordt rustig weer voor-
speld en we besluiten om via 
Mark en Dintel en de Roos-
endaalse en Steenbergse 
Vlie t naar Benedensas teva-
ren zodat we meteen in het 
Zuid-Vlij e zullen uitkomen, 
in de aanloopgeul dus naar de 
Krammersluizen. 

Vrijda g 22 apri l 
Ik word wakker van de kou en 
steek gauw de kachel aan. We 
blijken vast te zitten. Het wa-
ter is naar schatting 50 centi-
meter gezakt, maar het komt 
na verloop van tijd terug zo-
dat we rond half negen weg 
kunnen. 
De wind zit in de noordelijke 
hoek en wakkert flink aan. 
Het is dus een beetje uitkijken 
op de Amer datje niet naar de 
zuidelijke oever verdaagt. Na 
drie kwartier draaien we 
stuurboord uit de Donge op. 
Het lijk t wel even een zomer-

elig reis j 
se dag: de wind valt soms weg 
en de zon schijnt stralend - al 
is het er akelig koud bij -
waarvan ik me vooral bewust 
ben als ik naar buiten moet 
om vast te maken voor de 
Marksluis. Volgens de Alma-
nak voor watertoerisme moe-
ten we hier kanaalrechten 
voldoen, maar de sluismees-
ter meldt ons dat dat voorlo-
pig van de baan is. We komen 
opnieuw tot de slotsom dat de 
Mark een van onze aardigste 
riviertjes is met aantrekkelij-
ke aanleg- en overnachtings-
mogelijkheden in de stadjes 
en dorpen aan de oevers, zo-
als Terheyde, Standdaard-
buiten, Oudenbosch, Stam-
persgat. De Mark gaat bij 
Stampersgat over in de Din-
tel, die bij Dintelsas uitkomt 
op het Volkerak. Wij willen 
zoals gezegd, gebruik maken 
van de mogelijkheid om via 
de Roosendaalse en Steen-
bergse Vliet naar Beneden-
sas te varen. Dat is vele jaren 
onmogelijk geweest doordat 
de sluis Bovensas buiten'ge-
bruik was. Dus draaien we bij 
Stampersgat net voorbij de 
suikerfabriek, die een gestage 
stroom groen afvalwater in 
de Mark loost, bakboord uit 

Dit voorjaar maakten Motorbootverslaggever Wil Horst-
huis en -medewerker Piet van de Weel een reis naar de 
Grevelingen, een zout Deltameer dat vrij  weinig door motor-
bootliefhebbers wordt opgezocht. Het is een schitterend ge-
bied voor wie van stilte en ruimte houdt en van ongerepte 
natuur. Maar als het hard waait vind je er weinig beschut-
ting. 

het Mark-Vlietkanaal op. Na 
drie bruggen gaan we stuur-
boord uit en varen de Roo-
sendaalse Vliet op. Je moet er 
niet te hard varen en het mid-
den aanhouden of de buiten-
bochten omdat het water op 
sommige plekken niet dieper 
is dan 1,20 meter. Maar is de 
moeite waard. We varen door 
een verlaten landelijke streek 
van eindeloze akkers en lange 
bomenrijen waartussen je 
hier en daar het dak van een 
boerderij ontwaart. We ma-
ken in deze arcadische omge-
ving even vast om de ruimte 
en de stilte even op ons in te 
laten werken. Na een uurtje 
gaan we verder, want we wil -
len vandaag op zijn minst Be-
nedensas halen. 
Na een half uur zijn we bij 
Bovensas, een sluiseiland 
met een paar huizen onder 
hoge bomen temidden van 

uitgestrekte akkers en wei-
landen. De sluis staat open en 
de lichten staan uitnodigend 
op dubbel groen. Er ligt een 
drie meter hoge brug over de 
sluiskolk waarop, geheel ook 
volgens de voorschriften, een 
geel licht brandt. 
We varen er doorheen en ont-
dekken, achterom kijkend, 
dat de sluis aan de andere 
kant ook op dubbelgroen 
staat en dat het bruggetje aan 
de andere kant ook een geel 
licht heeft. De beheerder gaat 
er kennelijk van uit dat het 
onmogelijk is dat er van beide 
kanten tegelijk scheepvaart 
komt. 

Het water is beneden de sluis 
veel dieper doordat het water 
hier nu op het peil van het 
Zoommeer staat. Aan de 
dukdalven, die tot aan de 
koppen in het water staan, is 
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te zien dat dat een veel hoger 
peil is dan vroeger. 
Op het oog ziet alles er ook 
model uit bij de Steenbergse 
brug waar we zo'n 20 minu-
ten later arriveren. Er brandt 
slechts één rood licht op de 
brug ten teken dat hij wordt 
bediend. Op ons blazen 
wordt evenwel niet gerea-
geerd. Wel komt er iemand 
naar ons toe, die roept dat de 
brug niet bediend kan wor-
den. Hij is een poosje geleden 
aangereden door een vracht-
auto en zodanig ontwricht 
dat er geen beweging meer in 
is te krijgen. 

Er zit voor ons niet anders op 
dan rechtsomkeert te maken, 
verbaasd over de omstandig-
heid dat het mankement niet 
is vermeld in de scheepvaart-
berichten, dat het niet op een 
van de borden bij het begin 
van de Roosendaalse Vliet is 

vermeld en dat er ook op de 
sluis van Bovensas geen mel-
ding van is gemaakt. We be-
sluiten even beneden Boven-
sas te overnachten aan een 
loswal met uitzicht op het 
perfecte dubbelgroen van de 
sluis, dat later op de avond 
keurig wordt omgezet op 
dubbelrood, terwijl de na-
triumlantaarns op de sluis 
worden ontstoken. Een stuk-
j e volkstoneel dat voor nie-
mand is bedoeld: binnen-
vaart kan er niet komen en 
voor pleziervaart is het dus 
ook gestremd. Maar het is er 
stil. En van een adembene-
mende landelijke schoon-
heid. 

Zaterdag 23 apri l 
De venijnige wind, waar we 
gisteren ook regelmatig hin-
der van hadden, is vannacht 
flink aangewakkerd. De sche-

* Haven van Bommenede 

pen liggen onrustig aan de 
lijnen te rukken en bij het 
wegvaren kom ik handen te-
kort, doordat de vlet meteen 
aan de haal gaat als de lijnen 
aan boord zijn. 
Het Bovensas staat alweer 
feestelijk op dubbelgroen zo-
dat we onbekommerd door 
de openstaande sluis kunnen 
varen. Het valt niet mee om 
in dit kronkelende riviertje 
koers te houden in de rukwin-
den die ons van tijd tot tijd 
opzij proberen te zetten. 
Maar na een klein uur zijn we 
toch op de Dintel, waar we 
vrij lang moeten wachten bij 
de lage brug bij Dintelsas. 
Het kost ons nogal moeite om 
vrij te blijven van de lage wal, 
maar we kunnen er door na 
een cirkeltje gevaren te 
hebben. 
Om het weer even aan te zien 

— de wind heeft intussen 
kracht zes bereikt - maken we 
buiten de sluis van Dintelsas, 
die ook open stond, even vast 
voor een pauze. Het wordt er 
evenwel niet beter op en we 
besluiten even te kijken hoe 
het buiten tekeer gaat. We 
steken het Volkerak schuin 
over - rollend en stampend -
en maken voor een nieuwe 
overlegpauze vast in de ha-
ven van Galathee. Na een uit-
voerige lunchpauze waarin 
we constateren dat de wind 
iets is afgenomen besluiten 
we de sprong naar de Kram-
mersluizen te wagen. Het 
wordt een woelig reisje waar-
in we menige rare schuiver 
maken. In een wind die op-
nieuw tot kracht 6 a 7 is aan-
gewakkerd bereiken we een 
uurtje later de Krammerslui-
zen, waar we meteen kunnen 
schutten. Onder de luwte van 
de dam varen we naar de Gre-
velingensluis, waar we ook 
meteen worden meegeschut. 
In de hoop dat de wind gelei-
delijk zal gaan liggen varen 
we naar buiten waar we ver-
welkomd worden met wind-
stoten, die ons de lust tot ver-
der varen definitief benemen. 
Met veel moeite, verfschade 
en een doffe klap maken we 
vast op de passantensteiger 
van de watersportvereniging 
Bru (ƒ 10,50 voor onze vlet 
van goed 10 meter), waar we 
in een steeds verder aanwak-
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kerende wind liggen te dan-
sen op de golven die van het 
Grevelingenmeer naar bin-
nen rollen. Het weerbericht 
belooft weinig goeds: het 
blijf t stormachtig, de enige 
verandering die we tegemoet 
mogen zien is dat we er nacht-
vorst bij zullen krijgen. 
We zien het even niet meer 
zitten en gaan vroeg slapen. 

Zondag 24 apri l 
Tegen half negen varen we de 
Grevelingen op. De wind is 
wat gaan liggen, maar er blij -
ken op dit zoute meer toch 
nog flinke golven te lopen 
waar we voorlopig dwars 
doorheen moeten. Gelukkig 
schijnt de zon erbij waardoor 
het er nogal 's zomers uitziet, 
maar het is koud. We nemen 
de route via de Goereese kust, 
waardoor we in de luwte te-
recht komen. Het is een mooi 
weids vaarwater met uitzicht 
op schorren en slikken waar 
hele zwermen strand- en wei-
devogels in de weer zijn. Het 
is helder weer, zodat we 
steeds de volgende ton kun-

nen zien. Als het minder hel-
der is ben je aangewezen op 
de prikken waarmee de vaar-
geulen tussen de tonnen wor-
den gemarkeerd. Je kunt 
daar nooit helemaal van 
opaan, omdat van de samen-
gebonden boompjes (de 
groene tonnenrij) er altijd 
wel een paar losgeraakt zijn 
waardoor het onderscheid 
met de 'rode tonnerij' aan de 
andere kant van de vaargeul 
(niet samengbonden boomp-
jes) verdwenen is. Dat kan 
hachelijk zijn omdat j e bin-
nen de tonnen moet blijven: 
net buiten de geul is het water 
hier en daar maar 50 of 60 
centimeter diep. 
Op het Springersdiep heb-
ben we de wind weer dwars 
en rollen we weer flink. We 
gaan bij Ouddorp bakboord 
uit en maken vast op een 
voormalige werkstciger op 
het eiland Hompelvoet. We 
liggen er net uit de wind, die 
nog wel over ons heen blijf t 
gieren, maar waarvan we 
verder geen last hebben. 
We zijn er verder alleen met 

eenden, ganzen en meeuwen. 
Omdat de wind voorlopig 
nog in het noordoosten zal 
blijven zitten, liggen we er 
rustig en we besluiten daar-
om te blijven tot morgen. Als 
de wind later op de dag aan-
wakkert en naar het noord-
westen wind liggen we volko-
men onbeschut aan onze stei-
ger. We verkassen daarom 
naar de haven Springersdiep, 
die een betere beschutting 
biedt. 

Maandag 25 apri l 
We zijn vroeg wakker vanwe-
ge de kou en de ongemakkelij-
ke deining, die er in de haven 
loopt. De boten zijn perma-
nent in beweging. We gaan 
vroeg varen om het westelijk 
deel van de Grevelingen na-
der te verkennen. Buiten de 
haven blijk t er weer een felle 

*• Bovensas. 

golfslag te staan, opgezweept 
door de noordenwind die ons 
al dagen achtervolgt. We 
krijgen wolken buiswater 
over, die een vette zoutlaag 
op de ruiten afzetten, zodat 
we na korte tijd niets meer 
kunnen zien. Met een sponsje 
met drinkwater moet ik regel-
matig naar voren om de rui-
ten schoon te maken. We be-
kijken de haven Kabbelaars-
bank, die ook aan de Brou-
wersdam ligt. Er is meer gele-
genheid tot afmeren dan in de 
haven Springersdiep, maar 
het is ook een rauwe en onher-
bergzame haven. 
Noodgedwongen bekorten 
we de reis. Doordat de golf-
slag steeds hoger wordt en de 
zoutaanslag op onze ramen 
steeds veelvuldiger, missen 
we een paar tonnen waardoor 

Grevelinge n 
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* Grevelingen 

we verkeerd uitkomen: in de 
haven Den Osse, een jacht-
haven waar de wind huilend 
door de masten giert en waar 
het een oorverdovende herrie 
i<! van klapperende vallen. 
We maken even vast om ons 
te oriënteren en besluiten on-
ze reis verder voort te zetten 
in oostelijke richting. We 
proberen even een oppertje te 
vinden bij een steigertje op de 
zandplaat Dwars in de Weg, 
maar doordat de wind soms 
fel uit het oosten komt, lig je 
daar niet beschut. Een paar 
kilometer verderop, op de 
Stampersplaat, treffen we het 
beter. Hier is een nieuwe in-

MOTORBOO T 
MAANDBLA D VOOR DE KLEINE MCTORVAAR T 

De onmisbare vraagbaak van duizen 
den motorboot liefhebbers' 

Een uniek blad dat zich -als enige '-
volledig richt op de motorboot 
t wetgeving (vaarregels) • navigatie 
motorkennis * elektriciteit • verwar-
ming • reisverhalen (óók binnen-

nieuws over boten motoren en 
uitrusting •  
Neem nu een abonnement 59 60 
per jaargang (12 nummers) 
Stuur een kaartje met naam adres 
etc naar MOTORBOOT Antwoord-
nummer 3206 3000 WB Rotterdam 
of bel gratis 06-022 4222 

MOTORBOO T 
HET VAKBLA D VOOR DE KLEINE MOTOHVAART 

steekhaven waar je uit de 
wind ligt. De plaat is kenmer-
kend voor de schoonheid van 
het Grevelingengebied. Het 
is een stil duinlandschap 
waar het krioelt van de 
vogels. 

We hadden nog een dag op de 
Grevelingen willen blijven, 
maar door de onbetrouw-
baarheid van het weer wagen 
we het er niet op. Als de wind 
even wat gaat liggen maken 
we los en vertrekken richting 
Bruinisse. Voor het weer dat 
wij treffen is de Grevelingen 
een nogal onherbergzaam ge-
bied. Er zijn weinig plaatsen 
waar je beschut kunt liggen. 

We treffen het tijdens de reis 
naar Bruinisse. Het is zonnig 
en de wind houdt zich rede-
lij k koest. 

We nemen het zekere voor 
het onzekere—ik moet morge-
navond terug zijn - en we 
varen in één ruk terug naar 
De Biesbosch. Krammer, 
Zuid-Vlij e en Hollands Diep 
worden steeds onrustiger. De 
wind wakkert weer aan. 

Al s wij de Moerdijkbruggen 
gepasseerd zijn, blijk t hoe-
zeer we gelijk hebben gehad. 

Er is opnieuw een storm-
waarschuwing van kracht. 
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Groet: landelijke rust en de 
romantiek van de woeste zee 

Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

Wat moet dat vroeger in 
Groet een aardig gezicht zijn 
geweest. De schone was van 
de hele buurt lag te stralen op 
het grasveld rond het kerkje. 
Hier bevond zich, aan de 
zuidwest kant van de her-
vormde kerk, het zogenaam-
de burenbleekveld. Ook kon-
den de Groetse huisvrouwen 
hun was spoelen. Daarvoor 
diende een wel met helder 
duinwater in het midden van 
de bleek. Nu staat er een 
bankje, ideaal om j e in te le-
ven in het Groetse wel en wee 
van vroeger. 

Zo gemoedelijk en landelijk 
als het toen was, lijk t het nu 
nog steeds in dit Noordhol-
landse dorp aan de voet van 
de duinen. Haast schijnen de 

op duinpaadjes met elkaar 
pratende inwoners niet te 
kennen. De voormalige keu-
terboerderijtjes en de typisch 
Noordhollandse stolpboer-
derijen staan verstopt achter 
kastanjes en dennen. Er is 
meer gras en er zijn meer 
paadjes dan stoepen en de 
achtertuinen gaan zeer na-
tuurlijk over in duinen. 
Vlak achter de Kerkbrink is 
een enorme duinpan, die in 
stralende blankheid concur-
reert met het witte kerkje. Bo-
venop deze Pirola-vallei heeft 
men een schitterend uitzicht 
over het groene Groet en het 
achterliggende polderland-
schap. Aan weerszijden van 
de vallei zijn uitkijkposten. 
'Groeten uit Groet'. Het ver-
sturen van een ansicht met 
deze grappig-vanzelfspre-

* De Nederlands Hervormde 
Kerk op de Brink 

kende tekst is een klein genoe-
gen dat ook is weggelegd voor 
de plezierschipper en dus niet 
alleen voor de badgast. Met 
de boot bereikt u Groet via 
het Noordhollands kanaal tot 
deZijpersluis. Onder de brug 
door over de Hargervaart 
naar de jachthaven. De Har-
gervaart is een oude vaart die 
diende voor het transport van 
zand. Enorme hoeveelheden 
zand had men nodig voor het 
verstevigen van de smalle 
duinen en later de zanddijken 
tussen Petten en Camper-
duin, waar zich nu de Honds-
bossche zeewering bevindt. 
Altij d is men in deze omge-
ving in de weer geweest met 
zand om de Noordzee de baas 
te blijven. Het zand werd bij-
voorbeeld verplaatst of'over-

mold' van het hoge Camper-
duin naar de magere duinerij 
voordat de zeewering na 1792 
gebouwd werd. 
De schilder Jan van Scorel uit 
Schoorl, beroemd van zijn 
portretten, altaarstukken en 
buitenlandse reizen heeft in 
de tweede helft van de zes-
tiende eeuw een soort bagger-
molen ontworpen. De tweede 
uitvinding van deze Holland-
se Leonardo da V in d uit dit 
omstreden gebied aan de kust 
gold de zogenaamde zink-
stukken, matten van wilgen-
tenen, die nu nog toegepast 
worden. Met behulp daarvan 
werd de Zijpe, een zeearm 
boven Petten droggelegd met 
uiteindelijk succes in 1597. 
Over vrouwen, die boos wa-
ren over het afgraven van de 
duinen is uit Camp te lezen in 
een oud geschrift. In 1693 be-
dreigden ongeveer vijfti g ge-
wanpende vrouwen werk-
lieden die het Camperduin 
verplaatsten. 

In 1570 was de Allerheiligen-
vloed. Deze storm bracht de 
grootste schade in de geschie-
denis van de Hondsbossche 
zeewering. (De duinen heet-
ten toen ook Hondsbossche). 
In de Zijpe verdronken hon-
derd mensen. Bij Camp en 
Harger bleef het water echter 
staan tot de Slaperdijk, die 
kort daarvoor in 1526 was 
aangelegd, als een van de eer-
ste binnen- of slaperdijken. 
Langs deze eeuwenoude dijk 
nu ligt onze Hargervaart. 
Historisch interessant dus, 
dit ligplaatsje en men ligt er 
lekker in de luwte van de dijk. 
De voorzieningen van de 
jachthaven zijn kortgeleden 
verbeterd en bovendien is de 
Hargervaart uitgediept. 
Vanaf de steigers is het wel 
een kwartiertje lopen naar 
Groet, dat met Camperduin 
en Harger tot de gemeente 
Schoorl behoort. In Groet 
zijn een paar aardige winkels, 
zoals een met spijkergoed. De 
speelgoed- en schrijfbehoef-
tewinkel is tevens postkan-
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toor. Er is een rijwielzaak 
voor het verhuur van fietsen. 
De fiets- en wandelkaarten 
haalt u bij het leuke kantoor-
tje van de V.V.V . Al deze 
zaken bevinden zich aan de 
Heereweg, waarvan u de 
naam moet onthouden want 
het is tevens de makkelijkste 
weg om naar het strand te 
komen. Eveneens staan er 
veel monumentale stolpboer-
derijen aan de Heereweg. In 
het polderlandschap ziet u 
deze boerderijen ook ver-
spreid staan als pyramiden 
op de kleigrond. Onder het 
rieten puntdak, dat als je 
goed kijk t niet in een punt 
maar in een klein recht stuk 
uitloopt, bevinden zich als 
vanouds stallen, hooiberg en 
woonvertrekken. Aan een 
kant van het dak is met ft'aaie 
vormen in stro een stuk uit-
gespaard waar zich glanzen-
de dakpannen bevinden. 
Daar, midden voor steekt ook 
een verhoudingsgewijs grote 
schoorsteen uit het schuine 
dak. Hier en daar, zoals bij 
nummer 322, een boerderij 
uit de zeventiende eeuw, ziet 
men nnk He hee! karakteris-
tieke oude schuur een soort 
verticaal afgesneden stolp-
boerderij. 

Vervolgen wij de Heereweg 
dan komen we automatisch 
boven aan het begin van de 
Hondsbossche zeedijk en 
links van ons het Camper-
duin met het strand. Aan 
weerszijden elementen van 
totaal verschillende schoon-

heid. Naar het zuiden de lief-
lijkheid van duin en strand. 
Naar het noorden de ruige en 
stoere zeedijk (gebouwd van-
af 1792; in 1981 omhoogge-
bracht naar elf en een half 
meter boven N.A.P. en ver-
breed.) 
Wandelt u een kwartiertje 
naar het noorden dan kunt u 
het wrak van de Prince Geor-
ge bekijken. In december 
1921 moest deze Engelse af-

gedankte marinekruiser naar 
Brake in Duitsland versleept 
worden. Eind december 
raakte de kruiser onder on-
gustige weersomstandighe-
den los van de sleepboten. Dit 
gebeurde voor de Hollandse 
kust waar de Prince George 
voor de Hondsbossche zee-
wering ter hoogte van paal 
24, ongeveer 6 strekdammen 
voor Camperduin strandde. 
Bij hoog water lijken de zwar-

* Het kerkje uit 1575 en het 
gemeentehuisje uit 1639 

* Een stolptxierdenj achter de 
Hondsbossche zeewenng 

te staketsels die uit de golven 
steken op enorme voorwe-
reldlijke zeedieren. Dit ver-
hoogt het boeiende schouw-
spel dat de rechte zeewering 
met de eeuwig bewegende zee 
biedt. 
Terug naar Groet. Het raad-
huisje, schuin voor de kerk, is 
als gemeentehuis nauwelijks 
herkenbaar. Het lijk t een ge-
wone kleine woning met zijn 
eenvoudige zadeldak en 
voorgevel. Het is dan ook het 
kleinste raadhuis van Neder-
land. Voor het huisje staan 
wat stenen stoeppalen, zon-
der regelmaat in het gras. 
Aan de voorgevel van dit ont-
wapenende pandje prijkt het 
wapen van Groet. Verder 
zien we de datum 1639 en een 
piepklein mededelingenkast-
je. Hierin staat te lezen dat de 
kerkdienst om de week wordt 
afgewisseld met de dienst in 
Schoorl. In het hoogseizoen 
is er elke zondag dienst in 
beide kerken. 

De eerste steen van de kerk 
werd gelegd in 1575, maar in 
1738 was de noordkant door 
invloeden van wind en regen 
aan vernieuwing toe. In de 
muur is het jaartal 1738 te 
zien. In de achttiende eeuw 
werd dit eenbeukige kerkje 
nog geroemd om z'n ge-
brandschilderde ramen en 
houten vloer. Die glas-in-
loodramen zijn er niet meer 
en in de vloer bevinden zich 
nu de grafstenen uit het 
kerkhof 

Vroeger was er ook een koor 
aan de oostkant, maar dat is 
in 1830 in elkaar gestort. Het 
houten torentje met de 
scherp gesneden spits heeft 
dezelfde kleur groenachtig 
blauw, die wij ook aan het 
torentje van het kerkje in Ou-
deschild op Texel bewon-
derden. 
Het gebeier dat op zondagen 
over de duinen schalt is af-
komstig van de luidklok die in 
1594 door de predikant werd 
geschonken. Op de rand van 
de klok staat: 'Doe des cloks 
geslach - Gedenk uys ster-
bensdach - anno 1594 ' 
En dat herinnert eraan dat de 
tij d nooit stilstaat. 
Ook niet in Groet. 
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Klein e advertentie s 
Lezers kunnen kleine adverten-
ties plaatsen tegen een tarief 
van ƒ 5,10 per regel (inclusief 
6 procent btw). 
Men kan de advertentie schrif-
telijk opgeven per briefkaart of 
gebruik maken van de ant-
woordkaart in dit blad. Adver-
tenties, die voor de eerste van 
de maand in ons bezit zijn, wor-
den in het nummer van de daar-
op volgende maand geplaatst. 
Brieven onder nummer ƒ 10,20 
extra. Correcties in opgegeven 
teksten ƒ 5,10. 

Gevraagd jachthavs n in huur of 
in pacht. Reacties onder nr. 1000 
van MOTORBOOT Rotterdam. 

Uw beste verzekering is een mo -
torbootvaarkursus . Daarna 
geen probleem meer met havens, 
sluizen en stromend water. Zeil- en 
vaarinstituut Holland, Maasdijk 49, 
4281 NE Andel, Noord-Brabant. 
Tel. 01832-1412. 

HayMo m Kruise r DAF 120 pk 
11,5x3,65 sl. pi. 6-8 Boegschroef 
ƒ 120.000,- Tel. 04241-3270. 

Ligplaatse n dicht bij huis Jacht-
haven Watersport bv in Rotterdam-
Blijdorp. Boxen tot IVz m. ƒ 375,-
tot 8V2 m. ƒ425,- tot 10 m. 

ƒ 500,- per V2 jaar, incl. btw. Tel. 
010-4658627, Noorderkade 120 bij 
CBR. 

Gevraagd: Doera k 780/850 Bel 
05220-54007. 

One off. zeer mooie iroko spHs -
satkoner , 950x350x115. bouw-
jaar 1980, gesloten stuur, stand, 
opbouw kuip, dek, gangboorden en 
dak teakhout expertiserapport aan-
wezig, incl. inventaris vraagpr. 
ƒ!. 1145.000 tel. 085-213678 bgg 
251947 

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

NH Vlet Iroko mahonie 4,5 ton Afm. 
18X3X0,80 mtrzeerail. Davits hydr 
best opt. met ow toilet 3 sipl. Motor 
33 pk Yanmar d. ± 250 dr. vr 1 sf. v 
nw. Vr. pr. ƒ42.500,- Tel. 023-
338636. 

Tk. motortXHDt 750 x 280 type 
Doera k met kabelaring motor 
Peugeot D 36 pk met bijboot, veel 
extra's. Vr.pr. ƒ 38.000,-. Tel.015-
560503. 

Doerak , het beste famllieschip. 
Eista jachthaven Pro Aqua. 

De werkelijk goedkoopste hypo -
thee k en financierin a voor ple-
ziervaartuigen! 
Vraag gratis info: 'Spijkerboer thuis 
op het water'. Tel. 05250-1751. 

T.k. marHoo n Uniden m-c 6700 
b.v. ƒ 700,-. Tel. 01868-17493. 

Polari s 770-L diesel bj 1977 en 
Middellandsezee sol al.mast i.pr.s. 
tel. 03480-18581 na 6 uur. 

o . C. Yachtin g 
Rochus Meeuwisznweg 35, 3231 
CM Brielle, tel. 01810-17789. 
Vraagt ter bemiddeling zeil- en mo-
torjachten. Gunstige condities, o.a. 
gratis ligplaats in onze verkoopha-
ven. Voor een goed onderhouden 
merk/werfschip snelle verkoop ver-
zekerd. 

Grati s belle n 
In Belgi ë 
Belgische lezers kunnen 
gratis bellen voor een 
abonnement. En wel 
nummer: 

1 1 . 5 5 . 55 (zonder zone-
nummer) van Teleservice 
België. Dagelijks tot 22.00 
uur bereikbaar, behalve 
op zondag. 

Gevraagd: klein e koelkas t com-
pressor 12V tel. 035-17040. 

* De verkoophaven van Dutch 
International Shiptrading in Loos-
drecht (D.I.S.). 
D.I.S. is een van de bednjven die 
zich toeleggen op de tweede-
hands markt en daartoe over een 
eigen verkoophaven beschikken. 

unsse n Vlet 1987,115 vaaruren. 
afm. 11,80 X 3,80 m, 2 x 85 pk 
Volvo Fisher Gen 5 kw, 1000 I die-
sel, 750 I water, 6 mm stalen romp, 
div. extra's: teak dekken, dubb. 
hydr. bestunng, RVS railing, 
zwemptrap -i- zwemplateau, elk. an-
kerlier, autopilot Robertson met af-
standbed., elek. boiler, auto. accu-
lader, hydrofoor, Eberspacher ver-
warming, omvormer, 2x marifoon, 
schijnwerpers, ruitensproeiers, 2x 
elek. kompas 2x dieptemeter, 2x 
log, 2 reserveschroeven, RVS da-
vits, bijboot -I- 4 pk Thomos, slinger-
ruit, stereo -i- cass., alu. mast -i-
steunzeil, 2x elek. toilet, 2x dou-
che, dinette, mozaïek teak vloeren, 
getint veiligheidsglas, 24 volt elek. 
installatie, dekwash, etc. etc. De 
mooiste vlet door Linssen ooit ge-
bouwdM Inl. N. Irik, 04492-1352 pn-
vé; 045-221222 kantoor. 

Te koop aangeboden: diverse ge-
revideerd e dieselmotore n 
(MERCEDES OM 352a & DAF-ma-
rine-) -i- keerkoppeling (PARAGON 
& PRM), Tel. 01838-2469. 

Alleen op de wereld 
Muiter s noeme n we ze En tmn getdoo g goo t 
wertettj h doo r merg en been Zespoele n 
hulpeloo s oan op c)e strande n van ons 
Woddengebie d Ziek. ondervoe d en obsohju t 
met m stQd om op eigen krcKfi t m leven te 
bli|w n Hun gerui l is eer locitst e schreeu w 
omhulp i 

m de zeehondenodcn e Mn Pietertiure n 
word t d « hul p gebode n Hetdefiüst e 
verzoiginQ.  voeófiQ  en mediciine n worde n 
focriifk s vele itentoMe n zetfKinde n van een 
wtss e doo d gered 

Donateu r worde n van de zeehondencfich e <n 
Pieterbure n beietien f een doodwcrteiijk e 
njdrog e lewre n oon het welzq n van de 
zeehon d Door hel nsUe n van de bon zei u 
een eerste slo p n de goede nchin g 

zeehondencrèch e 
P I E T E R B U R E N 

BOH ~ 
Ja, Ik red een zeetxxxlelevenl 

Man Tq aomMu «^ SUf eer ocndii n 

wluniw 950y 
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National e 
botenban k 
De Nationale Botenbank is 
even simpel als goedkoop. 
Al s u een boot te koop hebt, 
vult u de Botenbankbon in en 
stuurt hem naar De Nationa-
le Botenbank, Nieuwpoorts-
laan 199, 1815 LM Alkmaar. 
Uw boot wordt dan in de lijst 
opgenomen. Hij blijf t in de 
bank staan tot u hem ver-
koopt of de inschrijving te-
rugtrekt (melden aan NCC: 
072-125800). Pas op dat mo-
ment krijgt u een rekening. 
Het bedrag dat u gaat betalen 
is ƒ 10 per meter lengte over 
alles, met een minimum van 
ƒ 50 per boot en ƒ 10 per pu-
blikatie van uw boot in 
het maandblad M O T O R-
BOOT. Alles inclusief btw. 
Elke maand wordt De Natio-
nale Botenbank in M O T O R-
B O OT gepubliceerd. Ver-
koopt u uw boot via een ma-
kelaar of bemiddelaar, of als 
u zelf makelaar of bemidde-
laar 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 ROMPMAT: 
P = kunststof, W = hout, S = 
staal, A = aluminium, F = 
ferrocement. 
Onder TOEBEHOREN: 
A-achterkajuit, B-douche/ 
bad, C-toilet, D-zwemtrap, 
E-verwarming, F-koeling, 
G-kookapparaat, H-2e 
stuurstand. I-boegschroef J-
stuurautomaat, K-kooien-I-
aantal, L-wedstrijduitvoe-
ring. Ml-buitenboordmo-
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-
tfaiier, U-bijboot, V-red-
dingvlot, W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log, Z-zeilen -I-
aantal. 
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3 . 70 M 

3 . 85 H 

4 . 50 P 

5 . 30 P 

5 . 85 P 

6 . 10 P 

6 . 40 P 

6 . 40 P 

6 . 50 P 

6 . 50 H 

6 . 70 P 

7 . 00 S 

7 . 11 P 

7 . 20 3 

7 . 30 S 

7 . 50 P 

7 . 60 P 

7 . 69 P 

8 . 00 S 

8 . 00 S 

8 . 15 P 

8 . 20 S 

8 . 20 S 

8 . 20 P 

8 . 25 S 

8 . 30 S 

8 . 30 S 

8 . 50 S 

8 . 50 S 

8 . 50 S 

8 . 60 P 

8 . 70 S 

9 . 00 P 

9 . 00 S 

9 . 50 S 

9 . 60 S 

9 . 60 S 

9 . 60 P 

9 . 75 S 

1 0 . 00 S 

1 0 . 20 S 

1 0 . 25 S 

1 0 . 30 S 

1 0 . 30 S 

1 0 . 40 S 

1 0 . 50 S 

1 0 . 60 W 

1 1 . 00 S 

1 1 . 50 S 

1 1 . 60 S 

1 2 . 00 S 

1 2 . 80 H 

1 3 . 00 S 

1 3 . 00 S 

1 3 . 50 S 

1 4 . 00 S 

1 4 . 85 S 

2 1 . 30 H 

2 1 . 66 S 

2 1 . 90 3 

3 6 . 00 S 

"".• DB/MOTO R 
TELEFOOfl PK 

V L E T / H a r t l n v c s t r o e i b o ot ' 8 5 
M. K r a u e r  0 7 5 - 2 8 7 5 41 
VISSCHQUW r o e i b o ot ' 85 
M. K r a a i e r  0 7 5 - 2 8 7 5 41 
MORQA S n o o r se t o e r - v l s b o ot / Taaaha ' 80 
J . Wouda 0 1 0 - 4 6 6 0 3 47 15 1 
KXUacSUISER 530 / J a l n s on b u i t e n b o o rd 
F .C.A.M . B n j y n z e e ls 0 2 0 - 8 5 0 0 23 45 
FARSUND F20 t o e r s l o ep / Taaaha b e n z i n e / p e t r. 

25 
'7 5 

'7 7 
0 4 7 5 0 - 3 2 0 68 

Bukh d i e s el 
0 2 3 - 3 8 0 5 09 

For d S e a w o lf 
0 3 4 1 0 - 2 0 5 52 

J o h n s on 
0 3 4 8 0 - 1 9 7 00 

15 

10 

40 

20 

10 

20 

Dhr . Spee 
SAGA 20 a o t o r b o ot 
G.C. S c h e f f er 
ORCA BOtorjach t 
H.J .  D e Groo t 
NATBRLA » k r u i s e r 
J . De Groot 
NOORSE HERESEOCfl Botorjach t  /  SA P 
A Sliche r  070-97106 4 
VLET ope n aotorschl p /  Buk h 
O.  Schippe r  075-21610 6 
GEIDBBBUM convertibl e aotorjach t  /  Johnso n 
H.  Bulte r  08380-3451 2 3 5 
CaHE OFF Botorkruise r  /  Yaaah a 4-tak t  B B 
A.F .  Kou s 070-65987 2 1 0 ; 
KHJCRUISER moto r  jach t  /  Renaul t 
A J  P  Va n De r  Vlug t  079-51265 3 4 0 
TUKKERVLET Botorvle t  zonde r  noto r 
P.  Po t  010-435681 7 
DOERAK 73 0 A K uotorjacht /  Yaniia r 
R.  Ling g 015-13584 5 2 2 
PASSAAT 73 5 DL X «otorjach t  /  Renaul t 
J.P.M .  Herman s 013-36024 3 4 0 
WATERLAND motorjach t  /Renaul t  Marin e 
H.J .  WiHems 073-41428 0 4 0 
POTTER 2 5 raotorkotter  /  Volv o Pent a 
Hatersp.Be n WltkaiB p •  01672-423 4 2 5 
DOERAK 80 0 motorjach t  Volv o Pent a 
J.H .  Prinsenvier f  •  01621-1230 9 
ONE-OFF motorkruise r  /  Farryman n 
R.  Schroever s 04998-9811 3 2 8 
BEACH-CRAFT moto r  jacht/Mercede s OM 62 1 
E J.A .  Berendse n 08340-3257 8 5 5 ; 
ONE OFF eige n bou w notorjacht/Merc.O H 63 6 
G.  Hendrlksm a 02510-2427 9 
ONE OFF motorkruise r  /  Hanomag 
H.J .  De n Boe r  01807-2251 3 3 6 
SLICKCRAPT S L 2 7 powerboat /  2  motore n 
D.  Koo l  020-18612 4 60 0 
SUCCES motorjach t  OH 63 6 
G.W.M.  Peter s 080-22315 5 
CURTENVENNE kruise r  /mercede s 
A.  Visc h 05717-186 6 GO 
VERHOEF motorkruise r  /  Mercede s 0M63 6 
H.J .  Va n Vrede n 01880-1624 9 4 2 
CASCARUDA GS/A K motorkruiser/Peugeo t 
Faber  Jachtbemidd .  *  01883-2238 7 
CROWN kruise r  /  Yanmar  diese l 
W.J.  Stauttene r  070-55592 5 1 2 
VERHOEF motorjach t  /  Mercede s OM-63 6 
J.H .  Va n De r  Slui s 08380-2159 5 4 5 
BIRCHWOOD kruise r  /  For d benzin e 
A.W.  Koo i  050-41871 0 5 8 
WERFKRUISER/Spaansen /  Mercede s 
H.  Metselaa r  075-21826 3 4 0 
PAIRLIN E MIRAGE /  Volv o 6 c diese l 
J.  Kummer  05172-206 7 13 0 
TEN BROEKE Motorjach t  /  Yanmar 
L.  Knoo p 02521-1525 9 
ONE OFF motorkruise r  /  Mercede s OM615 
P.  Va n De n Broe k 04130-6646 0 5 5 
BESTEVAER 960/Woudstr a kruiser/Peugeo t 
Mevr .  T .  Venni k 072-33407 6 5 0 3 
PEDRO raotorkotter  Aron a 49 5 
A.A .  Kraa k 01880-4137 6 
PRINCESS 3 2 moto r  kruiser/2Volv o z-driv e 
P.  Kredie t  030-76196 7 21 2 3 
PROFICIAT moto r  jacht /  Hanomag 
W.  Hofstr a 01871-233 1 6 8 
SWIN confor t  moto r  kruise r  /  Peugeo t 
H.  Ligtermoe t  03473-7471 4 6 5 
JAN BAAN kruise r  /  DAF diese l 
W.T.  Renker s 033-63705 6 8 5 
CASCARUDA raotorjacht/Samofa 
H.  Drag t  02290-1533 4 5 2 3 
VEMA 100 0 F B /  2 X  Statu s Marin e 
J.J .  Folker s 05907-199 4 10 0 
WADDENKRUISER gesl .  kajui t  /  Peugeo t 
F.A .  Cune s 01890-1485 1 9 2 
TARGET expres s moto r  kruise r  /  Peugeo t 
J. W Va n Putte n 02270-117 6 6 5 
KOOLHEES FB/A K BMC 7 2 motorkruise r  renov.'8 2 
Faber  Jachtbemidd .  •  01883-2238 7 
SPITSGATKOTTER ren .  '7 5 /BH C Newag e 2.2 1 
W.C.M Va n De r  Kor t  02972-221 6 5 5 
'v'nliCKRüISE R üri/A K jnuLU I  Jacn e /  DAF 
Faber  Jachtbemidd .  *  01883-2238 7 12 0 
ALTENA 110 0 moto r  kruiser /  OM 32 1 
L.  De n Braase m 078-41081 4 10 0 3 
HEYBLOM kruise r  /  Da f 
J.  D e Bee r  04241-327 0 12 0 3 
VALKVLET (al s nieuw )  /  DAF 57 5 
S.O.  Burggraaf f  05170-374 1 
DOGGERSBANK moto r  kotter /  2  x  For d Lehx . 
L.A .  Vemeule n 078-19313 4 8 5 
TRAWLER klas s Engel s jacht/dlag .  -  2 x BMC 
Faber  Jachtbemid d *  01883-2238 7 
HECK werfraotorschi p Hensche l  6 c 51 2 
J. B Rottinghui s 030-79329 3 13 0 
WESTLANDER PRAAM raotorschip  /  Sanof a 
D.B.  Verhe y 050-73441 5 8 
SUPER ZEELAND motorjacht/2 x Peugeo t 
P.J .  Bran d 078-14816 2 
NORTHSEA STAR 2x10 0 p k «otorkotter/For d Lehm . 

f  225 0 

f  225 0 

f  550 0 

f  900 0 

f  750 0 

Westzaa n 

Westzaa n 

'7 8 f  2500 0 
.2 5 1.5 5 C D 

'7 8 f  185O 0 

f  700 0 

f  350O O 

f  140O 0 
A C D 

t  140O O 

Beistervel d 
YSSELAAK motorschi p 
G.  Blommer s 
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* In de haven van Bangor 
(Noord Ierland). 

Een rondje Engeland met de 

n 

* De haven van Oban. 
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Johanne s Frederi k (2 en slot ) * Port Askaig, in de luwte van 
de storm. 

'Een deinin g om niet snel te vergeten ' 
De Johannes Frederik, de nieuwste aanwinst van de Konink-
lijke Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij 
(KNZHRM), heeft dit voorjaar een avontuurlijke proef-
vaart gemaakt: een reis om Engeland heen. 
In  het vorige nummer van MOTORBOOT beschreef de heer 
S. E. Wiebenga, adjunct-directeur van de KNZHRM, die 
meevoer als tijdelijk schipper, de reis tot Beaumaris in 
Wales. In deze aflevering vertelt hij  over de rest van de reis 
over de Ierse Zee, het Caledonisch kanaal en (opnieuw) de 
Noordzee. 

Door S. E. Wiebenga 

Op woensdag 23 maart voe-
ren we via het eiland Man, 
Port St. Mary (70 mijl ) naar 
Bangor in Noord Ierland. De 
wind gedurende de gehele 

1 -T n J . 

u«ig waa II.w. / -o , uua ccii 
verslechtering vergeleken 
met de vorige dagen. Ons ge-
middelde met een wind 
schuin op de B.B. boeg was ± 
19 mijl . Niet slecht. 
Port St. Mary was extra op-
gewarmd voor onze komst 
door Mik e Vlasto (ook zijn 
district) en we kregen daar 
een uitstekende lunch aange-
boden. Het binnenkomen 
overigens was lastig, want 
het tankstation lag net achter 

een dikke rij vissersboten die 
ons nauwelijks ruimte over-
lieten langs de rotsen die zich 
onderwater duidelijk afte-
kenden en onze manoeu-
vreerdiode zou pas in Bangor 
afgeleverd worden. 
\T - . 1 . . . 1VT I T I 1 

V C l V O l g C l l » i M U U l U - l C l l t l I l U . 

We hadden wel degelijk ken-
nis genomen van de ver-
schrikkelijke dingen die daar 
recent gebeurd waren, maar 
de plaats waar wij kwamen, 
Bangor, was de rust zelve. 
De man met de diode stond 
klaar, met een soldeerappa-
raat, en de elektrisch en elek-
tronisch zeer begaafde Dirk 
was in een mum gereed, 's 
Avonds een gezellige avond 
gehad met de Ierse inspec-

teur en bemanning. Willem 
I I I kwam voor de tweede 
maal op de proppen als de 
veroorzaker van de Noord-
ierse twisten. Een korte blik 
in een geschiedenisboek leer-
de echter dat het meer zijn 
belager Jacobus de I I was die 
het veroorzaakte. 
Tanken konden we in Bangor 
niet. Met de Bangor beman-
ning, die juist van een pure 
rubberboot (vergelijkbaar 
met onze Zephyr's) overge-
stapt waren op een 'Atlantic 
21' (bij de 'Zuid' in gebruik 
en iets groter dan onze 
Avons) gingen we naar het 
uuuislalioii Duiiaghadce 

waar we wel konden tanken. 
De Donaghadee-bemanning 
ging mee terug naar Bangor. 
De wind, die 's ochtends bij 
vertrek 8 Bf uit westelijke 
richting was, wakkerde aan 
tot 9 Bf. Inspecteur Tony 
Course uit Schotland zou de 
lange trip van 120 mijl naar 
Oban meemaken. Snelle in-
formatie leerde dat hij wel 
een paar noodhavens had om 
eventueel brandstof bij te la-

den. Na het vertrek uit Ban-
gor stelde ik de verwachte tijd 
van aankomst te Oban al snel 
van 17.00 op 18.00 uur in ver-
band met de steeds verslech-
terende weersomstandig-
heden. 
De waarschuwingen volgden 
elkaar op, 10 Bf en 11 Bfui t 
westelijke richting. Gezien 
het gevoel van veiligheid dat 
wij allen op de Johannes had-
den is het niet bij mij of een 
van de anderen opgekomen 
om terug te keren. De aan-
vankelijk recht toe recht aan 
koers naar de Sound of Jura 
werd verlegd naar een koers 
vlak langs Noord Ierland om 
uit de wind te blijven. Na 
Noord-Ierland met een 
II.n.o.-koers de Sound of ju ia 
in, met de wind schuin van 
achteren in en met een dei-
ning dwars in. Die deining 
was er een om niet snel te 
vergeten, gemiddeld 6 a 7 me-
ter hoog, waardoor de Johan-
nes verdween in de golfdalen. 
Enorm, wat een ervaring. De 
boot hield zich formidabel. 
Toch achteraf een gemiddeld 
behoud van 18 knopen, wat 
niet slecht is. De gemiddelde 
snelheid gaat ook bij wind 
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mee naar beneden omdat de 
boot toch meer moet 
klimmen. 
Besloten werd uit veilig-
heidsoverwegingen een nood-
haven aan te lopen om brand-
stof te laden, Port Askaig (in 
de windstilte tussen de rot-
sen). Nooit een mooiere kans 
gehad om iets unieks te be-
wonderen. Een hotel waar-
van de eigenaar tevens de se-
cretaris-penningmeester was 
van het plaatselijk bestuur. 
Verder een professionele be-
manning op een 'Thames' 
klasse reddingboot (Geen 
vrijwilliger s in een dorp van 
20 zielen, d.w.z. verplicht om 
een professionele bemanning 
te hebben). 

Heerlijk geluncht in hotel, 
lekker bijkomen na de wind-
kracht 11 waar we direct weer 
in moesten. We kregen nog 
een heerlijke Islaykaas mee. 
Vervolgens nog 60 mijl naar 
Oban waar we drie uur voor 
uittrokken. Het plan was om 
nog bij daglicht een haven 
binnen te lopen. Dus het ver-
trek van 16.00 uur zou een 
aankomsttijd te Oban ople-
veren van 19.00 uur, nog net 
daglicht. We hebben de kort-
ste route genomen die ons 
niet alleen door de smalste 
gaten heen bracht maar ook 
beschutting gaf Komende 
uit de Sound of Ju ra moesten 
we de Firth of Lorne in. 
Scherpe bocht naar B.B. 
waar we gelijk de hoge dei-
ning weer in rolden. We 
moesten toch nog haast ma-
ken om uit de kust te komen 
waar dezelfde hoge deining 
op stuk spatte. Echt een stuk 
om je ook achteraf zorgen 
over te maken. In de toegang 
naar Oban wachtte de plaat-
selijke 'Brede' reddingboot 
ons op. Gezamenlijk dus op 
weg naar rustig water. De 
mannen van Oban voeren 
een rondje met ons. Het was 
inmiddels aardedonker ge-
worden en na afloop brach-
ten we de Johannes naar de 
overkant van de baai waar ze 
op de boei ging in de beschut-
ting. 

We gingen naar het huis van 
schipper Patrick O'Neal en 
zijn vrouw Liz. Daar dronken 
we een biertje, namen we een 
douche en genoten een voort-
reffelijk diner. De werktuig-
kundige van de RNLI Mal-
colm, de secretaris-penning-

meester van de plaatselijke 
commissie en de inspecteur 
met zijn technische rechter-
hand zaten eveneens aan. 
Een grandioze avond. Dirk 
kende Patrick nog van een 
jaar of 5 geleden toen Patrick 
op weg was met een 'Brede' 
naar Zweden naar de I.L.C. 
(International Lifeboat Con-
ference). Patrick vond dat hij 
toen zo onthaald was in Ne-
derland dat het nu de tijd was 
om iets terug te doen. Slapen 
en eten werd ons allemaal 
door Patrick aangeboden. 

Vrijda g 25 maart 
De dag waar we allemaal vol 
verwachting van waren: het 
Caledonische kanaal. Eerst 
nog een uur varen naar de 
ingang van het kanaal. Een 
prachtige trip langs de Schot-
se eilanden met de nodige 
nauwe doorgangen. De eer-
ste kanaaldag waren we al-
leen. Geen tegenligger ge-
zien. De bediening ging over 
het algemeen vlot. We had-
den twee opstappers van 
Oban mee, J im and Sidney 
die ons assisteerden met het 
sluiswerk. 

Sommige sluisdeuren gingen 
zo moeizaam dicht dat ze een 
aantal keren heen en weer ge-
haald moesten worden voor 
ze eindelijk sloten. Bij één 
moest zelfs de volgende kolk 
geopend worden om vol-
doende waterdruk te verkrij-
gen voor het sluiten. Het zijn 
meestal trapsluizen met 4, 5 
of 6 kolken achter elkaar. 
Het gemiddelde hoogtever-
schil bedroeg ongeveer 2 me-
ter per sluis. Totaal 29 slui-
zen en 10 beweegbare brug-
gen moesten worden gepas-
seerd. De minimum passage-
tij d wordt op ongeveer 14 uur 
gesteld. D.w.z. bij een werk-
dag van 8.00-17.00 uur doe j e 
er minstens 2 dagen over. 
Nog een paar gegevens: het 
kanaal heeft een lengte van 60 
mijl . De scheepslengte moet 
minder zijn dan 150 ft en de 
diepgang minder dan 9 ft. 
Hotelruimte was geboekt in 
Spean Bridge, waar een 
prachtig hotel is (16 mijl voor 
Fort Augustus). De boot 
werd in een sluis 'geparkeerd' 
die speciaal voor deze gele-
genheid voor ons op niveau 
werd gehouden. Andere 
schepen werden toch niet 
verwacht. Veel sluisdeuren 

hadden duidelijk te lijden ge-
had van aanvaringen. Zeker 
de weinige nog volledig hou-
ten sluisdeuren waren het 
einde nabij. 
Het hotel was gelegen aan het 
Loch Locky. Fantastisch! 
Nog een gepensioneerde die-
renarts aan boord rondge-
leid, die voor de RNLI aan 
fondsenverwerving deed en 
trots vertelde dat hij in Pad-
stow wel eens met de redding-
boot was uitgevaren. Toen 
we hem alles over Padstow 
konden vertellen voelden we 
ons wel heel bereisd. 

Zaterdag 26 maart 
De volgende ochtend werd 
opstapper Sidney afgelost 
door Welley (ik hoop dat zijn 
voornaam juist gespeld is) en 
gingen we op weg naar Inver-
ness. Eerst Loch Ness passe-
ren. De wind was afgenomen 
van 8 Bf tot 4 Bf en de bewol-
king was een stuk dunner. Af 
en toe scheen zelfs de zon. Dit 
was een tijd niet gebeurd. Het 
monster had een dag vrij . 
Wat is het Loch Ness overi-
gens prachtig. 

In het hotel waren we vrijda-
gavond gebeld door de man-
nen uit Invergordon die 
enorm enthousiast waren en 
ons op zouden wachten in In-
verness om van daaruit geza-
menlijk naar Invergordon te 
varen. Dat was voor ons nog 
niet de nachtstop. Die lag nog 
50 mijl verder in Buckie. 
Terug naar het kanaal. We 
hadden al een hele poos niet 
getankt (laatste maal in Port 
Askaig) en het werd tijd om 
ons zorgen te maken. Aan-
vankelijk werd afgesproken 
om in Invergordon te tanken 
maar dat werd wat al te zor-
gelijk. Besloten werd om in 
een jachthaven te tanken. 
Bfw O-tarief hadden ze nog 
nooit van gehoord. Dus de 
volle mep betaald, 62 cent per 
liter. Het gaf echter wel een 
beter gevoel. Bij de tank-
plaats stapten de Oban-man-
nen af en kwamen drie Buc-
kie-mannen aan boord om 
het laatste stuk mee te varen. 
Na de laatste sluis ging het 
samen met de Invergordon 
'Brede' op naar Invergordon. 
Hier zijn veel werkloze boor-
eilanden opgelegd. Het weer 
was heerlijk met een wind uit 
noordwestelijke richting 

kracht 3-4. De schipper en 

reserve-schipper van Inver-
gordon kregen ruimschoots 
de gelegenheid om mee te va-
ren en zelf te sturen. In het 
verleden was hun namelijk al 
een 'Medina' (een vergelijk-
baar schip) beloofd. Van-
daar dat ze meer dan gewone 
belangstelling hadden. 
Na het gebruikelijke uitwis-
selen van de schildjes gingen 
we snel op doorreis naar Buc-
kie waar we een aankomsttijd 
van 19.00 hadden opgege-
ven. Vi a de Kustwacht werd 
duidelijk dat de Buckie-boot, 
een 'Arun', ons buiten zou 
opwachten. De toegang tot 
de haven is niet de makkelijk-
ste in verband met de drukte 
(vissersboten) en de nauwe 
gaten om bij de RNLI-lig -
plaatsen te komen. Op ver-
zoek een aantal malen snel 
langs de 'Arun' gevaren. Wij 
mochten aan de Arun-steiger 
liggen met de Engelse red-
dingsboot buiten op, zodat ze 
snel wegkonden als er iets aan 
de hand zou zijn. De weers-
verwachting was echter pri-
ma voor de komende dagen. 
Eenmaal langszij bestormde, 
zoals inmiddels gebruikelijk. 
Klaas iedereen met zijn gas-
tenboek (een cadeau van de 
Poole-reddingbootbeman-
ning). Het gastenboek is in 
ieder geval een hele goede 
herinnering aan iedereen die 
we allemaal aan boord gehad 
hebben. 

We hoorden dat de Buckie 
reddingboot zondagochtend 
een oefening had met een he-
likopter van RAF, een Sea-
king. Of we zin hadden om 
mee te doen. Uiteraard. 

Zondag 27 maart 
De heli-oefening begon om 
9.15 uur precies. De Seakings 
hebben een automatisch 
plaatsbepalingssysteem dat 
even tijd nodig heeft om inge-
steld te worden. Dirk en ik 
kregen de gelegenheid om ge-
hesen te worden en het was 
een mooie gewaarwording 
om de boot van boven af te 
zien. De jets zie je een wat 
onrustige beweging aan het 
achterdek geven. Het voor-
schip blijf t echter mooi sta-
biel. In verband met het 
zicht, geven de meeste vlie-
gers (ook de Nederlandse) er 
de voorkeur aan om de hijs-
operaties te doen opzij van 
het achterschip. Na de oefe-
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• Sluis op het Caledonisch 
Kanaal. 

Invergordon * Overzicht van de reis. 
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ning nog even terug naar 
Buckie om te tanken en ver-
volgens 95 mijl naar Stoneha-
ven gevaren. 
's Middags om ongeveer half 
vier kwamen we daar aan, 
welkom geheten door Ha-
mish MacDonald en zijn ge-

zin. Hamish is manager van 
de Offshore Survival School, 
onderdeel van het R.G.I .T. 
(Robert Gordon's Institute 
of Technology) en tevens di-
recteur van Marit ime Rescue 
International, een bedrijf dat 
zich bezig houdt met innova-

ties op maritiem gebied. Bij 
Hamish doen wij al jaren on-
ze Fast Rescue Boat Trai-
ning. 
Inmiddels hebben al ± 60 
van onze mensen deze trai-
ning gehad. Al onze mannen 
zijn daar enthousiast over. 
Het is een goede zaak dat we 
daar onze boot hebben laten 
zien, want de instructeurs ter 
plaatse weten dan onder wel-
ke omstandigheden onze 
mensen moeten opereren. Zij 
hebben ook alle gelegenheid 
gehad om met de Johannes te 
varen. Overigens was Ha-
mish zeer enthousiast over de 
boot. Hij geldt als een autori-
teit op het gebied van 'rigid 
inflatables' (semi-rubberbo-
ten). 

Maandag 28 maart was een 
stillig-dag in Stonehaven. 
Dirk , Bertus en Klaas verwis-
selden filters en hebben de 
hele boot nagekeken (alle 
bouten, koppelingen en las-
sen). Ik heb de kaarten voor 
de komende dagen van koer-
sen voorzien en anciici iia-
vengegevens bekeken, en de 
oude kaarten gereinigd. Deze 
moesten immers weer in 
Great Yarmouth van boord 
naar de RNLI . 

Dinsdag 29 maart 
Eindbestemming Blyth met 
als pitstop Berwick op 75 
mijl . Een extra tussenstop 
moest worden gemaakt in 
Dundee om een daar werken-

de passagier af te zetten. Een 
andere passagier. Bob Allen, 
vroeger hoofdinstructeur in 
Stonehaven maar nu werk-
zaam in een soortgelijk insti-
tuut in Dundee, zou mee va-
ren naar Blyth, en Murray, 
jongste werknemer van 
R.G.I.T. in Stonehaven, zou 
afstappen in Berwick (up)on 
Tweed, want er is ook nog een 
North Berwick). Dundee 
heeft een heel ruime haven 
zodat daar geen enkel pro-
bleem te verwachten was. Op 
weg naar Berwick kregen we 
een onwillige temperatuur-
meter, waarvan de sensoren 
zich op de koelribben bevin-
den van de cilinders. Hij 
sloeg constant in het rode ge-
deelte uit, maar uit het ge-
drag viel op te maken dat het 
meer in de sensor of de meter, 
dan in de motor zelf gezocht 
moest worden. De smeerolie 
temperatuur bleef goed en 
aan de motor zelfwas niets te 
merken. All e functies verlie-
pen zonder haperen. Toch 
maar even op halve kracht 
doorgevaren. 

De 'Atlantic 21' van Berwick 
wachtte ons buiten op en zet-
te de RNLI-loods af Lastige 
haven om binnen te komen 
i.v.m. het tij . In de almanak 
stond dat lokale bekendheid 
een eis is. 
Vi a de Kustwacht een steam-
cleaner besteld die ook 
prompt op de kade werd afge-
leverd en na het afmeren zijn 
we meteen aan het sleutelen 
geslagen. Dirk plaatste een 
nieuwe meter in het dash-
board en Klaas ging naar de 
sensoren kijken. Na een 
kwartier vond hij een gebro-
ken draad: de boosdoener! 
Di t werd snel verholpen. De 
steamcleaner werd toch 
maar gebruikt om het aanwe-
zige zout weg te spoelen in de 
B.B. motor. 

Na het brandstofladen en li -
monade inkopen gingen we 
op weg naar Blyth, nog 35 
mijl . Het weer was ons wel 
heel gunstig. Prachtig zonnig 
weer, bijna zonder wind. In 
Blyth lag een reddingboot 
van het type 'Waveney' en op 
de kade stond iedereen al 
klaar. De mensen even de ge-
legenheid gegeven mee te 
varen. 
We zijn met hun boot ook 

Zie verder pagina 52. 
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De kracht van onze dubbele 
Evinrude V8 XP 300 opstelling is 
ongekend. De unieke combinatie 
van contraroterende stuwkracht en 
stuurbekrachtiging zorgt vooreen 
vingerlichte besturing. Waardoor 
bootcontrole en manoeuvreerbaar-
heid hun weerga niet kennen, zelfs 
bij maximale voortstuwing. 

__ Alle Evinrude V8 
motoren hebben nu 

I een inhoud van 4 liter. 
De motoren lopen nog 
mooier rond bij 
stationair toerental en 
zorgen voor een betere 
spreiding van het 
krachtige vermogen 

over het gehele toerenbereik. 
Daarbij is de acceleratie nog 

Jlitsender geworden en is de _ 
topsnelheid minstens zo indruk-
wekkend als voorheen. 

Alle Evinrude V-motoren met 
dubbele opslelling hebben standaard 
een dubbele afstandsbediening met 
trimschakelaars in de 
bedieningshandel. 

Het Elektronische Management 
Systeem van Evinrude is een 
voorloper in de techniek. Het maakt 
het starten eenvoudig en feilloos. Het 
maakt geen verschil of de motor koud 
of warm is. Bovendien zijn de 
motoren hierdoor uiterst betrouwbaar 
en veilig. 

Dit alles in combinatie met de 
Evinrude 1+2 superieure garantie 
maakt het varen met de dubbele V8 
XP 300 lot een ongekende belevenis. 

rspoeling  35 A Dynamo 

ünksomdrêaiend  stuurbekrachtiging  Oliemicci,^ 

BUITEnBOaROmOTOREn 

Superieur  in alle opzichten. 
MEER INFORMATIE:  OUTBOARD MARINE NEDERLAND B.V.. FLEVOLAAN  13. 1382 JX WEESP 

TELEFOON VOOR NEDERLAND: 02940-1525L TELEFOON VOOR BELGIË:  02-2452007. 



KODEN MD 
Een geperfektioneerd e radar met glashelder e 
daglichtpresentati e 
De Koden MD 3000 3030 levert een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid op het water 
Het beeldscherm verschaft ook bij daglicht zeer 
duidelijke informatie zodat bij eventuele obstakels tijdig 
kan worden gereageerd 
De Koden MD 3000 3030 heeft nog meer voortreffelijke 
eigenschappen zoals 
• Regelbare beeldhelderheid 
• Verstelbaar middelpunt 
• Voorzien van EBL, VRM, alarm, stonngsonderdrukking 

enz 
• Aansluitmogelijkheid voor gyrokompas 
• Leverbaar met open of gesloten antenne met een 

oersterke aandrijfunit en een zeer betrouwbare 
zender/ontvanger (3 kW) 

Vanaf 6190,-
(incl BTW/) 

INA) ( 
INTERNATIONALE 
NAVIGATIE APPARATEN BV 
Wijnhaven 42, Postbus 1590 
3000 BN Rotterdam 
Telefoon 010-433 07 11 

Koden MD 3000/3030 
Een helder e kij k op radar , dag en nach t 

PROFICIAT 
KRUISER 

Betere vaareigenschappen, 
grotere betrouwbaarheid, 
meer comfort 

PROFICIAT 875 AK 
PROFICIAT 975 AK 

PROFICIAT 935 G 
PROFICIAT 975 G 

^ ^ p^Cmmm^^^ 
IV 

Een nieu w ontwer p In de seri e 
Proficiatkrulser 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 1130 G 
PROFICIAT 1185 G 

PROFICIAT 1080 S 

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

RZ YACHTING 
J.M.C. 

ECHO-SOUNDER 
V-6BW: 
Presentatie van de diepte 
door middel van een 
6-inch zwart/wit display, 
welke in 10 ranges kan 
weergeven Het beeld is 
in drie grijsgradaties 
instelbaar, tenwijl het 
dieptealarm instelbaar 
IS tussen O en 144 mtr Pon ee"voud'gc c;i üürtipacic ( IUOA \^^ 
mm) dieptemeter, die standaard geleverd wordt met transducer 
(200 KHZ) 8 mtr kat)el en zoomcontrole voor een gunstige prijs" 
Ranges O -144 mtr Werking 12-15 Vdc 

YACHTING 
NAUTISCHE AI^PARATUIR 

Postbus 1070,4530 GB TERNEUZEN, tel, 01150-30200. 
SERVICE DEALERS Gebola • Meppel 05220 56580 • Navco Lauwersoog 05193 9239 
• A M L Bruinisse 0113 1822»Bryon Gent (België) 091 447176 
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Rondj e Engelan d 
Vervolg van pagina 49. 

even buiten geweest, 's 
Avonds hebben we natuur-
lij k een uitgebreide nabe-
spreking gehad. 
We hebben ons strikt gehou-
den aan het vooraf afgespro-
ken schema van vóór 12 uur 's 
nachts naar bed in verband 
met de fysieke onmogelijk-
heid om iedere avond laat en 
met het nodige bier op naar 
bed te gaan en de volgende 
ochtend weer fit  te zijn. 
John Scott, de monteur van 
het reddingstation deed zijn 
uiterste best om het ons naar 
de zin te maken. John is dui-
delijk de allesregelaar. Hij 
bepaalde zelfs wie in de twee-
persoonskamer moest en wie 
in de eenpersoonskamers. 
Volgens hem moesten de 
Amelanders in de eenper-
soonskamer. Toevallig had-
den wij een andere verdeling: 
die in snurkers en niet-snur-
kers. De snurkers (Dirk en 
Bertus) mochten nu in één 
kamer nadat zij bij een vorige 
gelegenheid apart gelegen 
hadden. 

Woensdag 30 maart 
John deed ons uitgeleide. Wij 
gingen op weg naar Whitby 
waar we ongeveer 11 uur aan 
zouden komen. Een schipper 
van een station net ten noor-
den van Whitby voer met ons 
mee en stapte af in Whitby. 
De afstand naar Whitby is 50 

mijl -
Het weer was wederom ge-
weldig. Het aankomen in 
Whitby ging voortreffelijk, 
weer geheel op de MacMil -
lan, want een plankaartje 
hadden we niet. De wilde ge-
baren van de havenmeester 
werden later verklaard; 
'Oh, steken julli e maar 85 
cm, ik dacht 2,50 meter'. Als 
j e de haven in komt, moet je 
eerst S.B.-wal houden, dan 
oversteken naar B.B.-wal en 
dan weer naar S.B.-wal. De 
bemanning kreeg in Whitby, 
na het olieladen, gelegenheid 
tot passagieren (tot 12.00 
uur). 
Richard White, redacteur 
van 'Ship and Boat' stond 
reeds te wachten met de 
schipper van de Whitby 'Wa-
veney' reddingboot. Beiden 
zouden meevaren naar 
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Brimsby, of liever gezegd 
Spurnpoint (5 mijl van 
Grimsby), waar de 'Arun' 
ligt . Dit is tevens het loods-
station, 70 mijl van Whitby. 
Spurnpoint heeft een volledi-
ge berocpsbemanning omdat 
het ook zeer afgelegen ligt. 
Richard White heeft veel fo-
to's genomen en bleef schrij-
ven en vragen. Hij heeft ook 
gestuurd en alle kans gehad 
om alles te bestuderen. In 
Grimbsy hebben we in het 
Royal Dock gelegen (zo hoort 
het ook) tussen de koopvaar-
dijers. Verbaasde reactie van 
de havenmeester toen wij 
hem vertelden dat we na aan-
komst met een taxi naar het 
hotel gingen, 'maar blijf t er 
wel iemand aan boord?' We 
hebben toen maar een tele-
foonnummer gegeven, om 
eventueel die enorme red-
dingboot te verhalen in geval 
van nood. We lagen dan ook 
midden in een vrij stuk van 
200 meter kade (op aanwij-
zing van de havenmeester). 
De taxichauffeur vertelde dat 
het wel heel toevallig was dat 
de vrijgezelle Grimsby da-
mes hun avondje uit hadden 
op woensdag en dat wij dat 
dus allemaal wel heel goed 
troffen. Overigens hebben 
wij ze niet gezien. Omdat in 
Grimsby geen reddingboot 
ligt , hebben we ons een keer 
zelf moeten vermaken. Dat 
lukte nog steeds. Even rustig 
na al dat Engels. 

Donderdag 31 maart 
Die ochtend moesten we om 
08.00 uur uit het Royal Dock 
weg, omdat we anders het 
volgende tij af zouden moe-
ten wachten. Roger Trigg, 
schipper van de 'Atlantic 21' 
van Southwold voer met ons 
mee. Heel interessant, omdat 

hij een van de betrokkenen is 
geweest bij het 'Medina'-
project van de RNLI . Ook hij 
was vol lof over de boot. De 
reis naar Great Yarmouth 
verliep voorspoedig met 
windkracht 5 in de rug (af-
stand 90 mijl , verwachte aan-
komsttijd 12.00 uur). 
We gingen binnen door de 
banken kort langs het strand. 
Dat deed echt een beetje aan 
Holland denken. De laatste 
stormen hadden ook hier 
huisgehouden. Zomerhuisjes 
waren vanaf de duintop om-
laag gevallen. In Great Yar-
mouth sliepen wij in 'The 
Pier Head' hotel, prachtig. 
Er is een 'Atlantic 21' en een 
'Waveney' klasse redding-
boot gestationeerd in Great 
Yarmouth. Per station kan er 
maar één man schipper zijn 
en dat is Richard Hawkins 
(handige jongen, zag kans 
mij een KNZHRM-trui af-
handig te maken). 
De broer van Richard is 
schipper van de Dover-red-
dingboot en Richard stelde 
het op prijs dat we in Dover 
bij zijn broer in Groot-Brit-
tannië waren aangekomen en 
bij hem afscheid zouden ne-
men van Groot-Brittannië. 
In de gesprekken met Ri-
chard kreeg ik het idee dat er 
een tomeloze broederstrijd 
heerste (Wie is de beste 
schipper en wie heeft de 
meeste medailles). 
's Middags hadden wij als 
winkelmiddag aangemerkt 
en dat is ons ook gelukt. De 
plaatselijke commissie bood 
ons 's avonds een diner aan in 
het hotel, nadat we enkele 
vaartochten met de beman-
ningen hadden gemaakt en 
vervolgens brachten wij onze 
laatste Engelse avond in de 
'King William' pub door. 

Heel gezellig. Een Nederlan-
der kwam nog een krant 
brengen waarin hij de aan-
kondiging van onze boot had 
gelezen. 

Vrijda g 1 apri l 
's Ochtends Great Yarmouth 
- Amsterdam, ongeveer 105 
mijl , met prachtig weer. Tij d 
van aankomst, half twee in 
IJmuiden. Een uur tijdsver-
schil meegerekend! 
De directeur en een aantal 
medewerkers van de 
K N Z H R M wachtten ons 
met een portie haring op, na 
een onvergetelijke reis die 
naast heel nuttig ook heel ple-
zierig was verlopen. 

Nawoord 
Gedurende de gehele tocht 
hebben we ruim 12.000 liter 
brandstof verstookt, een 
enorme hoeveelheid infor-
matie verkregen en veel 
vrienden gemaakt bij de 
RNLI . 
Totaal aantal mijlen ± 1700 
Totaal aantal uren ± 105 

Bemannin g 
Tijdens de reis om Engeland 
bestond de bemanning van 
de Johannes Frederik uit: 
- S. E. (Sip) Wiebenga, tij -
delijk schipper (adj.-direc-
teur KNZHRM) ; 
- D. (Dirk) van Noordt, tij -
delijk reserve-schipper (in-
specteur KNZHRM) ; 
- B. (Bertus) Bruin, toekom-
stig schipper (vrijwilliger , 
eigenaar vakantiebedrijf, 
Ameland); 
- K. (Klaas) Sinnema, toe-
komstig reserve-schipper 
(vrijwilliger , hoofd waterzui-
veringen, Ameland). 



Briels e Neer een eldorad o 

door J. W Sluimer 

Er is maar één manier om het 
Brielse Meer te bereiken en 
dat is via de Oude Maas. De-
ze 30 kilometer lange rivier 
stroomt tussen Dordrecht en 
Vlaardingen. Voor de rich-
ting van die stroom kan de 
Almanak voor Watertoeris-
me deel 2 geraadpleegd wor-
den. Die leert ons dat we van-
uit Dordrecht tot ongeveer 
een uur voor hoogwater de 
stroom nog steeds mee zullen 
hebben. Na een voorspoedige 
vaartocht van ongeveer twee 
uur zien we bij kilometerraai 
1003,5 op de linkeroever van 
de rivier de Voornse sluis lig-
gen. Die sluis, waardoor vrij -
wel uitsluitend pleziervaar-
tuigen schutten, vormt de 
verbinding met het Voe-
dingskanaal. Die circa 10 ki-
lometer iaiige üosi-west lo-
pende vaarweg ligt tussen 
dijken. 

Vooral het eerste deel van dit 
traject vinden we maar saai, 
maar het wordt op deze 
mooie dag opgeluisterd door 
zonnende mensen. 
Ruim een kilometer na de 
sluis passeren we de beweeg-
bare Hartelbrug, waarvan 
het vaste gedeelte bijna 11 
meter hoog is. Wat verderop 

Voordat ingenieur Pieter Caland ongeveer 125 jaar geleden 
de Nieuwe Waterweg voltooide, stroomde het water van 
zowel de Oude als de Nieuwe Maas via de Brielse Maas naar 
zee. 
Nadat die Brielse Maas — dus nog voor de Watersnood en het 
daaruit voortvloeiende Deltaplan — door een dam van de zee 
was afgesloten, ontstond het Brielse Meer. 

varen we langs de op de zuid-
oever gelegen jachthaven van 
watersportvereniging Hairt 
Hille . Even later zien we op 
dezelfde oever de kerktoren 
en molen van Geervliet. Af-
meren bij het achter de dijk 
gelegen dorp is echter niet 
mogelijk. 
Vervolgens komen we bij het 
miniatuurstadje Heenvliet. 
Net ten westen daarvan ligt 
de mond van het Kanaal door 
Voorne, waar de watersport-
vereniging Waterman is ge-
vestigd. Wie de ruïne van 
Ravestein wil gaan bezoeken, 
kan het beste hier afmeren. 
Bij het dorp Zwartewaal gaat 
het Voedingskanaal over in 
het Brielse Meer. 

In de directe omgeving van 
enorme industriegebieden 
als Europoort, Botlek en 
Maasvlakte is een uniek wa-
tersportgebied aangelegd. 
De gehele noordoever daar-
van werd bebost, zodat de 
eeuwige vlammen en honder-

den fabriekschoorstenen voor 
de pleziervaarder overdag 
bijna niet zichtbaar zijn. Ook 
oude drooggevallen banken 
als Krabbeplaat en Midden-
plaat zijn bebost. In de Mid-
dcnplaat zijn drie beschutte 
haventjes gegraven, waarin 
iedereen vrij mag afmeren. 
Twee van die haventjes lig-
gen aan de noordkant, het 
Schoolmeestershaventje aan 
de zuidzijde. 

I n het uiterste westen van het 
Brielse Meer, tegenover het 
dorp Oostvoorne, liggen vij f 
atolvormige eilandjes. En in 
elk daarvan is een gegraven 
haventje met vrije ligplaat-
sen. De buitenkant van die 
eilandjes is met hoog en dicht 
geboomte begroeid. Men ligt 
daarbinnen bij elke wind-
richting en -kracht als in 
Abrahams schoot. 
Maar ook aan de buitenkant 
van Dijkplaat, Ganzeplaat, 
Vogelplaat, Bereplaat en 
Krimplaat zijn steigertjes ge-
slagen waaraan vrij kan wor-

* Den Briel. 

den afgemeerd. Behalve in 
deze eilandjes zijn zowel 
langs de noord- als de zuid-
oever van het Brielse Meer 
veel haventjes gegraven, 
waarin voor het overgrote 
deel vrij aangelegd mag 
worden. 
En natuurlijk kan hier en 
daar met de kop in de wal 
worden afgemeerd. Wij kie-
zen op deze zaterdagmiddag 
voor de Vogelplaat. Binnen-
in dit beschutte atol beleven 
we een zonnige zondag zon-
der zorgen. 
Het oostelijk deel van het 
Brielse Meer bestaat uit het 
Blankenburgse Rak en het 
Brielse Rak. Daartussen ligt 
de vaste Brielse Brug die 10 
tot 12 meter hoog is. 
Aan het begin van het Blan-
kenhiiro'<ïp R.ak Vi^t het dorp 
Zwartewaal. Deze plaats telt 
drie jachthavens. Aan de 
oostkant die van watersport-
vereniging 'de Vij f Sluizen'. 
In het centrum liggen in de 
gcmeentehaven de steigers 
van watersportvereniging 
Zwartewaal. Beide vereni-
gingen hebben allerlei facili-
teiten zoals douches. Bij café-
restaurant 'De Witte Raaf 
ligt ook nog een jachthaven-
tje. Vanuit al deze havens 
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kan men zo Zwartewaal in-
wandelen. 
Het westelijk deel van het 
Brielse Meer wordt gevormd 
door het Oosterlandse Rak 
en het Kruininger Rak. In het 
eerste liggen haventjes op 
beide oevers. De aanlegmo-
gelijkheden op het Kruinin-
ger Rak vindt men vrijwel 
uitsluitend op de eerder ge-
noemde vij f eilandjes. 
Halverwege het meer ligt op 
de zuidelijke oever het oude 
stadje Brielle. De jachtha-
vens daar vindt men aan de 
noordkant van de gerestau-
reerde stadswallen. Vi a de 
Buitenhaven kan men Den 
Briel binnenvaren. Op de 
hoek van dit water en de Zuid 
Spuihaven staat een levens-
groot beeld van een water-
geus. Het herinnert aan de 
inneming van Den Briel door 
de watergeuzen op 1 april 
1572. Een gebeurtenis die 
nog elk jaar luisterrijk wordt 
herdacht. 

Al s wij bij die Watergeus over 
stuurboord de Noord Spui-
haven invaren, komen we bij 
de gemeentelijke aanlegstei-
gers voor passanten. We lig-
gen daar in het centrum van 
het historische stadje, waar 
eens de beroemde admiraal 

Marten Harpertszoon Tromp 
werd geboren. 
We beklimmen de Sint Ca-
tharijnetoren, die 57 meter 
ofwel 320 treden hoog is. Van 
bovenaf hebben we een 
prachtig uitzicht over het 
stadje en de omgeving. Op 
deze zelfde toren stond in 
1688 de Engelse prinses Ma-
ria Stuart toen haar echtge-
noot, onze stadhouder Wil -
lem n i , met een oorlogsvloot 
op een novcmbermiddag de 
mond van de Brielse Maas 
uitzeilde. Hij ging haar va-
der, de Engelse koning Jaco-
bus n, bestrijden en herstel-
de zo het protestantisme in 
Engeland, Schotland en een 
deel van Ierland. In de sobere 
kerk aan de voet van deze 
toren, trouwde prins Willem 
van Oranje in 1575 met zijn 
derde echtgenote, Charlotte 
de Bourbon. 

De prachtige gebrandschil-
derde ramen van die kerk ge-
ven gebeurtenissen uit onze 
vaderlandse geschiedenis 
weer. Wij zien er Rochus 
Meeuwiszoon, de stadstim-
merman, die zwemmend een 
sluisdeurtje kapot hakt waar-
door het binnenstromende 
water de belegerende Span-
jaarden verdrijft. 

Briels e Meer 
in liet kor t 
De circa 700 hectaren water 
en land van het Brielse Meer 
vormen een recreatiegebied 
in het hart van het meest 
geïndustrialiseerde deel van 
Zuid-Holland. 
Het is er voor motorboot-
schippers plezierig varen en 
gemakkelijk afmeren. Het 
Brielse Meer is beslist niet 
alleen voor de bewoners van 
Rijnmond bedoeld. Ook voor 
anderen loont het zeker de 
moeite om er eens naar toe te 
varen. Men kan er een paar 
ontspannen dagen, maar 
zeer zeker ook wat langer 
doorbrengen. 

Zwem- en surfmogelijkheden 
zijn, zeker bij de strandjes en 
eilandjes, volop aanwezig. 
De stad Den Briel en het 
Brielse Meer zijn een bezoek 
meer dan waard. 

Documentatie 
Men kan op het Brielse Meer 
gebruik maken van: 
- ANWB-waterkaart J (gro-
te rivieren westblad). Prijs 
ƒ10,35. 

- ANWB-Almanak voor 
Watertoerisme deel 2. Prijs 
ƒ 16,50. 

Cijfers 
Het Brielse meer is ongeveer 
14 kilometer lang, 200 tot 700 
meter breed en in de vaargeul 
minstens 2,50 meter diep. 
Met staken is de recreatiebe-
bakening aangegeven, die 
bijna tot aan de oevers reikt 
en de dieptelijn van 1,50 me-
ter volgt. 
De pleziervaart kan dus bijna 
overal zonder problemen ko-
men. Op de ANWB-water-
kaart J staat een inzet van het 
Brielse Meer met een schaal 
van 1:25.000. Hierop zijn de 
enkele ondieptes nauwkeurig 
aangegeven. 
Voor het varen op het Brielse 
Meer met een motorboot is 
vergunning nodig. Op de 
Voornse sluis is die te verkrij-
gen, kost ƒ 10,- en blijf t een 
maand na dato geldig. 
De maximumsnelheid op het 
Brielse Meer bedraagt 12 ki-
lometer per uur. Alleen vlak 
voor de stad Den Briel is dat 6 
kilometer. Een en ander is 
duidelijk met borden aange-
geven. 

* Toeleidingskanaal Brielse Meer. 
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SNELLE MOTORVAART 

Levi staartstuk 

Hekvooitstuwin g met 
oppervlakteschroe f 

Door Dag Pike 

Renato Levi ontwikkelde zijn 
'Step Drive' voortstuwings-
systeem voor snelle motorbo-
ten ruim 15 jaar geleden. De-
ze Step Drive was de eerste 
commerciële toepassing van 
oppervlakteschroeven en 
wordt nu gebruikt in meer 
dan 50 seriebouw uiudcUcn. 
Eén van de meest bekende 
toepassingen van de Step 
Drive was in de Virgi n Atlan-
tic Challenger, de twintig 
meter lange catamaran die 
verongelukte bij een poging 
om het trans-Atlantische 
snelheidsrecord te breken. 
Levi heeft de Step Drive nu 
zodanig verbeterd dat hij kan 
worden gebruikt bij boten 
met conventionele romp-
vorm. 

Het nieuwe systeem, ge-
naamd Levi Drive Unit, en in 
ons land geïmporteerd door 
Nanni Diesel in Nijmegen 
wordt gemaakt door de Mari-
ne Drivers Division van MT S 
in Italië. De eenheden wor-
den, om vermogens van 50 tot 
2000 pk te kunnen verwer-
ken, geproduceerd in een 
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pasbaarheid en eenvoudige 
montage stonden bij de ont-
wikkeling voorop. Net als bij 
gewone herkaandrijvingen 
wordt de Levi-eenheid met 
enkele bouten aan de spiegel 
bevestigd. 
Al s de vorm van de boot dat 
eist kan de motor helemaal 
achterin worden geplaatst, 
maar door gebruik te maken 
van een cardanas kan de mo-
tor ook midscheeps of voorin 

* Het nieuwe Levi staartstuk, dat 
vooral bedoeld is om met grote 
vermogens snel te kunnen varen 
Het systeem dat vooral opgang 
maakt in de motorbootracerij op 
zee, was dit jaar voor het eerst 
te zien op de Hiswa Het wordt 
geïmporteerd door Nanni Diesel 

de boot staan. De eenheid zelf 
is gemaakt van corrosiebe-
Sicnuigc matCriaicn en is zo 
klein mogelijk gehouden. 
Omdat een oppervlakte-
schroef slechts voor de helft 
onder het wateroppervlak 
werkt, is de diepgang veel 
kleiner dan die van een boot 
met conventionele schroefas. 

De schroefas van de Levi Dri -
ve Unit wordt gedragen door 
een buis, die op haar beurt 
wordt gesteund door de mon-
tageplaat aan de spiegel. De 

weerstand is daardoor veel 
kleiner dan die van een nor-
male aandrijving. Dat geeft 
dus hogere snelheid, maar 
ook bij lage snelheid is de 
doelmatigheid groter door-
dat de nieuwe schroeven de 
motorkracht beter op het wa-
ter overbrengen. 
Een innovatie is dat de 
schroef aan de eenheid in een 
tunnel draait die tevens als 
roer fungeert. Die tunnel ver-
betert de schroefwerking, 
maar levert geen weerstand, 
want als de boot eenmaal in 
plane is, komt de koepel van 
de tunnel boven water. Het 
dubbele roer beschermt de 
schroef bij aan de grond lo-
pen. De stuurarm is opgeno-
men in de aandrijfeenheid. 
De afvoer van de motor wordt 
door de eenheid geleid, met 
een uitlaat precies voor de 
schroef Dat heeft het dubbe-
le voordeel van minder uit-
laatlawaai en beluchting van 
de schroef, waardoor er in al-
le stadia van volledig onder 
water en maximaal boven 
water draaien een soepele 
overgang is van de voortstu-
wing. De eenheid heeft een 
zodanige vorm dat bij achter-
uitslaan het water goed af kan 
vloeien. 

Het maakt de indruk dat met 
de Levi Drive Unit de vroege-
re problemen met dit soort 
aandrijving voor het grootste 
deel zijn opgelost. 
Verdere inlichtingen: 
- MTS, Marine Drives Divi -
sion, Piazza S. Ambrogio 16, 
Milano 20123, Italië. 
- Nanni Diesel, Nijmegen, 
telefoon: 080-782900. 

Nantes torpedeer t 
Fondarac e 
De gemeente Nantes heeft de 
Franse wedstrijd in de Fon-

circuitraces op het laatste 
moment onmogelijk ge-
maakt. Een week voor de 
wedstrijd zou plaatsvinden 
(28 en 29 mei) liet de stad 
weten de schriftelijk toege-
zegde financiële bijdrage niet 
te zullen leveren. 
Omdat de sponsors geen za-
gen op zo'n korte termijn er-
gens anders geld los te krij -
gen, moest de wedstrijd wor-
den afgezegd. 
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Door P A F Perk 

Te uwer oriëntering, als wat 
oudere schipper (boven de zes-
tig) met echtgenote, aangeiuld 
met een teckel en een oosterse 
kater, vormen uij de beman-
ning van het schip en stellen ons 
daarbij voor zo min mogelijk 
logees aan boord te nemen en de 
visite van opstappers zoieel 
mogelijk te beperken 
Het vaarterretn ligt behalie in 
Nederland, inclusief IJssel-
meer, ook in België Frankrijk 
en West-Duitsland, zodat 
vaststaat dat langere vaartijd, 
tot zo 'n drie maanden niet on-
gebruikelijk zal zijn 
We stellen daarom de volgende 
eisen 

1 Het schip, dat het laatste 
zal zijn, dal wij nieuw laten 
bouwen, moet waardevast 
Zijn, dus met modieus 
2 De Rijn, Waal, Wadden-
zee, de Rhone zijn gebieden 
waar zijn vaarcapaciteiten 
ruimschoots tegen opgewassen 
dienen te zijn 
3 De bemanning moet echt 
aan boord langere tijd goed 
kunnen leven Dat houdt in dat 
er aan boord gewassen en ge-
droogd moet kunnen worden, 
dat er een douche moet zyn, die 
ook bij langer liggen warm 
water aanbiedt 
4 Het schip moet weinig on-
derhoud nodig hebben 
5 Ongerechtigheden moeten 
zonder duiken uit de schroef 
verwijderd kunnen worden 
6 Er moet verwarming aan 
boord zijn, die 'uit de motor-
tank drinkt' 
7 Voldoende accucapaciteit 
Ik kan u verzekeren, dat wij m 
alle havens, waar we maar 
lagen van het ene schip op het 
andere zijn gaan kijken, hoe 
men het schip had ingericht en 
informeerden welke ervaringen 
men met het schip had Hoe 
langer wij keken, des te meer 
werd het duidelijk dat een flin-
ke vlet het enige t}pe loxmt dat 
voor ons lijstje van eisen in 
aanmerking kon komen 

U begrijpt, we gingen werfje 
kijken en dat is een verhaal 
apart Bij de ene werf mocht je 
bbj zijn dat je binnen mocht 
komen Daar waren we dus 
met sjiek genoeg voor We 
mochten dan nog wel een twee-
dehands schip bezichtigen, 
maar ja, dat was voor een man 

gebouwd, die zijn kennissen 
wilde laten zien hoe ook een vlet 
kan worden opgetuigd met bui-
tenbesturing en achterkajuit, 
en dat wilden wij nujuist met 
Dus op naar de volgende werf 
Ja hoor We mochten komen, 
zelfs op zaterdag, maar een-
maal daar bleek, dat men daar 
de beste vletten van Nederland 
bouwt en dat inspraak van een 
leek welwillend wordt aan ge-
hoord, maar van 'zeuren' had 
men geen hoge pet op Toch 
kaam het al met al tot een 
voorlopige afspraak n l er zou 
een tekening komen, dat kon 
nog even duren, want de teke 
naar was met beschikbaar, 
maar binnen 14 dagen konden 
WIJ de eerste schels verwachten 
Maar wat er na 14 dagen ge-
beurde, geen tekening Dan 
wacht je een week, nog geen 
tekening, nog een week,juisl u 
raadt het al, nog geen tekening 
Dan kun je twee dingen doen, 
je kunt denken laat maar Enje 
kunt ook bellen, want in Ne-
derland raken dingen soms 
zoek 

Ja hoor de lekenaar was zoek, 
maar de tekening zou nu snel 
komen Voor mij hoefde dat 
dan met meer en dat heb ik ook 
maar duidelijk gezegd Wie 
een order van bijna drie ton, 
want dat zou de prijs daar 
worden, zo achteloos benadert, 
die krijgt die order van mij 
met 
Bij een derde werf kon men mij 
geen klaar schip tonen En wat 
er lag had met de sfeer, die wij 
aan boord verwachten, dus toch 
maar met 
WIJ wisten inmiddels al wel, 
waar zo 'n beetje de prijs op zou 
kunnen uitkomen, heel glo-

baal, want ja we wilden nog al 
wat, en dat zat nergens in het 
standaard pakket De goed-
koopste kwam op ruim 
f190 000,- de duurste op 
375 000 gulden 
Gedachtig aan de ervaring, die 
WIJ bij bestellen van onze Mul-
tivlet hadden, trokken we naar 
Van de Werffin Doesburg om 
daar onze plannen voor Ie leg-
gen WIJ hadden reeds een goe-
de indruk van de ambachtelijke 
wijze waarop men in deze on 
derneming te werk gaat en het 
enthousiasme, waarmee de 
mensen ons idee verwelkom-
den, bracht ons er toe in gede-
tailleerd overleg Ie treden Zo 
werd het een Multivlet, lang 
11,80 meter, breed 3,80 meter 
en een diepgang tan een meter 
Ruim genoeg voor aparte eet , 
Zit-, slaap en sanitaire ruim-
ten, douche en open kuip 
Alvorens naar de binnenkant te 
gaan kijken, hepen we in ge 
dachten nog even om het schip 
heen O ja er moesten roestvnj 
stalen bolders komen waarbij 
de middelbolders met mochten 
worden vergeten Juist bij het 
lage vnjboord van een vlet is 
dat bij het schutten van on-
schatbare waarde 
Heeft de normale vlet met open 
kuip vaak openslaande deuren 
naar die kuip, wij wilden uit 
redenen van goed afsluiten lie-
ver een schuifdeur, waardoor 
ook de bank binnen een volledi-
ge L-vorm kon krijgen 
Het geusje voorop krijgt een 
vlaggestokje uitgerust met een 
soort klein verend antennetje, 
waarvan de top net 5centimeter 
hoger is dan de hoogste plek van 
het dak Bij bruggen eenprak-
tuch steuntje 

Aan de binnenkant werd teak 
gebruikt Het maakt het schip 
lan binnen lichter, is duurza-
mer en meer lichtbestendig 
Maar Van der Werff of-
schoon heel voorzichtig ge-
speeld, kwam met een eigen 
ontwerp 
Geen kooien in hel looronder, 
maar een eigenaarshut op de 
breedste plaats van het schip, 
met daarin hang en legkast 
voor kleding mei daarnaast het 
toilet Tegenover de slaaphut 
de douchecel met daarin ook een 
wasbak Door de douche met 
een vouwwandje af te scher-
men, blijft  de wastafel droog 
Boven de douche natuurlijk een 
ventilator Wij laten een war-
me luchtstroom in de douche-
ruimte uitkomen, dan kan na 
het wassen, daar ook de was bij 
slecht weer snel drogen 
Voor de keuken maken we ge-
bruik van hel Ongo-inbouw-
kooktoestel Het is in het aan-
recht verzonken en voorzien 
van een hardhouten smjplank 
De ervaringen met hel losse 
kookloestel waren zo gunstig, 
dat alle vooroordelen tegen spi-
ritus als brandstof voor keu-
kendoeleinden ten spijt, met 
vertrouwen deze bestelling 
werd gedaan 

Omdat we zo lang gaan varen, 
IS er aparte aandacht aan de 
ventilatie van de slaaphut ge-
schonken Er komt een 12 cm 
dikke latex matras met in de 
ondergrond waarop hel matras 
ligt op regelmatige afstand 
ventilatie gaten van ca 4 cm 
doorsnee Aan de voorzijde van 
de kooien komen eveneens ven-
lilatiegaten Maar al te vaak 
wordt vergeten, dat de gemid-
delde slaper per nacht ruim een 
halve hier vocht uitdampt Dat 
IS dus voor twee personen meer 
dan een liter en dat moet afge-
voerd worden Daarom ts on-
der de deur van de slaaphut een 
kier van 1,5 cm opengelaten 
om, mede door de ventilator, al 
of met met behulp van de pa-
trijspoort, de slaaphut fris en 
droog te houden 
Mocht u ons eens ergens tegen-
komen, u kunt altijd een kijkje 
aan boord komen nemen 

Volgende keer: 
Varen 

56 MOTORBOOT - juli 1988 



SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubriek zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e en Berichten 

aan de Scheepvaart, uitgegeven door  de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. 

• BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
Opgave van de m de Benchlen aan Zeevaienden bekendgestelde wqagmgen op de Hydrografi -
sche kaanen. uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e EdiQe 1988 

weekiutgave nr  20 van de B a.Z (dd. 14 mei 1988) 

weekmtgave ni 22 van de BAZ (dd. 28 mei 1968) 
Ki L &^ X Kit . 
1801 284 18114 275 

285 18115 276 
1610 28 4 181 2 28 4 
1811 28 4 181 2 2  27 7 

Ki t 
18123 277 
18124 277 

K I L 

1801 
18012 
18017 
18018 

B.LZ. 

251(D 

KI L 
18093 
18096 
18103 
18112 

K a X 
25S 
255 
257 
258 

Ki L 
1811 5 
18117 
1812 3 

251(D WeitencheUe, Wieliagen, Cadzand, Stmirappleti e 
Ligging * 51 237 N 3 25 2 E 
In de omgeving van bovengenoemde pos zijn strandsupplenewerkzaamheden m uitvoering 
waarbi] gebruik wordt gemaakt van een pers en zinkerleidmg Aan het zeeetnde van de pqpleidmg 
bevindt zich een afmeerpaal die aan de N zijde wordt gemarkeerd door  een N card ton N B 
De scheepvaart wordt dnngend verzocht dit gebied nrnn te mijden. 

252 Waddenzee Lanwrerameer  Betonug 
Aanbrengen van de volgende gele dnjfbakens op 
a. 53 24 11-N6-09 51 ï spits 
b 53° 23 521)6° 09 4 5Ï  spits 
c 53 23 36T>ir  09 42 E spits 
d 53°23 061)6° 09 49T: spits 
e 53° 24 10TJ6° 10 04^ stomp 
t 53° 23 53116 10 02'E stomp 
g 53°23 36'N.6 10 WE stomp 
h 53°23 20-N6 09 5TE stomp 
N B Bovengenoemde dnjfbakens hebben het merkteken volgens aanwijzing E 20 1 van het BPR 
In dit afgebakende gebied geldt geen snelheidsbejDerkmg 

255 O u de M a a s Sp i j kemsse rbn ig Mar i f oonkanaa l g e w i j z i gd 
Op 51 51 4 1 1 )4 20 39 E aan de NE zijd e van de Spi jkenisserbrug het VH F kanaa l lS wijzigen m 
18 

256 W a d d e n z ee Oos te rom B l a u we Ba lg W e s t g at B o m d i ep Be tonn ing gew i j z igd. 
1 De vo lgende tonnen verplaatsen naar 
a 53 26 l e us 33 55 E O 17 
b 53 25 23H5 33 06 E O 60 
2 De vo lgende dnj fbakens verplaatsen naar 
a 53° 25 1 7 1 15 32 16 E O 58 
b 53° 25 11 N 5 34 57 E BB 3 
c 53° 24 4 5 U5 34 17 E BB 4 
d 53° 24 5 8 H 5 34 19 E BB 6 
e 53 25 0 3 H 5 34 2 9 1; BBS 
f 53 25 0 6 U 5 34 4 0^ BB 10 
g 53° 25 0 9 ' U5 34 5411 BB 12 
h 53°35 1 5 U 5 ° 35 O I B BB 14 
1 53 25 1 7 D5 35 28 E BB 16 
J 53° 25 2 1U 5 36 03 E BB 18 
k 53° 25 3 3 D 5 36 33 E BB 20 

3 Schrappen op 
a ± 53 25 7 N 5° 3 68 E de ton WG 21 
b ± 53 25 6 N 5 36 7 E het drijfbake n W G 21A BB 22 
4 Aanbrengen op 
a 53 25 24 U S 36 1 4E e en rood stomp dnj fbaken BB 18A 
b 53 25 4 1 1 15 36 531; e en RGR spi tse ton met spits topteken W G 21 BB 22 

257 IJsse lmeer, V a a r w a t er  l angs de F r i ese knst Dr i j fbaken s g e l e gd 
Aanbrengen de vo lgende g e le dn j fbakens met l i ggend k n u s op 
a 53 01 1 5 D5 21 40'E V 19A 
b 53 00 21 N 5 21 40 E V 20A 

258 A a n l o op D en He lder  Schn lpengat L i c h t b o e i en v e r l e g d. 
De vo lgende hchtboeien verplaatsen naar 
a 52 53 34 U 4 38 56 E (± 500m SW) S 1 
b 52 54 2 9 U4 39 3 7D (± 220m SW) S 3 
c 52 56 1 8U 4 41 00"E (± 260m NE) S 7 
d 52 53 5211 4 38 O l t ( *  390m SSW) S 2 
e 52 54 391) 4° 39 02 E (± 320 m WSW) S 4 
f 52° 55 3 3U 4 39 46 E (± 240m WNW ) S 6 
g 52° 56 3 4D 4 40 36 E (± 70m ENE) S 6A 

weekmtgave nr  21 van de B aZ (dd. 21 mei 1988) 

Ki t 
1801 
1803 2 
1810 3 

B a .Z 
273 
272(T) 
265(T) 

Ki t 
1810 6 

1811 

B a .Z 
260 
265(T) 
362 

Ki t 
18114 

260 IJsse lmeer, G o n w z e e, L ich t v e z p U a t st D r ^ f baken s v e r l e g d. 
V o n g B a Z 77{T)/88 vervalt 
1 E>e vo lgende dnj fbakens verplaatsen naar 
a 5Z 29 Se-N 5 06 03 E (+ 135m NW waarts) GZ 1 
b 52̂  29 3TH 5 05 36T: { ± 300 m SW waarts) GZ 3 
c 52̂  29 3774 5 05 5 8 T : { *  150 m E waarts) GZ 4 
d 52°29 2ZV5 05 38 E (± 150m SE waarts) GZ 6 
e 52° 28 4^7^ 5 05 IB X (± 60m ESE waarts) GZ 10 
f 52° 28 UU 5° 05 15'E (± 60m SE waarts) GZ 12 
2 Naar  52' 29 0774 5° O 18 E (± 240 m SSE waarts) verplaatsen het hcht GZ 8 

261 Zeeyat van Texel Schietoefemngen 
VongBaZ 2188 
Ligging schietterrem B ± 52 52 5 N 4 42 8 E 
In de periode van 1 t/m 30 juni 1988 zullen, op werkdagen van 07 30 tot 20 00 uur  van bovengenoemd 
terrein schietoefeningen worden gehouden met luchtdoelgeschut 
De onveüige afstand is tot 14 km 
N B Op maandagmorgen en vrijdagmiddag wordt niet geschoten 

263 Waddenzee Blauwe Slenk, Inschot, Lichtboei verlegd. 

Naar  53 14 37 N 5 09 53 E (+ 225m SSW) verplaatsen de groen rood groene hchtboei BS 1 IN 2 

265(T) IJsselmeer  Komwerderzand Mitsteu buiten bednjf 

Liggmg ±53 03 85 N 5 20 30 E 
Tot emd juni 1988 is het mistsein i v m onderhoudswerkzaamheden buiten bednjf 
272(T) Westerschelde Vlissingen Marifoonkanaal tijdelij k gewijzigd 
VongBaZ 170/88 
Ten gevolge van ernstige stormgsverschijnselen is het manfoonkanaal Gl thans m gebruik bij  het 
Blok Vlissmgen tijdelij k gewijzigd m het vormalige manfoonkanaal 21 

275 W a d d e n z ee Vbes t room. L ich tboei v e r l e g d. 
Naar  S3 17 46Ti 5"  09 STt ( - 250m NW waarts) verplaatsen d e hchüxïei VL 9 

276 W a d d e n z ee T m g e g at Betcmning v e r l e g d. 
De vo lgende tonnen dnj fbakens ve ip laa lsen naar 
a. 53 17 25"N 5 28 22 E ( - 75 m S waarts) V 1 
b 53 17 3174 5 28 50-^  { ±75 m S waarts) V 3 
c 53 17 3774 5 29 1 3 X ( ± 150 m S waarts) V 5 
d 53= 17 437J 5̂  29 40'X (± 150 m NE waarts) V 7 
e 53"  17 3TT4 5= 30 0 3X (± 300 m NW waarts) V 9 
f 53° 17 iTft Sr 29 23T. ( ± 450 m NW waarts) V 2. 

277 W a d d e n z ee Smer iggat Weste l i jk SchiltL  Be tonn ing gevn jz lgd. 
1 Verplaaten naar 
a. 53 27 OCTJ-Ŝ  01 SBT ( i 150 m SE waarts) de S-card ton Smenggat 
b 53 27 547Ï  6° 03 2 1 1: ( ± 300 W N W waarts) g roen dnj fbaken SG 15 
c 53 29 56"li  r 32 S ST (± 150 m W waans) g roen dnj fbaken S I A 
d S3 30 3574 6= 31 34 E (± 100 m W waans) g roen dnj fbaken S 7 
e S3 31 5374 r 31 15X (± 100 m W waarts) rood dnj fbaken WS 6 
f 53° 31 5474 6= 32 OBX (*  150 m S waarts) g roen dnj fbaken S 13A. 
en vernummeren m 'S IS 
g 53 32 1274 6 33 0 3 ' E (± 175 m N waarts) g roen dnj fbaken S 19 
en vernummeren m 'S 23 
h 53 30 5574 6 31 18 E (= 250 m NW waarts) rood-groen rood dnj fbaken S 2 WS 1 en 
vernummeren m S 4 WS 1 
2 Aai tbrengen de vo lgende dnj fbakens op 
a 53° 27 4674 6° 03 SffE groen spi ts SG I T 
b 53 32 2574 6° 32 SBX groen spits S 21 
c 53 30 4474 6 31 19"E rood s tomp S2 
3 De vo lgende dnj fbakens vernummeren op 
a ± 53 32 1 74 6 32 4 X S 15 m 'S I T 
b ± 53 32 274 6° 32 7 ^ S 17 m 'S 19 
c ± 53 32 174 6° 33 SX S 21 m ' S 25 
d. ± 53 31 374-6 31 ZT, WS 2a in WS 2 
4 Op ± 53 31 a74 6 31 3 E schrappen het rod e dnj fbaken WS 2 

284 M e e t o p s t a n d en Neder land. 
Vaarwater  Pos 

*Nabi j  Egmond aan Zee 
IJsselmeer 
Hsselmeer 
üsse lmeer 
Üsselmeer 
Ketelmeer 
Ketelmeer 
Ke te lmeer' 
Markermeer 
Malzwm 
Wierbal g 
Vaarw n Den Oever 
Vlieter 
Javaruggen 
Javaruggen 
Oude Vli e (Paardenhoek) 
Schuitengat Noord 
Grien d Noord 
Vlielan d Zui d 
Inschot 
Grien d Zuid 
Pol lendam West 
Riepel 
Oosterom* 
Kunstergat 
Vlakt e Oosterbierum 
Boschgat* 
Bomd iep 
Dantziggat* 
Kikkenga t 
Noorderspnut* 
Zuidersprm t 
Zoutkamperlaag 
Vierhuizergat 
Eüanderbalg 
Horsbomgat 
Sparregat 
Uithmzerwad 
Lemshaven 
Bocht van Watum 
Bocht van Watum 
Bocht van Watum 
Mon d van de Dollar d 
Hoek van Reide 
Schanskerd iep 

weekmtgave nr  23 van de B aZ (dd 4 jui u 1988) 
Kr t B a .Z Kr t 
1801 298 16114 
1803 4 294 18115 
1810 3 286 18116 
18106 286 18124 

286 IJsse lmeer, F n e se Hoek M a r k e r i n g Z a n d w i n g e b i ed gew i j z igd. 
1 Verplaatsen naar 
a 52 48 5 3 5 74 5 38 OO'E ge le ton ZW 1 
b 52° 49 5574 5 39 34 E g e le ton ZW 2 en nummeren c q vernummeren m ZW 3 
2 Op 52° 49 2474 5° 38 4 7 1: aanbrengen e en g e le spi tse ton ZW 2 

287 Waddenzee OfMterom Betonning verlegd. 
Verplaatsen naar 
a 53 26 4474 5 34 11 E groene ton O 19 
b 53 23 1174 5 29 22 E rood dnjfbaken O 34 
c 53 23 2274 5 29 38 E rood dnjfbaken O 36 
d 53° 23 3374 5° 29 54 E rood dnjfbaken O 36A 
e 53° 23 4474 5° 30 10 E rood dnjfbaken O 38 
f 53° 27 0674 5° 34 00 E rode ton O 66 

52° 36 
52° 56 
52° 48 
52° 38 
52° 36 
52 36 
52 36 
52 36 
52 29 
52 59 
52 57 
52° 56 
53 02 
53° 00 
S3 05 
53° 09 
53 20 
53° 17 
53° 16 
53° 12 
53° 14 
53° 11 
53° 21 
53° 22 
53° 15 
53° 14 
53° 25 
53° 27 
53° 23 
53° 24 
53° 26 
53 24 
53° 25 
53° 24 
53° 28 
S3 32 
53° 31 
S3 28 
SJ il 
53° 24 
S3 20 
53° 18 
S3 19 
S3°18 
53° 16 

1988) 

23114 36 
0 7 U5 06 
4 1 U5 23 
30H5 36 
05H5 27 
3 6 U5 39 
1811 5° 42 
02H5°47 
0 4 U5 08 
1311 4° 54 
16114 57 
5 6 U5 01 
10U5 02 
39U5°09 
M U 5 19 
20'U5 10 
39'U 5° 10 
32 U 5° 16 
07U5°00 
SOU 5 08 
U n s 16 
34H6°20 
47U 5° 19 
591) 5° 25 
04U 5° 26 
06115 28 
25 U 5° 32 
08'H5°36 
43 K 5° 42 
29'H5 49 
06H5 52 
57H5 53 
53H6 '09 
39'H6° 17 
04TJ6°20 
3811 6° 36 
02H 6° 37 
5811 6° 40 
U n b 00 
42H6 53 
43116° 55 
5 3 n r o i 
18H7°04 
37U7°05 
0 7 U r 0 9 

Ba.Z. 
293 
287 
297 

29'E 
18 •£ 
42 E 
24 E 
14 X 
23 E 
461; 
33 E 
16 E 
44 E 
32 E 
13T; 
17^ 
38^ 
561: 
211: 
54 "E 
24 E 
4 8 Ï ; 
IB Ï 
34^; 
30-E 
471: 
041: 
19"E 
00"E 
4 3 1: 
3 4 1: 
26 E 
32 E 
0 7 1: 
0 3Ï 
16'E 
06 •£ 
00"E 
53E 
18 E 
04E 
USfb 
2 1^ 
2TE 
IT E 
0 2^ 
5 6 1: 
5 4 1: 

Ki t 
1812 5 
1812 8 
1812 9 

BJL 
290 
290 
290 



m\l WUa«K2«é SttnUl Bélóimmg verlegd 
De volgende drijfbakens verplaatsen naai 
a 53 28 11 N 6 24 42 E ( ; 150 m ESE) SP 9 
b 53= 27 42'N-6' 24 06 E C± 75 m NNE), SP 12, 
c 53° 28 Ol'TJ-r 25 27T {± 225 m ENE), PW 3 

293 Waddenzee. BUnwe Slenk Betonning verlegd. 
1 De volgende Uchtboeien/spaiboeien verplaatsen, naar 
a 53° 14 49''N-5° 10 18 E (± 150 m NNE), BS 2, 
b 53° 14 34^-5° 10 42'E (± 350 m ENE), BS 4, 
c 53° 14' 19"N-S° 11 08T: (± 126 m NE), BS 6, 
d 53° 14 01^-5° 12 2 8^ (± 175 m N), BS 10, 
e 53° 13 5571-5° 13 20"E (± 200 m N), BS 12, 
f 53° 13 52"N-5° 14 16"E {± 200 m NNE), BS 14, 
g 53° 13 45'N-5° 15 UX (± 125 m E), BS 16, 
h 53° 13 4r'N-S° 16 OST. C± 250 m ENE), BS 18, 
1 53° 13 37TJ-5° 13 ITT (± 50 m S), BS 11, 
) 53° 13 32"N-5° 14 12-E (± ISO m SE), BS 13, 
k 53° 13 31"N-5° 15 07'T; (+ 150 m SSE), BS 15, 
1 53° 13 26''N-5° 16 06'X (± 200 m SE), BS 17 
2 Naai 53° 14 2371-5° 11' WE (± 75 m NNE) verplaatsen de gele ton PGZ 

297 Waddenzee. Robbengat. Betonning veiiegd. 
De volgende tonnen verplaatsen, naar 
a 53 11 lO'N-4 51 50 E ( r 200 m SW waaits), RG 2A, 
b 53° 10 4Z'N-4° 52 09''E (± 0,75 zm NW waarts), KNZHRM, 
c 53° 10a 40T)-4°52 U"E (+ 0,75 zm NW waarts), geel spits 
d 53° 10 10"N-4 52 551: (± 6S0 m NW waaits) De Vriendschap 

290 Eenis, Onde Westereems Ondiepte. 
1 Op 53° 33 46 71-6° 38 36 E aanbrengen een ondiepte vait 5 m 1 dm, omgeven dooi een 10 m lijn 
2 Even W van 1 schrappen de ondiepte van 6 m 6 dm (Hyd krtn 6 m) 

294 Westerschelde. Ballastplaat Lichtsectoren en Betonning gewijzigd. 
Vong B a Z 153 (T)/88 vervalt 
1 De volgende Uchtboeien verplaatsen, naar 
a 51° 20 5471-4 15 331; ( I 325 m SE waarts), 87 
b 51° 20' 42'7I-4° 15 54X (+ 340 m SE waarts), 89 
c 51° 20 2171-4° 16 13T (± 650 m SSE waarts), 89A 
2 Op ± 51° 20 2471-4° 16 15 ï schrappen de Uchtboei 89B 
3 0 p ± 5 r 21 06'7J-4° 15 51 "E de sectoren van het hcht Ballastplaat wijzigen als volgt R vanonder 
de wal tot in 325°, 'W' tot in 353°, G' door N tot m 092 , W tot m 116 , H' tot onder de wal 
4 Op ± 51° 21 26'71-4° 14 54 E de sectoren van het hcht Noord Ballastplaat wijzigen als volgt 'R' van 
onder de wal tot m 309°, 'W' tot m 320°, 'G tot m 327°, 'W' door N tot m 010°, 'G' tot in 045°, 'W tot m 
101°, 'R' tot onder de wal 
NB Voor het sectorenhcht Zandvüet (± 51° 20 43'7J-4° 16 25'E) zullen nog nadere gegevens 
worden verstrekt 

• BERICHTEN RAN DE SCHEEPVAART 

GRONINGEN 
798 Rnitenbroekkanaal. Wijzigug bedieningstiiden 
De bedieningstijden van sluizen en bruggen op het Ruitenbroekkanaal (vaarweg 19a), tot nu toe 
alleen geldend voor maandag t/m vnjdag, worden uitgebreid met bedienmg op zaterdag 
Op zaterdagen vmdt konvooivaart plaats als volgt 
a tot 09 00 uur verzamelen ter plaatse van de sluis I m Haren voor doorvaart naar Nederland 
b tot 11 00 uur verzamelen ter plaatse van de grenssluis te Rutenbrock voor de doorvaart naar de 
Ems 

DRENTHE 
758 Noord-WiUemskanaal/Drentsche Hoofdvaait. Beperking recreatieTaart 
Voor alle njksbruggen in Drenthe geldt dat bi] drukke recreatievaart de objecten slechts worden 
bediend wanneer meerdere vaartuigen kunnen worden doorgelaten, met dien verstande, dat 
vaartuigen met langer dan een half uur worden opgehouden 
BIJ de sluizen kan i v m waterbesparmg een oponthoud van max eén uur voorkomen 
Op de Drentsche Hoofdvaart (Assen-Meppel) is het t b v de verkeersveiligheid met toegestaan af te 
meren of aan te leggen aan de drukke provinciale weg zijde 
Tijdens het recreatieseizoen wordt de Galgenkampsbrug over de Drentsche Hoofdvaait te Meppel 
op werkdagen voor recreatievaait bediend op de hele en halve uren 

ZUID-HOLLAN D 
801 Delfshavensche Schie. Ligplaats te Rotterdam 
Smds 1 juni 1988 is ten behoeve van de recreatievaart een hgplaats gecreëerd in de Delfshavensche 
Schie aan de Spangesekade te Rotterdam Uitslmtend tussen de aldaar aangebrachte borden E 7 
(BPR-art 7 04, lid 2) dient afgemeerd te worden 
Deze hgplaats is alleen bestemd voor passanten 

773 Haringvliet/HoUandsch Diep^ienwe-Merwede. Aanvullende markenng 
1 De aanvullende vaarwegmarkenng t b v de recreatievaait bestaande mt steekbakens, aangaan-
de een diepte van ca 2m bi) normaal laagwater, zoals bedoeld m scheepvaaitbencht nr 63/S42 dd 7 
april 1982, is herplaatst Hiermede komt scheepvaartbencht nr 210/2029 dd 19 november 1987 te 
vervallen 
2 BIJ wijze van proef zijn een aantal steekbakens ter markenng van de ondiepte in de Nieuwe-
Meiwede, tussen kmr 977 en 978 vervangen door kopbakens en op het HoUandsch Diep aan de 
nooidehjke oever, van ca 400m beneden de Hoogezandsesluis tot ca 400m boven daarvan een 9-tal 
kopbakens mtgelegd 
3 Kopbakens zijn cilmdervonmge verankeide dnjfbakens voorzien van een topteken 
Aan de rode zijde rood witte drijvers met een rood cilmdnsch topteken en aan de groene zijde groen 
witte dnjvers met een groen kegelvormig topteken 
4 Hiermede komt scheepvaartbencht nr 123/1232 dd 7 juli 1987 te vervallen 

697 Vaarweg Spijkertwor-Wericendam. Wqziging bedieningstijden 
De bediemngsQjden van de Biesboschslms gelegen m de Vaarweg Spokerboor-Werkendam 
(vaarweg 109) zijn gewijzigd en vastgesteld als volgt 
- 1 april tot 1 november 
mat/mvT 06 00-13 00 14 00-2100 
za 0800-1300 1400-2100 

0800-1300 1400-2100 zon/fstd 
- 1 november tot 1 april 
ma fm vr 
za 
zon/fstd 

06 00-12 00 
08 00-12 00 
geen bedienmg 

13 00-20 00 
13 00-19 00 

698 Nieuwe Merwede/Amer. Wijziging bedienmgstijden 
De bediemngstijden van de Spiermgsluis gelegen m de Nieuwe Merwede/Amer (vaarweg 108a) zijn 
gewijzigd en vastgesteld als volgt 

i apnl tot 15 mei en 1 september tot 1 november 
ma tm do 
vr en za 
zon/fstd 
- 15 mei tot 1 september 
ma t/m vr 
za 
zon/fstd 
- 1 november tot 1 april 
ma f m za. 
zon/fstd. 

08 00-13 00 
08 00-1300 
08 00-13 00 

07 00-13 00 
0800-13 00 
08 00-13 00 

1400-17 00 
14 00-2100 
14 00-2100 

14 00-2100 
14 00-2100 
14 00-2100 

08 00-12 00 
geen bediemng 

~b!fïl waniq^unerkanaameisJooi wijziging Deaieningstijden 
De bedienmgstijden van de Ottersluis gelegen m het Wanii] Otterkanaal (vaarweg 110) en van de 
Helsluis met brug gelegen m de Helsloot (vaarweg UOa) zijn gewijzigd en vastgesteld als volgt 
- 1 april tot 15 mei en 1 september tot 1 november 
ma t/m do 
vr en za 
zon/fstd 
- 15 mei tot 1 september 
ma t/m vr 
za 
zon/fetd 
- 1 november tot 1 april 
ma Vm za 
zon/fstd 

08 00-13 00 
08 00-13 00 
08 00-13 00 

0700-13 00 
0800-13 00 
0800-13 00 

14 00 17 00 
14 00 2100 
14 00-21 00 

14 00-2100 
14 00-2100 
14 00-2100 

08 00-12 00 
geen bedienmg 

NOORDHOLLAN D 
710 Bniten-IJ. Stremmingen nabij Zeebnrgertnnnel/Beperking vaarsnelheid 
Als gevolg van de vordenngen m de diverse bouwfasen van de Zeeburgertunnel zal het noodzakelijk 
zijn om m de maanden jum, juli en augustus 1988 de scheepvaart op het Buiten-IJ geduiende een aantal 
dagen te stremmen 
Tevens zal gedurende een aantal dagen m genoemde penode op een strikte nalevmg van de 
maximum vaarsnelheid (5 km/uur) worden toegezien, zulks ter voorkoirung van hmderhjke golfslag 
en zmgmg 
Geduiende de stiemmmgen zal er met worden geschut met de Oranjesluizen 
Door ongunstige weersomstandigheden kan het noodzakehjk zijn om de stremmmgen te verleggen 
In het hiernavolgende overzicht worden alle geplande beperkmgen genoemd 
Voor alle beperkmgen geldt, dat zij zoveel langer als nodig of zoveel korter als mogelijk zal bhjken, 
zullen worden gehandhaafd 
Overzicht van de beperkmgen 
I Vaarweg volledig gestremd, mclusief de Oranjesluizen 
Zaterdag 25 jum van 06 00 tot 18 00 uur 
Zaterdag 2 juh te 06 00 tot zondag 3 juli te 06 00 uur 
Zaterdag 9 juh te 06 00 tot maandag 11 juU te 06 00 uur 
n Eventuele verleggmg van de streimmng genoemd onder I 
Zondag 26 jum van 06 00 tot 18 00 uur 
Zondag 3 juh te 06 00 tot maandag 4 juh te 06 00 uur 
ni Bepeikmg van de vaarsnelheid tot maximaal 5 km/uur 
Van donderdag 14 juli t̂ m vnjdag 5 augustus 1988, dagehjks tussen 07 00 en 22 00 uur op nadere 
aanwijzmg door middel van scheepvaarlbegeleidmg 
In verband met de stremmmg op het Buiten IJ voor de bouw van de Zeeburgertunnel zijn de volgende 
maatregelen genomen om de mogehjkheden voor de recreatievaart iets te verruimen 
1 De Schellmgwoudebrug over het Bmten IJ wordt extra bediend m de nachten vóór de stremmmg 
tw 
van 17 op 18, van 24 op 25 jum, van 1 op 2 en van 8 op 9 juh telkens van 22 00 tot 06 00 uur 
2 De bruggen over de Muidertrekvaart tussen Muiden en Diemen worden op de dagen van 
stremmmg op het Buiten Q t w zaterdag 18 en 25 juni alsmede de zaterdagen 2, 9 en zondag 10 juh, 
extra bediend van 09 00 tot 21 30 uur 
Hierdoor wordt het mogehjk de Muidertrekvaart als alternatieve route te kiezen voor de recreatie-
vaart 

GROTE RIVIERE N 
771 Beneden-Merwede. Bodemonderzoek 
1 In de penode van heden tot omstreeks 15 juh 1988 worden met behulp van een over de bodem 
uitgelegde kabel onderzoekmgen gedaan op de Beneden-Merwede tussen kmr 967 en 976 
2 De kabel wordt m genoemde periode op verschillende raaien uitgelegd, mogehjk op meer dan 
maximaal 4 locaties tegehjk en per locatie gedurende een week 
3 Over de tijd waarop de kabel m een bepaalde raai hgt is mformatie m te wmnen bij Verkeerspost 
Dordrecht per manfoonkanaal 13 of telefonisch 078-132421 

772 Beneden-Merwede. Lichtopstand geplaatst 
Op de Beneden Merwede nabi] kmr 971 180 rechteroever (di ca 90m boven de Baanhoekbrug) is 
een rode hchtopstand geplaatst genummerd 6 A en voorzien van een hcht met karakter LFl R lOs 

689 Boven-Merwede. Ondiepte toegang haven van Sleeuwijk 
De diepte m de toegangsgeul tot de haven van Sleeuwijk aan de linkeroever van de Boven-Merwede 
nabij kmr 955,550 is tijdehjk vermmderd tot NAP l,60m 

690 Noord/Nieuwe Maas. Seismisch onderzoek 
1 Geduiende de penode van 25 mei tot 5 juh 1988 vmdt seismisch onderzoek plaats m de Noord en de 
Nieuwe Maas 
2 De metmgen worden uitgevoerd op verschillende locaties m de Noord en m de Nieuwe Maas 
tussen de sphtsmg Lek Noord en kmr 992 
3 Er zullen met behulp van een werkvaartmg een 4-tal kabels worden uitgelegd, op een onderhnge 
afstand van ca 400m, welke na de metmg weer worden verwijderd Deze kabels zullen ca 1 week op 
de bodem van de rivier bhjven hggen 

ZEELAN D 
711 Bergsediepslms. Verkeeramaatregelen Westel^ke voorhaven 
I Door plaatsmg van de borden A 5 met het onderbord F 3 uit bijlage 7 van het BPR met de tekst 
behondens ontheffing is het meren aan de steigers m de westehjke voorhaven van de Beigsediep-
sluis verboden 
n Door plaatsmg van de borden B 6 uit bijlage 7 van het BPR met daarop het ajfer 9 is de vaarsnelheid 
m de westehjke vooihaven van de Bergsediepslms beperkt tot 9 knVuur 

712 Kanaal door Zoid-Beveland. Verkeersmaatregel onde loswal Hansweert 
Door plaatsmg van borden A 5 mt bijlage 7 van het BPR is het hgplaats nemen aan en bij de rqksloswal 
te Hansweert, gelegen hissen km 1,2 en km 1,3 aan de oostzijde van het Kanaal door Zuid-Beveland 
verboden 

849 Kanaal Temenzen-Gent. Werkzaamheden/doorvaartbeperking draaibnig Sas van Gent 
1 In verband met onderhoudswerkzaamheden onder het brugdek ter plaatse van de westehjke 
doorvaart van de draaibrug te Sas van Gent, zijn de volgende beperkmgen van kracht 

tot 15 juh 1988 IS de westehjke doorvaait bij gesloten brug gestremd 
- bij volledig geopende brug is de voorvaart vnj 
2 C^der het brugdek, boven het vaarwater bevmdt zich een hulpconstrucüe die als volgt gemar-
keerd zal worden 
- 's-nachts door een rood hcht en overdag door middel van een rode vlag 
- door nuddel van een attentiebord, dat bestaat mt een vierkant wit vlak met een rode band en m het 
midden een vertikale zwarte streep 
3 De voornoemde werkzaamheden/'beperkmgen duren zoveel langer als ruxiig of zoveel korter als 
mogehjk zal bhjken 
4 Nadere inhchtmgen kunnen worden verkregen bij de Verkeerspost van het D G.S.M. op manfoon-
kanaal 11 
5 Scheepvaartbencht nr 25/161 dd. 10 februan 1988 komt hiermede te vervallen. 

BELGI Ë 
764 Kanaal leper-IJzer Wqziging diepgang 
Door aanshbbmgen, zowel m het boven- als het benedenpand, wordt de maximum toegelaten 
diepgang op het kanaal bij normale waterstand beperkt tot 0,90m 

856 Maas. Watersportwedstrijden 
Op 12 en 26 juiu 1988 zullen te Benahm (Hoei), nissen km 71.123 en 72,123 roeiwedstrqden 
plaatsvmden 
Bijgevolg dient de scheepvaart aldaar langs de rechteroever met gematigde vaart te p>asseren, 
tevens is het m vermelde zone verboden op te lopen 

857 Maas. Watersportwedstrijd 
Op 26 jum 1988 zullen te Hoei, tussen een punt beneden de spoorbrug (km. 76,900) en een punt boven 
de brug Pont de ITnrope (km 77,750) watersportwedstnjden plaatsvinden 
Hierdoor zal de scheepvaart en het stilhggen van alle schepen ter plaatse zijn verboden van 09 00 tot 
1900 uur 
Pleziervaartmgen mogen tussen de wedstnjden door verder varea Ujdens deze doorvaart dient de 
scheepvaart zich te houden aan aanvnjzmgen van beambten van de vaarweg 
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TE KOOP 
SUPER VAN CRAFT 

X 3.35 m 1 X Daf 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.55 m 2 X Volv o MD 32 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.85 m 2 X Daf 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.80 m 2 X BMC 90 pk 

SUPER VAN CRAFT 
X 4.30 m 2 X Volv o MD 70 

SUPER VAN CRAFT 
X 4.60 m 2 X Volv o MD 70 

JACHTWERF 

B. KLAASSE N & ZN. B.V. 
Kniplaa n 12 - Voorschote n 

Tel . 01717- 5813 

1 

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

biedt te koop aan: 

1 D/s zeegaand dieseijacht, afm 16 50 x 4 80 m f 575.000, 
2 D/s Stella Mans trawler, afm 14 00 x 4 10 m f 345.000, 
3 D/s Super van Cratt. afm 12 65 x 3 65 m / 267.500, 
4 D/s Super van Craft afm 11 55 x 3 45 m / 260.000, 
5 Stella Mans kotter, 11 50 x 3 70 m f 215.000, 
6 Beacficraft met txiegscfiroef, afm 13 60 x 4 10 m f 175.000, 
7 D/s Super van Craft, afm 15 00x375m f 170.000, 
8 D/s Bircfiwood 35, afm 10 70 x 3 50 m / 162.500, 
9 Beachcraft met boegscfiroef afm 12 50x400m f 155.000, 

10 D/s Lugano met boegschroef, afm I i 3 5 x 3 4 0 m f 125.000, 
11 Dolmankruiser, afm 12 50x355m / 120.000, 
12 Super van Craft, afm 1140x330m / 120.000, 
13 Super Elegant afm 11 00x3 45 m f 115.000, 
14 Beachcraft met boegschr, 11 00 x 3 80 m / 107.500, 
15 Coronet Ocean, 10 00 x 3 00 m / 57.500, 
16 Albin 23 (nieuw model), afm 7 00 x 2 70 m. / 45.000, 

GEVRAAGD: Ie klas werfschepe n voor de verkoop . 

Jachthave n Meerzich t 
Voor : zomer - en winterstallin g 
(overdekt)/bemiddellng/reparatles/schilderwerk / 
scheepsbenodigdheden/helijn g to t 30 ton . 

BEMIDDELING IN- EN VERKOOP 
VAN MOTOR-EN ZEILJACHTEN 

Wij vragen met spoed werfgebouwde 
motor- en zeiljachten vanaf 9 meter 
ter bemiddeling. 

Onze servic e kent geen grenze n zoals : 
GRATIS- ligplaats in onze bewaakte haven 
GRATIS: schoonhouden van uw schip 
GRATIS: verzorgen van een eventuele financiering 
GRATIS: hellingen en inspectie onderwaterschip bij 

verkoop 
GRATIS adverteren in dag- en watersportbladen 
GRATIS: ophalen van uw schip binnen Nederland 
GRATIS: uitgebreide service m.b t. 

eigendomsoverdracht 
GRATIS: KLEINE REPARATIES 

Ons devies is NO CURE NO PAY. 
Ons courtage is het laagste van Nederland; 
Bel vrijblijvend voor informatie of kom langs, wij 
zijn 7 dagen per week geopend. 

PAL M YACHTING 
ROCHUS MEEUWISZNWEG 4 - 3231 CM BRIELL E 
TEL. 01810-16085 FAX 01810-14575 

NAVIGATOR 
BEMIDDELING IN MOTORJACHTEN 

Smein e Flushdec k '86, 
11 00 x 3 70 m , 120 pk 
/ 155.000,-

Een selecti e uit ons aanbo d 
Pikmeerkruise r FB 
Princes s 33 
Cupid o de lux e 
Motorkruise r FB 
Vechtkruise r 
Doerak 780 

sedan 
Aquanau t 750 

'85 
'79 
'70 
'78 
'77 
'71 

'76 
'77 

Koopmansspiegelkotter , 
12 00x3 80, 100 pk 
f 87.000,-

11 20 X 3 70 m 
10 5 0 x 3 5 0 m 
11 00 X 3 40 m 
11 00 X 3 00 m 
9 30 X 3 00 m 
7 80x3 10 m 

7 80 X 2 50 m 
7 50 X 2 75 m 

120 pk f 160 000 
2x130 pk f 105 000 

100 pk f 60 000 
105 pk f 65 000 
50 pk f 47 500 

40 pk f 36 000 

225 pk / 39 000 
23 pk f 29 500 

Diverse andere schepen en weekend kruisers 

Wij verkope n onz e schepe n vana f vartchillend e ligplaatse n 
Vraag voora f informatie . 
Doorlopen d vraa g naar eerst e klas werfschepe n en speedkruisers . 

NAVIGATOR 
Arnhem/Rhede n 08309-54756 / bgg 52697 
Für unsere n Deutsche n Kunde n 0031/8309/54756 Oder 52697. 

MOTORBOOT - )uli 1988 59 



SUPER ELEGANT 
KRUISER KOTTER 

4 

12 10 X 3.65 11 40 X 3.85 

Ook voor jachtbetimmering, teak dekh , schilderwerk, 
verbouwen, verlengen, boeg schroeven, zwem plateaus, 
afbouw van casco's, windschermen etc etc. 

JACHTBOU W F. LIGTVOET 
Kanaalpad N.W. Rijnsburg P.B. 32 
Tel. 01718-21473 of 01720-35393 

Nieuwbouw, verbouwing en onderhoud van jachten 
Hellingwerl( tot 25 ton - winterstall ing. 
Reparatie, revisie en ondwhoud van motoren. 
Elektrische en hydraulische installat 
Verkoop BIB en BUB motoren, nieuw en gebruikt 
Mobiele onderhoudsdienst in de BENELUX. 
Schilder- en polysterwerkzaamheden. 
Epifan«s jachtlakken, onderhoudsmiddelen. 
Q|ALER SABB, RENAULT, ROYAL MITSUBISHI 
PERKINS, EVINRUDE, SUZUKI EN RUGGERINI. 

iRARINE Baanhoekwegl 3313 LA Dordrecht Tel 078 1607 80 

Scheepsbouvt r en Jachtbouvi r 

P. V A N DER WERFF 

^\z 4 - ^ 

staa l en aluminiu m 
custo m buil t Jachte n 
bedrij f svaartulge n 

renovati e - reparati e - motore n 

PROBLEMEN MET 
INSTRUMENTEN? 

YES BELLEN.. . 
^ YACHT ELECTRONICS SERVICE 
Telefoon 01883-11461, Vlarconiweg 9, Postbus 1156, 3220 BD Hellevoetsluis 

U K U N T E R O P V E R T R O U W E N 

JACHTBOUW GIJS VAN DER VALK, NEDERVEENWEG 10a (AAN DE HAVEN), 
5161 PA SPRANG CAPELLE, TELEFOON 04168-3311 OF 04167-76871 

( ^ 

'TOTAAL JACHTONDERHOUD' 
Met een team van goede, enthousiaste 
vakmensen verzorgen wij het volledige 

onderhoud van uw kostbare bezit 

• SCHILDERWERK: staal,  hout,  polyester 
• POLYESTERWERK: reparaties  en spuiten 
• BETIMMERINGEN: alle  typen  motor-  en zeiljachten 
• TEAKDEKKEN: gelegd  met  eerste  kwaliteit  teak 
• MOTOREN: inbouw,  onderhoud  en reparatie 
• INSTRUMENTEN: inbouw,  onderhoud  en reparatie 
• VERBOUWINGEN: zowel  in staal  als  hout 
• WINTERSTALLING: verhard  terrein,  stroom  en water 

Jachthaven ALEM a/d MAAS 
W%^f %M^t^m^ bijSt Andnes 04182-1524 
ËMK V*afm9  1 ^ Ook inde weekends 

I Off dealer van YANMAR dieselmotore n • VDO Marin e Servicediens t 

VRI-JO N JACHTEN. 

/(^aliteiP vmrje mmhm^l 
• Hoogwaardige kv^aüteit jachten 
• Van 10 tot 15 meter 
• Kompleet, vaarklaar of kasko 
• Inrichting naar wens 

KOTTER S - KRUISERS - TRAWLER S 

VRI-JO N B.V. JACHTWER F 
Opdijk 16, 8376 HH Ossenzijl 
Telefoon 05617 - 700 
Voor Duitsland Tel 0421 -551435 

ROESTVRUSTAAL SCHEEPSBESLAG 
volgens  uw schets  of  tekening  maken  wij  vrijblijvend  offerte 

o.a voor: 

Bolders, Davits, Mastkokers, Stootwilhouders, Water en 
brandstoftanks, Zeerailingen, 

Zwem en reddmgsirappen,  etc. 

Voor  nadere  informatie 

de Ridder Staalbouw 
Havenplein 14a -1721 CA Broek op Langedijk 

02260-17756-12053 
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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 

•  
•  

DIT IS DE BELLUS 
Afm 5 67 X 2 12 mtr M 

• Een uitermate stoere polyester vis/plezierboot, zowel in 
open versie als met afsluitbare kajuit leverbaar 

• VETUS 2 cyl diesel intercooler 
PRIJS VAARKLAAR  f 21.075,-

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND' 

jACHWSRiF  MNiei'  mm-sPECAusT' 
Koperweg/ 2401 LH Alphen a/d Rijn Tel 01720-22219 
Direkt gelegen aan de Heimanswetering 

TE KOOP 
Mooi gelijnde MOTORTJALK 

Lengte romp 12 85 m breedte 3 18 bouwjaar 1905 Mercedes Om 312 
90 pk ingeb 84 2 boegschroeven dubbele hydr best Casco gestraald 
+ 2 comp verf Betimm massief teak Rafa scheepsramen winterkleed 
Alles in prima conditie event met ligplaats 
Pri|S f 95 000 Inl 8 30 18 00 u 

Jachthave n Waterspor t B.V. 
Noorderkade 120 (bij C B R ) 3039 MB R dam tel 010 4658627 

«• Am%\ 
Thermo-Jach t 

Leigraafseweg 3 
6983 BR Doesburg 
tel 08334 73000 

Klasse en kwaliteit uit staal van 9 tot 12 m 

SPECIALIST IN STALEN MOTORVLETTEN 
MULTIVLET1000 MultivletlOO O 

Afm 1010x3 20 m 

Multivlet1160 
Afm 11 8 0 x 3 80 m 
Met en zonder 
acfiterkajuit Ook 
leverbaar als kask o 

JACHTWERF 

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

RONDSPANT 
MOTORJACH T 

afm 10 00 X 3 50 X 1 00 m (I x b x d) 
ontwerp Gillissen 

*Div afmetingen en uitvoeringen mogelijk 

TEL. 03420-12621 

JACHTBOUW FLIPSE 
Postbus 96 - 3770 AB Barneveld 

Bouw staal - rondspant gejoggeld 

N A N N I SCHEEPSDIESELMOTOREN 
(Kubota en Mercedes) 
van 10 tot 615 PK 
Compacte bouw en zeer geruisarm 

Ook alle verdere toebehoren 
schroeven , assen , koker s etc . 
Tevens inbouw Inruil mogelijk 

Vraag folder en prijslijst 

DRINKWAARD 
MOTOREN CV. 

Tel 01840 12332 
Postbus 265 3360 AG Sliedrecht 
Parallelwes 20 3364 AL Sliedrecht 
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DE KWALITEI T VORMGEVEN 
Stuurstan d & Cabrioletkappen , Railing, Kui p & Winterkleden 

k̂ l 1'  ? y\ ^ 
^ < ^ 

v_ A 
MANTEL ZEILSYSTEMEN ZEILMAKER S 
Zuiderboerenvaart 19 - Postbus 168 - Enkhuizen - tel. 02280-12228 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

C3 

U j 

UJ 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART U STERK. 

Veilingweg  8 
5301 KM Zaltbommel 

Tel. 04180 - 12060/12666 

1 
rn 

MICHIGAN WHEEL B.B. EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

DRAMMER 700 

Glasvezel versterkt afm . 7.00 x 3.00 m. 
polyester motorschip motor: 20 pk diesel 

Ook bouwen wij de Drammer 935 

JACHTVJERF „Olympuö' 
Machineweg 16-18,1394 AV Nedertiorst den Berg, Tel. 02945-3236 

TEAKHOU T 
UIT VOORRAA D 

O.A. PROFIELE N - PLANKE N - MULTIPLE X • BLOKROOSTER S -
STUURWIELE N - SCHEEPS/TERRASMEUBELE N -
KUIPTAFEL S - OPBERGREKJE S - HANDRELIN G -

PENNERELING , OOK IN EIKE N - MASSIE F EIKE N WC BRILLE N 

TEVENS 
SFEERVOLL E VERLICHTIN G - ZEER APART E NAUTISCH E 

DECORATIEARTIKELEN , SPIEGEL S EN GESCHENKEN . 

BESTEL 1988 CATALOGU S d f l . 4,- vi a postgir o 294173. 

22 ACQUA REALTY EUROPE B.V. 
Zeilweg 28, 8243 PK Lelystad, Holland 

Tel: 03200-60602 Telex: 76360 arceb nl Fax: 03200-61354 

C U R \ boegschroef, 
BASED ON ^Tu/Ustnul 

IDirect in pijp ingebouwde elel<tro-
I sene-motoren tot max. 
11600 t/m, zonder extra over-/ 
i breng ing op de sctiroef, 
\voor jactiten tot 14 meter 
I Documentatie en pnislijst 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, Leeuwaarden 

DE STERKE DIESELS VOOR HET WIJDE WATER 
SOEPEL, KRACHTIG, BETROUWBAAR , ONDERHOUDSARM 

VAN 90-355 PK . 
VJ^• ^\l\\*\\i^M^A 

N E D A L Q B V Industriewe g 4.1422 AJ Uithoor n 
Tel. 02975^3851 . Telex 18571. Fax 0297545440 
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HARD Y ^ T ^ g 
Jachtwer f Gebr . Visc h cv . 

Jacht\»erf Gebrs, Visch. Buig KeteUarbtiddt W 23bl AA Warmond Tel 01711-10300 
Van luxe motorkruiser tot snelle speedboat. Als importeur van vier gerenommeerde merken 

(Hardy, Rio, Interceptor en Shakespeare) heeft Jachtwerf Gebrs Visch u heel wat te bieden. Kom eens langs. 
Dan laten wij u graag zien. wat voor uw wensen budget en (vaar)omstandigheden de beste oplossing is. 

Dealers: Watersportcentrum Brabant, BalkutK 14 s Herti)genb(i-,th tel 073-422310 
BootserMce Jan Korteland, Polderstraat ya, Alblasserdam tel 01859 14897 

Outboardser>ice Rotterdam, Jan \an Axenne^traat 44 4b 
3021 RS Rotterdam tel 010 4256143 

H A A G S E 
A C C U M U L A T O R E N 
FABRIE K P. AARSEN mM 
55 JAAR ERVARING! 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S 
VOOR BOOT EN CARAVA N 
12 V 200 Amp 3 4 5 , - 12 V 95 Amp 1 6 0 , -
12 V 140 Amp 2 4 0 , - 12 V. 70 Amp 1 2 0 , -
2 JAAR GARANTIE 
V. MUSSCHENBROEKSTRAA T 53 - 2522 AJ DEN HAA G 
TEL . 070-903 136 b.g.g . 070-995.830 
Dagelijk s geopen d van 8 00-22 00 uur , ook op zaterda g en zonda g 
zondag-verkoo p na telefonisch e afspraak i 

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

Hora bv 
gespecialiseer d in 
het make n van 
scheepsrame n 

3833 GN Leusden , 
Hamersveldsewe g 137 
bi) het industrieterrei n 
Ambaclitswe g 
telefoo n 033-94 12 95 

( ^ 
LEUSDEN 
HOLLA N 

ROESTVRIJ STAAL 

OU fflUHlll 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 - 1476 
Door het onbeperkte leveringsprogramma de hoge kwaliteit en de 
korte levertijden is WERKVREUGDE ae roestvrijstaalspecialist bi| 
uitstek zowel voor 

WERVEN als ZELFBOUWER S 

MONTY BANK KOTTER 

JACHTWER F GEBR WILLEM S 

Havenstraat? Industnelerrem Nagelerweg 8304 AH Emmeloord 

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

BELGIË 
2 0 0 0 k i l n m e t p r k a n a j p n p n r iviprp n 

een dicht netwerk tussen steden en dorpen 
langs weelderige natuurpracht, 
een paradys voor watertoerisme 

GREEN WATERWAY HOLIDAYS 
verhuurt kompleet uitgeruste motorjachten, 

ideaal voor bootvakanties met familie, vrienden 
of collega's IETS OM TE DOENH 

Green Waterwa y Holiday s 
5 Oud Strijderslaan, B 8200 Brugge België 

Tel 09-32 50 384529 
PEDRO 36 
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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 & motorinbouw 

De echte specialisten in Renovatie & verlengen. 

CROWN-CRUISER 9 70 \ 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 

B 

GOBA, MAATWERK IN ROESTVRIJ STAAL 

Wij voeren ieder ontwerp uit volgens tei<ening schets of model 

O*"  A?"  <?<"  c5̂^^ o ^  V «P é"  ^'^  <tP 

WMt H<v*n«traa t S 2312LZL* id* n Hollan d Talafoo n 071-126813 

MARINE 
KOOLMEE S 
SCHEEPSDIESELMOTOREN 

Kij k en vergelij k onz e FORD-
X LD -4 16-42 tot 50 pk, 4 Cll 
F 8 D • 4 25 - 62 tot 70 pk, 4 Cll 
2722E - 90 pk (68 Kw) 4 Cll 
2723E- 105 pk (86 Kw), 6 Cll 
2725E- 135 pk (101 Kw), 6 Cll 
2726TM- 160 pk (118 Kw), 6 Cll 
2728TIM - 200 pk (149 Kw), 6 cil 
div. keerkopp, en reducties 
P R M - Paragon 
Velvet - Hurth 
Bowman - Manifolds 
Johnson Pompen 

RANGE in d iv . u i tv . leverbaar o.a. de 
tevens van Ford - Mermaid' (Engid) 
de Metorite 35 B H P - 3000 T 
Meteor 54 B H P - 4800 T 
Merlin 70 B H P - 4000 T 
Turbo-Merlin 110S H P -40001 
Melody 85 S H P - 2600 T 
Turt>o-Four 155 8 H P - 2600 T 
Mariner 128 8 H P -26001 
Mistral 1758 H P - 2500 T 
Majestic 200 8 H P - 2500 T 
Monarch 230 8 H P - 2500 T 
Turbo Plus 275 8 H P - 2500 T 

De FORD basismeter garandeert u bedrijfszekerheid - lange levensduur - kracht be-
trouwbaarheid - laag brandstofverbruik - kompakte bouw - minder onderhoud - rustige 
loop - en een wereldwijd service netwerk Internationaal garantiebewijs 
Verder o a Vetus motoren, DAF Perkins Mitsubishi enz Inruil mogelijk 

Kortland 56 - 2954 LD, Alblasserdam - Tel.' 01859-14263 

KWALITEI T EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN ! 

i T ^ t t / i \ [M]zŝ [̂ Q© VLOTTER 
Leverbaar als casco, 
technisch vaarklaar, met 
betimmeringspakket of 
geheel kompleet. 
In lengten van 7.50 
tot 10.00 m. 

vlotte r 900 Vraag documentati e aan bij : 

van der Poel Jachtbou w 
Rljndljk 300 2394 CG Hazerswoude-rd - Tel. 01714-4262 

SUPER FAVORITE KRUISERS 
s ta len motor jachten van 8 00 -15 00 nn nnet mahon iehou ten opbouw 

E 
LD 

X 

LD 
1 ^ 
CO 
X 

o 

c6 
JACHTMRF 'DE WATERSPORT 0. MULDER' 
Fr Ha lsp lan tsoen6-2251 XJ Voorschoten Tel 01717-2325 
Tevens voor gebruikte jachten schilderwerk en stalling t) Q Q oy^H/H/ÓH 

Wij leveren 
kwaliteits 
motorjachten 
van 10.50 m. 
tot 23 m. 

Condor  Yachting Holland b.v. 
Grotes t raat 2 B - 5256 PB Heusden - Telefoon 04162 - 1337 
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Spiro Motorjachte n 
Type 1250-1500-1800 

2000-2200 
Nieuwtx}u w motor - en zeiljachte n in staal en alumini u 

Verbouw , reparaties. Elektrische installaties. I 
Leveren en inbouw van motoren, aggregaten r 

en navigatie instrumenten. / / 
Betimmeringen, teakdekken en schilderwerky7~~~ 

Spiro Ships Enkhuize n B.V. / /h~^ 
1^  Voortand 15 1601 EZ Enkhuizen / / _ 

^ :^ tel. 02280 - 17736/19105 / / 

B Zeiljachte n 
'B 40-42'-45'-55'-70 ' 

WIKING RUBBERBOTEN 
de best e - de sterkst e - de snelst e 
3 jaar garanti e 

'Üahnsan 

nu reeds v.a. f 1.790,-
nu 2 type n met 
polyeste r bode m 
nu special e boot/moto r 
combinati e 
nu het hele programm a 
bij ons geshowe d Uniek e vaareigenschappe n 

Van Zeis t Waterspor t BV 
Voorwe g 161, 2716 NJ Zoetermeer , tel . 079-517018. 
OP AANVRAAG  STUREN WIJ U GAARNE DOCUMENTA TIE 

Voor ledere boot een DMhCO trailer 
de grootste specialist van Nederland 

THERMISCH VERZINKT 
5 JAAR GARANTIE 

DMMCOTRAILER S zijn goedgekeur d 
doo r RIJKSDIENST VOOR WEGVERKEER 

NIEUW: NU OOK HYDRAULISC H 
KANTELBAA R 

Nu 2-ton s kanteltraile r voo r slecht s f 5.950,-
Div occasions Trailers van 280 kg tot 10 000 kg, Damco trailers direct van 
fabrikant dus voordeliger slaagt u nergens Open Mat /m za 9-18 uur 

D I k h N C O Industrieterrein De Braken Obdam Tel 02266-1770-1841 

EDELMULTIPLE X 
VOOR DE JACHTBOU W 

v^ 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIE K 

TEAK 
ESSEN 

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

De ideale T.V. antenne 360° 
UHF en VHF ontvangst 
corrosievrij -
lage windvang 
afm. 20 X 20 X 30 cm 
prij s f 215,-(12 tot 24 volt) 
prij s f 265,- (220 volt) 

Ringdij k 34 2981 EW Ridderker k 

Bel voor informati e of folde r 01804-27292 

VAKANTIE MET UW BOOT OCKHUISE N 
IN H L I BUITENLAN D 
In geheel Europa staan wij klaar 
voor u met ons gespecialiseerde 
materieel 

YACHTTRANSPORT 
GROOTSCHEEPS BOOTVERVOER DOOR GEHEEL EUROPA 

Zuidereind 4,3741 LG Baarn, tel.:02154-16262 
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ti). ^zinktvaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Ni jve rhe idss t raa t 24 - 3371 X E H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m 

Te l . 0 1 8 4 6 - 14979 

Glas in rubbe r en Aluminiu m profie l 
VOOR SNELLE LEVERING 
EN MONTAGE VAN 
• auto en scheepsglas 
• gelaagd veiligheidsglas 
• diverse tinten glas 
• gehard glas 
• polycartïonaat 
• perspex 
• rubber en pees 

/autoglasservic A 

078-143280 
ARAM Autoglasseimoe Van Heik 

WanstfaalSDofdtechl 

STALEN KRUISER CASCO'S 

6 90 X 2 35 m 
8 20 X 2 80 m 

8 70 X 3 00 m 
9 20 X 3 00 m 

n verschillende uitvoeringen 
vanaf 1 7900,- ink! btvtr 

Vraeig vrijblijvend folders Ook uw adres voor motorinbouw 

JACHTBOU W MEBO, Fortlaan32 3554 HV Utrecht Tel 030444946440036 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over drijvende steigers denkt wilt u 
weten water te koop IS Natuurli|ki 
Vraag een foto blad' 

Westzi jde 39Ö 
Zaandam FA.HAVENHOUT Tei: 075-351695 

Inbouw en reparatie van stalen, aluminium en polyester jachten 
Revisie van motoren en keerkoppelingen Ondenwaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zel l ingstraat 3 - 4 

2921 LS Kr impen aan den IJssel - Te l . : 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 

^ . 
DORDRECHT 

.6* 
ôf fS» Hogedrukreiniging 

Papendrechtstraat 2a, 
tel. 078 - 133831 

b.g.g. 078 -161349 . 

n A C DE GROOT MOTOREN 
• ^ ^ ^ ' SLIEDRECHT 
• DAF 575 vanaf f 8000 compleet met nieuwe kk dashbord 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 mdustne, bednjfs- en pleziervaart 

DE GROOT MOTOREN INDUSTRIEWEG 35 • 3361 HJ SLIEDRECHT - TEL 01840-18938 

U KUNT NU UW BOOT OPTIMAAL BEVEILIGEN TEGEN DIEFSTAL OF VERNIELING. 
E.B.C, heeft voor u de oplossing op maat 
om uw boot optimaal te beveiligen. Bel nu 
voor een vrijblijvende offerte 072 - 61 12 14. 

ALS U ECHT OM UW HOBBY GEER! 

Eigen Zageri j 

Specialis t TEAKHOUT 
(o.a. teakdekdeeltjes ) 

AMSTERDAMSCHE 
HF HARDHOUT 

Zeer vele soorten uit voorraad leverbaar o a Afzelia, 
Azobe Balsa Ebben Eiken, Essen, Iepen, Iroko, Lim 
ba Mahonie Meranti, Merbau, Noten, Oregon Pine, 
Pitch Pine Pokhout Teak Wenge etc 
Lev. : Bruynzea l hechthou t an decMn g board» . 

RJNHOUTHANDEL 
MINERVAHAVENWEG 14 - TEL 020-828079 - AMSTERDAM-C - HOUTHAVEN 

Staverse kotters 
10 40 X 3 50 X 1 10m 
12 00 X 4 00 X 1 10m 
Staalbouw 
10-6-5-4 mm 
Stuurhuis teakhout 
Interieur teakhout 
Zeewaardig 
Droogvallen 
Zelf afbouwpiakket 

Professionele jachten (10-16 m ) gebaseerd 
op onze viskotters die gebouwd worden 
voor de beroepsvaart Vraag vrijblijvend 
onze kleurendocumentatie 

Scheepswerf 

Hellingspad 11 • «715 HT Stavoren (FrI.) «Holland 
Telefoon 05149- 1207 

I 
ï CURSUS K U S T N A V I G A T I E 

• Voor eenieder met interesse voor navigatie 
• Voor wie zelfstandig wil navigeren op open water 
• Voor de examens Theorattsct w Kustnavigat M en 

Vaarbewij s 2. 
• Zowel schrrftel ^  als mondeling te volgen 

\\\wr 
ï M A R I F n W I P i 

^), 
CURSUS M A R I F O N I E 

• Voor wie alles wil weten over een optimaal gebruik 
• Voor het behalen van het officiële PTT-B*di«ntng» -

certificaa L 
• Voor wie eventueel 2elt een marifoon wil installeren 
• Zowel schnftelq k als mondeling te volgen 

vraag een infomap en een proefles 

nautisch instituut nauticum 
, = ' - = ' J 3 " Schardam 10 

j~-^^:-~=^_^ 1476 NA Schardam 
-= - .= - -r-...-r- Tetefoon 02991 1710 
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JACHTBETIMMERINGSBEDRIJ F 

H akvoort  >4:r 

Tevens volledig floor ons 
afgebouwde VALKKRUISERS 
en cassco's te Koop. 

ARTIMES10.8309 AT TOLLEBEEK TEL. 05276-1592/05277-4570 URK 

( ^ > O S T V A A R D E R 

JICNTWERF 

OOST B.V. 
Ljouwerterdvk 37 
8491 GB AKkrum Tel 05665 1632 

Oostvaaróer kotters bouwen wij 
m de lengten 9-9.50 en 10.40 m 
Motorsailers m de lengten 9 90 - W 40 en 11.50 r 

MARKOhl 
SCHEEPSBOUW/ 

scheepsbouwtradltie 
sedert 1927 

Nieuw ! BARKA S 900 MK 
- in seriebouw 
- ontwerp - Huitema 
- staalbouwpakket - Centraal staal 
- leverbaar in diverse stadia 

Komplet e schepe n voo r het nieuw e seizoe n no g leverbaa r 

M a r k o n - ook het adres voor het leveren van schepen van 
andere Centraal Staal pakketten. 

Markon Scheepsbouw B.V. 
Industrieweg 19 • Postbus 40, 9600 AA Hoogezand (Holland) 
Telefoon 05980-92527 - privé: 05987-17996 

KILKRUISER motorjachten in de maten: 
530 - 650 - 710 en 860. 

In aanbouw of in onze showroom te zien. 

Tevens diverse inruiljachten. 
Reis naar Veere de moeite waard! 

K & S 
POLYBOATS B.V. 

Kanaalweg W.Z. 3 - 4351RD Veere 
Telefoon 01181-553 KILKRUISE R 650 

Dubbele scheepshellingen; alle reparaties. 

G. DE VRIES LENTSCH JR. JACHTEN B.V. 

IN 191 • 'OPGERICHT \LS \MSTERD\MSf HE SCHEFPSWERt G DE VRIES LENTSCH IR 

• JACHTMAKELAARDI J • ONTVCERPEN 
• KEURINGE N • TAXATIE S 
• ADVIEZE N • ARBITRAG E 

POSTBlS-yr lOOTJH A.MSTFRP\M.\HEIRDESTE1N 50. 
1M3 GC A.MSTERDAM TEl 020 « 92 49. TIIEX 18118 TEH.M SL 

JACHTBETIMMERING 

fL fJjT 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casc o afbou w 
van interieurs . 

Teakdekke n enz. 
Verbouwinge n en/of 

gedeeltelijk e 
vernieuwinge n in alle 

gewenst e uitvoeringen . 

OOSTERKADE 3-4 
GRONINGEN 050-145641 BOnflTE C 

• SCHEEPSTECHNIEKl 

STILLE GENERATORSETS 
NETTUNO 
COMPACT EN STIL! 
220 V, 3 kVa. 
Motor: BMW/HATZ diesel. 
Electriscti startend. 
Watergekoeld. 
Afstandsbediening. 
Geluid: 54 db. op 7 M. 
Gewicht: 83 kg. 
Afmetingen: I x br x ti 
610x385x550 mm. 

Scheepsmotoren 
Suzuki benzineaggregaten. 
Dieselaggregaten van 3 tot 15 kVA. 
Gelijkstroomaggregaten 
Losse generatoren en dynamo's 
Electronische acculaders 
12 tot 80 Amp. 

VICTRON omvormers. 
Zonne energie. 
Windmolens. 
Bootelectro. 
Accu's: franco thuis in geheel 
Nederland. 

INBOUW MOGELIJK IN ONZE NIEUWE JACHTHAVEN AAN DE OOSTERKADE 

Omvormer s 
12-24 naar 220 volt 
Scheepsacculader s 
Diodescheiding s blokke n 

- Spanningsdeler s 
24-12 Volt 

- Dc-Dc omvormer s 
- Gestabiliseerd e voedinge n 

W. WOUTERSE 
Franklinstraat 9 
1221 HA Hilversum 
Telefoon 035-859250 

W H D E N C X X M M 

Ti ]nr^Tl'nnr^  ^^^^^p^^'^^^f'^^^^^'^ 
boegschroeven,  hydraulische  besturingen 

Voor verkoop en deskundige inbouw 
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Vermogensrange: 40-485 kW 

fVIOTORBOOT - juli 1988 67 

file:///MSTERD/MSf


MET EEN 
ECHTE PEGA 

MISTU 
NOOIT 

DE BOOT 

Trailers voor 
ieder e boo t tot 

2100 kg In-e n uitwendi g 
roestvri ] thermisc h ver -

zink t En vij f voll e jare n 
garanti e op de konstrukti e 

Pega oo k uw adre s voo r surf-
traiTers en elektnsch e liere n 

01806: 
15380, 

mVm^^M.  BOOHRAILERS 
r E l M % H O L L A N D . 

Bedrijfsterrei n Ziedewi j 37, 

2991 LA Barendrecht , 

Telefoo n 01806-15380 

Publiciteitsbureau 
'LEEUWENBERGH" b.v. 

SASSENHEIM 

Postbus 139 
2170 AC SASSENHEIM 

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. 

Ouderwe tse dienstveréening voo r ü 
en Uw schip in een uiterst r i |pdern jasje. 

V o o r l igplaatsen, g e b r o k t e schepen, 
o n d e r h o u d en w in te rberg ing . 

Voor totale water-recreatie: 
B.V. JACHTHAVEN CEIJSMAN 

BRIELSE M££R ( Z A N D D l / K 5) 
3253 Xj OOSTVOOR NE 
TELEFOON 01«15-3192 

BLOEMEN 
TIMMERWERKEN 

• TEAK DEKKEN 
(evt. ter plaatse gelegd) 

• EXCLUSIEVE BETIMMERINGEN 
• ONDERHOUD en REPARATIE 
• VERBOUW 
• VOOR PARTICULIER EN BEDRIJ 

KANAALSTRAAT 39 5347 KM OSS 

Telefoon: 04120 - 42818/40620 

BOEGSCHROEFSPECIALIST 
«'N/»«'><'>̂ ws#s BREON ^'^'^^^^'^^ 
• Elektrisch hydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks platbodems e d 
• Van 4 l/m 200 pk' 

OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
Havenhoofd 7a 2989 AE Ridderkerk (Hl Ambacht) 
Tel 01858 12957 01804-22385 078-156012 

K 
Servicebedrij f voo r de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Nijverheidsstraa t 24 , 

3371 XE Hardinxveld-Giessenda m 

Tel. 01846-18737 

MOTOREN - BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
100% gereviseerd te vergelijl<en met nieuw. 
Geheel kompleet met een hydraulische RR.M. keer-
kopp. vanaf f 11.900,- incl. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 

BOEGSCHROEVEN4-6-8-10pkvoorschepentot18m. 
vanaf f 2.364,-incl. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 
Folders op aanvraag. 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Hatertsewe g S66.A - 6535 ZV Nijmege n - Tel 080-562339-230400 a 

NARWHAL-DEALER S 

• AAASTERDAAA , NEPTUNUS, 
BOEIERSPAD 5 

> ARNHEM, VAN WORKUM BV, STADS-
BLOKKENWEG 1 

I BREUKELEN, JACHTWERF DE TOE 
KOMST,SCHEENDIJK9 

• BUNSCHOTEN, VAN ZIJL WATER 
SPORT, WEIKAMP 28 

• 'S GRAVENHAGE , DEEGE, WEIMAR-
STRAAT56 

• HAARLEM , V D N O O R D , SPAARNE 60 

> HARDINGSVELD-GIESS, W KLOP 
H O DEN BOUT, RIVIERDIJK 114 

• HARLINGEN , HET ANKER HARLIN 
GEN BV, NOORDERHAVEN 85 

> HERKINGEN, V D VELDE WATER-
SPORT, 1= FEBRUARIWEG 9^ 

' LEIDEN, JACHTWERF ZIJLZICHT, 
ZULEILANDl-2 

• MONNICKENDAM , HAKVOORT 
WATERSPORT, HARINGBURGWAL 6 

' NEDERHORST DEN BERG, JACHT 
WERF DE RIETLANDEN, DAMMER-
WEG 104 

• PLASMOLEN , JACHTHAVEN ELDO-
RADO, WIHEWEG 18 

< ROERMOND, DRIESSEN BV, VOOR-
STAD STER 13 

• ROHERDAM, NAUTIC SPORT, STIEL-
TJESSTRAAT S*-

> STRIJENSAS, THEUNS WATERSPORT, 
SASSEDIJK 6 

> URK, POST WATERSPORT, WIJK 1-30° 

e ZWARTSLUIS, K SLURINK, HANDELS-
KADE 7 

BELGIË 

e ANTWERPEN, LANDTMETERS YACH-
TING, NASSAUSTRAAT 14, 

> BIANKENBERGE,AGEMEX, HAVEN 

< HERSTAL, S A U», BOUÉE, BLD 
ZEMOBE GRAMME 33 

• KAMPENHOUT-SAS , 
HERLITSKA BOATSHOP, 
LEUVENSESTEENWEG 21 

• OOSTENDE, OUTLIFE MARINE SHOP, 
VINDICTIVELAAN 19° 

e WAASMUNSTER , BOATSTORE 
WAASMUNSTER, SCHRIJBERG-
STRAAT 186 
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lUuc£J Zl/5-

II  at) Ta/nfa^ti^cK u/Wt . 17}n ouXto McMiJt al MJaa^. fXe nimuve HcvwS 3ao op Mjti 

daJk . UoAUrrudcha cU ujaJjtndoop ÏÏÏoa 'S m-ejt''' Ku>^dvtamn AOA  ̂Jk 

nuA ujit/uJaoü- J« om*, UL MMTI MS/ Jiduffid " ïWn uma/iif. 

€n ur  ̂ cia/n ?' [/OVXJMA maa/i, i/n de Hcuru/uk h i/rrwr^-fiA  MCUJA \/ovt utu. 

noo dp ur^a rvuxA Stnound HuJcU. " LUai U> oLit.pof?  ̂ Di ncwutSi fcndix GjJ e«' 

'n^i^' D£ em  ̂ 14MM ' fa^. ujoA tdeJUni inFLftJRfbLE CRnFT?' 

']M.  ne/m uav njjoj Ch. . nou eji; da/ ome flwwiA ds ^èoJe 

'zuAyé-OenCrzxTt ifi  Hu tAAjuJrtüi Ouour) f.'f\ yaUtn Hf\ if f^o<o clo<yr'Mck*f.hacnl' 

\bXi \/o((yp ̂ 07). OoMAvtluJii Lui/nd. 0  ̂ HatoiJ  ̂ cOiüff. 1^  ̂  ̂ '^° matazenpoLp'! 

£e^*l imo  ̂ de lij  fik n<m ao/n d£ pncud . ^UJM L  ̂ M/m JLan. " ficujd oLu peddS> 

iLf iro 

ILj /5 

.eoef? -ciaOfc»? / ' tAj£ ? ciO/n 'u. Vadin e/r\ vien MuA)dg/t£^. 

fiu/ te ijCn o-ijt/i  ln>cr7cJ IrM/ria/iYi'  " 

'Pu u/i/ iM //cuuvil' Pnamfyt aaJLen lAje -te/n yttuM Xau/. flu/ M.uiiU/i_ 

omn flanmM /ka/n tiofi/n -te  ̂ Movt^' 

' Mot Ja/na i<> djUfJl Artmi pcup'^" /Dn dorJttex . " 'ken h meXt/ii-s, hoO^o^" 

" l-omcuiA'. Hz  ̂ i^ cOuiS op Jh/ ujalvi fDorri qmucM ïï)'n no/vut/k. 

A^Ujxtt/ UA/^\JU((e><id. DUjt aoa/ /ytnci  ̂ mu op 'TJÜJuiMat^-ie 

H-  ̂ J cmofiAV) 'vt^y*  t «^ ^"Z ü€/r\tM aJ " 

/i/.^o T&iua naat oU Ivbocn 'Ou la/ndte  ̂ imtAn a<j> ̂ zMJJm iüa/ ^LIWAJIen. a£^ 

doAA tod/l jewr\ aa/ im Jimn/ ( ^ie/ lyuJuydUt fi^mAK  ̂oof cbtuAjC*) 

fKam  ̂ amdja/ ot /uiUuun) t/n ds. (roelurf) ^ü/, palu . .. ^A riM uja/~ 

fï)r\ oujd/Jje UU ^Xyr? en nu JA^Q lii^ jfXLp ' Uwi paan Jio/rtdjZrj 

dUAA^€Y) Paan (^Ojoi wucUn (TJL/ inttn lik MiafUii cmdvt cui 

.SaAjiin y%je, . " l^da/nJU. Jl!" 

Lankhorsl 
Taselaar 

NARVIK-RUBBERBOTEN VAN NARWHAL. SNEL WENDBAAR, KOERSSTABIEL EN ONZINKBAAR, DOOR DE STERKE 
VOLGESCHUIMDE POLYESTER V-BODEM. GROTE SNELHEID PER RK., DUS VOORDELIG. METUITGEBREIDE STANDAARD-

UITRUSTING. MAKKELIJK OP AUTODAK TE VERVOEREN. 

Postbus 502, 8200 AM Lelystad, Tel. 03200-74611, Telex 47177, Fax 03200-31912. 



luxe en kwaliteitva n grot e allur e 

MOONEN SHIPYARDS is een jachtwerf ontstaan uit de Nederlandse 
scheepsbouwtraditie. 
Sinds kort hebben wij onze produktiekapociteit uitgebreid, zodat wij in 
staaf 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 


