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C A B I N C R U I S E R S 

N I M B U S 3003 C A B I N C R U I S E R L E N G T E 9 20 M B R E E D T E 3 20 M 

1 X V O L V O P E N T A 

T M D 4 1 143 PK OF T A M D 41 192 PK 

N I M B U S 26OO C A B I N C R U I S E R L E N G T E 8 45 M B R E E D T E 2 85 M 

1 X V O L V O P E N T A T A M D 31 124 PK 

HISWA TE WATER nr 674 

THE BEST, AND NOTHING BUT THE BEST. 

EWÎ ^DRIESSENB V 
Oude Haagseweg 47, 1066 BV Amsterdam, 

tpi n9n - 1^̂  1=; na 



SPORTBOOT-CENTRUM VAN NEDERLAND 
Al enige decennia brengt en importeert Pijl 

Watersport haalbare exclusiviteit 
In de showroom pronken flitsende racers maar 
ook praktische familieboten, waaraan een 
redelijk prijskaartje hangt 

De Ijzersterke troeven van het Pijl-team in 
Nieuw-Loosdrecht een grote kollektie snelle 
boten van topwerven (altijd 30 modellen op 
voorraad), een ultramoderne werkplaats voor 
in- en outboard motoren, scheepsreparatie-
faciliteiten en een after-sales service die klinkt 
als een klok 

Kom een uurtje genieten in Nieuw-
Loosdrecht en bewonder het beste dat de 
sportbootindustne te bieden heeft Supeneur, 
in design en constructie, gunstig in prijsstelling 
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lEUWE TRENDS IN BETIMMEREN 
Vooral de laatste jaren is er meer gewij-

zigd aan het interieur van jachten, dan aan de 
rompvorm. Van der Mei|den 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 jachtinterieurs. Naar uw wens. Licht, of 
donker. Rond, of hoekig. Groot, of klein. 

# Levering van zelf inbouw betimmeringen 
voor particulier en werf 

• EIGEN ONTWERPAFDELING 
Bel eens voor een vrijblijvend gesprek 

en bezoek onze prefab-showroom. 

Rivierdijk 5 9 2 , 3371 ED Hardinxveld-Giessendam, 
Telefoon 01 8 4 6 - 1 2 0 9 1 / 1 8 5 5 6 , Fax 1 8923 . 

PARAWUR VOOR 
NAVIGATIE  EN 

1—r 
1^ r- . 
M H ^ 

1 s. --.= '• *m 

im HEEFT NIET ALLEEN  VEEL IN HUIS,MAAR KAN 
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SPORTBOOT'CEHTRUM VAN NEDERLAND 
Al enige decennia brengt en importeert Pijl 

Watersport haalbare exclusiviteit. 
In de showroom pronken flitsende racers maar 
ook praktische familieboten, waaraan een 
redelijk prijskaartje hangt. 

De Ijzersterke troeven van het Pijl-team in 
Nieuw-Loosdrecht een grote kollektie snelle 
boten van topwerven (altijd 30 modellen op 
voorraad), een ultramoderne werkplaats voor 
in- en outboardmotoren, scheepsreparatie-
faciliteiten en een after-sales service die klinkt 
als een klok 

Kom een uurtje genieten in Nieuw-
Loosdrecht en bewonder het beste dat de 
sportbootindustne te bieden heeft Supeneur, 
in design en constructie, gunstig in prijsstelling 

EBBTID E - COBIA - INVADER - FORMULA - WINNER 

9M. 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 217-220, 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht, 
Tel 02158-1638 Telefax 02158-6793 

merCrui/e r 
GRANDIOZE BOOTSHOW T E WATER 
Introducti e 1989-model le n va n 3 t / m 11 septembe r 

BUCAIrDEC M 

mMMU 
INA is immers helemaal 

meegegroeid met de 
ontwikkelingen op dit 

specifieke gebied. 
Biedt altijd beproefde 

apparatuur dat ontworpen 
is volgens de laatste 

technieken. Of het nu gaat 
om navigatie-systemen, 

marifoons, radars, 
echoloden, stuur-

automaten, zender-
ontvangers, ja eigenlijk alles 

wat het varen veiliger en 
efficiënter maakt, INA weet 

er alles van. 

Servic e in all e belangrijk e 
havens . 

ER OOK ALLES  OVER VERTELLEN. 

INTERNATIONALE 
NAVIGATIE APPARATEN BV 

Wijnhaven 42, Postbus 1590 
3000 BN Rotterdam 
Tel 010-433 07 11 
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Wil t u de best e uitrusting ? 
Kies voo r kwalitei t van Whitlock i 

C. Plath kompassen , over 10 jaar nog als nieuw ! 
Plath kompassen (en sekstanten) beho-

ren tot de beste ter wereld Betrouw-
baar en tot in lengte van laren goed 
afleesbaar door krasvaste mine-
raalglazen bol en korrosievrij mate-
riaal Als stuurkolom-, dek- en 
schotkompas Bestand tegen trillin-
gen en schokken 

Anderse n RVS lieren , lich t en lichtlopend . 
Andersen RVS self tailing lieren zi)n door 

de slimme konstruktie even licht als 
aluminium lieren Zeewaterbestendig, 

ze blijven lopen als een lier 
A ^ ^ « ^ ^ ^ k Gladde, vertikale ribben geven 
A A prima grip en minimale schoot-
K '""""^^^ A slijtage Geen losschietende pal-
' x . ^ Z j ^ f ^ len en veren by (de)montage 

^ V B ^ \ ^ Deense perfektie ten topi 

m 
Uühitlocl:6urop ê 

Industnehaven 24,3220 AG Hellevoetsluis Tel 01883*15656 

Whitloc k lever t verde r aan kwaliteitsproduk -
ten : Sentinel autopilootmotoren, Leab decca ont-
vangers, II l\^orrow Loran C ontvangers, LVI^ 
produkten, Patay pompen. Teak Wonder teakreiniger 

etc 

Whitloc k stuurinrichtinge n voo r 
het vertrouwd e "helmslokge -
voel" . 
Whitlock stuursystemen zijn geheel 
afgestemd op de zeezeilerij Betrouw-
baar, onderhoudsarm, door direkte 
verbinding met het roer behoud 
van het "helmslokgevoel" Nieuw 
Versterkt Cobra 5R systeemi 

Robertso n Autopiloten , ervare n roerganger s voo r 
all e jachten . 
Deze toonaangevende autopi-
loten zorgen voor een uiNip 
kend en soepel roergedra 
iedere zeegang Automatism, t.| 
trim en draaisnelheid dankzijl 
microprocessor Nu óók voorj 
plezierjachten v a 9 meter 
Aan te sluiten op navigatie-
computer 

Maxwell/Nilsso n ankerlieren : krach t en schoonheid . 
De kaapstander lieren besparen ruimte door onderdekse 
aandrijving (elektrisch en hydraulisch) M 
Eenvoudig te monteren Zeewaterbe-
stendig Met hand- of afstandsbedie-
ning Uitermate robuust en betrouwbaar 

Bon sture n in een ong e 
irankeerd e envelo p aan Whitloc k 
Europ e BV, Antwoordnumme r 203 
sluis . Stuur mij informatie over 

MB 

3220 VB Hellevoe t 

Naam 
Adres 
Postcode Plaats 

SUCCES 115 Spor t ^ S U C C E S 1050 Superdeksalo n 
L Supermodern stalen motorjacht met droomachtige uitrusting, 11,50 m ^ ^ L Modern toerschip met veel leefruimte, 10.50 m lang, 3.40 m breed, 95-PK 

lang, 3,70 m breed, standaard 145-PK diesel, veelomvattende basisuit- ^ ^ diesel standaard, 2 stuurmogelijkheden, onderhoudsvrije schroefasin-
rusting met onderhoudsvrije schroefasinstallatie, homokinetische koppe- ^ ^ stallatie, homokinetische koppeling, ankerlier, zwemtrap, koelkast, 4 pits 

L ling, eerste klas mahoniehouten inrichting, warmwatervoorziening, hete- ^ ^ gaskomfort, smaakvol mahoniehouten afwerking, aluminium ramen, 6-8 
luchtverwarming Trumatic 4000, VDO-instrumenten, acculader, wal- ^ ^ slaapplaatsen, 500 Itr. water, 600 Itr. brandstof. Het schip is ook in 

aansluiting, dekbeslag in roestvrijstaal, 6 slaapplaatsen, grote salon. ^ ^ ECONOMIC-uitvoering leverbaar. 

Nieuw e SUCCES-Jachte n 1988/89 
SUCCES 115 SPORT, met Flybridge, elegant schip met veel ruimte. 

SUCCES 115 ASCONA, uitrusting als 115 SPORT, echter met open kuip 
SUCCES ATLANTIC 38, een kleinere uitvoering polyester motorjacht dan 

de ATLANTIC 43, luxe uitrusting met achterkajuit. 
SUCCES ATLANTIC 38 OC, sportief polyester motorjacht, open kuip met 

topuitrusting en luxe afwerking. 

SUCCES Atlanti c 43 
Slank zeewaardig.motorjacht m. luxe-uitrusting, 13,25 m lang, 4,10 m 

breed, motoren 2x325 PK diesel, snelheid circa 28 kn. , 6 slaapplaatsen, , 
12V/220V, heteluchtvenwarming, warmwater, 2 wasruimtes,' zwemplat- A 

form met trap, instrumentatie v. VDO; kompas, echolot, sumlog, • ^ 
roerstandmeter, supermoderne inrichting in topafwerking, kleuren TV, 2 

stereo installaties, representatief interieur. 
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PROFICIAT 
KRUISER 

Betere vaareigenschappen, 
grotere betrouwbaarheid, 
meer comfort 

Een nieu w ontwer p in de seri e 
Proficiatlcruiser s met veel ruimt e 
bijzonder e vaareigenschappe n 
en snel . 
Ool( als casc o leverbaar . 

PROnCIAT 875 AK 
PROFICIAT 975 AK 

PROFICIAT 935 G 
PROFICIAT 975 G 

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

"^^m 
Proficiat 
9.35 G, 9.35 x 3.20 x 0.75 m PROFICIAT 1080 S 

nt5^ 3 

.-S' 

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

voo r alle zekerhei d 

Uniek IS her koppel 
filter dat RENAUD 
exclusief voor 
watersporters heeft 
ontwikkeld 
Een perfecte ont 
vangst van Decca 
SSB Navtex en 
Wereldomroep met 
slechts een antenne 
Zo'n produkt kun je 
eigenlijk alleen van 
RENAUD verwachten 

BIJ Renaud 
kunt u terecht 
voor o a 
navigators 
manfoons 
wereldontvan 
gers antennes 
acculaders 
navtex wind 
en logappara-
tuur radars 
scheepsstereo 
app plotters 
weerkaart 
schrijvers 
accumeetappa 
ratuur en 
(nieuw ) 
8 kanaalsont 
vangers 
Eigen service en 
research afdeling 

Natuurlijk 
heeft u ook 

bij een duurdere TV een 
goede antenne nodig 
Uit Denemarken impor 
teert Renaud de TRIAX 
antenne een zeer solide 
echte scheepsantenne 
De antenne heeft een 
RVS mastbevestiging is 
rondom gevoelig en 
geeft ook een uitstekend 
kleurenbeeld op kanaal 4 
De antenneversterker is 
van hoge kwaliteit en is 
in de hermetisch gesloten 
schotel veilig opgeborgen 

De prijs zonder _- ._ 
kabel is slechts 295 , " 
Extrafm filter f 45,-

SUCCES Marc o 860 Salo n 
Elegante , snell e motorkruise r met grot e salon , 9 m lang , 3,05 m breed , mo 

' tore n 72 to t 220 PK, 6 slaapplaatsen , open kuip , bred e aluminiu m schuif -
, deur , mahoniehoute n interieur , heteluchtverwarming , hydraulisch e bestu -

ring , echolot , kompas , sumlog , 2 akku's , zwemtrap , dekbesla g in geanodi -
seerd aluminiu m en rvs , pantr y met kooktoeste l en koelkast . 

Het Jachtcentru m SUCCES 
In Haren aan de Ems hebbe n wi j een jachtcentru m voo r onze duits e klante n 

ingericht . Daar kunne n proefvaarte n met verschillend e schepe n ui t ons 
programm a plaatsvinden . Ook een groo t aanta l occasion s zijn opgesteld . 

Eigen haven met kraan (251.1, van tij d to t tij d nog vrij e ligplaatsen . Repara-
ties , service , accessoires , winterstallin g en verkoopbemiddeling . Zie adres 

onder . 

Veel Woorde n 
...hoeve n wi j aan onz e schepe n nie t te wijden . 
Jarenlang e ervarin g en een team van vakliede n op onz e 
modern e wer f staa n garan t voo r veilig e jachten , di e 
men vertrouwe n kan . 
informeer t u zich vrijblijven d ove r het veelomvattend e 
SUCCES- bouwprogramm a voo r ieder e smaak . 

JACHTBOU\A / 
Oudewe g 32, Markness e (Holland ) 

Tel . 05273-1705/3216, Telefa x 05273-3216 

SUCCES Marc o 860 S 
k Sportiev e polyeste r familiekruise r met achterkajuit , 9 m lang , 3,05 m breed , 
^  motore n 72 to t 220 PK, 5 slaapplaatsen , mahoniehoute n inrichting , hete -

luchtverwarming , hydraulisch e besturing , echolot , kompas , sumlog , 2 •  
k akku's , zwemtrap , e t c , dekbesla g in geanodiseer d aluminiu m en n/s , veel 
^  bevattend e uitrusting . 

ONZE DEALERS : 
Klaus Rittmann , Alt-Heiligense e 110, 1000 Btrii n 27, T«l. 030/4314077, 

Teltfa x 030/4310077 
^  YACHT CENTER SUCCES, DonaustraS » 11, 4472 H«r«n/Ems , Tel. 06932/4777 

Dealer Zwitserland : 
Hensa Wertt AG, CH-8e52 Altendor f SZ, Tel. 055/631126, Telefax 055/635976 
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Met een ECHTE R O B E R T S O N 
ligt U iedereen een scheepslengt e voor . 
- geschikt  voor  elk  type  schip 
- ook  met  navigatie  interface 

Bepaal uw eigen koers met een 
professionele 

a ^ g ^ ^ ^ ^  AUTOPILOOT 
Vraag documentatie bij de officiële vertegenwoordiger; 

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

m ALTEN A 
Y A C H T I N G B.V. 

ALL-ROUND JACHTWERF EN SERVICEBEDRIJF 

WIJ BOUWEN BAKDEKKRUISERS 
van 12 m -13 m en 14,50 m 

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

LAUWERSMEE R 
Nieuwbouw van 

Lauwersmeerjachten 
Kruisers 1050, 1150, 1250, 1350 
Kotters 1250, 1350, 1450, 1550 

Leverbaar als casco, technisch vaarklaar en compleet. 

Spoorhaven 3 .4931 BZ Geertruidenberg 
Tel. 01621-12714 . 's Zaterdags geopend 

OCCASIONS: 
Lauwersmeerkruise r 1120 FB, 1979,11 20x3.50x0.90,120 pk Iveco, 6 
c i l , vele extra's Nieuwprijs 225 000,-. f 149.500,-
Motorsailer , 1979, type Skipper, ontw Gillissen, Akerboom Ber-
gum, rondspant, 11 40x3.80x1 10, 120 pk Ford 6 c i l , boegsctiroef, 
teakdek, alu ramen, kimkielen, 2 masten f 235.000,-
Lauwersmee r 1450 FB, rondspantkotter, 1982, 14 50x4 30x1 50, 190 
pk catterpillar met twindisk koppeling, romp 6 opbouw 4 mm staal, 
50 pk Perkins tiulpmotor, boeg- en hekschroef, vele extra's 

Nieuwprijs 1.000 000,- f 575.000,-
Lauwersmee r 1250 VK, 1984, rondspant-viskotter, 12 50x4.00x1.25, 
romp 5 mm gejoggeld opbouw 4 mm staal, 185 pk Perkins 6 cil. tur-
bo 39 vaaruren in afbouwstadium Nieuwwaarde 450 000,-
Prij s in afbouwstadiu m f 275.000,-, complee t afgebouw d f 335.000,-

Jachtwerf LAUWERSMEE R BV . 
Simmerwci 6, 9295 KA Westergeest, tel. 05113-2181 

EINDELIJK!! HET VLAGGESCHIP VAN POLARIS NU OP DE HISWA TE WATER 

9 _ _ DE SPLINTERNIEUWE 
POLARI S ENDURO 1200 
Uw stalen droomschip wordt eindelijk betaalbaar! 

Graag heten wij U welkom op Pier I, ligplaats nr. 200. 

^s: 
^ ^ ^ ^ 

AFMETINGEN: 
L. 12.00 m. — Br. 3.85 m. 

POLARIS MARINE b.v. 
Zandstraal 20, (De Zandmeren) 
5331 PG Kerkdriel - Tel. 04183/1230-2288 
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W H DEN OUDEN > H 

UEiUS 
EU 

SCHEEP5GENERA10RSET5 

VA\S>N^ 
^^^ 

p^^9^ sW >ndn' 24 

Fokkerstraa t 571 • 3125 BD Schieda m •  
Tel.: 010-4377700 • Telex: 23470 •  

Telefax : 010-4152634 

ECHT WIJZ E 
SCHIPPERS DRUKKE N 

OF DRAAIE N 

050-18 02 48 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Of vullen de bon in' 
Dan knjgen ze het beste op 

het gebied van pleziervaart-
verzekenng Niet alleen aan-

trekkelijke lage premies, maar 
vooral ook uitstekende voor-

waarden. Want wijze schippers 
weten dat snelle afhandeling van 

avenj en een persoonlijke betrokken-
heid pas echt inhoud aan een polis 

geven. 

Daann kunt u onvoorwaardehjk rekenen 
op 'De Onderhnge Vriendschap' 
(DOV) Al meer dan 150 jaar ervaring 
in de complete binnenvaartverzeke-
nng Waarom zou u daar met wel bij 
varen' 
Bel nu of vul de bon m voor snelle, 
prettige mformate 

anu 
Onderlinge Scheeps-
verzekenngsmaatschappi] 
COMPACT DE ONDERLINGE 
VRIENDSCHAP' WA 
Kraneweg 91 
9718 JL Groningen 
Telefoon 050-180248 

Ik wil graag meer weten ' 
van uw pleziervaartverzekenng 

Maak mij wijzer 

m/vl 

Plaats: 

In open envelop zonder  postzegel zenden naar: 
I  DOV, Antwoordnummer 636, 9700 VC Groningen. 
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Doggersban k L 

^ .̂ ' ^ 
<^ 

^ ^ ̂ "^ 
<v^ ' 

^-^ 

Doggersban k Jachtbou w bv is een uniek e 
samenwerkingsvor m tusse n een vijfta l 
gerenommeerd e werve n en -toeleverings -
bedrijve n Met een ervarin g in staal - en 
aluminiumbou w van tientalle n jaren en 
honderde n jachte n En een uitstekend e 
kwaliteitsgaranti e alsmed e alle (financiële ) 
zekerhede n die een dien t zich wensen kan 
Schepen custo m made 

Wij maken niet 
zom boten . 
Nee, wi j bouwe n 
de Dog^rsbank . 

Motorjachte n zeiljachte n en motorsailer s van ca 10 meter 
lengt e to t een lengt e van rui m 30 meter Alles (desgewenst ) 
onder de strengst e eisen van Lloyd s Registe r of Shippin g 

D o g g e r s b a n k J a c h t b o u w B.V 
Vosselaa n 43 
8551 PZ Woudsen d 
Tel 05141 1625 
Telefax 05141-1695 
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Zit u op een financiële 
schipbreuk te wachten? 
I In nood leert men zijn polis kennen. 

Als het u voor de wind gaat, is de 
verleiding van een klein 

premieverschil groot. Vaak beseft men pas 
bij schade of diefstal het belang van een 
volledige polis. Een polis die echt alles dekt 
en te allen tijde de financiële klappen voor 
u opvangt. 
De Watersportpolis van Diligentia Is 
volledig en betrouwbaar en beperkt uw 
schade tot wat ongemak. Zo blijft varen een 
zorgeloze bezigheid, ook bij averij. 

Blij f niet schipperen , maar icies voor 
zel<erheid : dé Watersportpoli s van Diligentia . 

De Watersportpoll s 

Diligenti a van 1890, 
De Noord - en 
Zuidhollandscli e Lloyd . 
Telefoon : 020-5556922 

Maak mij een aanbiedin g voor De Watersportpolis . 

Naam 

Adres 

M 

Postcode/Woonpl 

Telefoon 

X 

Motor/Zeiljacht* Type 

Motor inbouw/aanhang/Z-drive* , Brandsto f benz/diesel * PK 

Afm X X Bouwjaa r _ 

Nieuwbouwwaarde ƒ 

Verzekerde/Dagwaarde ƒ 

Huidige verzekeringsmij 

Zeevaart ja/nee* 

No-claim nu 

Doorhalen wat met «an toepassing is In ongetrankeerde enveloppe zenden aan Diligentia 
antwoordnummer 2836 1000 PB Amsterdam 
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HISWA TE WATER nr 275 HiSWA TE WATER nr 428 

BRIELLE  YACHTING B.V. 
01810-14835-16203 

FAIRLINE 24 CARRERA 

OCCASIONLIJST 
FAIRLINE 21 WEEKEND 145 pk Volv o dieM l bouwjaa r BI 
FAIRLINE 31 CORNICHE 1986 9 52 m 2 « 165 pk Volv o Penla 
FAIRLINE 32 PHANTOM 1977 9 80 m 2 X 140 pk Volv o Penta 
FAIRLINE 32 PHANTOM 1981 9 80 m 2 X 145 pk Volv o Penla 
FAIRLINE 36 TURBO 1963 1115m 2 x 165 pk Volv o Penta 
FAIRLINE 40 1960 12 30 m 2 X 235 pk Volv o Penta 
FAIRIINE HOLIDAY MK III 1978 7 31 m 1 x 165 pk OMC 
FAIRLINE HOLIDAY MK III 1981 7 31 m 1 X 170 pk MercnjiM r 
AMERGLAS3 2 1973 10 00 m 2 X 100 pk Chrysle r 
BEACHCRAF T 1981 10 20 m 1 < 55 pk 
B M 
COMBINATIE KRUISER DORDRECHT 1981 12 90 m 1 x 108 pk Volv a Pen » 
CURTEVENNE1025GS 1983 10 60 m I X 86 pk Volv o Penta 
DRACO 2500 TWIN CAB 1977 7 60 m 2 X 120 pk OMC 
FJORD 27 SELCRUISER 6 23 m IX 170 pk Volv o Penta 
FJORD QUEEN 24 1976 7 43 m 1 » 130 pk Volv o Penta 
GELDERBLO M 1974 6 20 m lx 28 pk Yamaha 
GLASTRON 163 1978 5 20 m 1 X 120 m pk Mercruiee r 
INTER 630 1977 6 30 m lx 20 pk Yamaha 
MOTORSAILER MET A K 1974 7 10 m lx 10 pk Faryma n 
NEPTUNUS 145 COUPE SPORT 1987 14 50 m 2 x 350 pk VdVO Pent l 
SCALMUS KOTTER 1982 12 50m 1x40pkBM C 
SILVERLINE 1977 7 00 m 1 x 233 pk Mercrulse r 
STALEN MOTORKRUISER 1975 1120m 1 x 10O pk Voh o Penta 
SUPER VAN CRAFT 1981 13 20m 2 X 150 pk Volv o Penta 
SUPER VAN CRAFT 1964 12 10 m 2 X 106 pk Volvo Penta 
TAYLOR 50C (div ) 4 87 m lx 15 pk Yamaha vanaf 
VEDETTE 13 90 m 2 X 178 pk Perkin s Turb o 
VISCH WARMOND 1969 8 00 m 1 x 40 pk VolvO 
ZEILJACH T SCIACCETRA 1976 8 00 m 1 X 7 pk Vire 
FAIRLINE MIRAGE 1979 6 67 m 1 X 130 pk Volv o Penta 
FJORD 21 WEEKENDER 1978 6 49 m 2 X 120 pk Vohro PenU 
BROOM 35 met 2x 120 pk Ford 
GLADIATEU R 10 23 pk Volv o Penta 
SHETLAND FAMILY TOUR 8 pk Yamaha 

t 245 000 
I 85 000 
( 115 000 
I 285 000 
( 275 000 
( 47 500 
/ 47 500 
I 960OO 
I 70 000 
I 7 000 
I 180 000 
( 152 000 
I 58 000 
( 39 500 
' 26 000 
( 15 500 
I 20 000 
I 17 500 
I 27 500 
I 575 000 
( 230 000 
( 27 500 
( 120 000 
I 315 000 
( 275 000 
I 12500 
1 135 000 
/ 29 500 
I 33 500 
I 79 000 
I 35 000 

pnf s op aanvraa g 
1 130 000 
I 8 500 

BRIELL E YACHTING * R MEEUWISZOONWEG 6 
• 3231 CM BRIELL E * HOLLAN D 

TEL 01810-14835 of 01810-16203 TELEX 41605 TEKOM NL 
TELEFAX 01810- 16203 

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 
klanten . 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 kwaliteit 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 
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Raytheo n Apeic o JRC 

Twee min i radars 
van Raytheon / 

ApelcofJR C 
In de koopvaardij, visserij en binnenvaart zijn Raytheon/ 

Apelco/JRC gevestigde namen en lopen zij voorop in 
radar-technologie. Dat geldt ook voor deze unieke mini-

radars die speciaal voor 
de pleziervaart zijn 

ontwikkeld. 

Raytiieop , 

Type R10 
Rasterscan radar met dome 
antenne ( 0 45 cm). 
Bereik 16 mijl Variabele af-
standring en diverse alarm-
instellingen 

PrijS f 5.800,- incl. B.T.W. 

Type R20 
Rasterscan radar met dome 
antenne ( 0 62 cm 
Bereik 24 mijl Variabele 
afstandring en diverse alarm 
instellingen. 

Prijs f 6.695,- incl . B.T.W. 

ook yerkri ̂ - ^ " ' l . t rspo/TzaKen 

L.J.HARR I 
Amsterdam . Jan Rebelstraat 14, tel 020 - 108081 

Pnns Hendrikkade 94-95 (Schreierstoren), 
tel 020 - 248052 

Scheveningen : Dr Lelykade 70 tel 070 • 546292 

NAUTISCHE 
INSTRUMENTEN 
BOEKEN 
KAARTEN 
ELEKTRONIKA 

^ 2 

- J V i G C L RADARS 16-32 NM 

^ RM-16 NM f 6.295,-
RX-32NM f 8.295,-
RXC-32 NM (kleur) f 12.395,-
Supervisor f 3.495,-

^ North UP f 1.130,-
2 Scanstrut f 345,-

CC KODEN RADARS 
U J MD 3000-32 NM f 6.426,-
^ MD 400 (kleur) f 9.054,-
2 MD 3030 f 10.668,-

Unidenmarifoo n f 1.194,-
Antennes (PÏÏT. 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 

HISWA TE WATER nr 300 

f •  

* ''_^—,New 88 

snelle en goede 
vaareigenschappen 
optimaal benutten. 
De snelste Express 
stuwt de snelheids-
meter naar 38 kno-
pen. Een Noors ras-
paard dat kan vol-
doen aan alle verlan-
gens van de meest 
doen aan alle verlan- POLAR 20 is een stoere polyester spitsgatter 
gens van de meest Het kleinste schip van Polar met een lengte van 
verwende water- 6.20 m. Een compleet schip met maximale leef-
sporter ruimte en uitstekend geschikt voor dagtochten. 

S N E EK 
Oude Oppenhuizerweg 87 - tel. 05150-12396 
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Hetidealefamilie-jach t 
Doordacht tot in het kleinste detail, met twee 
separaat toegankelijke 3-persoons 
slaapkamers (sta-hoogte) en veel bergruimte: 
dat IS de zweedse kwaliteits Ornvik 880 quattro! 
Keuze uit diverse typen motoren. De romp is 
opgebouwd uit sandwich-lagen voor optimale 
sterkte. Snelheid 30 knopen. Brandstof 259 liter. 
Watertank 90 liter. 

Het Ornvik programma omvat 23 modellen in vele uitvoeringen 

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

è
Zuwe 20 - Kortenhoef (bij Loosdrecht) 
telefoon 035-61224 
HISWA TE WATER nr 665 

Jachthaven 
-de nïeuwe zuwe-

DE MAATJES  VAN 
YAMAHA 

uMm 

« ^ 

r 

Yamaha is vanoudS"een 
meester in elektronika en 
motortechniek. En omdat 
bij Yamaha het gemak 
van de gebruiker 
centraal staat, zijn de 
produkten zo populair. 
Goede maatjes dus, 

ook op het water. 

VERRASSENDE 
VIERTAKTS 

Yamaha heeft een buitenboord-
motor voor elke bootbezitter 

De F 9.9A bijvoorbeeld, die veel 
gebruikt wordt op zeilboten en 
jachten. Een echte doorzetter, deze 
viertakt, die ideaal blijkt als wind of 
water met meewerken. 
Of de F 9.9B, die populair is op 

sportvis-, en toerboten. Ook 
een viertakt, maar deze is 
meer op snelheid gebouwd 

•  
HANDIGE 
GENERATOREN 
Televisie en scheerapjDaraat 

hoeft u met meer thuis te laten. 
Elektrische apparaten en gereedschap kunnen gewoon 
mee op de boot Yamaha heeft immers een generator 
voor elke stroomgebruiker 
Zoals de Personal Power generatoren. Die zijn eenvoudig 
te verplaatsen en dus overal te gebruiken. De EF 1000 
bijvoorbeeld Een stille viertakt die met gemak 800 Watt 
levert. Standaard is een 220 of 12 Voltaansluiting. 
Yamaha heeft nog meer maatjes. Vraag ernaar bij uw 
dealer 

I ^ 

YAMAHA MOTOR NEDERLAND BV POSTBUS 109, 
1420 AC UrfHOORN, TEL 02975-77435 
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LENGERS OP DE HISWA 
Naiaars bootsho w 

bi i Lenger s 
van 1 t/m 9 oktober . 

EN MET EEN INGEVAREN VLOOT 
IN NIGTEVECHT EN ALKMAAR . 

6t/ml l 
september 

HlSWA 
WATER 

HISWA TE WATER standn r 26 

In samenwerking met scheepswerf Nicolaas Witsen. 
* overdekte showroom voor 70 schepen, 
* verkoophaven, 150 ligplaatsen, 
• *• allround service: schilderwerk, betimmeringen, 

teakdekken, reparatie, stalling, helling tot 300 ton. 

IX t 

De Ruite r Kotte r f 375.000,-
1979 14 00 X 4 45, 2 X 100 pk Ford, ge-
str + met zink beh , a-pilot, teakdek 
perfecte staat (N) 

Doggersban k f 349,000,-
75 14 35 X 4 20 2 x 120 pk Daf Teak-
dekken Radar Aut pilot 1988 Geheel 
geschilderd (N) 

77. Grand Bank 42 f 325.000,-
12 80 X 4 14 X ' ' . . 125 pk John 
Deepe Radar aut pilot Oman genera-
tor, marifoon, slechts 950 vaaruren (A) 

Gillisse n Kotte r ( 275.000,-
1981 11 58 X 3 66, 130 pk Volvo Penta 
D , hydr boegschr, AK ,teakdek (N) 

Twiller i Clippe r f 275.000.-
87 14 00 X 4 OO X 1 90, 120 pk Daf 
Teakdekken dubbele besturing Cen-
trale verwarming (N) 

Super van Craf t f 249.500,-
1978 12 60 X 3 70, 2 X 104 pk Daf 6 cyl 
1988 gesch , zeer compleet, in zeer 
goede staat (N) 

Rondspan t Kotte r f 235.000,-
1987 1100x375 120 pk Daf575, alum 
ramen boegschroef. 79 vaaruren (N) 

Condo r f 189.000,-
1983, 11 60 X 3 70, 120 pk Daf boeg-
schr 10 pk, douche, marif veel extra's 

(A) 

De Jon g Motorkruise r I 185.000,-
1982 14 35 X 3 80, 120 pk Ford, boeg-
schr , alum ramen, schitterende staat 

(A) 

Super van Craf t f 155.000,-
1968 12 60x3 40,2x92pkPeugot('75) 
Teakdek douche poly bijboot in per-
fecte staat (A) 

Kompie r Kruise r f 149.500,-
12 75 x3 65,120 pk Daf, teakdek, verw , 
manf, alum windsch , 2 x wc (A) 

Dolma n Vlet A.K. f 105.000,-
9 70x3 30,62 pk Peugeot D schip ver-
keert in perfecte staat van onderhoud 

(N) 

t^]^^s; « 

Favoriet Motorsailo r f 55.000.- Mationi e Zeiljach t f 39.000,-
^ M 4 X 3 0 5 X 1 25,45pkVolvoPenta, 1976 8 10 x 2 65 x 1 15, vireS pk, mari-

binnen en besturing in de kuip ontw foon, autohelm, verkeert in goede staat 
P Koopmans Minette (N) van onderhoud (A) 

(N) Kontak t NIGTEVECHT 
(A) Kontak t ALKMAA R 

LENGERS 
YACHTIN G 

Bemiddeling/Inruil/Financiering/Verzekerin g 

LENGERS KRACHT:  EEN INGEVAREN JACHT 

NIGTEVECHT Motorjachte n 
Noordze e Kotter , 13 80 x 4 20, 120 pk Gardner 1300.000,-
Supc r van Craft , 13 20 x 3 80, 120 pk Daf I 290.000,-
Fairlin e 40, 13 34 x 4 02, 2 x 255 pk Volvo Op aanvraa g 
Troja n 40, 12 25 x 4 35, 2 x 330 pk Chrijsler f 245.000,-
Pikmeer , 12 60 x 4 00, 130 pk Volvo f 215.000.-
Altena , 14 20 x 4 00, 165 pk Scania f 195.000,-
Doggersbank , 10 80 x 3 75 125 pk Ford f 189.000.-
Grand Bank 32. 9 60 x 3 40, 2 x 50 pk Perkins f 175.000.-
Universa l Traw, 12 50 x 3 85, 120 pk Ford f 165.000,-
Valkkruiser , 14 00 x 4 10, 120 pk Daf f 149.000.-
Hooveld , 10 60 x 3 55, 2 X 100 pk Daf f 139.500,-
Jacabo , 10 50 x 3 25 120 pk Daf f 127.500,-
Pedro , 9 50 X 3 25, 105 pk Daf f 85.000.-
Boamkruiser , 9 20 x 2 85, 45 pk Volvo f 42.000,-
Doerak , 7 80 x 3 10 40 pk Peugeot f 39.500,-
ALKMAA R Motorjachte n 
Lowlan d Princess , 12 80 x 3 80, 2 x 106 pk Volvo P f 225.000,-
Clippe r Marine , 13 60 x 3 65, 185 pk Cummings f 175.000,-
Till e Kruiser , 12 30 x 3 60, 2 x 145 pk Fiat f139.000,-
Tjeukermeer , 11 40 x 3 95 2 x 105 pk Mercedes f 139.000,-
Combinati e Kruiser , 14 00 x 3 85 2 x 100 pk Daf f 125.000,-
Beach Craft , 12 00 x 3 80, 100 pk Bedford f 109.000,-
Merwekruiser , 10 50 x 3 20, 105 pk Daf f 62.500.-
Polari s Beta, 7 40 x 2 90, 40 pk Renault M f 42.500,-
Cascaruda , 8 30 x 3 OO, 40 pk Peugeot f 32.500.-
Waterland , 8 30 x 2 80, 40 pk Albin f 19.000,-
ALKMAA R Zeiljachte n 
Britto n Chance , 11 25 x 3 20, 35 pk Seapanther f 149.000,-
Spiri t 29, 8 90 X 2 90, 17 pk Volvo Penta I 69,000.-
Zee Sctiouw , 8 50 x 3 20 40 pk Volvo Penta f 52.500.-
Zeilgrundel . 8 50 x 3 00, 12 pk Olympia f 37.500,-
Trimara n Traile r Tri , 6 80 x 4 98. 10 pk Honda f 29,000.-

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



HISWA TE WATER nr 432 

V A L K - K R U I S E R - W A A L W I J K 

Bel voor een proefvaart, info of documentatie: 
Valk-Kruiser Waalwijk Pb. 471,5140 AL Waalwijk. 04160-37867. 

VALK  VITESSE 45' 
Een snelvarende stalen halfglijder (ook in alum, leverbaar). 
Ons nieuwe topmodel (tot 21 knopen) wordt geleverd in 13.5 
en 15.0 meter met windscherm (foto boven) en met vast 
stuurhuis (foto links) alsmede in fying-bridge uitvoering. 
Geheel vrijblijvende bezichtiging van deze stalen 'Elegantie' 
op het water is ledere dag mogelijk. 

HISWA TE WATER standn r 33 

De beste investering voor  het behoud 
van û v boot* 

Ruim 130 jaar ervaring ingebouwd. 
Ift Zeilmakerij Lammerts van Bueren. 

Al meer dan 130 jaar maakt Zeil-
makerij Lammerts van Bueren in 
Utrecht zeilen voor jachten. 

Maar wij hebben ook een naam 
opgebouwd met onze huiken, cabrio-
letkappen, sprayhoods, kuipkleden, 
bootskleden en winterkleden. 

Ijzersterke materialen, doordach-
te constructie en vernuftige details zijn 
kenmerken van al onze winterkleden. 

Zij beschermen uw kostbare schip 
tegen de barre omstandigheden die in 
ons land maar al te vaak heersen. 

Bel of schrijf voor meer informatie 
naar: 

Zeilmakeri j  Lammert s van Bueren, 
Steenovenweg 3, 3532 AE Utrecht, 030-943141. 
Albert Plesmanweg 4,4462 GC Goes, 01100-30291. 
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PEDRO 

Scheepsbou w onder het oog van de meeste r 
Goed nieuws voor watersportersi Elke, sinds mei 1988 verkoch-
te, Pedro wordt standaard gekeurd door Lloyd's en afgeleverd 
met een Lloyd's certificaat Bij de grote vaart is Lloyd's een 
begrip voor kwaliteit en perfectie tot in de kleinste details Wij 
van Pedro vinden dat dezelfde kwaliteitsgarantie ook aan de 
pleziervaart gegeven dient te worden Zoals vanouds - - — - . » , ^ 
neemt Pedro ook hier weer het voortouw' - 2 ^ Ê^^^"^ 
Elke doorgewinterde watersporter weet dat 
kwaliteit en perfectie als vanzelfsprekend 
bij Pedro horen En terecht' Neem nou 
bijvoorbeeld de standaard toegepaste 
anti-roest-pantser-coating In- en uit-
wendig gestraald, uiteraard met 'super 
corend', en afgewerkt met een coa-
tingsysteem dat het casco optimaal 
beschermt Sinds korte tijd is daar 
bovendien nog een high-wave verf-
systeem bijgekomen Door Sikkens 
ontwikkeld en o a in de vliegtuigin-
dustrie door Boeing toegepast Deze 
2-componentenlak wordt volgens het 
unieke Airmix systeem opgebracht 
Daarmee zult u in de loop der tijd 
nog heel wat geld op het onderhoud 
van uw Pedro kunnen besparen 
Geen wonder dat de waarde van een 
gebruikte Pedro zo hoog is Pedro 
blijft perfectioneren en steeds weer 
de nieuwste technieken toepassen 
En daaraan herkent u Lloyd's en 
Pedro 

t̂ -JT 
Ontde/i. ^ ^oedecK "Ped-uy u! 

Pedro-Boa t B.V. 
W.A. Scholtenweg 92 • Postbus 33 • 9636 ZG Zuidbroek (Gr.) • Holland • Tel. 05985-1763' • Telex 77064 pedro nl • Telefax 05985-1338 
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Meesta l zien we onze klante n maar één keer. 

HISWA TE WATE R standn r 88 

Als Yanmar dealers zien wij onze klanten veel te wei-
nig Maar wel met een tevreden gevoel, omdat onze 
klanten met de inbouw van een Yanmar scheeps-
motor verzekerd zijn van kwaliteit en betrouwbaar-
heid Ook onder de meest zware omstandigheden 

Want 
YANMAR service vindt u overal Zo'n 40 dealers in 
de Benelux en zo'n 700 in geheel Europa staan voor 
u paraat 

YANMAR staat voor hoogwaardige technologische 
ontwikkeling op het gebied van stille, soepel draai-
ende scheepsdieselmotoren 

YANMAR heeft een groot krachtvermogen bij afme-
tingen die al gauw 10 tot 30% geringer zyn dan bij 
motoren met een vergelijkbare prestatie 

YANMAR gebruikt voor de vervaardiging van zyn 
produkt de modernste materialen Daardoor zijn 
deze motoren uitermate licht en handzaam en mak-
kelijk te installeren en onderhouden 

YANMAR heeft alle onderhoudsgevoelige onder-
delen makkelijk bereikbaar geplaatst Dat scheelt in 
onderhoudstijd en -kosten 

YANMAR IS uitermate geschikt voor zowel zeil- als 
motorjachten Van 9 pk tot 34 pk met saildnve en tot 
140 pk met keerkoppeling 

YANMAR motoren zyn voorzien van een geavan-
ceerd koeltechniek-systeem, zodat slytage tot een 
minimum wordt beperkt Tnllingen en geluidsover-
dracht worden mede door onze unieke rubber dem-
pers teruggebracht tot het niveau van fluisterzacht 

Wie deze voordelen ziet, begrypt, waarom Yanmar de 
grootste fabrikant is van originele scheepsmotoren 
met een jaarproduktie van meer dan 300000 stuks 

Yanmar staat borg voor 
betrouwbaarheid en lange 
levensduur 

Daarom zien wi j onze klante n meesta l maar één keer! 

Bon voo r meer informati e 
Naam 

Postcod e 

Telefoon 

Zeiljacht/MotO(]ach f 

Gewich t 

Straat 

Plaats 

Ligplaat s 

Lengt e (loa) 

Gewenst vermoge n 

N E D A L O B V 

MB 2 
Ik wil graag documentati e ontvange n over 'ftnma r scheepsdiesel s 

Saildnve/Keerkoppeling ' 

• Doorhale n wat met van 
toepassin g is 

Bon opsture n in 
m ongefrankeerdeenvelopnaa r 

Nedalo h Antwoorilnumme r 21 
1420 VB Uithoor n 

Industriewe g 4,1422 AJ Uithoor n 
(fj  02975-63851, Fax 02975-65440, Tx 18571 

Aalsmeer Verwei ] Scheepsmotoren , 
Uiterwe g 294 296, (© 02977 24949 

Alem Jachthave n De Maas, 

Jan Klingewe g 1 T 04182-1524 

Amstento m Fa Bierenbroodspot , 
Werf Zoutkeetgracht , 
Vierwindenstraa t 10, 
( 020 245099 

Bnsken s Standvas t Bresken s bv, 
Middenhavenda m 3 7^01172-1797 

Breukele n Jachtwer f A 8 Wiegmans , 
Scheendii k 6, ® 03462-61574 

Den Helder Kilja n bv, 
van Galenstraa t 7, ® 02230-12923 

Drachte n Jachthave n De Drait t)v 
Bisschopswe g 27 0 05120-123276 

Orimnwle n Bootservic e De Waterman , 
N w Jachthave n 5, tj  01626 5982 

Enkhuize n Klerk V^chtservic e bv, 
Vlakwate r 3, f ) 02280-13830 

Giethoor n JachNver f Elzenaar 
Vos|acht 9 ' f 05216-1496 

Hurlem Klom p Scheepstechniek , 
Zuidschalkwi)kerwe g 33 Z) 023-338524 

Harderwi| k Jachtwer f Harderwijk , 
Kelvinstraa t 17, t) 03410 25483 

De Kug Van der Wansem Servic e Center , 
Huigsloterdii k 400, (?) 02524-5830/4264 

Kampen Aalderin k Motoren , 
Vloeddi| k 4 1) 05202-13331 

Lelysta d Motorenservic e Droog 
Oe Schoene r 29 42, ® 03200-56440 

Lemmer Jachtwer f Exclusief , 
Vuurtorenwe g 6,1i 05146 5152 

Medembli k Vlaandere n Waterspor t 

Zeldenrus t 6 0 02274 4545 

Monmckenda m Vlaandere n Waterspor t Service , 
Galgerie t 5, ® 02995-3378 

Naarden DeTagrijn , 
Onderwa l 8, ® 02159-42476/41943 

Nieuwkoo p Botenservic e M Tat|e, 
Zuideind e 170,® 01725-1670 

Nijker k Langma n Motoren , 
Westkadii k 7-8 ® 03494-51267 

Roermond Helena Werf, 
St Jacobskad e 13, ® 04750-15988 

Sdiarendijk e Padmos bv 
Hogenboomsewe g 3 Brgdorp e -
Gem Scharendiik e ® 01117-1213 

Sdioorlda m Scheepsbouwbedri| f Kuiipe r bv 
Kanaalkad e 35, ® 02209 1332 

Sneek Abma s Jachtwer f De Domp bv, 
Groenedij k 29-a ® 05150-19065 

Urtgeest Jachthave n Zaadnoordij k bv 
Lagendij k 7 ,® 02513-19008 

Wolptiaertsdij k Colijn , 
Veerweg 73, ® 01198-1436 

Workum Jachtwer f 'DeSlinke " 
Keaeidijk14-c, ® 05151-1993 

Wiiclieii/Niftri k Mach fabr & Jachtwer f Barten , 
Ind terr L Waard 26, ® 08894-12900 

Zwartslui s Dieselcentru m Zwartslui s 
Zomerdi|k8 4 0 05208 66869 

BELGIË 

Antwerpe n NIC ® 03- 2190895 

BlankeniMri e Haven Agemex Marine , 
® 050-414938 

Nieuwpoor t Werkplaat s vande Weghe 
Valkeslraa l 13 0 058 235422 

Stabroek NTE Z 03- 5689659 

YAMMAR 
DIESEL EMBÊME 
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HISWA TE WATER nr 406 

(t) gj  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) 

^ , . . 

^ ^ - -^iH ^ 

106 (10.60 X 3.65 m) 

Powered  by 

Vöi;V O PI2NTA. 

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

Tel. 04187 - 3103 
Telex 50410 NEPTU NL 

Fax 04187- 3222 

"Flojet "  drinkwate r 
en dekwas pompe n 
Kw/aliteitspompen uit de USA 12 of 24 Volt. Vierkamer 
diafragma zorgt voor rustige geruisloze vi/erking, hoge 
opbrengst en laag stroomverbruik. Opbrengst drink-
water pomp 14 Itr/min. Opbrengst dekwaspomp 

24 Itr/min. Zeer aantrekkelijk 
geprijsd-

De Technauti c 
katalogu s lig t voor u klaar.. . 
Alles over Flojetpompen en over zo'n 700 andere 
interessante technische watersportartikelen voor 
zeilers en motorbootvaarders vindt u in onze 110 
pagina's dikke kleurenkatalogus. Vraag 'm even 
aan met onderstaande coupon, wij vragen slechts 
f 10 - bijdrage aan porto en admin. kosten. 
De katalogus zélf met uitgebreide omschrijvingen -
kost u dus niets ! 
technauti c bv wormerveer telefoon 075-21 21 50 

Bon voor grati s katalogu s 
Stuur mij snel de uitgebreide kleurenkatalogus van Technautic. 
Na ontvangst van de acceptgiro-kaart voldoe ik f 1 0 - porto en 
admin. kosten. 

Naam: 

Straat: 

Postcode/Plaats: 

Bon in open envelop opsturen naar Technautic, Antwoordnr. 38, 
1520 WB Wormerveer. Een postzegel plakken hoeft niet. 
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<«SJS.«" 
N COLAAS WITSEN 

125 JAA R 
I OKTOBER 1988 

FEESTELIJKE OPEN DAG MET 
INGEBRUIKSTELLIN G 

GEMODERNISEERDE WERF 

Ö | ^ 

zelf doen , en ervare n vakmanscha p bi j de hand 
• schip 2 weken op de wal f 29,- per m. scheeps-

lengte inkl. schoonspuiten en bokhuur 
• materiaal en advies staan volledig ter beschikking 
laten doen ,snel en vakkundi g doo r een 
enthousias t team 
• alle reparatie en onderhoud; schilder-, timmer-, 

en constructie werk (polyester, hout, staal) 
• vaak in één week klaar, zondag brengen, zaterdag 

weer te water. 

rKOOTSTE BERGING 
ÊRF G W J W I ^ » J - . ^ p v 

• Winterberging binnen f 39,- per m^ 
buiten f 19,- per m^ 

• kraan en helling met 50 ton botenlift 
• hydraulische transportwagen met scheepsbokken 

tot 50 ton 
• scheepshelling tot 300 ton. 

v^t S 
0^ 

/(VV^I 

a^enwerkingmet 

BV SCHEEPSWERVEN 1 lAJI 
NICOLAAS WITSEN I I Y I I 

Kraspolderweg 2, Alkmaar, tel. 072-112297 

©COSTING 

Jachtbemiddelin g 

bied t momentee l te koo p aan: 
• Valkkruiser, bjr. '80, 14.00 x 4.10 m. Daf d. 1 249.000,-
• Super van Cratt '79,11.60 x 3.70 m, 2x Volvo d f 240.000,-
• Dolfi)nkruiser '80,11.80 x 3.55 m. Ford dies. f 140.000,-
• Proficiat kruiser'80,11.50 X 3.60 m, Daf d. f 112.500,-
• Amirante Kruiser '79, 9.80 x 3.40 m, Volvo dies., 

gesl. salon, open kuip f 85.000,-
• Smeine kruiser, 10.00 X 3.20 m. Peugeot d. f 79.500,-
• Super van Craft, 9.50x3 10 m, Hannomag dies. t 58.000,-
• Molenkruiser, 9.20x2.95 m.Thornycraft dies. / 46.500,-
• Brekken kruiser, 9.50x3.20 m, Peugeot dies i 44.500,-
• Tjeukermeer kruiser, 9.00 x 3.00 m, Peugeot dies. f 44.500,-
• Meeuw kruiser, 8.50 x 2.95 m, Peugeot dies. 1 38.500,-
• Polaris Alpha, 7.75 x 2.75 m, Renault Marine 1 29.500,-
• Aquanaut, 7.50 x 2.90 m, Yanmar dies. f 29.500,-
NIEUW! 
Phino kruiser , bjr. '88, 11.00 x 3.65, Perkins d 1 165.000,-

Wij vragen ter bemiddeling gebruikte 
motorjachten en vletten 

Tevens biede n wi j aan: 
Nieuw e motorkruiser s typ e "Phin o ". Te bezichtige n in 

onze verkoophaven . 

Aqu a Marin a Grou w 
Meersweg 26, 9001 BH Grouwe . Tel. 05662-3180 

Het ECHTE betaalbar e 
vakwer k vind t u 
bi j De Breedenda m 
V akwerk met een grote V en tegen een allerzins betaalbare 

prijs, lager dan u zou kunnen verwachten. Degelijkheid in 
kwaliteit, materialen en afwerking. Alles wordt naar wens 

van de koper vervaardigd Zowel in hout, 
polyester of een kombinatie daarvan. Tevens 
reparatie en restauratie van houten en 
polyester schepen. Taxatie en bemiddeling 

Breedenda m 
sloep 21 
6 15 X 2 30 X 0.65 m 
Leverbaar als 
weekendkruiser met 
hard-top en leverbaar 
als open sloep 

Breedenda m 
sloep 20 
6 00 X 2 05 m 
inki 1 cyl dieselmotor 

Onlangs  als beste getest 
door  de ANWB!!! 
Vraag vrijblijvend test-rapport. 

de Breedendam 
Oud Loosdrechtsedij k 161,1231 LVLoosdrecht,Tel.02158-183 1 
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Staal 

Een van de aantrekkelijke kan-
ten van de komende Hisvua te 
Water is de aanwezigheid van 
tientallen stalen motorboten 
De Nederlandse motorbootlief-
hebber is goeddeels verslingerd 
aan het zware stalen verplaat-
singschip, dat hij helemaal of 
gedeeltelijk naar zijn eigen 
ideeën en ervaring heeft ge-
bouwdof laten bouwen en inge-
richt 

De Nederlandse toerschipper 
kijkt zijn ogen uit op Ameri-
kaanse en Scandinavische se-
rieboten die zo perfect en zo 
ingenieus zijn gemaakt Maar 
geïnspireerd raakt hij pas op 
een stalen schip, omdat je dan 
kunt laten bouwen zoals je zelf 
wilt Je ziet een fantastisch 
schip, waarvan een paar dingen 
alleen anders moeten Welnu, 
met staal kan dat. 

De aantrekkelijkheid van een 
watersportbeurs is voor deze 
groep sportschippers dus af-
hankelijk van het aantal stalen 
boten dat er is te zien (en de 
bijbehorende uitrusting) 

De grote Hiswabeurzen in het 
voorjaar hebben het op dat punt 
de laatste jaren laten afweten 
Het IS verheugend dat de natte 
Hiswa als een magneet op de 
staalbouw blijkt te werken 

De beurs geeft daardoor niet 
alleen een beter beeld van de 
Nederlandse jachtbouw dan de 
droge Hiswa, maar sluit ook 
meer aan bij de belangstelling 
van het gros van de motorboot-
liefhebbers dat zweert bij de 
ambachtelijk gebouwde op per-
soonlijke wensen afgestemde 
boten 

In het volgend e nummer onder meer: 

• Rumoer om antifoulmg s 

• Onderhou d blank houten opbou w 

• Via Frankrij k naar Sardini ë 

• Proefvaar t Crown-kruise r 
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Door Wil Horsthuis 

Hoewel de belangstelling 
voor lawaaibestrijding op 
kleine motorboten geleidelijk 
toeneemt is het nog een vrij -
wel onbetreden terrein. Op 
de meeste motorboten ver-
dragen de opvarenden een 
hoeveelheid lawaai en trillin -
gen, die ze nergens anders 
zouden accepteren. Nu is het 
bestrijden van motorlawaai 
ook moeilijker naarmate de 
boot kleiner is. Maar er kan 
heel wat worden gedaan. Dat 
heeft de Nederlandse jacht-
bouw al een aantal keren aan-
getoond. In Linssens 115 SX 
(zie Motorboot van februari 
1987), een boot van nog geen 
12 meter met 2 diesels van elk 
192 pk, komt op vol vermo-
gen het geluid in de stuurhut 
(dat is direct boven de moto-
ren) niet boven de 72 decibel. 
In de Barkas van Huitema -
met zijn lengte van 9 meter 
bepaald geen groot schip -
komt het geluid op kruissnel-
heid in de stuurhut zelfs niet 
boven de 66 decibel (zie Mo-
torboot van vorige maand). 
Ter vergelijking: 70 decibel is 
ongeveer het geluidsniveau 
van een stationair draaiende 
automotor (benzine). Je kunt 
dus ondanks zeer grote ver-
mogens of beperkte scheeps-
afmetingen wel degelijk hele 
lage geluidsniveaus realise-
ren op een motorboot. 
Een naam, die steeds opduikt 
als er dergelijke opmerkelijke 
resultaten worden geboekt, is 
die van W. van Cappellen 
(59) uit Papendrecht, die vier 
jaar geleden een adviesbu-
reau begon op het gebied van 
de geluidsbestrijding voor de 
scheepvaart en die nu al een 
faam heeft verworven tot ver 
over de landsgrenzen. Hij is 
één van de weinigen, zo niet 
de enige in ons land, die zich 
op dit gebied hebben gespe-
cialiseerd met een praktijk 
van tientallen jaren die hij -
als scheepsbouwkundige -
onder meer opdeed bij 

* Grafiek van de geluidsniveaus 
in decibellen (verticaal, dB) bij de 
verschillende frequenties (hori-
zontaal) van de motor en de 
schroef in de stuurhut van de 
Barkas. Het maximum (71 deci-
bel) is de interpolatie van de 
maximale waarden van het mo-
torgeluid (80 dB) en het schroef-
geluid (47 dB). 

Van Cappellen : uniek bestrijde r 
van motorlawaa i 

scheepswerven, het scheeps-
bouwkundig laboratorium in 
Wageningen, bij Loggers 
rubbertechniek in Dordrecht 
en Rubber Design in Heer-
jansdam. 

'Het probleem heeft me altijd 
gefascineerd', zegt hij , 'ik heb 
er altijd alles over gelezen wat 
ik te pakken kon krijgen en ik 
ben dan ook doelbewust in 
Wageningen gaan werken 
om mijn theoretische kennis 
te vergroten'. 
Hi j heeft zich vooral veel be-
ziggehouden met de grote 
jachtbouw (De Vries, Van 
Lent, Huisman), de binnen-
vaart en de laatste jaren voor-
al ook met kleinere jachten 

BKIN E 

dB 

lae 

S8 

(zie bovengenoemde voor-
beelden). 
'Er wordt op dit gebied 
enorm veel aan gerommeld', 
zegt hij. 'Dat kun je niemand 
kwalijk nemen, want het is 
één van de moeilijkste terrei-
nen van de scheepsbouw, 
maar het is jammer. Je kunt 
zonder noemenswaardige 
kosten frappante resultaten 
bereiken: bij kleinere sche-
pen ongeveer één procent van 
de bouwsom. De maatrege-
len op de Barkas hebben on-
geveer 1200 gulden gekost'. 
Het spreekt vanzelf dat Van 
Cappellen geen adviezen uit 
zijn mouw schudt. 
'Wij gokken niets', zegt hij , 
'wij berekenen alles'. 

Lp ( 2 . i e E -5 P«) 

PROPELLER 

* v'v van Cappellen. 

Sterker nog. Als hij van het 
begin af bij de bouw van een 
schip wordt betrokken, zodat 
reeds bij de bouw van het 
casco gedacht wordt aan be-
strijding van lawaai en tril -
lingen, voorspelt hij wat de 
geluidswaarden zullen zijn. 
En die voorspellingen mogen 
er zijn: bij de grotere jachten 
komt 60 procent van zijn 
prognoses precies uit en zit 40 
procent er naast. Maar nooit 
meer dan 2 tot 3 decibel. 
Eén van de belangrijkste 
punten vindt hij de relatie 
schroef-schip. 'Een schroef, 
die voor de voortstuwing op-
timaal is, hoeft niet de opti-
male schroef te zijn met be-

TOTft L L P (A-CORRECTED) 

63 H z 
12S H z 
ZS8 H z 
588 H z 

1888 H z 
2888 H z 

62 d B 
63 d B 
64 d B 
M d B 
64 d B 
62 d B 

LA CABI N 7 1 dB(A ) 

Ui 
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trekking tot geluid en trillin -
gen', zegt hij . 
Een goed schroefontwerp 

* De geïsoleerde motorkap van 
de Barkas 

scheelt vaak alleen ai 10 tot 12 
decibel. Belangrijke aspecten 
zijn: 
- de zogenaamde vrijslag van 
de schroef in het schroef-
raam. Vaak is die te klein, 
waardoor enorme resonan-
ties in het achterschip kun-
nen ontstaan. Dank zij de 
grote ruimte om de schroef 
treden dergelijke trillingen in 
de Barkas in het geheel niet 
op; 
- de omtreksnelheid van de 
schroef (de zogenaamde tip-
speed), die niet groter mag 
zijn dan 35 meter per 
seconde; 
- het bladoppervlak mag on-
der andere met het oog op 
cavitatieverschijnselen niet 
te klein zijn; 
- de belasting van de 
schroefbladen; een te zware 
belasting veroorzaakt trillin -
gen, die een gevolg zijn van de 
drukfluctuaties die de malen-
de schroef in het achterschip 
teweegbrengt. 
Van Cappellen adviseert dan 
ook zelf bij het ontwerp van 
geluidsarme schroeven, vaak 
van het zogenaamde skew 
back-type dat voorzien is van 
vlijmscherpe bladen, die als 
messen door het water snij-

den en die dus veel minder 
drukgolven veroorzaken dan 
standaardschroeven, die 
meer hakbewegingen maken. 
\ ' an groot belang is ook de 
constructie van het casco. Als 
dat niet stijf genoeg is gecon-
strueerd is het bestrijden van 
trillingen en lawaai een kost-
bare zaak. Van Cappellen 
heeft al meermalen moeten 
adviseren tot ingrijpende 
verstevigingen van de con-
structie van schepen, die bij 
de proefvaart veel te hoge ia-
waai- en trillingsniveaus ble-
ken te hebben. 
'Een stijfgeconstrueerd schip 
scheelt al gauw 15 tot 20 deci-
bel', zegt hij . 'Daarom advi-
seren wij bijvoorbeeld een zo-
danig stijve constructie van 
het achterschip dat de tril -
lingsfrequenties ervan buiten 
het frequentiegebied van de 
schroef liggen. Als de fre-
quenties gelijk zijn krijg je 
resonanties waar niet tegen-
op te isoleren is. Er is welis-
waar allerlei materiaal in de 
handel waarmee j e plaatse-
lij k het dreunen kunt vermin-
deren, maar j e behaalt nooit 
het resultaat dat je met een 
goede constructie en een goed 
schroefontwerp kunt be-
reiken'. 

Motor 
Van Cappellen pleit voor 
motoren met zo laag mogelij-
ke toerentallen. Het motorla-
waai valt namelijk uiteen in 
twee componenten: het 
luchtgeluid, het lawaai dat de 
explosies in de motor maken 
en het constructiegeluid ver-
oorzaakt door de trillingen 
die de draaiende delen in de 
motor via de flexibele motor-
steunen overbrengen op het 
schip. 

Het niveau van het luchtge-
luid is vooral afhankelijk van 
het toerental. Om die reden is 
de Yanmardiesel in de Bar-
kas, die 44 pk levert bij 3600 
toeren, afgesteld op 3000 toe-
ren. Dat luchtgeluid moet zo-
veel mogelijk worden geïso-
leerd anders straalt het in de 
vloeren en schotten, waar het 
gedeeltelijk omgezet wordt in 
constructiegeluid en trillin -
gen gaat veroorzaken die ge-
deeltelijk als luchtgeluid 
doordringen in de verblijfs-
ruimten. 

In de Linssen 115 SX be-
draagt het luchtgeluid tussen 

de motoren en de motorlui-
ken (in de motorruimte dus) 
117 decibel. Door de uitge-
kiende constructie van de 
vloeren dringt daarvan 
slechts 72 decibel door in de 
stuurhut. 
Luchtgeluid kan worden geï-
soleerd. 
Maar constructiegeluid moet 
op andere manieren worden 
bestreden. Daarbij speelt — 
net als bij het geluidsarme 
schroefontwerp - de stijfheid 
van het casco een grote rol. 
Verder moet constructiege-
luid zoveel mogelijk door ont-
koppeling van de bron en het 
schip worden bestreden. Dus 
een flexibele opstelling van 
de motor, waarbij de beste — 
en niet de goedkoopste — tril -
lingdempers moeten worden 
gebruikt en waarbij conse-
quent alle verbindingen van 
de motor met schip en toebe-
horen flexibel moeten wor-
den gemaakt. Hier ontbreekt 
het in de praktijk vaak aan, zo 
is Van Cappellens ervaring. 
'Vaak worden een paar tien-
tjes bespaard op trillingdem-
pers ten koste van ondraaglij-
ke herrie op het schip. Je ziet 
ook wel dat de zogenaamde 
flexibele stukken in leidingen 
veel te stijf zijn, zodat ze toch 
trillingen doorgeven'. 
Een belangrijk punt is ook de 
flexibele ophanging van de 
betimmering, zoals in de 
Linssen 115 SX en de Barkas 
is gedaan. Trillingen in het 
casco worden daardoor te-
gengehouden, zodat men er 
in de verblijfsruimten van 
bespaard blijft . De kosten 
vallen mee, zegt Van Cappel-
len. 'Betimmeringsbedrijven 
die voor de beroepsvaart wer-
ken weten al niet beter. Daar 
is het ai gewoon om betimme-
ringen in rubber op te 
hangen'. 

Computer 
Aan de hand van een alge-
meen plan van een schip kan 
Van Cappellen vaststellen 
welke geluidswaarden men 
in de verschillende verblijfs-
ruimten kan verwachten. 
Daarvoor hoeft hij de deur 
niet meer uit. Hij heeft name-
lij k in de loop der jaren een 
computerprogramma ont-
wikkeld, dat aan de hand van 
de ontwerp-, constructie-, 
voortstuwings- en betimme-
ringsgegevens van de boot 

uitrekent welke geluidsni-
veaus te verwachten zijn, niet 
afleen uitgesplitst naar de 
verschillende verblijfsruim-
ten maar per ruimte ook nog 
eens naar de verschillende 
frequentiegebieden (waaruit 
te berekenen is welke bron 
het geluid veroorzaakt: de 
schroef, de hoofdmotor, de 
generator, een pomp of een 
compressor). 

'Je kunt de praktijk trouwens 
niet missen', zegt Van Cap-
pellen. 'Als een eigenaar ho-
gere eisen stelt, nemen we 
meer maatregelen. En als het 
na de proefvaart nog beter 
moet, gaan we aan de hand 
van de metingen analyseren.' 
Hi j beschikt daartoe over in-
drukwekkende apparatuur, 
die de geluiden tot op een 
tiende Herz nauwkeurig kan 
meten. Al die meetgegevens 
gaan weer in de computer, 
die dan ook steeds nauwkeu-
riger berekeningen geeft. En 
de adviezen worden dan ook 
steeds verfijnder. 
'Naarmate de schepen stiller 
worden ga je andere dingen 
horen', zegt hij , 'we horen nu 
soms al het stuurhydrauliek, 
het spoelmechanisme van 
toiletten en de geluiden van 
meetapparatuur. Die gelui-
den hoorden we vroeger 
nooit. Ze werden domweg 
door het motorgeluid over-
stemd'. 

Deze geluidsproblemen doen 
zich op kleinere motorboten 
voorlopig nog niet voor, om-
dat men nog te veel lawaai 
accepteert. 'Ook op boten 
van anderhalve ton tot twee 
ton kan veel aan bestrijding 
van lawaai en trillingen wor-
den gedaan', zegt Van Cap-
pellen. 'Een maximaal ge-
luidsniveau van 70 decibel is 
haalbaar. Ik durf zelfs te stel-
len dat het tot 65 decibel is 
terug te brengen'. 
Hoewel je op bestaande sche-
pen geen wonderen mag ver-
wachten, is Van Cappellen 
ervan overtuigd, dat ook daar 
veel aan geluid en trillingen is 
te doen. 'Omdat er tot nog toe 
zo weinig aan werd gedaan, is 
er vaak al veel te verbeteren 
met eenvoudige ingrepen', 
zegt hij . 

Nadere inlichtingen: W. van 
Cappellen en zoon. Noise 
and vibration consultancy, 
Papendrecht. Telefoon 078-
411022. 
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Witt e rook 
Ik ben sinds 1981 in het bezit 
van een Waterland 75 met 
een 4 cilinder Ford benzine-
motor van het type Sea Tiger. 
De motor is uitgerust met een 
Hurth-keerkoppeling. Ik 
maak weinig vaaruren. Ge-
middeld 45 uur per jaar. Ik 
kom praktisch niet van de 
Loosdrechtse plassen af, 
waar ik tochtjes maak van 1 
tot 1,5 uur. 

Sinds het vorige vaarseizoen 
viel het mij op dat er een witte 
rookpluim uit de uitlaat 
kwam bij 2000-2500 toeren 
per minuut. Ook ging de mo-
tor minder mooi lopen. De 
dealer constateerde dat er 
iets kapot was aan de carbu-
rateur en zette er een nieuwe 
op. Maar de witte rook bleef 
De rook vertoonde zich ook 
geleidelijk-aan op lagere toe-
rentallen. 

De dealer demonteerde de-
kop en constateerde dat klep-
pen waren ingebrand en koel-
kanalen vervuild. Er werden 
nieuwe kleppen gemonteerd, 
plus een nieuwe koppakking 
en de koelkanalen werden ge-
reinigd. Maar de witte rook 
bleef 
We hebben intussen van alles 
geprobeerd, zoals: 
- nogmaals kop gedemon-
teerd gevlakt en nieuwe kop-
pakking gemonteerd; 
- nieuwe kop gemonteerd; 
- verschillende thermosta-
ten geprobeerd; 
- inlaatspruitstuk ver-
nieuwd; 
- uitlaatspruitstuk ver-
nieuwd; 
- uitlaatsysteem gedemon-
teerd en geïnspecteerd; 
- ontsteking opnieuw afge-
steld; 
- waterpomp gedemon-
teerd. 
Na elke handeling bleek de 
situatie onveranderd te zijn. 

Deze winter is de motor uit 
het schip gehaald en geheel 
gedemonteerd. Maar men 
heeft niets kunnen vinden. 
De motor loopt weer als een 
zonnetje, maar de witte rook 
is gebleven. 
Ik heb niets dan lof over de 
dealer, die me voor al dat 
werk geen cent in rekening 
heeft gebracht, omdat het 
probleem niet is opgelost. 
Hij weet ervan dat ik hierbij 
het probleem aan u voorleg. 

A. Alblas, Breukelen 

Antwoor d 
Bij witte rook aan de uitlaat 
gaan mijn gedachten in eer-
ste instantie naar waterlek-
kage. Water komt op de een of 
andere manier in de cilinder 
terecht en verandert door de 
verbranding in stoom. Mij n 
gedachten worden daarin 
nog versterkt door de bij eer-
ste demontage geconstateer-
de verbrande uitlaatkleppen. 
Omdat u een buitenboord-
koeling heeft kunt u ook niet 
constateren of er daadwerke-
lij k water verbruikt wordt. In 
uw brief heb ik niet gelezen of 
het motorblok danwei de kop 
op waterdichtheid is afge-
perst. In de praktijk heb ik 
wel eens meegemaakt dat bij 
het warm worden van een 
motor haarscheuren zoveel 
kunnen openen dat er water 
door komt. Ook het wat onre-
gelmatiger draaien van de 
motor kan met water samen 
hangen. In elk geval met het 
in die richting gezocht 
worden. 

Ik begrijp dat ik niet volledig 
ben geweest, toch hoop ik dat 
u er uit komt. 

Verbrand e 
koppelin g 
In mijn boot is een Daf-475 

TECHNISCH 
AQVIES DOORC.VOEST 

Motorboo t geef t 
technisc h advie s 
Al s u met problemen zit die te 
maken hebben met uw mo-
torkamer (motor, koppeling, 
asleiding, elektriciteit) dan 
kunt u die voorleggen aan on-
ze werktuigkundige mede-
werker C. Voest. 
Is het een probleem waarvan 
we denken dat meer mensen 
er mee kampen, of waarvan 
de oplossing ook voor ande-

ren interessant is, dan wordt 
het antwoord op de vraag in 
ons blad gepubliceerd, an-
ders krijgt u per brief ant-
woord. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief met de om-
schrijving van het probleem 
en gegevens over motor en 
schip aan: 
Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam 

gebouwd. Deze is zodanig 
opgesteld dat de motor 7 gra-
den achteroverhelt. Nu zijn 
er mensen die beweren dat er 
meer olie in de motor moet, 
omdat anders het voorste 
krukaslager droog komt te lo-
pen. Is dat zo? 
Verder zou ik graag van u 
horen, waardoor koppelings-
platen kunnen verbranden. 
Vorige zomer bleken ze in-
eens verbrand te zijn. De 
PRM-koppeling was nog 
geen 80 uur in gebruik. Repa-
ratie kostte ƒ 1.200,-. 
Ter toelichting werd gezegd 
dat er nu koperen platen in 
zijn gezet. De verbrande pla-
ten waren van staal. Komt 
zoiets meer voor? Zou j e het 
kunnen voorkomen met een 
olietemperatuurmeter met 
signaal? 

J. M. Beke, Bunnik 

Antwoor d 
Om met vraag 1 te beginnen, 
Daf geeft als maximum hel-
lingshoek voor uw motor 
(Daf-475) 17 graden op. Uw 
motor heeft een inbouw hoek 
van 7 graden volgens uw ei-
gen opgave. Dit kan dus geen 
bezwaar zin. Er is echter wel 
een voorwaarde n.l. dat de 
carterpan vlak aan de onder-
zijde is. Is uw motor een om-

*• De Waterland 750, die tegen-
woordig als EInakruiser op de 
markt wordt gebracht. 

gebouwde automotor dan zit 
er een verdieping in de carter-
pan en dan geldt het boven-
staande niet. Bij een vlakke 
carterpan hoeft er geen extra 
olievulling in de motor. An-
ders wel. 
Betreffende uw tweede vraag 
het volgende. De koppelings-
platen van de P.R.M, koppe-
ling worden met oliedruk te-
gen elkaar geperst. Als deze 
oliedruk te klein is gaan de 
platen langs elkaar slippen. 
Di t gaat met zoveel wrijving 
gepaard dat de daardoor ont-
stane hitte de platen doet ver-
branden. 
Een tandwiclpompje zorgt 
voor de oliedruk. Is er echter 
te weinig hydrauliekolie in 
het systeem dan neemt de 
persdruk snel af, met boven-
staande gevolgen. 
Het is wel vreemd dat er in uw 
koppeling nu koperen platen 
zijn gemonteerd. Volgens de 
leverancier, Dintra Trans-

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. 
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missies te Putten, horen er 
stalen platen in te zitten. 
Overigens zal een olietempe-
ratuurmeter weinig helpen 
als waarschuwing. Een hy-
drauliekolie niveau alarm 
helpt wel. 

Notortem -
peratuu r 
te hoog 
Het vorig jaar kocht ik een St. 
Jozefvlet 750 Salon, bouw-
jaar 1980. Bij een vakantie-
vaartocht in de zomer van dat 
jaar bleek mij dat bij een toe-
rental van 1900-200 de tem-
peratuurmeter 100°C aan-
wees. Het betreft een VVV 
Golf PN 1500 D dieselmotor 
met interkoeling. Het in-
structieboekje van de motor 
geeft een normale werktem-
peratuur van 90°C aan. Bo-
vendien gaat bij een verho-
ging van toerental tot ca. 
2500 t/m de uitlaat roken. 

De monteur van een nabijge-
legen scheepswerf, die het on-
derhoud van mijn boot uit-
voert, heeft in eerste instantie 
de impeller van de koelwater-
pomp vervangen, waarvan 
een der bladen een scheur 
vertoonde. Dit verhielp de 
klacht niet. De monteur op-
perde de mogelijkheid dat de 
schroef wellicht te 'zwaar' 
was, m.a.w. een te grote 
spoed had. Wat vindt u hier-
van? Voor uw informatie geef 
ik hieronder de gegevens van 
schip en motor: 
St. Jozefvlet 750 Salon 
i x b x d = 758X300X70 cm; 
lengte waterlijn 638 cm, 
romp: multiknikspant met 
vlakke bodem en doorlopen-
de plaatscheg, waterver-
plaatsing: ca. 5000 kg. 
Motor: VVV Golf PN 1500 D, 
26 kW bij 3000 t/m; bouwjaar 
1980 (nr. 03458); interkoel-
systeem met waterafvoer 
door de uitlaat; keerkoppe-
ling: Hurth BW 150 2 R; re-
ductie 1,9:1. schroef: 3 bla-
den; diameter 42'/2 cm; de 
schroef is als volgt gemerkt: 

*• DAF-scheepsmotor: vlakke 
carterpan. 

Radice Lega Mii l B 11 4 79 
E13 RH. 

M. W. H. Roumen, Zelhem 

Antwoor d 
Het komt in uw vraag er op 
neer of de schroef eventueel te 
zwaar is voor uw motor. 
Uitgaande van de afmetin-
gen van uw schip, zal de bere-
kende rompsnelheid, gel-
dend voor waterverdringen-
de schepen, circa 11,5 kilo-
meter per uur bedragen. Om 
deze rompsnelheid te berei-
ken zal afhankelijk van de 
scheepsvorm een vermogen 
nodig zijn van ongeveer 30 
kw. Willen we het continu-
vermogen van de motor niet 
overschrijden dan moet dit 
vermogen geleverd worden 
bij circa 70% van het maxi-
mum toerental. Zoals bekend 
is het toerental van een motor 
recht evenredig met het ver-
mogen. Draait men met een 
motor de helft van het maxi-
mum toerental dan zal de 
motor ook de helft van het 
maximale vermogen leveren. 
Wil men dus 30 kw vermogen 
hebben bij 70% van het max. 
toerental dan moet er een cir-
ca 40 kw motor geïnstalleerd 
worden. 

Uw motor heeft een vermo-
gen van 26 kw bij 3000 om-
wentelingen per minuut. 
Wil t u deze motor op het con-
tinu vermogen laten werken 
dan moet het toerental rond 
de 2200 liggen. 
Met andere woorden het be-
schikbare vermogen is dan 19 
kw. Dit is voor uw schip het 
minimum vermogen. Stellen 
we geen slijtage van de mo-
tor, dan gaan we eens kijken 
of bij dit toerental de schroef 
het schip de rompsnelheid 
kan geven. De spoed van uw 
schroef is 11' of 27,94 cm. Na 
berekening blijk t dat hier-
voor een spoed van 10" vol-
doende is. Eveneens volgt uit 
de berekening dat de diame-
ter van 17" in orde is. 
Ui t het voorgaande conclu-
deren we; uw motor is aan de 
lichte kant om de rompsnel-
heid te halen. Uw schroef is, 
aangedreven door een sterke-
*  Volkswagendiesel type 
PN-500. 

re motor, geschikt om de 
rompsnelheid te leveren bij 
een toerental van 1820. Wil t 
u met deze motor toch de 
rompsnelheid varen, dan 
komt de motor in overbelas-
ting, met als gevolg oplopen-
de temperaturen en roken. 
U kunt nu kiezen. Genoegen 
nemen met een lagere snel-
heid, waarbij het verstandig 
zou zijn de schroef aan te pas-
sen, om de motor met een 
hoger toerental te kunnen la-
ten werken. Beter voor de 
motor. Of, een aanzienlijk 
duurdere oplossing: de motor 
vervangen door een zwaar-
dere. 

Is een turbo bij u niet moge-
lijk ? 

Steunlage r 
Het gaat om een motorboot, 
type Albin 25. Het is een po-
lyester schip met een lengte 
van 7,60 meter, bouwjaar 
1971 of daaromtrent. De boot 
wordt aangedreven door een 
tweecilinder dieselmotor, fa-
brikaat Albin, type AD 21. 
Vermogen maximaal 22 Sae-
pk = ca. 1 7 D I N p k o f l 3 k w, 
bij 2200 omw/min. Over-
brenging 2,04:1. 
De motor met aangebouwde 
keerkoppeling, staat op rub-
ber trillingdempers flexibel 
opgesteld als de polyester 
fundatie. 

De koppeling uitgaande as-
schroefas is ook flexibel, met 
bouten in rubber bussen. De 
schroefas is van roestvrij 
staal, massief, en heeft een 
diameter van 25 mm. Het 
schroefaslager is van 'Tufnol' 
of 'Novotex', en waterge-
smeerd. Het tufnol lager is 
geperst in een bronzen bus, 
die vastgeklemd zit in het 
achterschip d.m.v. een opge-
vulcaniseerde rubber bus. 
Bijgaande tekening zal de 
zaak aanzienlijk verduide-
lijken. 

Daar, waar de as zichtbaar 
wordt, onder de kuipvloer, zit 
een bronzen bus om de as 
(met speling) die via een stuk 
rubber slang verbonden is 
met het laatste spant. In deze 
bronzen bus zit een smeero-
pening met vuldopje, en hier-
in dient van tijd tot tijd wat 
dikke olie toegevoegd te 
worden. 
Di t alles loopt al zo'n 17 jaar 
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zonder problemen (hoewel 
het tufnol lager maar een 
paar jaar meegaat) maar erg 
rustig loopt het niet. Je ziet en 
hoort de schroefas rommelen 
en rammelen; bij somige toe-
rentallen uiteraard meer dan 
bij andere. Die onrustige toe-
rentallen probeer ik zo veel 
mogelijk te vermijden. 
Nu mijn vraag. 
Zou het mogelijk en zinvol 
zijn een extra steunlager te 
monteren 'ergens' tussen mo-
tor en laatste spant? Deze af-
stand bedraagt ongeveer 60 
cm. ('B' in de tekening). De 
afstand 'A' is ca. 1,75 meter. 
Volgens mij is 1,75 meter wel 
erg lang voor een as van maar 
25 mm. Het lagerhuis zou 
zonder onoverkomelijke 

moeilijkheden aan de romp 
vast 'gelamineerd' kunnen 
worden, neem ik aan. 
Het meest voor de hand lig-
gend is een kogellager, maar 
dat kan slechts gemonteerd 
worden na algehele demon-
tage van de as. Een deelbaar 
lager zou eenvoudiger zijn 
aan te brengen, maar bestaat 
er zo'n ding (ik stel mij voor: 
een bronzen glij lager met 
olie-afdichtingen, dat regel-
matig gesmeerd zou moeten 
worden)? Het fraaist is wel-
licht een zelf-instellend ko-
gellager? En zou zo'n extra 
lager ook flexibel opgesteld 
moeten worden of is dan het 
effect weer verloren? 

Hans Guikink, Almelo 

Antwoor d 
Met uw opmerking dat een as 
van 1,75 meter lengte bij een 
dikte van 25 mm wel erg lang 
is, ben ik het geheel eens. In 
uw beschrijving en ook in de 
tekening komt niet naar vo-
ren of de keerkoppeling van 
de motor via een vaste dan-
wel flexibele koppeling met 
de schroefas verbonden is. 
Ik neem aan dat het een vaste 
koppeling is, omdat de bin-
nenste schroefasgland via 
een rubber slang flexibel is 
gemaakt. De motor staat op 
rubbers en de bewegingen die 
de motor ten gevolge daarvan 
kan maken mogen niet ge-
stoord worden, daarom een 
flexibele binnengland. 
Gaan we nu in de lengte van 
60 cm een steunlager plaat-

u o o r g e s t e l d ex t r a lags r 

* Asieiding Albin 25. 

sen dan wordt dat een vast 
punt. Het tweede vaste punt 
is bij de buitengland 
(schroefzijde). Zo'n opstel-
ling zou betekenentdat we een 
beweegbare motor star kop-
pelen aan een vast liggende 
as. Dat kan nooit goed gaan. 
Al s u een steunlager wil t aan-
brengen dan moet u tussen de 
schroefas en de keerkoppe-
ling van de motor een flexibe-
le koppeling monteren. De 
motorbewegingen worden 
dan niet gehinderd door de 
vaste schroefas. 
Samengevat: steunlager en 
flexibele koppeling, de rest 
ongewijzigd. Of, hoewel ver-
re van ideaal, alles bij het 
oude laten. 

Hete uitlaa t 
Sinds twee jaar ben ik in het 
gelukkige bezit van een stalen 
motorboot van 8,50 m met 
een OM 636 diesel, met droge 
uitlaat. In de motorruimte is 
de uitlaat nog omwikkeld met 
asbestkoord (waar ik niet zo 
voor ben). De uitlaat loopt 
via de achterkajuit onder een 
éénpersoons bed door. Daar 
zit om de uitlaat heen een 
soort bekisting, met stukken 
asbest-plaat. Wanneer wij 
een lange afstand varen met 

* Algemeen plan Albin 25. 

een toerental van rond de 
2200 dan is de uitlaat in de 
achterkajuit vreselijk heet. 
Mij n vraag is nu hoe en waar-
mee kan ik dat isoleren zodat 
wij geen risico lopen voor de 
betimmering of eventuele 
goederen, die in de omgeving 
liggen. 

J. Siksma, Soest 

Antwoor d 
In uw brief heeft u niet ver-
meld of de motor is voorzien 
van een watergekoeld uit-
laatspruitstuk. Dit helpt na-
melijk al heel behoorlijk om 
de uit laatgastemperatuur te 
verminderen. 
Het is niet alleen vervelend 
dat de achterkajuit erg warm 
wordt maar ook brengt het 
gevaar met zich mee voor 
brand, als er niet goed geïso-

TECHNISCH 
AeVIES DOORC.VOEST 

leerd wordt. De uitlaatlei-
ding werd vroeger bekleed 
met asbest tegen warmte uit-
straling. Om gezondheidsre-
den wordt asbest niet meer 
gebruikt. Tegenwoordig be-
kleedt men de uitlaatleiding 
met steenwol. Dit kunnen al 
voor gevormde halve schaal-
delen zijn die om de pijp wor-
den gelegd en voor wat de 
lengte betreft op maat ge-
maakt kunnen worden. Voor 
de afwerking heeft men dan 
windsels of doek die om de 
schaaldelen gedraaid of ge-
naaid worden. 

U kunt over dit produkt alle 
informatie krijgen bij firma's 
die zich bezig houden met het 
isoleren van b.v. centrale ver-
warming of stoomleidingen. 

* Uitlaat met waterslot: minder 
lawaai en minder warmte. 
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Welkom op "Marine r  Island 
Houdt u van watersport? Dan moet u op Mariner Island 

ajn! Daar kunt u vissen, waterskiën, duiken, spelevaren... 
Op Mariner Island geniet u zonder zorgen. En alleen 

Mariner buitenboordmotoren kunnen u erheen brengen. 
Omdat ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Voordat u naar 
Mariner Island vertrekt, nodigen wij u uit voor een bezoek 
aan onze showroom. 

Daar kunt u uw keuze maken uit ruim 20 modellen 
naf de Mariner 2 t/nn de Mariner "*^" h^.^t.M»^'^ 

sm^smim»<-

„^^T^mg^s^^er^^^ 

Kij k voor  onze dealers 
in de Gouden Gids. 

MHii& R Zorgeloos Vaarplezier: 
S:^OUTBQARD S 
« BOiaSWiCK U)»» '985 Marine Power Nederiand av. Telefoon 071-896800 

FORD-MERMAID 
MARINE 

DIESELMOTOREN 
35 to t 300 pk 

keuze voor MERMAID geeft U 
specialistisch maatwerk, 
gebaseerd op de laatste 
ontwikkelingen in 
dieseltechnologie en een pnjs die 
alleen massaproduktie kan 
brengen 
Verder het voordeel van een 
wereld-dealernet en gemakkelijk 
verkrijgbare onderdelen tegen een 
scherpe prijs 
Importeur voor Nederland 

Boot Service Friesland 
Ulsterkade 136, 8608 AC Sneek, tel 05150-20020 

BARKA S 900MK 

:P itflfiSr . 

BOUWTEKENINGE N van de BARKAS motorboot met een 
lengte van 9.00 m en 10 00 m m multiknikspant uitvoenng 

voor werf en amateurbouw 

L.M.HUITEMAING 
JACHTONTWERPEN 

i - AAK 21 9606 PX KROPSWOLDE TEL 05980-22862 

VERNIBUWDE >c, asSE UIT HOLLAHDj 
spectaculaire vaareigenschappen 
aantrekkelijk interieur 
familienjacht voor 6 personen 

Lengte 10,30 m - Breedte 3,45 m-Diepgang 
0,85 m - Motoren vanaf 1 x 62 pk tot 2x 151 pk -
Snelheid tot ca 50 km/u' 

^B  BERFO 
iff'  YJKHTIHG BV 

Groenlandsekade 9-13, 3645 BA Vinkeveen, tel. 02949/1466 
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Het spreekt vanzelf dat het 
echtpaar Van den Broek 
graag aan boord is. Ook vroe-
ger al, toen het voer met een 
motorkruiser van de werf 
Hoekstra uit Garijp. 
'We raakten er zo aan ver-
knocht dat we al gauw - min 
of meer voor de grap — tegen 
elkaar zeiden: Waarom gaan 
we er niet op wonen', vertelt 
Lucky, terwijl ze koffie zet in 
de royale kombuis van 'De 
vrij e Fries', zoals de naam 
luidt van hun boot, die op 
deze zomerdag ligt afge-
meerd in de haven van Mar-
ken, die krioelt van fotografe-
rende en vele talen sprekende 
toeristen. 

'We gingen vrijwel elke vrij -
dag varen en kwamen pas 
zondagavond terug in de ha-
ven. We waren gemiddeld 
nog geen vij f dagen in de week 
thuis', voegt Gellius eraan 
toe. 
Doordat ze beiden overdag 
werkten (dat doen ze nóg ove-
rigens) wachtte er thuis en in 
de tuin altijd een hoop werk. 
'Voor ons gevoel kwamen we 

Drie jaar geleden ging het echtpaar Van den Broek uit 
Leeuwarden wonen aan boord van een ruim 12 meter lange 
Staverse trawler. Daarmee ging een droomwens in vervul-
ling die door heel wat motorbootliefhebbers wordt gekoes-
terd, maar die zelden tot uitvoering wordt gebracht. Het is 
dan ook een grote stap, die evenwel met doorzettings- en 
improvisatievermogen en met de nodige fantasie best uit-
voerbaar is. In bijgaand artikel de ervaringen van Lucky en 
Gellius van den Broek. 

alleen maar thuis om te wer-
ken, zodat we steeds meer uit-
zagen naar vrijdag en we 
weer konden gaan varen', 
zegt hij. 
Zo groeiden ze toe naar het 
besluit om aan boord te gaan 
wonen.' We hadden eenjaar 
uitgetrokken om ons huis, de 
kruiser en alle spullen, die j e 
aan boord niet kunt gebruik-
ken, te verkopen, vertelt hij , 
'maar we waren alles binnen 
zes weken kwijt . Dat was na-
tuurlijk wel leuk, maar we 
hadden vrijwel van het ene 
moment op het andere vrij -
wel niets meer, want een 
nieuwe boot hadden we nog 
niet durven bestellen. Daar-
voor moest eerst het huis ver-
kocht zijn.' 

'We konden gelukkig bij mijn 
zus intrekken. We hebben 
daar anderhalf jaar gewoond 
- de tijd namelijk dat we de 
boot afbouwden. Zonder die 
fantastische hulp zouden we 
het niet hebben gered', ver-
telt Lucky. 
De Van den Broeks hadden 
intussen heel wat werven be-
zocht en hun keus was geval-
len op de Staverse trawler in 
de vissermanuitvoering, zo-
als die door de werf Volhar-
ding Staveren ook wordt ge-
bouwd voor de IJsselmeer -
en de garnalenvisserij. Met 
dit verschil dat op het werk-
dek een zes meter lange kajuit 
zou komen. Ze wilden name-
lij k geen kruiser meer, maar 
een professioneel scheepje -

* 'De vrije Fries' in actie bij Mar-
ken. Het schip draagt ook een 
visserijnummer, dat de werf aan-
brengt op alle schepen die er in 
de visserij-uitvoering worden 
gebouwd. 

zwaar gebouwd en bestand 
tegen een stootje. 
Daar komt bij dat ze een 
schip wilden van een gere-
nommeerd bedrijf, waar ze 
later ook terecht zouden kun-
nen voor onderhoud en repa-
ratie en dat bovendien de ga-
rantie bood dat het schip ook 
werkelijk zou worden gele-
verd. 

'We waren met ons hele heb-
ben en houden aan de werf 
overgeleverd', aldus de heer 
Van den Broek en daarom 
hebben we niet de goedkoop-
ste boot gekozen. En daar 
hebben we geen spijt van: één 
van de bedrijven, waar we 
prijsopgaaf hebben gevraagd 
ging over de kop, terwijl onze 
boot in aanbouw was. Als ons 
dat was overkomen, zou alles 
op losse schroeven zijn ko-
men te staan'. 

Ze kochten de boot glasdicht 
en technisch vaarklaar en 
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vonden er een plek voor in een 
loods in Leeuwarden waar hij 
in anderhalf jaar tijd met 
hulp van vrienden is afge-
bouwd. 
'Dat afbouwen is alleen ook 
nauwelijks te doen', zegt Gel-
lius van den Broek. 'Ik heb 
enorme hulp gehad van een 
kameraad. Hij sleepte me er 
doorheen als ik het soms niet 
meer zag zitten. Hij is ons 
elke avond komen helpen en 
vond het jammer dat de boot 
op een gegeven moment klaar 
was'. 
Een boot voor permanente 
bewoning is wat anders dan 
een jacht en het is ook wat 
anders dan een werkschip, zo 
ervoer het echtpaar. 

Punten die bijzondere aan-
dacht vragen zijn: 
- de stroomvoorziening; om 
praktische redenen werd ge-
kozen voor bepaalde toe-
stellen en apparaten die op 
220 volt werken; daartoe is 
een omvormer ingebouwd; 
om de 4 accu's op peil te hou-
den, terwijl de boot stilligt, 
zijn er twee voorzieningen; 
een walaansluiting voor de 
acculader en een aggregaat. 

- de verwarming; een kachel 
of verwarmingssysteem voor 
de kill e najaarsavonden is on-
voldoende, omdat er ook op 
het schip wordt gewoond als 
het 25 graden vriest (daarom 
zit er bijvoorbeeld ook een cv-
radiator bij de watertank!); 

_ - ^ ^ " ^ 

iTi7..T-.:agi7 J 
* De stuurcilinder is goed 
bereikbaar 
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Stavers e 
trawle r 
in het kor t 
De Staverse trawler, 
waarop het echtpaar Van 
den Broek is gaan wonen, 
is afgeleid van de schepen 
die door de visserij wor-
den gebruikt op het IJssel-
meer en op de Wadden. 

Het is een zwaargebouwd 
scheepje in dubbelknik-
spantconstructie met een 
romp van 6 millimeter 
dikke plaat en een opbouw 
van 4 millimeter. 

De boot wordt voortge-
stuwd door een 6 cilinder 
135 pk Ivecodiesel die zijn 
vermogen levert bij 3200 
omwentelingen per mi-
nuut. De boot is ontwor-
pen door de scheepswerf 
Volharding Staveren die 
hem ook bouwt. 

Het casco kost ongeveer 
ƒ 70.000,-; technisch 
vaarklaar (met 120 pk 
Iveco-diesel) komt het 

schip op 100.000 gulden 
en compleet op ongeveer 
200.000 gulden. Exclusief 
btw. 

* Tekening van de trawler. 

Inlichtingen: Scheeps-
werf Volharding Stave-
ren, telefoon 05149-1207. 

het werd een Somy-scheeps 
cv. met moederhaard met 
een capaciteit van 13000 ka-
lorieën. 'Dat lijk t misschien 
overdreven, omdat installa-
ties van dergelijke omvang 
zelden in jachten worden ge-
bouwd, maar we lagen de eer-
ste winter meteen al in 17 
centimeter dik ijs en dan heb 
j e echt een forse verwarming 
nodig - óók als het schip goed 
is geïsoleerd, zoals het onze', 
aldus de heer Van den Broek. 
Het schip is ook voorzien van 
warm en koud water (op gas), 
grote koelkast en wasmachi-
ne. 'We wilden hetzelfde 
comfort als thuis', vertelt me-

* Ruimte voor twee gasflessen. 

vrouw Van den Broek, 'want 
we hadden geen zin om ons te 
behelpen'. 
Een praktisch probleem is 
nog dat je als bootbewoner 
ingeschreven dient te zijn in 
een bepaalde gemeente en 
daar een briefadres moet 
hebben (een postbus is niet 
voldoende). De Van den 
Broeks hebben een vriend be-
reid gevonden om zijn adres 
als hun briefadres beschik-
baar te stellen (waarvoor hij 
een verklaring van de ge-
meente moest tekenen). Zo'n 
adres is nodig omdat bepaal-
de officiële documenten, zo-
als stembiljetten en belas-
tingpapieren niet naar post-
bussen worden verzonden. 

Een ander punt is een lig-
plaats waar j e het hele jaar 
mag liggen. Als je - zoals de 
familie Van den Broek - elke 
dag gewoon naar j e werk 
moet, dient de boot een vaste 
ligplaats te hebben. En het is 
bijvoorbeeld lang niet in alle 
jachthavens toegestaan om 
er permanent aan boord te 
zijn. 
Voor al deze problemen heb-
ben de Van den Broeks oplos-
singen gevonden. Het leven 
aan boord bevalt hen goed. 
'Dat het 's zomers leuk zou 
zijn, dat wisten we al, zegt 
Lucky, we waren vooral be-
nieuwd hoe we de winters 
door zouden komen. Maar 
het is gewoon fantastisch. 
Ook 's winters'. 
Een voordeel vindt ze het dat 
j e op een vrij kleine boot leert 
woekeren met de ruimte. 'Wij 
bewaren niets overbodigs. 
Al s ik een nieuwe trui koop, 
gooi ik een oude weg. Dat 
doen we ook schoenen of ge-
bruiksvoorwerpen. We stre-
ven ernaar alleen dingen aan 
boord te hebben die we ge-
bruiken.' 

Financieel maakt het geen 
verschil of j e in een huis 
woont of aan boord, zo is hun 

ervaring. Zo wordt de verze-
kering van de boot veel duur-
der doordat j e geen gebruik 
kunt maken van een plezier-
vaartuigverzekering. Er 
dient een gewone scheepsver-
zekering te worden afgeslo-
ten, die aanzienlijk duurder 
is. 
Verder nemen de brandstof-
kosten - als gevolg van de 
centrale verwarming -
enorm toe. Per winter komt 
dat uit op ruim 2000 gulden. 
Daar komen de kosten van 
het koken, het warme water 
en de koelkast nog bij: 22 gas-
flessen per jaar. 
Opmerkelijk is verder dat 
Lucky en GcUius, hoewel ze 
nu dus al jaren dag-in-dag-
uit aan boord zijn, nog net 
zoveel plezier in het varen 
hebben als vroeger. 'We kij -
ken nog steeds uit naar de 
vrijdagavond: dan kunnen 
we weg. En in de vakantie 
gaan we uiteraard varen,' 
zegt Lucky met een gebaar 
naar de schilderachtige ha-
ven van Marken. 
'Onze belangstelling is niet 
minder geworden. Integen-
deel. We hebben ontdekt dat 
het het hele jaar door leuk is 
op het water.' 
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De 2000-seri e 
Ontworpen om binnen zeer 
bescheiden afmetingen reus-
achtige prestaties te leveren. 
Zuinig en stil. Onderhoudsarm 
en betrouwbaar De 2000-serie 
loopt vanaf model 2001 met 9 pk 
tot model 2003 Turbo met 43 pk 

De31/41-seri e 
Directe brandstofinspuiting, 
turbo oplading en luchtnakoeling 
zorgen voor maximale prestaties, 
een fluisterzachte werking en dat 
alles gekombineerd met minder 
brandstofverbruik! De 31-serie 
bestaat uit drie 4 cilindermoto-
ren: de 41-serie uit twee 6 cilin-
dermotoren De gehele serie 
loopt van 62 tot 200 pk. 

Het Aquamati c programm a 
Momenteel Is er een uitgebreid 
programma diesel en benzine 
Aquamatics leverbaar Daarbij is 
de "Duo prop" uitvoering de wer-
kelijke top 30% Snellere accele-
ratie, aanzienlijk minder brand-
stofverbruik en uitstekende 
manoevreer eigenschappen zijn 
slechts een paar voordelen van 
deze unieke kombinatie. 

Geavanceerd e generati e 
zes-in-lijn dieselmotore n 
TAMD61totTAMD162 . 
Profs herkennen In deze nieuwe 
serie de absolute perfectie. De 
gunstige vermogens/gewichts-

verhouding is een zeer sterk 
punt Ook om die reden is deze 
serie van Volvo Penta erg aan-
trekkelijk voor grote snelle jach-
ten, wat zeker niet wegneemt dat 
deze motoren ook in de lang-
zamere schepen veel kracht en 
goede prestaties leveren. 

Qua prestaties en rendement 
binnen hun klasse onmisken-
baar de sterksten (van 300 tot 
ca. 550 pk) 

Handelmaatschappij b.v. 

Postbus 195 
3640 AD Mijdrecht 
Telefoon 02979-84411 

V^OUV O P E B T T A 
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FORMULA 
Performan^Wxcellence 
13 modellen van 20 tot 35 ft 

OTOm^TOM^^^CTl 
Nleuw-Loosdrechtsedijk 217-220, 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht, 
Tel. 02158-1638. Telefax 02158-6793. 

GRANDIOZE BOOTSHOW T E WATER 
Introducti e 1989-modelle n van 3 t/m 11 septembe r 



HISWA TE WATER 

^ 

6 t/m 11 
september 

HlSWA 
W^TE R 

'<m( 
Nauüsch Kwartier nabij het 

Centraal Station Amsterdam 

Tijden 
De Hiswa te Water 88 
wordt gehouden van dins-
dag 6 tot en met zondag 11 
september 1988. 
Openingstijden: dagelijks 
van 10.00-18.00 uur. 

Plaats 
De tentoonstelling vindt 
plaats in het Nautisch 
Kwartier Amsterdam 
(naast de ingang van de 
IJ-tunnel, vlakbij het Ma-
ritiem Museum, vij f mi-
nuten lopen vanaf het 
Centraal Station). 
Bereikbaarheid: met het 
openbaar vervoer: vanaf 
het Centraal Station Am-
sterdam per bus of lopend, 
een wandeling van enkele 
minuten. Per auto: be-
wegwijzering vanaf de 
snelwegen rond Amster-
dam naar bewaakte par-
keerterreinen bij de Pas-
sagiersterminal aan de 
Oostelijke Handelskade. 
Vandaar vertrekt om de 
paar minuten een door het 
Gemeentelijk Vervoerbe-
drij f ingezette waterbus. 

Prij s 
De toegangsprijs be-
draagt ƒ 12,50 per per-
soon; kinderen van 4 tot 12 
jaar en houders van Pas 65 
ƒ 5 ,- per persoon. 

'Het is goed te kunnen con-
stateren dat de positieve ont-
wikkeling, die wij als bran-
chevereniging zowel bij de 
bouwers als de importeurs 
van pleziervaartuigen zien, 
ook merkbaar is in de deelna-
me aan de Hiswa te Water 88. 
Zowel in aantal geëxposeer-
de schepen als in variëteit is 
deze tentoonstelling weer 
groter dan vorig jaar. De 
klant, want daar is deze show 
in de eerste plaats voor be-
doeld, krijgt een compleet pa-
let van kajuitjachten voorge-
schoteld, representatief voor 
datgene wat West-Europa te 
bieden heeft. En dat in een 
periode, waarin de water-
sport nog volop bedreven 

Hiswa-voorzitter Taselaar optimistisch 

'Men investeer t meer in 
boten dan in aandelen ' 

wordt en het dus gemakkelij-
ker is een goede keuze te doen 
voor het komende vaarsei-
zoen.' Dat zegt de heer A. A. 
Taselaar, algemeen voorzit-
ter van de Hiswa, de organi-
satie van de watersportbe-
drijven. 
'Wat de watersportbranche 
betreft: de ontwikkelingen in 
het begin van dit jaar tonen 
aan, dat noch de "beurs-
krach" in oktober 1987, noch 

het slechte weer, de opgaan-
de trend hebben kunnen 
doorbreken. Waarschijnlijk 
investeert men, mede door de 
lagere rente, weer meer in 
zijn hobby dan in effecten', 
veronderstelt hij. 
Een opvallende ontwikkeling 
vindt hij het dat de verkochte 
schepen gemiddeld groter 
zijn dan voorgaande jaren. 
Een van de redenen daarvoor 
is het feit dat de watersporter 

Eerste beurs van het seizoen 

Hiswa te Water bij t spit s af 
De vijfde Hiswa te Water (6 tot en met zondag 11 september) 
luidt de opening in van het bootshow seizoen in West-Europa. 
De bezoeker kan er kennis maken met de primeurs uit het 
aanbod in 1989. Met veel kunst- en vliegwerk slagen vele 
jachtwerven er in de prototypes van hun nieuwe lijn op de 
Hiswa te Water aan het publiek te tonen. 
De vorige Hiswa te Water liet zien dat de bootshow in 
september verhoudingsgewijs meer kooppubliek en minder 
kijkpubliek aantrekt dan de shows in het voorjaar. 

Een eerste voordeel is de goe-
de aansluiting op het vaarsei-
zoen. Watersporters zijn over 
het algemeen uitermate te-
vreden over hun eigen jacht, 
maar kunnen het toch niet 
laten te dromen over een 'vol-
gend', 'toekomstig' of' ideaal' 
schip. Dat is een deel van het 

genoegen in de watersport. 
Met name tijdens het vaar-
seizoen worden ideeën opge-
daan voor en beslissingen ge-
nomen over de aankoop van 
een nieuwe boot. Belangrijk 
is ook dat de watersport-
tentoonstelling in de vroege 
septemberdagen de aspirant-

koper in staat stelt met de 
verkopers afspraken te ma-
ken over proefvaarten in het 
naseizoen. 
Al s de grote stap genomen is, 
wil men het liefst snel over 
zijn aankoop beschikken. Bij 
een bestelling op een voor-
jaarsshow zal hij of zij meest-
al nog tot het volgend vaar-
seizoen moeten wachten, 
voordat er met de nieuwe 
aanwinst gevaren kan wor-
den. Met de bootshow in sep-
tember ligt dat anders: wie op 
de Hiswa te Water een boot 
bestelt, kan er meestal in het 

* Hiswa te Water 1987. 
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PTT geeft 
informati e over 
communicati e 

meer ruimte en comtort aan 
boord wil . De ondernemers 
spelen snel in op deze vraag. 
In de meeste schepen vindt u 
dan ook een goede verwar-
ming, een koelkast, toilet en 
douche en moderne kookap-
paratuur. Ook wordt aan het 
ontwerp van de inrichting 
steeds meer aandacht 
besteed. 

'Bovendien ziet men dat de 
Nederlandse werven flexibel 
genoeg zijn om voor redelijke 
prijzen aan speciale wensen 
van de koper te kunnen vol-
doen', zegt de Hiswa-voorzit-
ter. 
Ook wordt steeds meer aan-
dacht besteed aan de veilig-
heid van schip en uitrusting. 

nieuwe seizoen al in varen. 
Een ander voordeel van de 
maand september betreft de 
verkoop van de oude boot. 
Wie een nieuwe boot aan-
schaft op de Hiswa te Water, 
heeft de hele herfst en winter 
de tijd om zijn oude boot te 
verkopen. Uiteraard zijn op 
de bootshow scheepsmake-
laars vertegenwoordigd, die 
de klant deskundig kunnen 
adviseren. 

Ten slotte aandacht voor het 
weer in september. ledere 
rechtgaarde watersporter is 
gewend rekening te houden 
met weersomstandigheden. 
Zo ook de organisatoren van 
de Hiswa te Water. Zij heb-
ben de datum van de tentoon-
stelling bepaald, na het raad-
plegen van de weerstatistie-
ken. Die zien er voor septem-
ber doorgaans dermate gun-
stig uit, dat zij besloten in 
deze periode een dergelijk 
openlucht evenement te or-
ganiseren. Maar omdat men 
zeker in Nederland de weer-
goden niet mag verzoeken, 
worden op het tentoonstel-
lingsterrein grote tenten 
neergezet. In deze tenten zijn 
de exposanten te vinden, die 
niet met kant en klaar drij -

* Schets van de komende His-
wa te Water Beneden (in het 
midden) het scheepvaartmu-
seum Iets onder het midden van 
de steigers van de show en 
rechts boven het Amsterdamse 
Centraal Station 
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Met het toenemend aantal 
zeezeilers is dat overigens 
geen overbodige luxe. 
De tijd is voorbij, dat de wa-
tersporter tevreden was met 
een weekend Kaag of Sneek-
ermeer. De horizon trekt 
steeds meer. Door de eerder 
geschetste verbeteringen in 
apparatuur en uitrusting 
wordt het voor velen mogelijk 
om letterlijk 'het zeegat uit te 
trekken', legt hij uit. 
Het Nederlands produkt 
blijf t in hoge mate de aan-
dacht van het buitenland 
trekken, waarbij vooral 
Duitsland een belangrijke 
markt is. Vijfti g procent van 
het aantal geëxporteerde 
schepen vindt zijn weg naar 

vende jachten langs de stei-
gers zijn afgemeerd. De be-
zoeker ziet er toeleveringsbe-
drijven, bootuitrustingen, 
scheepsmakelaars, ontwerp-
bureaus, verzekeraars en in-
formatiestands. Zowel bin-

• Hiswa-voorzitter Taselaar 

onze Oosterburen. 'Het is 
dan ook niet verwonderlijk 
dat de organisatoren van de-
ze Hiswa te Water een groot 
contingent Duitse bezoekers 
verwachten', aldus de heer 
Taselaar. 

nen als buiten de tenten kun-
nen alle opgedane indrukken 
in alle rust worden verwerkt 
met een hapje en een drankje. 
Ook daar wordt op sfeervolle 
wijze in voorzien tijdens de 
komende Hiswa te Water. 

Een directe radioverbinding 
met de wal betekent nogal 
wat voor de mensen die va-
ren. Men is bereikbaar, onge-
acht waar het schip zich be-
V indt, en kan ook zelf contact 
maken. Voor het versturen 
van een telegram, het voeren 
van een gesprek, met kantoor 
of met vrouw en kinderen. 
Maar bovenal betekent de 
maritieme communicatie: 
veiligheid. Heel wat mensen-
levens zijn behouden omdat 
er radio aan boord was. Een 
enkele boodschap via de ra-
dio is voldoende om een uit-
gebreide reddingsactie op 
gang te brengen. Of om ter-
stond een medisch advies te 
krijgen. En omgekeerd kun-
nen de kuststations de sche-
pen waarschuwen voor nade-
rend onheil: slecht weer, ver-
dreven boeien, een onbekend 
wrak. Eigenlijk is een schip 
zonder enig communicatie-
middel ondenkbaar in deze 
tijd. 

Welke vormen van maritie-
me communicatie zijn er. 
Wat kan j e ermee doen. Hoe 
werkt het. Wat is het bereik. 
Wat zijn de regels voor een 
goed radioverkeer. PTT Te-
lecommunicatie legt het alle-
maal uit tijdens de water-
sportbeurs Hiswa te Water 
die van 6 tot en met 11 sep-
tember gehouden wordt. 
In een grote tentoonstellings-
container wordt door middel 
van tekst en beeld uiteenge-
zet hoe de verschillende vor-
men van communicatie tot 
stand komen. Ook zijn er de-
monstraties met onder ande-
re de marifoon en de tor (telex 
over radio). En er zijn des-
kundigen van Scheveningen 
Radio en de afdeling Kust- en 
Scheepsradio die alles tot in 
detail weten. 

De verplaatsbare tentoon-
stelling is opgezet voor ieder-
een die meer wil weten over 
maritieme communicatie en 
de rol van PTT Telecommu-
nicatie hierin. Specifiek ech-
ter is zij bedoeld voor de be-
roeps- en recreatievaart, op 
zee en op de binnenwateren, 
en voor de offshore. 
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Nautisch Kwartier nabij hel 
Centraal Station Amsterdam 

Princess 
Jachtwerf IJsselmeer uit 
Muiden, importeur van de 
snelle polyester Princess-mo-
torboten is met een vloot van 
zes verschillende modellen 
aanwezig. En wel de Princess 
45, Princess 385, Princess 36 
Riviera, Princess 35, Princess 
330 en de Princess 286 
Riviera. 
Nieuw voor de Nederlandse 
markt hiervan zijn: 
- Princess 36 Riviera: l.o.a. 
11 ,28 -b .o .a. 3 , 6 8 - d. 0,78 
meter. Een nieuw ontwerp 
van Bernard Olesinski. Snel-
heid gecombineerd met veel 
binnenruimte en een over-
vloed aan cockpitruimte. De 
moderne diep-V romp, ont-
worpen voor een zo klein mo-
gelijk nat oppervlak, bevor-
dert de snelheid in plane en 
geeft een soepel gedrag in zee-
gang. Leverbaar met dubbe-
le motorisering. 

Prijs vanaf ƒ 321.700,- incl. 
b.t.w. 
- Princess 330: l.o.a. 10 ,30-
b.o.a. 3,47 - d. 0.84 meter. 
Eveneens een nieuw ontwerp 

Veel interessant e boten 
Voor de motorbootliefhebber is er op de Hiswa te water heel 
wat te zien. Er is een veelheid van nieuwe boten te bewonde-
ren, waarbij de Nederlandse jachtbouw opmerkelijk goed 
vertegenwoordigd is. Enkele opmerkelijke schepen zijn bij-
voorbeeld de Marlijn,  die we elders in dit nummer bespreken, 
de motorvlet Petrajacoba (zie motorboot van augustus) en de 
nieuwe Polaris Enduro. Maar er is meer. Hieronder een 
globaal overzicht van de geëxposeerde motorboten. 

van Bernard Olesinski met 
een ruim interieur; er zijn 6 
volwassen slaapplaatsen, in 3 
ruimtes. De salon is gelijk-
vloers met de ruime zelflo-
zende cockpit, te bereiken 
door een grote aluminium 
schuifdeur. Leverbaar met 
dubbele motorisering. Prijs 
vanaf 244.000,- incl. b.t.w. 

Grand Banks 
North Sea Marine uit Oos-
tende is aanwezig met 2 
schepen: 
- een Grand Banks 32, een 
zeegaande polyester motor-
boot van bijna '10 meter leng-
te, die wordt voortgestuwd 

door een 135 pk 6 cilinder 
Ford diesel. Het is een luxu-
eus ingericht schip met een 
hoge mate van zeewaardig-
heid. 
- De Ocean Alexander 42, 
een bij na 13 meter lange snel-
le polyester motorboot, die is 
uitgerust met 2 GM-diesels 
van elk 250 pk. 

Gil l issenvlet 
De Prins van Oranje van 
1870 (bemiddeling) presen-
teert zich als verkoper van 
twee nieuwe motorboten: 
- een Gilissenvlet van 11 me-
ter met een lang verhoogd 
achterdek, die wordt ge-

bouwd door Zevenhuizen in 
Franeker. Er staat een 6 cilin-
der Ford-diesel in het schip, 
dat onder meer voorzien is 
van warm en koud water, 
douche, aluminium ramen 
en teak dekken. Prijs 
ƒ275.000 inclusief b.t.w. 
- een spitsgatkotter van de 
werf Molenmaker en Mantel 
in Sneek. De boot is 11,50 
meter lang; 3,62 meter breed 
en heeft een diepgang van 
1,45 meter. Er staat een 6-
cilinder Daf in van 105 
pk.Prijs ƒ295.000 inclusief 
b.t.w. 

Almtrawle r 
Jachtbouw De Al m uit Nieu-
wendijk exposeert de Alm-
trawler 1200 A.D (A.D. voor 
achterdek). Lengte over alles 
13,20 meter, breedte over al-
les 4,20 meter. De boot heeft 
geen achterkajuit, maar een 
overdekt achterdek. Er is veel 
leefruimte aan boord: bene-
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D.I.S. BOTEN, U vaart er wel bij 
Yachtbrokers - Yachtservice 

HISWA TE WATER? 
Onze drijvende  boten-show  duurt  ten minste  tot 

de tweede  helft  van november. 

Dit is dus de ideale gelegenheid voor zowel bootkopers als verkopers om 
nog dit jaar tot zaken te komen. 
Informeer direkt naar de kondities voor de verkoop van uw jacht. 
Vooraf gratis taxatie, waar in Europa uw schip ook ligt. 

Bij ons in de haven altijd ca. 120 zeil- en motorjachten in alle prijsklassen, 
(van Hfl. 1.000,- tot Hfl. 1.000.000,- aanwezig. Momenteel o.a. 

PASSAA T SAGA 27 CURTEVENNE SPIEGELKOTTER BEACHCRAF T LOWUNDKRUISER 

9«w ^ ^ ^ ^ 

7 35 X 2 50 X o 60 m 
polyester knikspant, nieuwe 
kabnoletkap, DTN 45 pk 
inb fraai interieur 

Vr.Pr . Hfl . 24.000,-

8 20 X 2 75 X O 80 m , 
polyester spitsgatter, ak, 
open kuip, Volvo penta 
diesel, 

Vr.Pr . H<l. 43.000,-

8 3 0 x 2 8 0 x 0 7 5 m, 
stalen knikspant, AK, fraai 
schip, Peugeot 40 pk, 
diesel scheepsmotor 

Vr.Pr . Hfl . 43.500,-

13 80 X 3 40 x 120 m, 
zeer compleet schip met 
veel ace is nieuw Daf 80 
pk diesel 

Vr.Pr . Hfl . 145.000,-

11 30 X 3 25 X 1 35 m , 
modern gelijnd stalen schip 
met flying bridge, dub 
best Perkins PB 100 pk 
diesel 

Vr.Pr . Hfl . 68.500,-

11 50 X 3 60 X 1 00 m , 
zeer fraai werf gebouwd 
m s met waaiersteven, 
gesloten stuurhuis, acht 
kaj dub best mooie li)n 

Vr.Pr . Hfl . 105.000,-

Oud Loosdrechtsedijk 145, Loosdrecht. TeL 02158-6168 (24 uur per dag). Fax 02158-5527 
Correspondentie: Postbus 96, 1230 AB Loosdrecht. 

Ook alle zon- en feestdagen geopend van 10.00-18.00 uur 

DUTCH INTERNATIONAL SHIPTRADING 02158-6168 

S£AROCO Comfortabe l varen , 
- • ^„  ! l X . T l ! I óók voor Uw bemannin g 

STABILIZERS • SeaRocq Stabilizer s dempe n het slingere n tot 90%. 

• Veilige r en minde r vermoeien d varen in ruw weer. 

• "Dwar s op de golven "  is niet lange r onaangenaam . 

• Geschil( t voor schepe n tot 80 meter . 

Postbo x 14 0 -  643 0 A C Hoensbroe k 
Tel. :  (045 )  72199 3 -  Fa x 72793 7 
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den een slaaphut met 2-per-
soonsbed en 2 hang- en 2 leg-
kasten én een slaaphut met 2 
eenpersoonsbedden, een 
hang- en 2 legkastjes. Tevens 
is hier een toiletruimte met 
douche. De wastafel is inge-
bouwd in een kast, waarin 
badhanddoeken e.d. een 
plaatsje vinden. Onderaan 
de trap zit nog een flinke kast. 
De salon is meer dan 5 meter 
lang; dit is de leefruimte. Een 
grote hoekbank met tafel, een 
U-vormige keuken, veel kast-
jes en de trap naar de open 
brug zijn hier gesitueerd en 
de stuurstand. Deze staat in 
het midden. Er is een grote 
kaartentafel en een goed uit-
zicht rondom. 

Het achterdek is bereikbaar 
via een grote schuifdeur. Dit 
achterdek is ruim (ca 3'/2 X 2 
mtr) en overdekt. 
Brede gangboorden, een 
hoog boeisel en de hierop ge-
plaatste reling maakt dit 
schip ook voor kinderen en 
ouderen zeer veilig. Op 't 
achterdek bevindt zich ook 
de toegang tot de machineka-

mer. Dan is er op de flying 
bridge een tweede stuurstand 
en een groot zonnedek. 
EenDAF-615 (125 pk) zorgt 
voor de voortstuwing. 
Standaardprijs ƒ 197.500,-
incl. b.t.w. 

Friboschouw 
Friesland Boating uit Kou-
dum is op de expositie met de 
stalen Fribo-schouw (zie ook 
Motorboot van december 
1987). Het is een schip met 
een lengte van 8,80 meter dat 
wordt voortgestuwd door een 
36 pk Bukh-dielsel. het heeft 
zes slaapplaatsen een ruim 
toilet en een kombuis met 
warm en koud water. Com-
pleet afgebouwd kost de boot 
ƒ89.500. Het is ook lever-
baar als casco (29.750 gul-
den) en technisch vaarklaar 
(ƒ53.500). 

Pedro Boot 
Pedro boot uit Zuidbroek 
(Groningen) presenteert een 
nieuwe kruiser, de Pedro 30. 
Het is een stalen schip waar-
van de afmetingen zijn: leng-

f ^ r i i » ^ . 

* Almtrawler 1200. Bij jac^rtbo. 
De Alm. 

te 9,10 meter, breedte 3,20 
meter en diepgang 0,90 me-
ter. Standaard wordt een 4 
cilinder Volvo Penta-diesel 
ingebouwd met een vermo-
gen van 62 pk bij 3500 toeren 
per minuut. De afmetingen in 
aanmerking genomen is het 
een zeer ruim schip met in de 
kajuit een zithoek die tevens 2 
slaapplaatsen verschaft; een 
toiletruimte met wasbak en 
een ruime kombuis. In de 
stuurhut is eveneens een zit-
hoek en in de achterhut zijn 3 
slaapplaatsen. Op het ach-
terdek is een buitenstuur-
stand. Prijs ƒ 124.800,- in-
clusief 20 procent b.t.w. 
De werf toont verder de Pe-
dro 36 (die we uitvoerig be-
spraken in de Motorboot van 
juli ) en de Pedro Bora, het 
driedeks schip van deze werf, 
dat zeer veel ruimte combi-
neert met zeewaardigheid. 
Deze boten kosten respectie-
velijk ƒ176.400,- en 
ƒ 321.600,-inclusief b.t.w. 

Aguanaut 
Aquanaut Yachting uit 

Sneek is aanwezig met een 
Aquanaut 900 AK . Deze sta-
len boot is 9,45 meter lang, 
3,05 meter breed en heeft een 
diepgang van 1,05 meter. Er 
is een 4 cilinder Ford-diesel 
ingebouwd met een vermo-
gen van 60 pk. Het is een 
gesloten kruiser met een 
tweede stuurstand op het 
achterdek. Het is een comfor-
tabele boot met veel kast-
ruimte een fraaie kombuis en 
een toiletruimte van flinke af-
metingen. In de stan-
daarduitvoering kost de boot 
ƒ 109.300,- inclusief b.t.w. 

Veha 
Veha jachtbouw in Hooge-
zand stelt een nieuw model 
ten toon. Het is een 13,50 me-
ter lange stalen kruiser, die 
4,25 meter breed is en een 
diepgang heeft van 1,25 me-
ter. Standaard wordt een 6 
cilinder 150 pk Volvo Penta-
diesel ingebouwd met 2 
brandstoftanks van elk 500 
liter en een drinkwatertank 
van 1000 liter. De Veha 45 
Sport, zoals de boot is ge-
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doopt, heeft een grote open-
kuip en een open stuurbrug. 

Wolff-vle t 
Jachtbouw Brandsma uit 
Sncek laat de zogenaamde 
WolfT-vlet zien. Dat is een 
knikspantvlet met een lengte 
van 10,48 meter, een breedte 
van 3,55 meter een een diep-
gang van 0,90 meter. De vlet 
heeft een grote stuur salon en 
een open kuip. 
Standaard wordt een 62 pk 4-
cilinder diesel ingebouwd. 

Doggersbank 
Doggersbank Jachtbouw uit 
Sneek toont een motorjacht 
met een lengte van 21 meter. 
Het is de grootste boot van de 
beurs en gebouwd naar een 
ontwerp van Dick Boon. 
De romp van het schip, dat 59 
ton weegt, is gemaakt van 
staal, de opbouw van alumi-
nium. 
De boot wordt voortgestuwd 
door twee 6 cilinder Volvo 
Pentadiesels van elk 228 pk 
bij 2500 toeren per minuut. 
Ze zijn voorzien van Twin 
Disc-keerkoppelingen met 
een reductie van 2,54: 1. De 
vierblad schroeven, die tegen 
elkaar in draaien, hebben een 
doorsnee van 82 centimeter. 
De motoren worden gekoeld 
door middel van warmtewis-
selaars, de uitlaten via wa-
tersloten. 

Het schip heeft een enorme 
tankcapaciteit, onderge-
bracht in bodemtanks: 3500 
liter water en 11000 liter 
brandstof 

Hol lan d Boat 
Holland Boat uit Lemmer is 
aanwezig met de Atlantic 37, 
een snel polyester motor-
jacht, dat vorig jaar werd 
geïntroduceerd. De boot is 
11,40 meter lang; 3,70 meter 
breed en steekt 1,10 meter 
diep. Standaard zitten er 2 
aparte slaaphutten en 2 toi-
letten in. Hij wordt geleverd 
met 1 of 2 Cummins motoren 
(4 of 5 cilinder diesels). Prijs 
vanaf /274.800. 

Hof Scheepstechniek 
Hof Scheepstechniek uit Irn-
sum toont de Ankertrawler 
van 12,50 meter. Het is een 
stalen schip (knikspant) met 
een lengte van 12,55 meter; 
een breedte van 3,95 meter en 

* Birchwood-boot. Bij jachthaven 
Meerzicht. 

een diepgang van 1,20 meter. 
Standaard wordt een 6 cilin-
der 145 pk Iveco diesel inge-
bouwd. Het is een degelijk 
gebouwd schip dat niet alleen 
voor de binnenwateren, 
maar ook voor de Wadden, 
de zee-armen en de kustvaart 
geschikt is. Prijs ƒ 234.000 in-
clusief b.t.w. 

Nautimar 
Nautimar in Sneek exposeert 
de volgende polyester motor-
jachten: Polar 770; Polar 820 
Express en Nidelv 26. 
Nieuw is de Nidelv 26, een 
snelvarende polyester motor-
boot met achterkajuit. 

Valk-kotte r 
Jachtbouw P. Valk uit Frane-
ker, die vooral bekend is van 
de bouw van luxe motorvlet-
ten, toont op de natte Hiswa 
een kotterjacht met een leng-
te van 13,30 meter. De boot is 
3,80 meter breed en heeft een 
diepgang van 1,20 meter. 
Voor de voortstuwing zorgt 
een 6 cilinder Ford-diesel van 
155 pk. Het is een op spanten 
gebouwd zeegaand vaartuig, 
waarvan de romp gemaakt is 
van 5 millimeter dikke plaat 
en de opbouw van 4 millime-
ter. Uitrusting, afwerking en 
betimmering zijn luxueus. In 
standaarduitvoering kost de 
boot ƒ 460.000 inclusief 
b.t.w. 

Polari s Endur o 
De jachtwerf Hooveld Pola-
ris is voor het eerst sinds jaren 
weer op de markt met een 

stalen motorboot, de Polaris 
Enduro 1200. 
Het is een gesloten kruiser 
(knikspant) met een lengte 
(over alles) van 12,10 meter; 
een breedte van 3,85 meter en 
een diepgang van 1,15 meter. 
Standaard wordt het schip 
geleverd met een opgeladen 
Volvo Penta-diesel van 145 
pk. Ook aluminium ramen 
vluchtluiken en windscherm 
behoren tot de standaardle-
vering. 
De boot is in verschillende 
uitvoeringen leverbaar. Prij-
zen vanaf ƒ 234.000 inclusief 
btw. 

Snelle huisboot 
Rigi Media uit Antwerpen 
vraagt aandacht voor een 
Amerikaanse huisboot, die 
onder de naam 'Coastal Bar-
racuda' wordt gebouwd door 
de Amerikaanse botenbou-
wer Holiday Mansion. Het is 
een dubbelromps polyester 
boot met een lengte van 11,20 
meter, die wordt voorge-
stuwd door twee Volvo Pen-
tadiesels met duorop hek-
aandrijving van elk 200 pk. 
De boot loopt er 40 kilometer 
per uur mee. Naar Ameri-
kaanse gewoonte is de boot 
ingericht als een luxe-appar-
tement. 

De boot is - met 1 motor -
leverbaar vanaf ƒ 151.000 
excl. b.t.w. 

Autoboot 
De Amsterdamse werf 
Nieuwveld en Visser toont op 
de Hiswa te Water de Bicker 

Prince, een snelvarende alu-
minium motorboot van 8,50 
X 2,50 meter. Qua vormge-
ving de moderne versie van 
de klassieke autoboot. Met 
zijn 200 pk Volvo-motor kun-
nen snelheden gehaald wor-
den van 45 km/uur. Echter 
langzaam varend gaat dit 
schip soepel door het water. 
Juist deze combinatie van 
rustig toeren, zonder golven 
te veroorzaken, en snel varen 
maakt deze boot zo aantrek-
kelijk, zo meldt de werf. 
Daarnaast zal te zien zijn: De 
Bicker Buzzard. Dit ontwerp 
van een zeewaardige red-
ding- en werkboot is een vol-
gende stap in de ontwikkeling 
van de rigid-inflatables. Ge-
maakt van aluminium met 
volgeschuimde drijvers is de-
ze boot sterk, onderhouds-
vrij , onzinkbaar, snelvarend 
en geschikt voor vele bedrijfs-
matige toepassingen. In aan-
gepaste vorm ook als speed-
boot te gebruiken, aldus de 
bouwers. 

Valk Vitesse 
Valk kruiser Waalwijk toont 
een nieuwe versie van de on-
langs geïntroduceerde Valk 
Vitesse. De nieuwe boot heeft 
een lengte van 15 meter en is 
uitgerust met twee Volvo 
Penta-diesels van elk 306 pk. 

De boot, die 20 knopen loopt, 
ofwel 37 kilometer per uur, is 
ontworpen door de West-
duitser Wilke, die heel wat 
snelle motorboten op zijn 
naam heeft staan. 

MOTORBOOT - september 1988 37 



3 KAMER-APPARTEMENT MET 
VOORTDUREND WISSELEND UITZICHT 
Als u 't ons toestaat, zouden we u graag even 

voorgaan in de Vista. 
Betreden we eerst het schitterende zonnedak van dit 

luxueuze, opvallend ruim bemetan motoqacht. Vanhier 
dalen we langs de teakhouten treden af naar de fraaie 
kajuit, met complete pantry 

Let even op de kastruimte, en de dmette 
En wat dacht u van de samtaire ruimte, met douche, 

wastafel, toiletkast en WC 
Komen we nu m de middenkajuiL Ingencht met een 

royaal 2-persoonsbed 
Door de ijzersterke kooiconstrucoe van dit jacht is 

de veiligheid onder alle omstandigheden gewaarborgd Bij 
elke snelheid, op ieder vaarwater 

Tenslotte het uitzichL Dat wil nog wel eens wisselen. 
En vaak vlugger dan u zich kunt voorstellen Dankzij de 
op snelheid ontworpen diepzeeromp En natuurlijk de 
krachnge OMC Cobra motor 

FOURWINNS 
VARENDE PERFECTIE 

Stuur my s.vp uw 

Four Wirrns catalogus D 
OMC Cobra catalogus D 

Four Winns video 
(ad f39,-) VHS D 

Betamax D 

Naam-

Adres -

Postcode/Plaals -

® OUTBOARD MARIN E NEDERLAND BV FLE VOLAA N 13, 1382 JX WEESP 

DEALERS NEDERLAND WATbRSPORTBEDRlJF DE HORNE SIJL 12 8493 LL TERHORNE TEL 05668 264 KEWl BOOT DELFTWEG 129 3034 NH ROTTERDAM TEL 010-4379562 
DEALERS BELGIË CHANTIER NAVAL NAUTICA, RUE DE FAMILLEUREUX 144, 7170 BOIS D'HAINE TEL 064-541532 
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* Doggersbank motorjacht: het 
grootste van de beurs. 

^ ^ 

* Algemeen plan Polaris 
Enduro. 

De boot is leverbaar vanaf 
ƒ 469.000 excl. btw. 
Valk toont ook de Vitesse van 
13,50 meter. 

Stavers e kotter s 
De scheepswerf Volharding 
Staveren komt op de Hiswa te 
Water met: 
Een Staverse kotter 1040; af-
metingen 10,40 X 3,50 meter, 
1,10 meter diepgang. Totaal 
gewicht 12 ton. Standaard 
prijs ƒ240.000 incl. btw; 
techn. vaarklaar ƒ116.400 
incl. btw (incl. teakhouten 
stuurhuis). 
Een Staverse kotter 1200, 
afm. 12,00 X 4,00 meter, 1,10 
meter diepgang. Totaal ge-
wicht 15 ton. Standaard prijs 
ƒ 239.000,- incl. btw; techn. 
vaarklaar ƒ 137.700,- incl. 
btw (incl. teakhouten stuur-
huis). 
All e typen zijn rechtstreeks 
afgeleid van viskotters. De 
speciale rompvorm ligt ten 
grondslag aan de stabiliteit, 
die belangrijk is voor de 
werkomstandigheden van de 

beroepsvissers. Dezelfde af-
bouwnormen en materiaal-
specificaties (kiel 10 mm, 
vlak 6 mm, zijden en boeisels 
5 mm eerste klas scheeps-
staal) worden gebruikt voor 
de plezierjachten. 

Engelaer  Scheepsbouw 
Engelaer Scheepsbouw uit 
Beneden-Leeuwen is aanwe-
zig met de Marlijn, de motor-
boot naar een ontwerp van 
Dick Koopmans, die we el-
ders in dit nummer onder de 
aandacht brengen. Het 
scheepje dat 12,50 meter lang 
is en 4,25 meter breed kost in 
standaard-uitvoering 
ƒ 450.000 exclusief btw. 

Kempalakruiser 
Scheeps- en jachtwerf Kern-
pers uit Alphen aan den Rijn 
presenteert een nieuwe Kem-
palakruiser. Het is een 12,50 
meter lang stalen knikspant-
schip naar een ontwerp van 
Leen Moerkerk. Het is een 
zwaar (5 en 4 millimeter) ge-
bouwd schip dat wordt voort-

gestuwd door een opgeladen 
4 cilinder Volvo Penta-diesel 
van 100 pk. 

De indeling is royaal en com-
fortabel. Aluminium ramen, 
warm en koud water en hete-
luchtverwarming worden 
standaard geleverd. 

Birchwood 
Jachthaven Meerzicht uit 
Rijnsaterwoude heeft het 
verkooprecht verkregen voor 
de snelvarende polyester mo-
torjachten van het fabrikaat 
Birchwood. Het programma 
van Birchwood omvat sche-
pen van 10 tot 17 meter in 
diverse motorisering met 
snelheden tot 75 km per uur. 
Daarvan zullen te zien zijn: 

- de TS 31, een schip met 
cockpitbesturing vanaf 
ƒ 200.000,-; 
- de TS 33, een schip met 
flying Bridgebesturing vanaf 
ƒ 200,000,-; 
- de TS 37, een schip met 
flying Bridge-Zcockpitbestu-
ring vanaf /200.000, -. 

Master 
Jachthaven De Nieuwe Zuwe 
uit Kortenhoef toont drie mo-
torboten van het Noorse 
merk Master. En wel: 
- een spitsgatsloep (polyes-
ter) met een lengte van 7,40 
meter, die geleverd met een 
Yanmardiesel (naar keuze 
van 44, 55, 66 of 77 pk). De 
boot, die 2,70 meter breed is, 
is uitgerust met een toilet, 
kombuis en 2 tot 4 slaap-
plaatsen. Prijzen vanaf 
ƒ 90.750,- incl. btw. 
- de 770 twin cab, eenover-
naadse polyester motorkrui-
ser met een lengte van 7,70 
meter, die voorzien is van een 
vrijwel onopvallende achter-
kajuit met 2 slaapplaatsen. 
De boot heeft dezelfde breed-
te als de sloep en wordt ook 
met Yanmar diesels geleverd 
(vanaf 55 pk). Prijzen vanaf 
ƒ 103.000,- incl. btw. 

- de 850 comfort, een snelle 
kruiser met een lengte van 
8,10 meter, en een breedte 
van 3,15 meter. De boot 
wordt uitgerust met een of 
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twee motoren, die vermogens 
moeten leveren tussen de 140 
en 200 pk en waarmee snelhe-
den tot 40 kilometer per uur 
kunnen worden behaald. Het 
is een zeer royaal uitgerust 
schip (warm en koud water 
en douche zijn bijvoorbeeld 
standaard), dat voor het eerst 
in Nederland wordt getoond. 
Prijzen vanaf ƒ 149.550 incl. 
btw. 

Kremer Naut i c 
Kremer Nautic uit Heeg is 
met drie snelle polyester mo-
torboten aanwezig: 
- een Broom 970, waarvan 
de afmetingen zijn: lengte 
9,75 meter; breedte 3,70 me-
ter en diepgang 0,92 meter. 
De boot, voorzien van twee 
tweepersoons slaaphutten, 
wordt in de standaarduitvoe-
ring voortgestuwd door 2 
Volvo Penta-diesels van elk 
62 pk en loopt daarmee 10 
knopen, ofwel ruim 18 kilo-
meter per uur. Worden 
zwaardere motoren inge-
bouwd dan zijn snelheden tot 
18 knopen mogelijk (ruim 33 
kilometer per uur). Prijzen 
vanaf ƒ 285.000 inclusief 
btw. 

- een Broom 1070, een boot 
met een lengte van 10,70 me-
ter die standaard met 2 100 
pk Volvo Penta-diesels is uit-
gerust en daarmee 15 knopen 
loopt (ongeveer 28 kilometer 
per uur). Met zwaardere mo-
toren kan de snelheid worden 
opgevoerd tot ruim 42 kilo-
meter per uur. Ook deze boot 
heeft twee slaaphutten. Ver-
der zitten er twee toiletruim-
ten in, waarvan één met dou-
che, een kombuis met grill en 
koelkast en warm water. Prij-
zen vanaf 355.000 inclusief 
btw. 

- een Joda 8100, een Noorse 
spitsgat-motorboot, die is 
uitgerust met een royale ach-
terkaj uit, waardoor er 4 vaste 
slaapplaatsen zijn, een aan-
tal dat nog kan worden uitge-
breid doordat ook de eethoek 
als slaapgelegenheid kan 
worden gebruikt. De boot, 
die 8,10 meter lang is, wordt 
standaard geleverd met een 
94 pk Volvo Penta-diescl. 
Zwaardere motoren zijn le-
verbaar. Prijzen vanaf 
ƒ 129.700. 

* De grote Valk Vitesse. 

Rijnlandvle t 
Scheepswerf De Volharding 
uit Zwammerdam exposeert 
een Rijnlandvlet met een 
lengte van' 10,80 meter. De 
Rijnlandvlet is een op span-
ten gebouwde overnaadse 
stalen rondspantvlet, waar-
voor de klassieke houten vlet 
model heeft gestaan (zie ook 
de Motorboot van oktober 
1987). 
De boot wordt standaard ge-
leverd met een 4 cilinder Ve-
tus-Cummins diesel van 80 
pk en kost compleet 
ƒ 195.000 inclusief btw. De 
boot is ook leverbaar als 
casco en technisch vaarklaar. 

Holterma n en De Vrie s 
De Meppelse jachtwerf Hol-
terman en De Vries toont een 
primeur: de Commander, 
een 13,25 m lange zeegaande 
motorboot naar ontwerp van 
A. Volker. 
Het is een stalen boot met een 

lengte van 13,25 meter; een 
breedte van 4,25 meter en een 
diepgang van 1,35 meter. Het 
is een op spanten gebouwd 
(om de 40 centimeter) dubbel 
knikspantschip met een 
romp van 5 millimeter en een 
opbouw van 4 millimeter 
staalplaat. Op de stuurhut 
bevindt zich een open brug 
van aluminium. 
De boot is voorzien van twee 
zeer ruime slaaphutten (in de 
voorpiek en in het achter-
schip) allebei voorzien van 
een eigen douche/toiletruim-
te. Er is een 185 pk 6 cilinder 
Ford Lehman ingebouwd, 
waarmee het schip 10 knopen 
(ruim 18 kilometer per uur) 
loopt. 

Verder toont de werf een 
Blauwe Hand-kruiser van 12 
meter lengte. 

Multivle t 
De multivlet Petra Jacoba, 

die we in ons vorige nummer 
uitvoerig onder de loep heb-
ben genomen, ligt te pronk op 
de Hiswa te Water. 
Jachtwerf Van der Werff uit 
Doesburg, die het schip heeft 
gebouwd, levert de boot in 
verschillende varianten (met 
achterkajuit of met verhoogd 
achterdek) en ook in diverse 
afbouwstadia. Als casco kost 
de onderhavige vlet (11,90 
meter lang) ƒ61.000; tech-
nisch vaarklaar (met gerevi-
seerde Daf) ƒ 92.750; en com-
pleet ƒ207.500. Met een 
nieuwe Forddiesel van 105 pk 
komt er ƒ 7.500 bij . Prijzen 
inclusief b.t.w. 

Combikotte r 
Jachtwerf De Combinatie uit 
Dordrecht vraagt aandacht 
voor haar stalen knikspant-
kotters, die in drie afmetin-
gen worden gebouwd: 10,60 
meter; 11,80 meter en 12,50 
meter. 
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De boten kunnen compleet, 
technisch vaarklaar of als 
casco worden geleverd. De 
indeling wordt gemaakt in 
overleg met de ofxlrachtge-
ver. De werf toont een afge-
bouwde Combikotter . 

E. W. Driessen 
E. \V. Driessen uit Amster-
dam is van de partij met 6 
motorjachten en dagkrui-
sers, waaronder één Europe-
se primeur: de Nimbus 26 
Daycruiser. Dit nieuwe mo-
del in de Nimbusserie heeft 
de ruimte van een kleine mo-
torkruiser. Kenmerkend 
voor dit model is het gedeelte-
lij k geïntegreerde zwemplat-
form dat via een deur vanuit 
de kuip bereikt kan worden. 
De kuip zelf is voorzien van 
een zeer grote U-vormige zit-
bank welke omgebouwd kan 
worden tot zonnedek. In de 
kajuit zijn behalve een toilet-
ruimte en een ruime pantry 
met o.a. kooktoestel en (ex-
tra) koelkast ook twee com-
fortabele slaapbanken inge-
bouwd. Voorts behoort tot de 
standaarduitrusting een bui-
tendouche, een instrumen-
tenpaneel met veel ruimte 
voor kaarten en overige navi-
gatieapparatuur en een dub-
bele stuurbank met wegklap-
bare zitting die comfortabel 
zit, maar op hoge snelheid als 
een 'offshore racing seat' kan 
worden gebruikt. Onafhan-
kelijk van de motorisering 
kunnen snelheden tot ± 50 
knopen worden bereikt. 

Verder wordt o.a. de op de 
Hiswa in maart geïntrodu-
ceerde Nimbus 35 DC ge-
toond. Eigenlijk is dit een van 
de meest opvallende verschij-
ningen op het water van de 
laatste jaren. Zijn lage lange 
vüim (11,20 meter) geeft een 
moderne snelle indruk zon-
der enige concessies te doen 
aan de enorme binnenruimte 
met o.a. 2 aparte dubbele 
hutten, een salon, zeer uitge-
breide pantry en een toilet 
met douche. Wat de gebrui-
kers echter het meest aan-
spreekt is de bijna 5 meter 
lange en 3 meter brede kuip 
die o.a. een zeer groot zonne-
dek, ruime kuipbanken, een 
tafel en een buitenbar heeft. 
De bestuurdersplaats is 
rondom voorzien van alle be-

nodigde navigaticappara-
tuur en op de dubbele bank 
aan bakboord kunnen 2-3 
mensen comfortabel meeva-
ren en/of de navigatieappa-
ratuur bedienen of een koers 
uitzetten. Voorzien van 2 
Volvo Penta dieselmotoren 
kan een snelheid van meer 
dan 35 knopen worden 
bereikt. 

De Nimbus 3003 en Nimbus 
2600, die ook worden ge-
toond, zijn inmiddels beken-
de verschijnselen geworden 
op de Europese wateren als 
ideale familieschepen in de 
7-9 meter klasse. 
Zeker niet minder interes-
sant is de Nimbus 28 DC, een 
motorjacht van 8,75 meter 
lang en 3 meter breed, voor-
zien van een Volvo Penta die-

selmotor (ofbenzine) meteen 
grote kuip, dubbele stuur-
bank, een salon in het voor-
schip en een grote midden-
slaaphut voorzien . van een 
tweepersoons bed van 2 X 
1,60 meter met 2 toegangen, 1 
vanuit de kuip en 1 vanuit de 
voorkajuit. 

Vanuit Amerika zal de Tiara 
3100 open worden getoond, 
een motorjacht met allure 
van 9,80 X 3,60 meter met 
zijn grote zelflozende kuip en 
robuuste voorschip een zeer 
fraaie boot voor de kustwate-
ren voor de echte liefhebber 
van varen op groot open 
water. 

De Boarnstream 
Jachtcentrum De Boarnstre-
am uit Irnsum komt met twee 

motorboten naar de beurs. 
— De Boorncruiser New Line 
38, een 11,40 meter lange sta-
len motorkruiser met een 
breedte van 3,75 meter en een 
diepgang van 1 meter. Het is 
een luxeus uitgeruste boot die 
is voorzien van een 130 pk 
Volvo Penta-diesel, waarbij 
aluminium ramen, Scatra-
koppeling en warm water bij-
voorbeeld tot de stan-
daarduitrusting behoren. In-
deling en betimmering zijn 
origineel en zitten vol prakti-
sche en fraaie snufjes. 

- De Reagan 35, een snelle 
polyester motorboot met een 
lengte van 10,50 meter. De 
boot - voorzien van een open 
stuurbrug - heeft bijvoor-
beeld twee slaaphutten en 
twee toiletruimten. 
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* Algemeen plan Veha 45 Sport. * Master 850 comfort. Bij De 
Nieuwe Zuwe. 

* De nieuwe Kempalakruiser. 

Doerak 
De Eiste jachthaven Pro 
Aqua uit Meppel exposeert 
twee Doeraks, de typen 600 
en 800. Het zijn de bekende 
degelijke stalen schepen, die 
door hun geringe diepgang 
en doorvaarthoogte grote 
vaarmogelijkheden hebben 
op de binnenwateren. 
De Doerak 600 is 6 meter 
lang, 2,50 meter breed en 
heeft een diepgang van 0,55 
centimeter. De boot wordt 
voortgestuwd door een 1-ci-
linder Yanmar diesel van 12 
pk. Prijs ƒ 46.250 incl. btw. 
De Doerak 800 is 8 meter 
lang, 3,10 meter breed en 
heeft een diepgang van 0,75 
meter. In deze boot staat een 
3-cilinder Yanmar diesel van 
35 pk. Prijs inclusief btw 
ƒ 89.000,-. 

* Joda motorkruiser. Bij Kremer 
Nautic. 

* Algemeen plan van de Com-
mander. Bij Holterman en De 
Vries. 

Staalbou w ster k aanwezig 
Met vakkennis, opgedaan in 
de bouw voor de grote vaart, 
werden er in de jaren 20 en 30 
bijzonder veel geklonken sta-
len jachten gebouwd. Het 
merendeel daarvan vaart nog 
rond, liefdevol door de huidi-
ge eigenaren onderhouden of 
gerestaureerd. 

De opmars van staalbouw 
voorjachten leek niet meer te 
stuiten. Dank zij de uitvin-
ding van het elektrisch lassen 
konden jachten nu efficiën-
ter, goedkoper en vooral veel 
lichter gebouwd worden. De 
opkomst van moderne corro-
siewerende middelen maakte 
een eind aan het meest ge-

Hef aanbod van nieuwe stalen jachten op de komende Hiswa 
te Water, die van 6 t/m 11 september 1988 gehouden wordt in 
het Nautisch Kwartier A msterdam (nabij het Centraal Stati-
on), kent nergens op de wereld zijn gelijke. Van de circa 240 
jachten, die tijdens deze tentoonstelling langs de steigers 
liggen afgemeerd, zijn er maar liefst 60 van staal gebouwd. 
Het gaat om 20 stalen zeiljachten en 40 stalen motorboten. 

noemde nadeel van het ge-
bruik van staal. ledere jacht-
bouwer zal het nu beamen: 
mits goed tegen roest behan-
deld en onderhouden, vaart 
een volgende generatie nog 
steeds onbezorgd met een 
stalen jacht rond. 
Staal heeft dan ook sterke 
punten. En wel: 
- De slag- en treksterkte van 
staal is vele malen hoger dan 

dat van andere scheeps-
bouwmaterialen. Niet voor 
niets beschouwen veel we-
reldreizigers een stalen romp 
als de beste en goedkoopste 
verzekering op het schip. Le-
gio zijn de verhalen van op 
riffen gestrande stalen jach-
ten, die met geringe bescha-
digingen vlot getrokken kon-
den worden. 
— Staal is relatief goedkoop 

en gemakkelijk te verwerken. 
Het bouwen van een stalen 
schip kan met de benodigde 
vakkennis met betrekkelijk 
weinig speciale voorzienin-
gen worden uitgevoerd. Met 
name geldt dit voor de knik-
spant- of multiknikspant 
bouwwijze. 
- Juist om de in het voor-
gaande punt genoemde rede-
nen is stalen jachtbouw bij 
uitstek geschikt voor de ama-
teur zelfbouwer. In veel Hol-
landse achtertuintjes worden 
in de vrije uurtjes dromen 
verwezenlijkt. 
- Stalen schepen eigenen 
zich in het bijzonder voor de 
bouw van enkele stuks. Met 
een goede ontwerper in de 
hand, en staal als bouwmate-
riaal kan ongeveer ieder idee 
Vervolg op pagina 46 
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Afwijkin g stuurboordregel 
soms toegestaan 
Al s het veiliger is om aan bak-
boordzijde van het vaarwater 
te varen, moet dat voor korte 
tij d kunnen. Dat is de strek-
king van een beleidsafspraak 
tussen de directie Benedenri-
\ ieren van Rijkswaterstaat, 
de DGSM regio Rijnmond en 
de Rijkspolitie te Water dis-
trict Dordrecht. Met de af-
spraak willen deze instan-
ties duidelijkheid scheppen 
rondom de stuurboordregel 
in het Bijzonder Reglement 
Kleine Vaartuigen, welke re-
gel op verschillende manie-
ren kan worden uitgelegd. 
Over de toepassing van de 
stuurboordregel is een folder 
uitgegeven, waarvan de in-
houd uitsluitend betrekking 
heeft op het varen in het Be-
nedenrivierengebied. De 
tekst van de folder volgt in 
haar geheel hieronder. 
'Het Bijzonder Reglement 
Kleine Vaartuigen (BRKV) 
gaat ervan uit dat stuur-
boordwal houden normaliter 
het veiligst is. 

Ingevolge het BPR dient de 
kleine scheepvaart zoveel 
mogelijk uit de vaarroute van 
de grote scheepvaart te 
blijven. 
In overleg tussen RWS direc-
tie Benedenrivieren, DGSM 
regio Rijnmond en de Rijks-
politie te Water district Dor-
drecht, is het volgende over-
eengekomen. 
Momenteel staat in het 
BRKV vermeld dat kleine 
vaartuigen zoveel mogelijk 
de stuurboordzijde van het 
vaarwater dienen te houden, 
behoudens wanneer op de 
snelst mogelijke manier 
wordt overgestoken. Voors-
hands is het beleid erop ge-
richt dat, indien door om-
standigheden of plaatselijke 
situatie(s) het veiliger is om 
aan bakboordzijde van het 
vaarwater te varen, een klein 
vaartuig over korte afstand 
de uiterste bakboordzijde 

\ an het vaarwater kan 
houden. 

Toel icht in g 
Voorkomen dient bijvoor-
beeld te worden dat een klein 
vaartuig over betrekkelijk 
korte afstand gedwongen 
wordt tweemaal de vaarweg 
over te steken. 
Tevens wordt hierdoor het 
kleine vaartuig in de gelegen-
heid gesteld om over betrek-
kelijk korte afstand aan bak-

boordzijde van het vaarwater 
te blijven varen, in afwach-
ting van het moment waarop 
veilig en zonder hinder voor 
het overige scheepvaartver-
keer naar de stuurboordsoe-
ver kan worden overge-
stoken. 

Uitgangspunt hierbij dient te 
zijn dat het oversteken tot het 
minimum wordt beperkt en 
dat de overige scheepvaart 
niet mag worden gehinderd.' 

Zelfbediening-
sluisjes 
Almere 
in bedrijf 
Op zaterdag 2 jul i zijn in Al -
mere drie zelfbediening-
sluizen in gebruik genomen, 
die het Almeerse binnenwa-
ter voor de recreatievaart 
ontsluiten. Met niet al te gro-
te motorboten kan men nu 
vanaf het Gooimeer Almere-
Haven binnenvaren. Daarna 
kan met de boot naar Almere-
Stad gevaren worden en ver-
volgens naar Almere-Buiten. 
Vervolgens kan dan weer 
richting Lelystad gevaren 
worden. 

'Voor velen breekt nu een 
spannende tijd aan. We zul-

* De eerste ooten varen door 
sluisjes 

len moeten zien of het Weer-
water door de ontsluiting nu 
het karakter krijgt waartoe 
het ontworpen is. Overheid 
en particuliere investeerders 
zullen nu de handen ineen 
moeten slaan om de plassen 
en wateren in Almere voor 
recreatie geschikt te maken. 
Ik denk hierbij aan boothel-
lingen, jachthavens en ande-
re takken van recreatie die 
met water te maken hebben,' 
aldus burgemeester C. H. de 
Cloc van Almere. 

Goedgekeurd 
fluxgate-
kompas 
Radio Zeeland 
Radio Zeeland Scheepsnavi-
gatie, met vestigingen in Ter-
neuzen en Dordrecht, heeft 
een nieuwe generatie elektro-
nisch magnetische kompas-
sen (RZ 0345 en RZ 0346) 
voor de binnenvaart, visserij 
en recreatievaart ontwik-
keld. 
De kompassen, werkend vol-
gens het fluxgate sensor sys-
tem, zijn goedgekeurd door 
het Deutsches Hvdrographi-
sche Institut (DHI ) en zijn in 
Nederland door de Scheep-
vaartinspectie toegelaten 
voor het vaargebied tot en 
met E (kustvaart). 

' ^ ^ ^ ^ 

i 
*  »* 

* Het nieuwe kompas 

De RZ 0345/0346 heeft de-
zelfde afleesstabiliteit als een 
gyrokompas. Daarnaast kent 
het A-, B-, C-, D- en H-com-
pensatie. Dit betekent dat op 
elke willekeurige plaats op de 
aardbol de verticale veld-
sterkte afleesbaar is en het 
kompas eenvoudig is bij te 
stellen met de bedienings-
knoppen naast de afleeseen-
heid. 

Prijzen ƒ 3250,- (RZ 345 met 
roosdiameter van 12,5 cm) en 
ƒ 3750,- (RZ 346 met roosdi-
ametcr van 17,5 cm). Exclu-
sief 20% btw. 

Nieuwe jachthaven Delfzij l 
In Delfzijl is onlangs de nieu-
we jachthaven 't Dok opgele-
verd. Met de aanleg ervan 
was begin juni begonnen. 
De jachthaven is gelegen in 

het oude Eemskanaal, nabij 
het centrum van Delfzijl . 
Naast de vaste ligplaatsen is 
er ruimte voor 25 tot 30 pas-
santen. 
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Grote Tukkervle t voor 
permanente bewoning 

Mevrouw 
Lubbers stelt 
De Wiel 
in gebruik 
Op 24 september wordt in het 
Brabantse Heusden de nieu-
we jachthaven De Wiel ofTici-
eel geopend. Dat zal gebeu-
ren door de echtgenote van de 
minister-president, me-
vrouw M. E. J. Lubbers-
Hoogenweegen. 
De jachthaven, waarvan de 
voorzieningen zijn afgestemd 
op het groeiend aantal grote-
re motorboten dat op het wa-
ter verschijnt, telt zestig lig-
plaatsen. Zij zijn geschikt 
voor schepen tot een lengte 
van twintig meter. De jacht-
haven is rustiek gelegen, om-
geven door hoge bomen en 
door de oude vestingwerken 
van Heusden. 

Mil ieu -
pr i jze n 
Boot-
Düsseldorf 
De tentoonstellingsorganisa-
tie Messe Düsseldorf heeft 
een prijs ingesteld waarmee 
zij bijzondere inspanningen 
op het gebied van de milieu-
bescherming in relatie met de 
watersport gaat honoreren. 
De onderscheiding zal de eer-
ste keer worden toegekend ter 
gelegenheid van de twintig-
ste 'Boot-Düsseidorf in janu-
ari volgend jaar. 
De prijs is genoemd naar Wil -
li Weyer, vele jaren president 
van de Duitse Sportbond en 
sinds de eerste Boot-Düssel-
dorf beschermheer van deze 
maritieme tentoonstelling. 
Weyer overleed in 1987. 
De 'Willy-Weyer-Preis der 
Boot-Düsseldorf bestaat uit 
drie geldbedragen van res-
pectievelijk DM 15.000, 
DM8.000 en DM 5.000. 
Voor de onderscheiding ko-
men clubs en verenigingen in 
aanmerking die zijn aange-
sloten bij de verschillende 
Westduitse federaties van 
watersportverenigingen. 

Bij Botenbouwer Tukker in 
Gorinchem is een vlet in aan-
bouw, die in twee opzichten 
bijzonder is. Het schip krijgt 
een lengte van 14,70 meter en 
wordt daarmee langer dan de 
tot nu toe in de serie Tukker 
Vletten gebouwde schepen. 
Bovendien wordt de vlet 1470 
speciaal ingericht voor per-
manente bewoning door de 
eigenaars, het echtpaar Suij-
kerbuijk uit Capelle aan den 
IJssel. 
De serie Tukkervletten ein-
digde tot nu toe bij een lengte 
van dertien meter en een 
breedte van 4,20 meter. De 
vlet voor de familie Suijker-
buijk wordt 1,70 meter langer 
en krijgt een breedte van 4,65 
meter. In het schip komen 
een ruime eigenaarshut met 
een tweepersoonsbed, een 
badkamer met ligbad, een 
grote toiletruimte, een U-
vormige kombuis en een 
ruimte waar een weefgetouw 
kan worden geplaatst, zodat 
mevrouw Suijkerbuijk ook op 
het water haar hobby kan be-
oefenen. 

De stuursalon blijf t in princi-
pe ook bestemd voor verblijf 
overdag. Hier komen een 
bankstel en losse zetels, als-
mede de dashboardkast met 
stuurwiel. Het gehele schip is 
op woongemak en bedie-
ningsgemak ontworpen, met 
vijfti g centimeter brede 
gangboorden, een groot 
voordek en een ruime kuip. 
De ingang naar de machine-
kamer bevindt zich buiten in 
de achterkuip omdat in de 
stuurhut de vloer in staal is 

uitgevoerd teneinde luchtjes 
van de machinekamer ook in-
derdaad in de machinekamer 
te houden. Een cv-installatie 
met boiler zorgt voor verwar-
ming en warm water, in de 
badruimte komt een wasma-
chine te staan. 
In de machinekamer bevin-
den zich twee brandstoftanks 
met een gezamenlijke inhoud 
van drieduizend liter. Onder 
de voorkajuit heeft de vlet 
1470 twee bodemtanks voor 
drinkwater met een geza-
menlijke inhoud van 3500 li -
ter. Ook onder de vloer be-

* Algemeen plan van de Tukker 
1470, in aanbouw bij Botenbouw 
Tukker in Gorinchem. 

vindt zich een losse vuilwa-
tertank voor toilet, bad en 
wasruimte. 
De aandrijving gebeurt door 
een DAF 615 met een PRM-
keerkoppeling. Schroef en 
schroefas zijn met een Scatra 
homokinetische koppeling 
met elkaar verbonden. Het 
schip krijgt voorts een Breon 
boegschroef van 9 pk, zodat 
het gemakkelijk door twee 
personen kan worden 
bediend. 

Reddingsbrigade in 
Scheveningse vuurtoren 
De 'radiocentraalpost' van 
de Haagse Vrijwillig e Red-
dingsbrigade (HVRB) heeft 
onlangs een nieuw onderko-
men gekregen: de vuurtoren 
van Scheveningen, één etage 
onder het licht. 

Sinds 1984 was de centrale 
pKJSt gehuisvest in de sema-
foor van de Gemeentelijke 
Dienst van Haven- en Markt-
wezen in Scheveningen. De 
centrale post zorgt voor de 
coördinatie van het berich-
tenverkeer tijdens de strand-
bewaking. Van de post uit 
wordt ook het contact onder-
houden met instanties als het 
stranddetachement van de 
Haagse politie, de GG en 
GD, de reddingboot Bernard 
van Leer van de K N Z H RM 

en de Kustwacht in IJ-
muiden. 
Voor het inrichten van de 
post in de Scheveningse 
vuurtoren kon de brigade ge-
bruik maken van een oude 
meldtafel van de Haagse po-
litie. Na de ofTiciële inge-
bruikstelling door de Haagse 
burgemeester A. Havermans 
mochten de aanwezige geno-
digden een bezoek aan het 
nieuwe onderkomen bren-
gen. Zij moesten daarvoor 
wel de trap in de vuurtoren 
nemen, meer dan honderd 
treden omhoog. 

Op 22 juni 1988 werd voor de 
havenmeester te Hellevoet-
sluis een marifoonwalstation 
ingericht, werkend op kanaal 
74. 
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Motoren en accessoires « . . . . . . 

Dieselbuitenboor d van Yanmar ,!"  H.!Ji 
ter ligt de Hr. Ms. Buvskes Ook op het gebied van de motoren en toebehoren zijn er een 

aantal interessante zaken te zien op de Hiswa teWater. Ook is 
een aantal produkten dat al eerder was aangekondigd voor 
het eerst te zien. 

afgemeerd bij de Marine 
Kazerne Amsterdam. Dit 
bijna zestig meter lange 
schip is in gebruik bij de 
Dienst der Hydrografie 
van de Koninklijke Mari-
ne. 
Bezoekers van de Hiswa te 
Water kunnen de Buyskes 
bezichtigen, dankzij een 
pendeldienst per boot. 

Diesel bb-motor 
Een van de meest opvallende 
nieuwtjes is de dieselbuiten-
boordmotor, die Yanmar 
heeft ontwikkeld. Hij is te 
zien bij Yanmar-importeur 
Nedalo. Het betreft een 3 ci-
linder, 27 pk viertakt-motor, 
die qua prestaties vergelijk-
baar is met een 'benzinebroe-
der' van ruim 40 pk. 
Opmerkelijk is verder dat het 
geluidsniveau laag is en tril -
lingen meevallen. Evenals bij 

Staal 
Vervolg van pagina 42 

verwezenlijkt worden, zon-
der dat daarbij de kosten bij-
zonder uit de hand hoeven te 
lopen. Stalen schepen zijn in-
dividualistische schepen; 
maatwerk voor de schipper. 
- Van alle bouwmaterialen 
is staal verreweg het eenvou-
digst, het snelst en zonder 
sterkteverlies te herstellen. 
Het materiaal is overal op de 
wereld te krijgen en een goede 
lasser is in elke haven te vin-
den, zodat de reparatie niet 
aan plaats gebonden is. 
- Een goed gebouwd stalen 
schip kan velejaren mee, zon-
der wezenlijk onderhoud. Be-
schadigde plekken kunnen 
eenvoudig bijgewerkt wor-
den met wat schuren, de me-
niekwast en wat verf. Mocht 
de romp na vele jaren te veel 
roesten, dan kan het schip 
gestraald en van een nieuw 
verfsysteem voorzien wor-
den. Een dergelijke behande-
ling garandeert weer voorja-
ren probleemloos varen. 

- Ten opzichte van houten 
schip heeft staal het voordeel 
dat het schip niet lekt. 
Tegenover al deze voordelen 
staan enkele, beperkte nade-
len. Onbeschermd staal is 
corrosiegevoelig. Voor ie-
mand, die onbekend is met 
het materiaal mag een roestig 

binnenboord-dieselmotoren 
zijn de bekende voordelen 
(brandstofbesparing 60-
80% t.o.v. vergelijkbare ben-
zinemotoren, langere levens-
duur, minder verbruik, veili-
ger) hier van kracht. De 
20 kw sterke machine maakt 
4500 toeren per minuut. Hij 
is voorzien van een separate 
tank (inhoud 24 liter) en elek-
trisch startmcchanisme. Het 
gewicht bedraagt 84 kg. 
De Yanmar D 27 buitcn-

schip er wat onbetrouwbaar 
uitzien, de schade is zelden 
ernstig. Een roestkoek van 
een centimeter heeft de staal-
plaat maar voor een millime-
ter aangetast. Bovendien 
duurt het jaren voor een on-
beschermde staalplaat is 
doorgeroest. De moderne 
corrosiebestrijdende midde-
len en de verwerking van 
minder corrosiegevoelige 
staalsoorten hebben het 
roestprobleem grotendeels 
naar het verleden verwezen. 
Al s een tweede probleem 
wordt het gewicht be-
schouwd. Staal leent zich in-
derdaad niet voor de bouw 
van een ultra lichte racer. 
Ook zullen stalen schepen 
onder de acht meter relatief 
wat zwaarder zijn dan hun 
soortgenoten. Boven deze 
maat hoeft een stalen toer-
jacht echter niet zwaarder te 
zijn dan een zusterschip, dat 
in een ander materiaal is ge-
realiseerd. 

Momenteel zijn er 90 jacht-
werven die in staal bouwen 
bij de Nederlandse branche-
organisatie, de Hiswa, inge-
schreven. Een aantal daar-
van schakelde de laatste ja-
ren op aluminium over. Met 
name vanwege de hogere 
prijs van dit laatste materiaal 
zal staal echter altijd haar 
aantrekkingskracht voor een 
grote groep watersporters be-
houden. 

boord beleeft op de Hiswa te 
Water haar wereldpremière. 

W. H . den Ouden 
W. H. den Ouden (Vetus) uit 
Schiedam vraagt aandacht 
voor een reeks van pro-
dukten: 
- de Vetus scheepsmotoren 
op basis van Cummins; de 
serie bestaat uit de volgende 
typen: 
C 4: 4 cilinder 60 kw/80 pk, 
2800 omw/min 
CT4: 4 cilinder 112 kw/151 
pk, 2800 omw/min 
CT4A: 4 cilinder 164 kw/222 
pk, 2800 omw/min 
C6: 6 cilinder 85 kw/155 pk, 
2600 omw/min 
CT6: 6 cilinder 157 kw/212 
pk, 2600 omw/min 
CT6A: 6 cilinder 186 kw/252 
pk, 2600 omw/min 
- Uitlaten voor grote moto-
ren. De grote Vetus waterslo-
ten hebben één ingang en 
twee uitgangen. Hierdoor 
kunnen uitlaatslangen met 
een kleinere diameter wor-
den gebruikt, die gemakkelij-
ker zijn aan te leggen en bo-
vendien de dempende wer-
king, vooral bij stationair 
draaien van de motor, verho-
gen. Worden de Vetus zwa-
nehalzen gebruikt in combi-
natie met bovenstaande wa-
tersloten, dan dienen er twee 
per motor te worden aange-
schaft. De uitlaatspiegel-
doorvoeren zijn ovaal en \ an 
brons gemaakt. In combina-
tie met watersloten en zwane-
halzen moeten er twee per 
motor worden gebruikt. 

- Aluminium luchtaanzuig-
poorten. Om tot een goede 
verbranding te komen, heb-
ben motoren ca. 4,5 kubieke 
meter lucht nodig per pk per 
uur. Dat is veel meer dan de 
meeste mensen denken. Voor 
een goede werking en om 
luchtstroom geluid te voor-
komen, mag de snelheid van 
de lucht niet hoger zijn dan 3 
m/sec. Bij schepen, waar de 
motoren bijna altijd in een 
geïsoleerde ruimte staan, 
moeten daarom altijd aan-
zuigpoorten met voldoende 
doorlaat worden gemaakt. 
Bij de ontwikkeling van Ve-

tus-luchtaanzuigpoorten is 
met al deze factoren rekening 
gehouden. Om deze openin-
gen netjes af te werken en er 
voor te zorgen dat er geen 
water in de motorruimte kan 
komen, heeft Vetus tien ver-
schillende luchtaanzuig-
poorten van geanodiseerde 
aluminium met doradeboxen 
gemaakt. 
- patrijspoorten (ovaal) en 
zonneboiler. 

Volvo-Penta 
Tijdens de Hiswa te Water 
staat de Volvo Penta-show-
trailer langs de kade. Gepre-
senteerd worden een aantal 
motoren uit het. uitgebreide 
programma scheepsdiesels 
van 9 tot 450 pk, en uit de 
range (benzine) aquamatics. 
De motoren zijn leverbaar 
met verschillende typen aan-
drijvingen. Bovendien biedt 
Volvo Penta een uitgebreide 
serie accessoires, die o.a. 
kunnen zorgen voor meer vei-
ligheid en comfort aan boord. 

Federal 
Op de stand van Federal 
(Zaltbommel) vindt men de 
uitrusting voor het voortstu-
wen en manoeuvreren van 
jachten en kleine bedrijfs-
vaartuigen. 
Het programma omvat o.a.: 
- schroeven in 2-, 3-, en 4-
blad uitvoering met diame-
ters van 10" t/m 32" (250 mm 
t/m 813 mm). Leverbaar in 
diverse bronslegeringen en 
r.v.s. 
- buitenboord- en Z-drive 
schroeven. Een catalogus, 
waarin opgenomen een com-
pleet overzicht van de diverse 
toe te passen schroeven per 
motortype met prijzen, is op 
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Buitenlandse belangstelling 
voor  eerste Mets Amsterdam 
Naast exposanten uit zeven 
Europese landen komt ook 
een aantal Amerikaanse be-
drijven naar de Marine 
Equipment Trade Show 
(Mets), die van 15 tot en met 
17 november wordt gehou-
den in de Rai in Amsterdam. 
Het Amerikaanse paviljoen 
zal een centrale plaats op de 
vakbeurs innemen. 
De Marine Equipment Tra-
de Show wordt dit jaar voor 
het eerst gehouden. Als vak-
beurs is zij gericht op de leve-
ranciers van uitrusting, ma-
terialen en toebehoren voor 
kleinere vaartuigen. Daar-
mee onderscheidt het evene-
ment zich van veel andere 
maritieme tentoonstellingen, 
die zijn afgestemd op de be-
zitters van een schip en het 
grote publiek. Het is de be-
doeling van de organisato-
ren, dat de Mets - die voort-
aan elk jaar zal worden ge-
houden - uitgroeit tot de han-
delstentoonstelling bij uit-
stek voor fabrikanten van 
scheepsuitrustingen, - mate-
rialen en - toebehoren. 
De Amerikaanse bedrijven 
komen naar Amsterdam on-
der auspiciën van de US Na-
tional Marine Manufactu-
rers Association (NMMA) . 
Dezelfde organisatie zorgt er-
voor, dat een Amerkaanse 
handelsdelegatie een bezoek 

Voor dertigste 
keer 'Chicago' 
De 'International Marine 
Trades Exhibit and Conven-
tion' in Chicago wordt dit 
jaar gehouden van 29 sep-
tember tot 2 oktober. Het is 
de dertigste versie van deze 
maritieme exp)ositie, die 
geldt als één van de belang-
rijkste ter wereld. Nagenoeg 
alle vooraanstaande Ameri-
kaanse bedrijven op nautisch 
gebied nemen aan de ten-
toonstelling deel. Daarnaast 
zijn er talrijke exposanten uit 
andere landen. Nederland is 
met een groepsinzending ver-
tegenwoordigd. 

aan de tentoonstelling 
brengt. Daarnaast heeft het 
bureau Transatlantic Mar-
keting Limited ter gelegen-
heid van de vakbeurs in Am-
sterdam een speciaal promo-
tieprogramma opgezet met 
het doel Amerikaanse fabri-
kanten te helpen hun export 
naar Europa uit te breiden. 
Ook zal een handelsafvaardi-
ging van de Finse vereniging 
van scheepsbouwers en fabri-
kanten van scheepsuitrus-
ting, Finnboat Oy, een be-

zoek aan de eerste Mets 
brengen. 
Volgens een mededeling van 
de Rai, die is gebaseerd op 
informatie van de kant van de 
exposanten, wordt er op dit 
moment in Europa meer om-
gezet in scheepsuitrusting en 
toebehoren dan in de 
scheepsbouw zelf Tijdens de 
tentoonstelling zullen de 
deelnemers zich uitsluitend 
richten op het ontwikkelen 
van onderlinge contacten 
tussen bedrijven. 

* Twee nieuwe produkten in 
teal< van Acqua Realty Europe in 
Lelystad. 
Een houder voor Sony-radio's 
van het type ICF-Pro 80 en Pro 
70. De prijs is f 40-, inclusief 
btw. 
En een houder voor de AP-navi-
gator MKIV. De houder is zo ge-
maakt, dat de navigator er ge-
makkelijk uit kan worden verwij-
derd. De prijs is f 39,-, inclusief 
btw. 

Open dag 
bij  Kabola 
Kabola scheepsverwarming 
in Oudewater, een bedrijf 
met ruim 40 jaar ervaring 
in scheeps-c.v.- installaties, 
houdt op 30 september een 
open dag (van 14.30u-
20.00u) ter gelegenheid van 
de opening van een nieuw 
kantoor en de nieuwe show-
room, waar alle cv-ketels op-
gesteld staan. 

Gouden feest 
Almelose 
Watersport 
In september 1988 bestaat de 
Almelosche Watersport Ver-
eniging 50 jaar. Gesticht in 
1938, 'is de A.W.V. uitge-
groeid tot een bloeiende ver-
eniging, die het stimuleren 
van de watersport nog altijd 
hoog in het vaandel heeft. 
Enige punten uit het jubi-
leumprogramma: 
- vlootschouw 
— roeiwedstrijden 
— diverse watersportactivi-
teiten en activiteiten op het 
verenigingsterrein, waarbij 
ook de bevolking zal worden 
betrokken. 
- een receptie en feestavond. 
Tevens zal aan de passanten 
een tas met attenties worden 
uitgereikt. 

Rederij 
Waterweg 
koopt 
de Dreg II I 
De Rederij Waterweg in 
Workum heeft het in Den 
Helder gestationeerde duik-
en bergingsvaartuig Dreg I I I 
overgenomen van de firma 
Dreg Surveying. Het schip 
zal in de haven van Den Hel-
der op station blijven en van 
daaruit beschikbaar zijn voor 
duik- en bergingswerk op de 
Noordzee, de Waddenzee en 
het IJsselmer. 

De rederij heeft in Den Hel-
der ook de vierhonderd paar-
dekrachten sterke sleepboot 
Lies liggen. 'Samen met de 
Dreg I I I is er daardoor bij 
eventuele calamiteiten altijd 
voldoende trekkracht in de 
haven van Den Helder aan-
wezig,' aldus de rederij. 
De Dreg I I I en Lies zijn tele-
fonisch bereikbaar onder de 
nummers 02230-31037/ 

23662 en 06-52126280. Ook 
wordt continu uitgeluisterd 
op de VHF-kanalen 10, 12, 
14 en 16. 

Boatshow 
Southampton 
met veel 
amusement 
De 'Southampton Interna-
tional Boat Show' wordt dit 
jaar gehouden van 16 tot 24 
september. Het is de twintig-
ste keer dat deze maritieme 
tentoonstelling wordt inge-
richt. 
In Southampton zullen meer 
dan zevenhonderd boten 
aanwezig zijn, waarvan 227 
in het water. Daarnaast 
wordt een breed assortiment 
aan toebehoren getoond. 
De tentoonstelling wordt om-
geven door een reeks van ma-
ritieme evenementen en 
shows. De bezoeker, aldus de 
organisatie, hoeft dan ook 
niet per se zelf te varen of een 
boot te bezitten om plezier te 
beleven aan 'een dagje uit' op 
de Southampton Boat Show. 
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* De Yanmar dieselbuitenboord-
motor BIJ Nedalo. 

de Federal-stand verkrijg-
baar 
- klapschroeven in diame-
ters van 11" t/m 24" (280 mm 
t/m 610 mm). 
- zelfinstellende schroeven 
in 2- en 3-blad uitvoering. 
Speciaal voor wedstrijdjach-
ten. Diameters van 12" t/m 
40" (300 mm t/m 1000 mm). 
- magnesium- en zink-ano-
den; voor kathodische be-
scherming van de schroef, 
schroefas en scheepsromp; 
speciale zink-anoden voor 
motoren. 
- schroefasinstallaties uitge-
voerd in vet-, water- en olies-
mering, geschikt voor in-
bouw in staal, hout, polyester 
en aluminium. 
- hydraulische besturingen 
in diverse uitvoeringen. 

Flucom/Amcom 
Het te exposeren programma 
van Flucom/Amcom omvat 
de zeilkleding van het fabri-
kaat Douglas Gill waaronder 
zeiljacks, broeken en overals. 
Daarnaast zal aandacht be-
steed worden aan het assorti-
ment kinderzeilkleding. In 
de praktijk blijk t dat vooral 

ook de gebruikers van de gro-
tere jachten interesse hebben 
in het dragen van 'Crews-
hirts' voor de bemanning zo-
dat men ook aan de kant ken-
nelijk weet met wie men te 
doen heeft. Flucom voorziet 
in deze vraag door een ruim 
assortiment van Crew shirts 
te kunnen leveren al dan niet 
voorzien van bootnaam, 
bootnummer of een speciaal 
logo naar eigen ontwerp. 
Amcom exposeert communi-
catieapparatuur speciaal 
voor gebruik aan boord 
waaronder uiteraard de P TT 
goedgekeurde marifoons en 
marifoonantennes. Nieuw is 
dit jaar de eindelijk P TT 
goedgekeurde uitvoering van 
de ICOM SBB scheepstele-
fonie zend-ontvanger voor de 
midden- en kortegolf Model 
IC M700 NL speciaal voor de 
pleziervaart en de charter-
vloot. Al enige jaren bestond 
deze zender-ontvanger in een 
internationale uitvoering en 
was deze reeds in gebruik in 
Frankrijk, Engeland en 
Duitsland. Nu dus ook in Ne-
derland en wel voor de prijs 
van ƒ 7.995,- inclusief de 

t 
* Vetus/Cumminsaiesei ~~^ 

automatische antennetuner. 
Daarnaast voert Amcom spe-
ciaal voor deze zend-ontvan-
ger een 7 meter SSB fiberglas 
antenne met uiteraard alle 
benodigde montage mid-
delen. 
Nog niet toegestaan voor de 
Nederlandse botenbezitters 
is het uitgebreide assorti-
ment van portofoons voor-
zien van alle marifoonkana-
len maar misschien mogen 
we het nog meemaken dat de 
opstelling van de PTT voor 
de serieuze gebruiker hierin 
in de toekomst wat soepeler 
wordt. Momenteel wordt er 
achter de schermen hard ge-

* Waterslot voor grotere uitlaat-
systemen bij Vetus. 

werkt om een portofoon 
goedgekeurd te krijgen in 
combinatie met een zwem-
vest als zgn. reddingsmate-
riaal. 

Tempo Marin e 
Tempo Marine uit Zaandam 
(accessoires) toont kookap-
paraten van het merk Force 
Ten die werken op dieselolie. 
Ook laat het bedrijf een die-
selkachel van dat merk zien. 
Veiliger is haast niet moge-
lijk , maar het kost wel wat: 
het tweepits kooktoestel 930 
gulden en de kachel (1500 
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Accessoires yj^ f yji n standhouder s 
kcal) plus tank ƒ 1058,50 
Ook worden kunststof in-
spectieluiken getoond. Ten 
slotte is er een kleine barbe-
cue, die men kan aansluiten 
op het boordgasnet. 

* ICOM middengolf radiozender. 

Scheepsregistratie 
Het Kadaster is met een 
stand aanwezig. Op die stand 
zullen de drie scheepskanto-
ren van het Kadaster (Am-
sterdam, Groningen en Rot-
terdam) in een gezamenlijke 
presentatie de Hiswa-bezoe-
ker uitgebreid informeren 
over de voordelen van 
registratie van pleziervaar-
tuigen bij het Kadaster. 
Op die stand zal de firma 'Uw 
schip, zeker weten?' te zien 
zijn. Daarin wordt o.a. door 
de Rijkspolitie te Water na-
der ingegaan op de betekenis 
van registratie bij het Kadas-
ter ingeval van diefstal van 
het schip. 

Bovendien heeft het Kadas-
ter een handige folder 
beschikbaar voor belangstel-
lenden getiteld: 'Het Kadas-
ter een handige folder 
beschikbaar voor belangstel-
lenden getiteld: 'Het Kadas-
ter: ook voor schepen.' 
In de Kadasterstand is perso-
neel aanwezig dat indien ge-
wenst, belangstellenden kan 
helpen bij de aanmelding. 

RP te Water 
De RP-50 van de groep Am-
sterdam van de RP te Water 
is de blikvanger van deze 
dienst op de Hiswa. De boot 
is te bezichtigen. De stand 
van de RP te Water op de wal 
zal aandacht vragen voor de 
veiligheid op het water en 
voor mogelijkheden om mis-
drijven (diefstal) te voor-
komen. 

* Drukte tijdens de Hiswa te 
Water in 1987. 

De volgende bedrijven ne-
men deel aan de Hiswa te 
Water in Amsterdam. De 
volgorde is alfabetisch. 

- Albi n Maritiem Wesp; 
- De Al m Jachtbouw, 
Nieuwendijk; 
- ANWB, Den Haag; 
- Aquanaut Yachting, 
Sneek; 
- Jachtwerf Atlantic, Har-
lingen; 
- Berfo Yachting, Vinke-
veen; 
- Birchwood Boat Hol-
land, Schiedam; 
- Blei, Hetterschijt en 
Huis in 't Veld, Monnic-
kendam; 
- Jachtwerf de Boarn-
stream, Irnsum; 
- Jan de Boer Catamarans, 
Zandvoort; 
- Van den Bosch Yach-
ting, Lelystad; 
- Brandsma Jachten, 
Sneek; 
- Breiing Neutec, Keulen; 
- Brielle Yachting; 
- Jachtbouw 't Bronsveen, 
Groningen; 
- Bruns Yachts, Amster-
dam; 
- Bylgia, Almere Haven; 
- E. Cancrinus, Haarlen; 
- Carter Sales Lemmer; 
- Cascom, Lelystad; 
- Castleman Marine Hol-
land, Amsterdam; 
- Jachtwerf 'De Combina-
tie', Dordrecht; 
- Compromis/Zaadnoor-
dijk, Uitgeest; 
- Conyplex, Medemblik: 

- Cornwall Boats, Winkel; 
- Van Dam Nordia Jach-
ten, Aalsmeer; 
- Dehler Jachtbouw, Zaan-
dam; 
- Jachthavenbedrijf Jan 
Dekker, Amsterdam; 
- Deko Yachting, Lelystad; 
- Yachting Denekamp, 
Lemmer; 
- Doggersbank Jachtbouw, 
Sneek; 
- E. W. Driessen, Am-
sterdam; 
- E and A Yachts Interna-
tional, Lemmer; 
- Eista Jachthaven Pro 
Aqua, Meppel; 
- Jachtwerf Elahuizen; 
- Electro Nautic, Am-
sterdam; 
- Electronisch Beveiligings 
Centrum, Alkmaar; 
- Engelaer Scheepsbouw, 
Beneden-Leeuwen; 
- Etap Yachting, Malle 
(België); 
- Fako, Aalten; 
- Federal, Zaltbommel; 
- Flevo Sail, Dronten; 
- Flucom, Den Haag; 
- Friendship, Balk; 
- Friesland Boating, Kou-
dum; 
- Gaastra Sails, Sneek; 
- Gib Sea, Klundert; 
- Goodwin Yachts, Sneek; 
- Jachtwerf B. de Groot, 
Grouw; 
- Harlingcr Jachtbouw; 
- A. J. Van Heygen Boot-
bouwerij. Boom (België); 
- Hiswa Vereniging, Am-
sterdam; 
- Hof Scheepstechniek, 

Irnsum; 
- Holiday Mansion House 
Boats, Antwerpen; 
- Holland Boat, Lemmer; 
- Jachtwerf Holterman & 
De Vries, Meppel; 
- Houweling KPM, War-
mond; 
- Dienst der Hydrografie 
(Koninklijk e Marine), Den 
Haag; 
- Jeanneau Nederland, 
Warmond; 
- Jonkers Jachten, Twello; 
- Coöperatieve Zeezeilve-
reniging Karhu, Zwolle; 
- Scheeps- en jachtwerf 
Kcmpers, Alphen a/d Rijn; 
- Jachtmakelaardij Kem-
pers, Kudelstaart; 
- Kiri e Nederland, Veere; 
- Kirie, Les Sables d 'O-
lonne (Frankrijk); 
- Jachtwerf Gebr. de 
Kloet, Kortenhoef; 
- Koninklij k Nederlands 
Watersport Verbond, Am-
sterdam; 
- Koalite Yachts, Wouds-
end; 
- Kremer Nautic, Heeg; 
- Krytenberg Yachting, 
Badhoevedorp; 
- Scheepsbouwbedrijf 
Kuyper, Schoorldam; 
- Lammerts van Bueren, 
Utrecht; 
- Lankhorst Taselaar, Le-
lystad; 
- Lengers Yachting, Nigte-
vecht; 
- Lowland Yachts, Zoeter-
woude; 
- M Sails, Oostvoorne; 
- Mantel Zeilsystemen, 
Enkhuizen; 
- Marina Stavoren; 
- Moonen Shipyards, Den 
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* Overzicht  Hiswa  te water 

Bosch; 
- Maandblad Motorboot, 
Rotterdam; 
- Jachtwerf Mulder de 
Watersport, Voorschoten; 
- Nautic Contact System, 
Frechcn (Duitsland); 
- Nautimar, Sneek; 
- Nautor Benelux H. 
Brinks, Deurningen; 
- Nebim Handelmaat-
schappij, Mijdrecht; 
- Nedalo, Uithoorn; 
- Neptunus Shipyard, 
Aalst; 
- Jachthaven de Nieuwe 
Zuwe, Kortenhoef; 
- Nieuwveld & Visser 
Scheepsbouw, Amsterdam; 
- Nof-th Sea Marine, Oost-

ende; 
- North Sails Offshore, 
Deurne (België); 
- Nova Yachting Interna-
tional, Bruinisse; 
- Nybo, Stockholm; 
- W. H. den Ouden, 
Schiedam; 
- Pedro Boot, Zuidbroek; 
- Jachtwerf Peulen, Neer 
a.d. Maas; 
- Polaris Marine, Kerk-
driel; 
- Prins van Oranje, Heeg; 
- PTT/Scheveningen Ra-
dio, Den Haag; 
- Rac Jachten, Zwolle; 
- Raske en van de Meyde, 
Edam; 
- Van de Rest Nautic, 
Kats; 
- Nederlandse Rode Kruis, 

Amsterdam; 
- De Ruiter Yachting, 
Monnickendam; 
- Dick Rus Jachten, Enk-
huizen; 
- Rijkspolitie te Water, 
Amsterdam; 
- Jachtwerf van Rijnsoe-
ver, Deil a/d Linge; 
- Safeway Marine, Essen 
(België); 
- Scheepskoopers Jacht-
werf Lelystad, Hellevoet-
sluis; 
- Seysener Rekreatietech-
niek, Zaandam; 
- Sier Workum; 
- Sim Holland, Gouda; 
- Zeilmakerij van de Snep-
pen, Terneuzen; 
- Spiro Ships Enkhuizen; 
- Stern Yachts Benelux, 

Huizen; 
- Sun, Amsterdam: 
- Sweden Yachts. Klun-
dcrt; 
- Talingboats, Baren-
d recht; 
- De Telegraaf, Am-
sterdam; 
- Temfïo Marine, Zaan-
dam; 
- Jachtbouw P. Valk, Fra-
neker; 
- De Valk Jachtmakelaar-
dij , Loosdrecht; 
- Valk Kruiser Waalwijk; 
- VD O Nederland, Am-
sterdam; 
- Veha Jachtbouw, Foxhol 
Hoogezand; 
- Vereniging Behoud IJs-
selmeer, Edam; 
- Jachtwerf Victoria, Alk-
maar; 
- Victron Energie, Am-
sterdam; 
- Van Vliet Zeilen, Mid-
delharnis; 
- Volharding Staveren; 
- De Volharding, Zwam-
merdam; 
- Zeilmakerij M. F. de 
Vries, Lemmer; 
- De Vries Sails, Grouw; 
- W. de Vries Lentsch, 
Amsterdam; 
- Vr i Jon, Ossenzijl; 
- Vripack Yachting Int., 
Sneek; 
- Vrom, Ministerie/Dienst 
van het Kadaster en Open-
bare Reg., Groningen; 
- Waarschip, 't Waar; 
- Jachtmakelaardij het 
Wakend Oog, Lemmer; 
- Maandblad Watersport, 
Baarn: 
- Henri Wauquiez, Sche-
veningen; 
- Jachtwerf van de Werff, 
Doesburg; 
- Jachtwerf Anne Wever, 
Den Bosch; 
- Anne Wever Workum; 
- Jachtwerf Wicabo, Bird-
aard;-
- Wienese Ladders, 
Utrecht; 
- Bouw van Wijk , Wou-
brugge; 
- X. Yachts, Hilversum; 
- Jachtwerf Yselmeer, 
Muiden; 
- Z-Yacht Holland, Kor-
tenhoef; 
- Zeeland Charters Du-
four, Wolphaartsdijk; 
- Zeilen/Stam Yachting, 
Amsterdam; 
- Z Spar, Klundert. 
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Zoals te verwachten is van 
een werf, die van huis uit op 
de beroepsvaart is gericht, is 
deze kotter degelijk en strak 
gebouwd. De romp is van 5 
millimeter dikke staalplaat. 
De opbouw is 4 millimeter 
dik. Zware hoekspanten om 
de 50 centimeter verstevigen 
de romp, die tevens is ver-
sterkt met 3 waterdichte 
schotten. 

De romp is aan de achterkant 
90 centimeter verlengd met 
een trimvlak dat als zwem-
platform is uitgevoerd en dat 
ook gebruikt kan worden als 
tank (vuil water, brandstof of 
drinkwater). Doordat de wa-
terlij nlengte met dit trimvlak 
zoveel langer is loopt de boot 
tamelijk snel: 11 knopen (of-
wel ruim 20 kilometer per 
uur). 

De romp is gejoggeld en voor-
zien van een doorlopende 
dooskiel. De brandstoftank. 
die dwars tegen het voor-
ste motorkamerschot staat, 
maakt deel uit van de romp. 

Voortstuwin g 
I n de motorkamer, onder de 
stuurhut, staan twee opgela-
den 4 cilinder Volvo Penta-
diesels (van het type T M D -
3IA) , die elk 100 pk leveren 
bij 3800 omwentelingen per 
minuut. Ze drijven —via keer-
koppelingen met reducties 
van 2,63:1 - twee tegen elkaar 
in draaiende vierbladschroe-
ven aan (minder lawaai dan 
driebladschroeven!). 
De motoren zijn voorzien van 
interkoeling (waarbij het ge-
sloten koelwatercircuit van 
de motoren wordt gekoeld 
door buitenwater). Veel aan-
dacht is besteed aan de aan-
voer van schone brandstof. 
De motor zuigt de brandstof 
aan via een waterafscheider 
en een extra filter, die bij elke 
motor dubbel zijn uitge-
voerd, zodat men bij vervui-
ling van een filter alleen maar 
een afsluiter hoeft om te zet-
ten om de toevoer van schone 
brandstof veilig te stellen. In-
tussen kan men dan de ver-
vuilde filters en waterafschei-
ders schoonmaken. 
Bovendien wordt de retour-
brandstof, die normaal recht-
streeks terugloopt naar de 
brandstoftank eerst in een 
dagtank opgevangen (in-
houd ruim 50 liter) alvorens 
naar de tanks terug te stro-

Kempala-kotter : 
luxe en degelijkhei d 

* Schuin van achteren 

Eén van de duurdere schepen, die de laatste jaren opgang 
maken, is de stalen rondspantkotter, die door scheeps- en 
jachtwerf Kempers in Alphen aan den Rijn wordt gebouwd 
naar een ontwerp van Willem de Vries Lentsch. 
Op de Hiswa toonde de werf dit voorjaar een nieuwe versie. 
En wel een 12,50 meter lange spiegelkotter, die wordt voort-
gestuwd door 2 Volvo Pentadiesels van elk 100 pk. 
Met deze boot, die luxueus is uitgevoerd en die voorzien is van 
zeer veel extra's en apparatuur, hebben we onlangs proef ge-
varen op de Westeinderplas. Hierbij een portret van dit 
kostbare (prijzen vanaf f 525.000), uiterst gemakkelijk han-
teerbare scheepje, dat dank zij de uitvoerige maatregelen om 
het motorlawaai te beperken ook rustig vaart. 

men. Dit zorgt ervoor dat de 
brandstof minder vaak wordt 
rondgepompt. De filters ra-
ken daardoor minder gauw 
verstopt en bovendien gaat 
de brandstof in de tanks niet 
zo gauw schuimen, wat voor 
de brandstoftoevoer even-
eens gunstig is. In moderne 
snellopende motoren als de 
ingebouwde Volvo Penta's 
wordt namelijk brandstof ge-
bruikt om de brandstofpomp 
te koelen en te smeren. 

Elektricitei t 
Het elektrische systeem (12 
volt) bestaat onder meer uit 
een walaansluiting, 4 accu's 
(2 om te starten en de boeg-
schroef aan te drijven en 2 
voor het lichtnet). 
Ons proefschip was voorzien 
van een boegschroef van 24 
volt (een extra, net als de 

tweede motor) ten behoeve 
waarvan de startaccu's zo 
waren geschakeld dat ze 24 
volt leveren. 

Motorlawaa i 
Veel tijd en geld is op deze 
spiegelkotter gestoken in la-
waaibestrijding. De stuur-
hutvloer, waaronder de mo-
torruimte zit, is om te begin-
nen een gesloten geheel. Toe-
gang tot de motorkamer ver-
schaft een waterdichte deur 
in het achterste motorkamer-
schot. Zo'n afgesloten motor-
kamer levert niet alleen een 
belangrijke bijdrage aan de 
zeewaardigheid van de boot, 
maar ook aan de lawaaibe-
strijding. De vloer bestaat uit 
verschillende lagen geluid-
en tril l ingdempende materi-
alen. Hij maakt geen contact 
met het casco, maar rust ge-

it- De ontluchting  van de motor-
kamer. 

heel op rubber isolatiemate-
riaal. Op alle schotten en 
vlakken in de motorkamer 
zelf zijn zware akoustische 
platen bevestigd. Op het vlak 
zijn sandwichplaten aange-
bracht, die eventuele reso-
nanties moeten smoren. 
Er zijn met deze maatregelen 
goede resultaten geboekt al 
hadden zowel de werf als het 
adviesbureau Merfordtech-
niek in Gorkum meer ver-
wacht. Men stelt zich dan ook 
de vraag of de winst (bij 3500 
toeren per minuut scheelt het 
in de stuurhut ten opzichte 
van een eenmotorige Kem-
pala-kotter zonder de extra 
voorzieningen 'slechts' 2 de-
cibel) de investering wel 
waar is. Slechts tussen aan-
halingstekens, want het is 
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technisch gezien moeilijk om 
een behoorlijke geluiddem-
ping te verbeteren vooral die 
van een bijna op volle kracht 
draaiende motor. 
Ook blijken de verschillen 
tussen het draaien met één 
motor en met twee motoren 
opmerkelijk klein te zijn, al 
gaat het bij de hogere toeren-
tallen toch ook wel weer om 4 
decibel. Dat is een duidelijk 
hoorbaar verschil, maar in de 
verste verte geen verdubbe-
ling van het geluidsniveau. 

Varen 
Bij het wegvaren uit de jacht-
haven van Kempers in Ku-
delstaart vallen meteen een 
paar dingen op: 
1. de hanteerbaarheid van 
de boot, die zich ondanks een 
wat vlagerige zijwind vrijwel 
op de centimeter laat ma-

noeuvreren langs de uitste-
kende boegsprieten, davits 
en ankers in de overvolle 
haven. 
2. de volstrekte afwezigheid 
van motorgeluid bij statio-
nair draaien op de buiten-
stuurstand. Je moet op de 
klokken van de toerentellers 
kijken om te zien of de moto-
ren draaien. 
Om een goede indruk te krij -
gen van het motorgeluid 
gaan we binnen luisteren. 
Tot 1500 toeren per minuut -
we lopen dan naar schatting 
al 10 kilometer per uur -
hoor je de motoren zachtjes 
zoemen. 
Boven de 1500 toeren worden 
ze hoorbaar en boven de 3400 
toeren worden ze luidruch-
tig. Maar je zit dan wel in-
middels - althans voor de 
Westeinder die hier ongeveer 

TTTTTT-r-
* Buitenstuurstand. 

2 meter diep is - ver boven 
een aanvaardbare snelheid. 
De boot helt achterover en 
trekt een enorme hekgolf De 
boot, die 1,40 meter diep 
gaat, zuigt nu enorm en haalt 
daardoor zijn topsnelheid 
niet. Als we het toerental la-
ten zakken tot 2500 lopen de 
motoren mooi rustig, is er 
nauwelijks een hekgolf waar-
neembaar en lopen we nog 
gemakkelijk de rompsnel-
heid die rond de 15 kilometer 
per uur ligt. 

We gaan even dwars in die 
hoge hekgolf liggen en mer-
ken dat de boot die rustig on-
der zich door laat lopen zon-
der heftige bewegingen te 
maken - wat overigens van 
dit meer dan 20 ton wegende 
schip ook was te verwachten. 
Het achteruitvaren gaat net 

Kempala-kotte r 
in het kor t 

Enkele hoofdkenmerken 
van de Kempala-spiegel-
kotter: 
- afmetingen: lengte 
12,50 meter; breedte 4,20 
meter; diepgang 1,40 me-
ter; doorvaarthoogte 2,85 
meter. 
- constructie: rondspant 
gejoggeld van 5 millime-
ter gestraalde plaat; op 
spanten gebouwd (om de 
50 centimeter); 3 water-
dichte schotten; dwarsge-
plaatste in de constructie 
opgenomen brandstof-
tank. 
- voortstuwing: twee op-
geladen 4 cilinder Volvo 
Penta-diesels die elk 100 
pk leveren bij 3800 toeren 
(standaard 1 motor); in-
terkoeling: uitlaatkoeling 
door middel van water-
sloten. 
- Ontwerp: W. de Vries 
Lentsch. 
- Nadere informatie. 
Scheeps- en jachtwerf 
Kempers, Alphen aan den 
Rijn. Telefoon 01720-
31301. 

- ^ - ^ * > ' ;-s*^?^ 
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Geluid aan boor d Kempala-spiegelkotte r in decibelle n 

met 1 motor toerenta l 
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Stuurhu t 
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62 
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75 

achterhu t 

56 

61 

63 

65 

72 

75 

55 

63 

60 

63 

69 

71 

nie t  gemete n 

met 2 motoren 

zonder extra 

voorzieningen 

met 1 motor 

3500 76 78 

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 
ƒ 59,60 per jaar (12 num-
merŝ  

Kempala-kotte r 
Vervolg van de vorige pagina 

zo goed als het vooruitvaren 
dank zij de twee schroeven. 
Over beide boorden draait de 
boot op zijn plaats als men de 
ene motor vooruit en de ande-
re achteruit zet op zo'n 2000 
toeren per minuut, een mooi 
rustig toerental voor ma-
noeuvres. Wil men sneller 
draaien dan hoeft men het 
toerental maar iets op te 
voeren. 
De boot waarmee wij voeren, 
is door de werf voor eigen 
rekening gebouwd. In een 
zeer luxueuze uitvoering. Be-
halve de extra maatregelen 
ter bestrijding van het motor-
lawaai heeft het schip veel 
andere extra's, zoals twee 
motoren, een boiler, een vuil-
watertank, een slingerruit, 
elektrische ankerlier, twee 
koelkasten, radar, stuurauto-
maat marifoon, boegschroef, 
kompas. De prijs van deze 
boot is dan ook aanzienlijk 
hoger dan de standaarduit-
voering: ƒ 687.000 inclusief 
btw. 

Conclusie 
De Kempalakotter is een 
kostbaar schip. En dat straalt 
er vanaf Er is op niets bezui-
nigd. Vooral de technische 
uitrusting is van professio-
neel kaliber: zwaar uitge-
voerd met degelijke materia-
len en goed bereikbaar. De 

motorkamer is dan ook een 
lust voor het oog. 
Hetzelfde geldt voor het inte-
rieur dat ruim en comfortabel 

is en mooi van vormgeving. 
Voor een eigenaar die veel op 
zee zit - en daar komt dit 
schip het best tot zijn recht -

* Kempala-kotter 12,50 

zouden er wellicht wat meer 
handgrepen nodig zijn. 
Een klasseschip al met al. 
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LEZERS SCHRIJVEN 

Vermoge n 
In het apri lnummer 1988 las 
ik met verbazing het artikel 
'Wat is vermogen". Volgens 
de schrijver zou het vermo-
gen recht evenredig zijn met 
het aantal omwentelingen 
per minuut van een motor. 
Al s voorbeeld 75 kw bij 3000 
omw/min en 50 kw bij 2000 
omw/min. 
De werkelijkheid is anders: a. 
omwentelingen zijn evenre-
dig met de vaarsnelheid, b. 
vermogen recht evenredig 
met het brandstofverbruik. 
Echter tussen a en b is de 
verhouding een 3de macht. 
Dus omw/min.' ': vermogen. 
Antwoord: (2000/3000)̂ X 
75 kw = 22 kw. (Opmerking 
waterverplaatsing constant, 
geen weersinvloeden). 
Vuistregel voor continu-
vermogen: 80% van maxi-
mum vermogen. Dit geeft 
(omw/3000)̂  = 0,8. Dat is 
2785 omw/min.; een pittige 
vaart. Het brandstofverbruik 
voor een goede motor is 
225 gr/AkW/uur of 165 
gr/Apk/uur. Draait men 
bijv. 900 omw/min. dan is het 
vermogen (9/30)'' X 75 = 2 
AkW en het verbruik 2 X 225 
gram of 0,6 liter/uur. 
Dat weersinvloeden, zoals 
wind op de kop c.d. een grote 
nadelige invloed hebben op 
het motorvermogen spreekt 
vanzelf. Dan moet de motor-
bootvaarder letten op de z.g. 
rookgrens. Dat is een ver-
storing van de verhouding 
luchtmengsel/brandstof 
Komt er een walm uit de uit-
laat dan is advies omwente-
lingen verminderen. Doet 
men dat niet dan kunnen de 
gevolgen desastreus zijn. Vo-
rig jaar zagen wij een pasbe-
gonnen bootvakantie op die 
wijze in rook opgaan en in de 
rietkraag eindigen omdat de-
ze mensen misschien nog op 
tij d de sluis wilden halen. Er 
zijn dus grenzen. 

H. W. van der Molen, Epe 

Antwoord 
Mij n artikel 'Wat is vermo-
gen' is bedoeld om aan te ge-
ven wat hieronder wordt ver-
staan. Voor alle duidelijk-
heid het volgende. 

Het inwendig vermogen van 
een motor kunnen we bereke-
nen met: 
Pi = pi X n X c 
Waarin pi de gemiddelde 
druk op de zuiger voorstelt, n 
het toerental van de motor en 
c de motorconstante, waarin 
begrepen de zuigerdiameter, 
de slag etc. 
Het asvermogen \ an een 
motor kunnen we berekenen 
met: 
Pe = 2n X M X n 
Waarin M het koppel voor-
stelt en n het toerental. 
We zien uit deze formules dat 
in beide gevallen het vermo-
gen recht evenredig is met het 
toerental. 
In uw brief gooit u echter de 
zoete door de zure. U gaat 
namelijk toerental met vaar-
snelheid en brandstofver-
bruik vergelijken Binnen dit 
onderwerp geldt: 
PI : P2 = Vf : V2^ 
Waarin P staat voor het ver-
mogen en V voor de vaarsnel-
heid. M.a.w. de vermogens 
verhouden zich recht evenre-
dig met de derde machten 
der vaarsnelheden. Tevens 
geldt: 

PI : P2 = BI : B2 
Waarin P staat voor het ver-
mogen en B voor het brand-
stofverbruik m.a.w. het ver-
mogen is recht evenredig met 
het brandstofverbruik. 
U schrijft in uw briefdat wind 
op de kop grote nadelige in-
vloed heeft op het motorver-
mogen. Dat is nonsens. Het 
motorvermogen blijf t het-
zelfde. Het heeft hoogstens 
invloed op de snelheid die ik 
met dat vermogen kan berei-
ken. Bij een volgende gele-
genheid kom ik nog terug op 
wat we eigenlijk onder de 
rookgrens verstaan. 

C. Voest 

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. 

Inhoude n voor 
roeier s s.v.p . 
Beste motorbootschippers, 
gaarne wil ik uw aandacht 
vestigen op het volgende pro-
bleem. Wij roeiers, en dan 
bedoel ik het soort roeien zo-
als dit bij roeiverenigingen 
bedreven wordt, ondervin-
den nogal eens veel hinder 
van motorboten. Dit bijvoor-
beeld tijdens een training, 
tocht of wedstrijd. 
U moet weten dat deze zeer 
laag op het water liggende en 
erg balansafhankelijke boten 
gevoelig zijn voor golven. Het 
ergste daarbij is dat er zelfs 
makkelijk water naar binnen 
slaat. Ook voor de bij een 

Uw idee 

Bevriezings -
gevaar 

kogelkrane n 
De laatste jaren is het gebruik 
van kogelkranen in de water-
sport zeer toegenomen. 
Op zich is dit een logische 
ontwikkeling, omdat de kra-
nen kwalitatief goed zijn ter-
wij l het bedieningsgemak een 
groot voordeel is. Er is echter 
wel een gevaar aan verbon-
den, n.l. bevriezingsgevaar, 
vooral bij schepen die in de 
winter in het water blijven. 
Vooral voor kranen die onder 
de waterlijn als huid-afsluiter 
dienst doen is er geen moge-
lijkheid tot aftappen van het 
kraanhuis. 

Het gevolg is dat in de kraan, 
tussen kogel en huis en in de 
doorvoer door de kogel, wa-

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 50,— üpgeld. 
Opzenden aan: Redactie 
Motorboot, Goudsesingel 
86, 3011 K D Rotterdam. 

roeivereniging tegen de kant 
liggende boten hebben gol-
ven ver\'elende consequen-
ties. Deze kunnen namelijk 
tegen de kant slaan en be-
schadigd raken. 
Nu u dit weet hoop ik begrip 
te hebben voor het volgende 
verzoek dat ik meen namens 
alle roeiers te kunnen uitspre-
ken: Mindert u vaart wan-
neer u een roeiboot tegen-
komt of een roeivereniging 
passeert. Ik ben in de veron-
derstelling dat men op het 
water nog altijd vriendelijker 
tegenover elkaar is dan el-
ders, ik vertrouw er dan ook 
op dat mijn verzoek gehoor 
zal vinden. 

R. C. Slroelhoff, Oegstgeest 

* Kogelafsluiter. 

ter blijf t staan. Deze hele 
ruimte staat vol water en in-
dien dit bevriest is er geen 
mogelijkheid tot uitzetten 
met als gevolg dat het huis zal 
scheuren. 
Op zich hoeft dit nog niet tot 
zinken te leiden omdat een 
gescheurd huis in het alge-
meen nog voldoende samen-
hang bezit om de kogel op zijn 
plaats te houden, maar dit is 
toch geen geruststellende ge-
dachte. 
Het verdient m.i., aanbeve-
ling om in het kraanhuis, zo 
dicht mogelijk bij het laagste 
punt, een gaatje van onge-
veer 5 mm te boren en hierin 
draad te tappen voor een 
plugje. Het boren en het tap-
pen moet wel voorzichtig ge-
beuren en het plugje moet 
kort worden gehouden om 
beschadiging van de kogel te 
voorkomen. 

Nog beter is het om ook op het 
hoogste punt van het huis een 
soortgelijk plugje te maken, 
want dit bevordert het snel en 
grondig leeglopen van het 
kraanhuis als de kraan in ge-
sloten positie staat. 

P. E. Hulscher, Rotterdam 

Motorboo t plaats t uw idee! 
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Varian t op Bylgi a II op Hisw a te Water 

Narlijnindevaar t 
'Mij n vrouw en ik', zegt M. 
v.d. Pol uit Doorwerth, 'heb-
ben de afgelopen 20 jaar ge-
zeild. We worden echter een 
dagje ouder en zeilen wordt 
dan toch een beetje te veel. 
Niet alleen dat het arbeidsin-
tensief is; ons klimaat is ook 
niet geschikt om altijd buiten 
te zitten. Vandaar dat onze 
voorkeur uiteindelijk uitging 
naar een comfortabele mo-
torboot'. 

Het resultaat werd onlangs 
door Engelaer Scheepsbouw 
in Beneden-Leeuwen opgele-
verd na een bouwtijd van iets 
meer dan zes maanden en het 
mag er wezen. Met ingetogen 
trots stapt de eigenaar over 
de 'Marlijn' en wijst aan wel-
ke uitrustingsstukken er alle-
maal bijhoren. 'Radar, diep-
temeter, stuurautomaat, 
kompas, navtex, decca-ont-
vanger en', wijzend door een 
luik in de stuurhut/salon, 'de 
op de 76 pk afgestelde 4 cilin-
der Perkins 4.236 diesel. In-
gebouwd zijn een vuil water-
tank, een drinkwatertank en 
een boiler die is aangesloten 
op het koelwatersysteem'. 
De Marlijn is een S-spant en 
lijk t verdraaid veel op de Byl-
gia waarmee Eilco Kasemier 
de wereldzeeën doorkliefde. 
'Dat heeft zo zijn reden', zegt 
de eigenaar. 'Dit is het derde 
schip dat Koopmans voor 
ons heeft ontworpen. Deze 
ontwerper heeft ook de Byl-
gia op de tekentafel gestalte 
gegeven en we kenden Kase-
mier wiens grote reis we heb-
ben gevolgd. Het concept van 
de Bylgia is het uitgangspunt 
geweest voor de Marlijn'. 
Het uitgangspunt is aange-
past aan de wensen van het 
echtpaar Van de Pol. Zo is de 
Marlij n met zijn 12,5 meter 
60 centimeter langer dan de 
Bylgia, heeft een (zelflozend) 
kuipje en de salon in de stuur-
hut waar deze bij de Bylgia in 
de achterhut was onderge-
bracht. 'De achterhut is bij 
ons de eigenaarshut'. 
De Marlijn kent een grootste 
breedte van 4,25 meter. De 
lengte is op de waterlijn 10,90 
meter en de diepgang is 1,45 
meter. De holte midscheeps 
is 2,18 meter en de kruip-
hoogte ongeveer drie meter. 
Op de schroefaskoker is een 
'weed cutter' aangebracht 
om de schroef vrij van grof 
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* Algemeen plan. 

vuil te houden. De hoofdmo-
tor drijf t tevens twee genera-
toren aan voor het 24 V 
boordnet en de 5 pk elektrisch 
aangedreven boegschroef 
De romp is van staal en de 
opbouw is van aluminium. 
'Di t geeft een gunstiger vaar-
gedrag. Er is bij de inrichting 
van het schip veel aandacht 
besteed aan het verkrijgen 
van een aanvaardbaar ge-
luidsniveau. De opbouw is 
bovendien voorzien van dub-
bele beglazing en is water-
dicht. Bij het ontwerp en de 
bouw is gelet op het comfort 
en het praktisch gebruik. Zo 
zie je op het achterschip een 
davit waarmee in geval van 
nood de buitenboordmotor 
uit het achteronder getild kan 
worden en geplaatst op een 
houder die is gemonteerd op 
de spiegel van het schip. De-
zelfde 15 pk bb-motor past op 
de rubberboot.' 
Aan boord is accommodatie 

voor vier personen. In de V-
vormige voorhut is het gas-
tenverblijf ondergebracht 
met een eigen toilet en dou-
che. Daarachter is, aan bak-
boord, een kombuis en aan 
stuurboord een kaartentafel. 
Achter de stuurhut/salon is 
de eigenaarshut met even-
eens een douche en toilet. 
'Eén van onze eisen was dat 
de loophoogte in de accom-
modatie 2 meter zou zijn. 
Vandaar ook de relatief ruim 
bemeten kruiphoogte van de 
Marlijn' . Op de voorruiten 
van de stuurhut zijn ruiten-
wissers met sproeiers aange-
bracht. Een meer in het oog 
lopend detail is de noodstuur-
inrichting (helmstok) op het 
achterdek. Bovenop de 
stuurhut is een strijkbare 
mast van bijna 6 meter lengte 
geïnstalleerd ten behoeve 
van een bijna zeven vierkante 
meter groot steunzeil. 
De Marlij n is op de 'natte' 

* Eigenaar M. van de Pol m het 
gangboord van de Marlijn. 

Hiswa in september te be-
zichtigen. 
'De bouw is op de allerplezie-
rigste wijze verlopen. Door 

de werf werd direct en door-
dacht ingespeeld op onze 
wensen. We hebben met onze 
zeilboot altijd op zee gevaren. 
Met de Marlij n waarmee we 
een 'topsnelheid' van zeven 
knopen kunnen varen, is het 
ook mogelijk de binnenwate-
ren in Frankrijk, Duitsland 
en zelfs in Polen te ontdek-
ken. Er staan inderdaad veel 
reizen op ons lijstje', aldus 
Van de Pol. 

Herman van Bon 

Marlij n 
in het icor t 
Enkele gegevens over de 
Marlij n in het kort: 
- Ontwerper Dick 
Koopmans; 
- Bouwer Engelaer 
Scheepsbouw Beneden-
Leeuwen; 
- Rompvorm S-spant; 
- Materiaal Romp-
staal, opbouw-alumini-
um; 
- Lengte o.a. 12,52 m; 
- Lengte waterlijn 10,90 
m; 
- Breedte o.a. 4,18 m; 
- Holte 2,18 m; 
- Diepgang 1,45 m; 
- Snelheid 8 kn; 
- Actieradius bij 6 kn. 
1700 n.m.; 
- Waterverplaatsing 15 
ton; 
- Brandstoftank 1750 
liter; 
- Watertank 1000 liter; 
- Vuilwatertank 100 
liter; 
- Dagtank 25 liter; 
- Voortstuwing 1 X 
Perkins 4.236 76 
pk/2250 omw/min.; 
- Koppeling Paragon 
PM 25 1; 
- Schroefas RVS 316 (> 
50 mm; 
- Flexibele koppeling 
Loggers; 
- Ankerlier Electrisch 
1000 W.; 
- Anker 25 kg, 50 mtr. 
ketting 10 mm; 
- Boegschroef Cupa CB 
50; 
- Elektrische installatie 
24 V, 220 V, walaan-
sluiting met gelijkrich-
ter; 2 X alternator 40 
amp. 
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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) 

Schitterend onderhouden stale n 
motonacht730 X 220 m. met ma-
nfoon, 27 me, dieptem., tv zwemtr 
ond. wc, diesel 20 Bukh. enz., 
ƒ 25000, tel. 070-239534 

T.k. St. motorkr . Peugeot d 55 pk 
Velvet kk Vs A K Dubb best 5 é 6 si. 
pi. ƒ 37.000,- L. 9,50 m, br. 3,10 m. 
Na 11 sept. tel. 02940-12916 

Gevraagd, ooera k eo o of eso . 
Bel. 05220-54007. 

Een vertrouwd gebruikte 
koopt u in Meppel 

o . C. Yachtin g 
Rochus Meeuwisznweg 35, 3231 
CIVI 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. 

T.k. motort>oo t ex rijkswaterstaat 
10,50 X 3,50, Schottelaandrijving 
150 pk Mercedes. Voor grote open 
kuip. 100% in orde. Vr. pr. 
ƒ42.250,— Tel. 08853-1758 bj 
1962. 

Tiaik . Wilms, 18.18 x 3.78 v. be-
won. en charter, douche cv., etc in 
pnma staat, vr.pr. ƒ 90.000, tel. 
023-317427. 

te koop Ariadna-krulsa r 8.30 m 
X 285 om 636 
Mercedes 4 si. pi, dinette, toilet, 
koelkast, prima staat, ƒ 26.000, tel 
01713-3465 

ugpiaatsa n dicht bij huis. Jacht-
haven Watersport b.v. in Rotter-
dam-Blijdorp. Boxen tot TVz m 
ƒ 375,-, tot 8V2 ƒ 425,-, tot 10 m 
ƒ 500,-, tot 11 m ƒ 610,- per V2 jaar 
incl b.t.w. Tel. 010-4658627 Noor-
derkade 120 bij C.B.R. 

DoeraK-Mara k motorlachte n 
Eista jachthaven Pro Aqua Meppel 
05220-54007, 7 dagen open 

MOTORBOOT 
MAANDBLA D VOOR DE KLEINE MOTORVAART 

De onmisbare vraagbaak van duizen-
den motorboot-liefhebbers' 

Een uniek blad dat zich -als enige ' -
volledig richt op de motorboot 
• wetgeving (vaarregels) t navigatie 
motorkennis • elektriciteit • verwar-
ming • reisverhalen (óók binnen-
water) • scheepvaartberichten * 
nieuws over boten, motoren en 
uitrusting •  
Neem nu een abonnement 59 60 
per jaargang (12 nummers) 
Stuur een kaartte met naam adres 
etc naar MOTORBOOT Antwoord-
nummer 3206 3000 WB Rotterdam 
of bel gratis 06-0224222 

MOTORBOOT 
HET VAKBLA D VOOR DE KLEINE MOTORVAART 

Snelle motorvaart 

Bush win t ook in Itali ë 
Een maand na de race in Bristol bewees de Amerikaan Bush 
opnieuw dat hij  een serieuze kanshebber is voor het kam-
pioenschap in de Fonda-serie in het baanrennen. Hij  bewees 
dat met een klinkende overwinning in de derde wedstrijd, die 
op 17 juli  werd gevaren in het Italiaanse Lignano. 
De overwinningen brengen zijn puntentotaal op 18 (9 per 
gewonnen wedstrijd), ruim voor de tweede in het klassement 
de Engelsman Hill  (10 punten). 

Bij de kwalificatiewedstrijd, 
daags tevoren, kwam Bush 
op een zesde plaats uit met 
een rondetijd van 36,9 secon-
den (over de 1500 meter). De 
Engelsman Jones, die het in 
35,5 seconden had gedaan, 
had dan ook de beste startpo-
sitie, die hij goed wist te be-
nutten. Bij de start, die plaats 
vond bij zonnig, vrijwel 
windstil weer, dus bij ideale 
omstandigheden voor de 
windgevoelige catamarans, 
nam hij meteen een flinke 
voorsprong. 

Mik e Seebold pakte de twee-
de plaats, Bush de derde en 
Bil l Seebold de vierde. 
Pechvogels waren er ook vrij -
wel meteen. Steve Kerton 
moest in de derde ronde de 
strijd staken als gevolg van 

een kapotte brandstofpomp 
en zijn teamgenoot Hiscock 
moest een ronde later stop-
pen nadat hij een hard drij-
vend voorwerp had geraakt 
dat het staartstuk van zijn 
motor zwaar beschadigde. 
Jones bouwde intussen een 
respectabele voorsprong op 
van bijna 400 meter. Maar 
net als in de race in Bristol 
eiste hij  te veel en in de elfde 
ronde brak zijn krukas wat 
hem degradeerde tot één van 
de duizenden toeschouwers -
veelal vakantiegangers - die 
op het spektakel waren afge-
komen. 

Bil l Seebold, die zijn kam-
pioenstitel moet verdedigen, 
werd weer door pech achter-
volgd. Tot in de elfde ronde 
wist hij de vierde plaats vast 

te houden, maar toen liep één 
van zijn zuigers vast en was 
de wedstrijd voor hem ten 
einde. 
De Engelsman John Hill , die 
in een nieuwe type boot vaart 
van de Franse botenbouwer 
Jeanneau, mag dit seizoen 
niet mopperen. Zijn eerste 
race — die in Bristol - wist hij 
als tweede af te sluiten en ook 
in Lignano kwam hij goed 
voor de dag. Hij kwam wat 
moeizaam op gang, maar na 
vier ronden lag hij toch op de 
vijfde plaats. 

De Italiaan Cappellini wist 
ook door te dringen tot de 
kopgroep, waar hij eerst de 
zevende plaats innam en zich 
geleidelijk naar voren wist te 
werken tot de zesde plaats. 

Na het uitvallen van Seebold 
en Jones kreeg hij de vierde 
plaats in de schoot geworpen. 
Na een paar ronden brak 
evenwel zijn stuurkolom en 
kreeg hij een aanvaring, die 
een eind maakte aan zijn 
strijd. 
Aan de kop woedde intussen 
een verbeten strijd tussen 
Mik e Seebold en Chris Bush, 
die er na geruimte tijd in 
slaagde om Seebold te passe-
ren en de leiding over te ne-
men. Hoewel Seebold hem fel 
op de hielen bleef zitten, wist 
Bush zijn eerste plaats tot de 
finish vast te houden. See-
bold eindigde als tweede en 
John Hil l als derde. 
Het algemeen klassement 
zag er na de derde wedstrijd 
zo uit: 

1. Bush (18 punten); 
2. Hil l (10 punten); 
3. Johnston (9 punten). 
Er moeten nog 6 wedstrijden 
worden gevaren. 
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National e 
botenban k 
De Nationale Botenbank is 
even simpel als goedkoop. 
Al s u een boot te koop hebt, 
\ uit 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-kooien4-
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-
trailer, U-bijboot, V-red-
dingvlot, W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log, Z-zeilen + 
aantal. 
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MTR ROMP 
LOA MAT. 

3 . 70 W 

3.85 W 

5.30 P 

5.85 P 

6.40 P 

6.50 P 

6.50 H 

6.70 P 

6.80 S 

7.20 P 

7.20 S 

7.50 S 

7.50 P 

7.50 P 

7.60 P 

7.69 P 

7.80 S 

7.90 W 

8.00 S 

8.00 S 

8.10 P 

8.20 S 

8.20 S 

8.25 S 

8.30 S 

8.50 S 

8.50 S 

8.60 P 

8.70 S 

9.00 S 

9.50 S 

9.60 S 

10.00 S 

10.00 S 

10.20 S 

10.30 S 

10.40 S 

10.40 S 

10.50 S 

10.60 W 

10.60 S 

11.60 S 

12.00 S 

12.80 W 

13.00 S 

13.00 S 

13.50 S 

14.35 S 

21.30 W 

21.66 S 

36.00 S 

BOUWJR VRAAGPRYS 
TELEFOON INCL .  BT H 

1985 £  225 0 
075-28754 1 

1985 f  225 0 
075-28754 1 

1975 £  900 0 
020-85002 3 

OMSCHRIJVING /  MOTOR 
VERKOPER WOONPLAATS 
VLET/Martmves t  roeiboo t 
M.  Kraaie r  Westzaa n 
VISSCHOUW roeiboo t 
M.  Kraaie r  Westzaa n 
KILKKRUISER 53 0 /  Johnso n 4 5 p k bB B 
F.C.A.M .  Bruynzeel s Ansterda m 
FARSUND F2 0 toersloe p / 
Dhr .  Spe e Roeivon d 
WATERLAND kruise r  /Johnso n 2 0 p k 
J.  D e Groo t  Linschote n 
NOORSE MERENBOOT »otor:acht/SA P 1 0 p k 
A.  Sliche r  De n Haa g 
VLET ope n fflotorschip/Bukh  2 0 p k 
O.  Schippe r  Koo g A/ D Zaa n 
GELDEEBLOM convertibl e iiiotoriacht/35p k Johns .  197 7 £ 
H.  Bulte r  Ed e 08380-3451 2 
TEN BROEKE knikspan t  B!otor3acht/13p k Yanah a 196 9 f 

Yauh a 15p k benz/pe t  197 7 £ 
04750-3206 8 

7500 

1979 f  1150 0 
03480-1970 0 

1972 f  700 0 
070-97106 4 

1978 £  3500 0 
075-28281 1 

14000 
A C D 

17500 
J.H .  Va n Barlinge n Nunspee t  03412-5764 7 
MEROmiUS SPORT da g kruiser/Peugeo t  D  45p k 198 7 f 
Joo p D e Schiffar t  B V *  Akkru m 05665-133 7 
Tina<ERVLET motorvle t  zonde r  moto r  197 0 f 
P.  Po t  Vlaardinge n 010-435681 7 
BEJA KRUISE R /  Volv o Pent a 2 5 p k 197 2 £ 
B.  D e Hee r  Gorinche m 01830-2217 7 
PASSAAT 73 5 DL X niotor:acht/Renault4üp k 198 1 £ 
J.P.M .  Herman s Tilbur g 013-36024 3 
WATERLAND 7 5 A K motorjacht/Peugeo t  45 p 197 8 £ 
J.  Weise l  Ouderker k A/ D Ams 02963-130 3 
WATERLAND motorjach t  /Renaul t  Marin e 4 0 P K 197 3 f 

LIGPLAATS 
TOEBEHOREN 
Westzaa n 

Westzaa n 

Aasterda a 
K2 Ml 

Roenaond 
Ml(BUN)  T 

Linschote n 
K4 Ml 

Den Haa g 
G K 3 M2 

Zaanda m 
M3 

Vada-Wageninge n 
G K 4 Ml 

Hardervi:k/Kna r 

LAND 

NL 

7500 0 

5000 

CDEFG K 4 M2 
Akkru m 

K2 M3 
Rhoon 

CD G 
7500 Gorinche m 

CDE G  K 4 Ml 
3950 0 Drimmele n 

CD F G K 6 M2N 
3450 0 Aalsmee r 

A C D F G K 6 M3 

H.J .  Willem s De n Bosc h 
POTTER 2 5 motorkotte r  /  Volv o Pent a 2 5 
Watersp.Bem .  Witkam p *  Dinteloor d 
DOERAK 78 0 A K /  DT N Peugeo t  4 5 p k 
J.  Berendse n Culembor g 

040-
VLET/De Jon g teakhou t  4 0 p k Renaul t  DT R 4 0 
Van De r  Land e Eindhove n 
DOERAK 80 0 motorjach t  Volv o Pent a 
J.H .  Prinsenwer f  *  Raamsdonkvee r 
ONE-OFF motorkruise r  /  Farryman n 2 8 p k 
R.  Schroever s Bes t 
MARCO motorjach t  4 5 p k Volv o Pent a 
J.  Busma n Drachte n 
ONE OFF eige n bou w motor]acht/Merc.O M 63 6 
G.  Hendriksm a Velse n Noor d 
ONE OFF motorkruise r  /  Hanomag 3 6 P K 
H.J .  De n Boe r  Krimpe n A/ D Le k 
SUCCES motorjach t  OM 63 6 
O.W.M.  Peter s Nijmege n 
CURTENVENNE kruise r  /mercede s 6 0 p k 
A.  Visc h Welsui n 
CASCARUDA GS/A K motorkruiser/Peugeo t 
Faber  Jachtbemidd .  *  Hellevoetslui s 
VERHOEF motorjach t  /  Neroede s OM-63 6 4 5 
J.H .  Va n De r  Slui s Ed e 
BIRCHWOOD kruise r  /  For d 5 8 p k benzin e 
A.W.  Koo i  Groninge n 
WERFKRUISER/Spaansen Mercede s D  4 0 p k 
H.  Metselaa r  West  Knollenda m 
TEN BROEKE Motorjach t  Yanmar 
L.  Knoo p Liss e 
ONE OFF motorkruise r  /Mercede s Ora61 5 55p k 
P.  Va n De n Broe k Veghe l 
PEDRO raotorkotter  Aron a 49 5 
A.A .  Kraa k Spijkeniss e 
HECK kruise r  /  Mitsubish i  4 0 P K 
Watersp.Bem .  Witkam p *  Dinteloor d 
SWIN con£or t  moto r  kruiser/Peugeo t  6 5 p k 
H.  Ligtermoe t  Viane n 
MERWEDE kruise r  /  Perkin s 4 7 P K 
Watersp.Bem .  Witkam p *  Dinteloor d 
VEHA 100 0 F B /  2  X  Statu s Mar .  5 0 p k 
J.J .  Folker s Paterswold e 
OOSTVAARDER 104 0 motorkotter/Volv o 82p k 
Joo p De Schittar t  B V "  Akkru m 
TARGET expres s moto r  kruise r  /  65p k Peugeo t  197 5 f 
J.W.  Va n Putte n Middenmee r  02270-117 6 
KOOLMEES FB/A K BMC 7 2 motorkruise r  renov.'8 2 197 6 f 
Faber  Jachtbemidd .  *  Hellevoetslui s 01883-2238 7 
SPITSGATKOTTER ren.'7 5 /BM C Newag e 2.2 1 55p k 197 0 f 
W.C.M.  Va n De r  Kor t  Vinkevee n 02972-221 6 
VALKKRUISER OK/A K motorjacht/12 0 p k DAF 197 7 £ 
Faber  Jachtbemidd .  *  Hellevoetslui s 01883-2238 7 
VALKVLET (al s nieuw )  /  DAF 57 5 197 9 f 
S.O.  Burggraaf f  Franeke r  05170-374 1 
DOGGERSBANK moto r  kotter /  2xFor d L.8 5 p k 197 3 £ 
L.A .  Vermeule n Zwijndrech t  078-19313 4 
TRAWLER klass .  Engel s jacht/diag. -  2 x BMC 194 8 £ 
Faber  Jachtbemidd .  *  Hellevoetslui s 01883-2238 7 
HECK werfmotorschi p Hensche l  6 c 130p k 51 2 197 2 £ 
J.B .  Rottinghui s Bosc h E n Dui n 030-79329 3 
WESTLANDER PRAAM motorschip/ 8 p k Samo£a 192 0 £ 
D.B.  Verhe y Groninge n 050-73441 5 
SUPER ZEELAND motorjacht/2 x Peugeo t  197 3 £ 
P.J .  Bran d Dordrech t  078-14816 2 
NORTHSEA STAR 2x10 0 p k motorkotter/For d Lehra .  19^ 9 £ 
Beistervel d Nieuwstad t  L .  04498-5401 6 
ENGELSE HARINGVANGER /Wichman n 15 0 p k 199 6 f 
Th.J.G .  Va n Dansi k *  Steenwij k 05217-24 4 
MOTORTANKSCHIP(drinkw)  /Kromhou t  6 9 S K (90pk )  192 J £ 
Mevr .  A .  Romij n De n Helde r  02230-3010 8 
KLIPPER Cyclus '  trad .  schi p v.1885/'SS-DA F 198 5 f 

073-41428 0 
PK 197 6 £ 

01672-423 4 
1976 £ 

03450-2031 9 
1973 f 
11710 8 
1981 £ 

01621-1230 9 
1972 £ 

04998-9811 3 
1979 f 

05120-2155 3 
1958 f 

02510-2427 9 
1975 f 

01807-2251 3 
1977 £ 

080-22315 5 
1978 £ 

05717-186 6 
1976 £ 

01883-2238 7 
pk 197 6 £ 

08380-2159 5 
1979 f 

050-41871 0 
1975 £ 

075-21826 3 
1977 f 

02521-1525 9 
1975 f 

04130-6646 0 
1981 f 

01880-4137 6 
1978 f 

01672-423 4 
1978 £ 

03473-7471 4 
1972 £ 

01672-423 4 
1981 f 

05907-199 4 
1978 £ 

05b65-133 7 

2100 0 
CD 

4550 0 
C E 

4450 0 
A CDE 

35000 

O T 

37500 
CDE 

15000 

4250 0 

2200 0 

2500 0 

Den Bosc h 
G K 2 M2 O 

Dinteloor d 
G K 4 M3N 

Loosdrech t 
G K 6 M3N 

Jour e 
M2 

Raamsdonkvee r 
G K 5 H 3 

Eindhove n 
K4 M3 

Drachte n 
FG K 5 M3 

Amsterda m 
M3 

Krimpe n A/ D Le k 
CDEFG K 4 M3 Q 

30000 Katwy k A/ D Maa s 
CD F G K 5 M3 Q 

4850 0 Zwartslui s 
A CDEFG K 6 M3N Q 

59000 Hellevoetslui s 
A CDEFG JK 4 M3N 

35000 Nyker k 
CD F G K 6 M3 

42500 Lemmer 
CDEFG K 4 M2N0P 

2250 0 West  Knollenda m 
A CDE G  K 4 M3N Q 

36500 Liss e 
A CDEFG I  K 5 M3 

3250 0 Ou d Loosdrech t 
A C G  K 5 M3 

8000 0 Hoogvlie t 
CDEFG K 4 M3N0 Q 

4000 0 Dinteloor d 
CD F G K 4 H3 N 

37500 Nieuwegei n 
A CDEFG K 6 M3N Q 

4450 0 Dinteloor d 
A CDEFGH K 6 M3N 

10500 0 Paterswold e 
ABCD FGH K 5 M4N0 Q 

14000 0 Akkru m 
CDE G  I  K 4 M3 

59500 Middenmee r 
A C  EF G K 7 M3N Q 

98000 Hellevoetslui s 
A CDEFGHI  K 7 M3N0 Q 

95000 Aalsmee r 
A2CDEFG JK 5 H3N0 

7900 0 Hellevoetslui s 
A CDEFGHI  K 6 M3N 

18500 0 Franeke r 
CDEFG I  K 7 M3N0 

18500 0 Zwijndrech t 
ABCDEFGH JK 4 M4N0 O 

8900 0 Hellevoetslui s 
A C G  K 6 M4N 

14850 0 Huize n 
ABCDEFGH JK 7 M3N0 Q 

8500 Groninge n 
E G M3 

20000 0 Dordrech t 
ABCDEFGH JK 5 M4N0P R 

29500 0 Maasbrach t 
BC EFGH K 9 M4N0 O 

19500 0 Ur k 
ABC3EFG K10M3 OP 

7900 0 De n Helde r 
CDE G  K 4 H3N0 O 

18000 0 Amsterda m 

U 

U 

HL 

HL 

HL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 
Zl 
NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 
U X 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 
U X 

NL 
XY 

NL 

NL 
X 

NL 
U WXY 

NL 
XYZ2 

NL 
U WX 

NL 
V 

NL 
XY 

NL 
X 

NL 
X Z l 

NL 
X Ml 

NL 



Varen met een Princess is een belevenis. 
Van de extra sportieve Rivièra modellen met 
hun opvallende styling tot de ongekende luxe 
van de exclusieve sedan uitvoeringen. 

Komfort, superieure vaareigenschappen, 

zeewaardigheid. Het is allemaal binnen uw 
bereik in het veelzijdige Princess programma. 

Kies uw eigen Princess uit 11 modellen 
van 26 tot 55 ft. Kleurrijke dokumentatie ligt 
voor u klaar. 

Importeur Princess, Moody, Sigma motor- en 
zeiliachiten Eigen internationale service JACHTWERF IJSELMEERb^A HISWA TE WATER nr 450 

Westzeedijk 2-3, Postbus 37, 1398 ZG Muiden. Tel.: 02942-1285, Fax: 4887, Telex: 13207. 

O allp a 
scheep s diese l generatore n 

Rucccftin i 

o 
• 3V2- tot 25 kVA 
• Watergekoeld 
• Gunstige inbouwmaten 
• Bedrijfszekere 

Ruggerini motoren 
• Wereld service organisatie 
• 3V2kVA 12-24-220 volt 

exi b t w / 5 7 1 5 -
• 5 kVA 12-24-220 volt 

exI btw ƒ 6 1 5 6 -
• 8 kVA 220/380 volt 

exI btw ƒ 8 971 , -
• 12 kVA 220/380 volt exI btw 

ƒ10 391 . -

allpa Q 

O 
Type RM 80/C-1 

3,5kVA/5 7 1 5 -

verschuu r diese l b.v. 
Muntweg 61, 6532 TH Nijmegen 

Tel 080/566666, Telex 48596 
Ambachtsweg 5, 2222 AH Katwijk aan Zee 

Tel 01718/22808/222809 O 

POLYESTER 
SCHEEPSREPARATIE 

Jachtspultwerk 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 
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KLEIN 
VAARBEWIJ S 

len l l 
KUSTNAVIGATI E 

MARIFOON 
De Koninklijk e Nederlandsch e Motorboo t Club 
gaat ondanks de onzekerheid over het wel of niet 
verplicht stellen van het Klein Vaarbewijs gewoon 
door met het organiseren van avondcursussen voor 
dit diploma. 
Immers onze opleiding is niet primair gericht op het 
behalen van een papiertje maar op uw eigen 
veiligheid en die van uw medewatersporters. 

Als grootste opleider voor het 

Klein Vaarbewij s 
met verreweg het hoogste percentage geslaagden 
voor het officiële diploma organiseren wij deze 
winter weer onze bekende cursussen. De kosten 
bedragend 175,-voor 8 avonden. 

Ook starten wij binnenkort weer met de opleiding 
voor het 

Verplicht e Marifoo n Examen . 
Het afgelopen jaar sloten nagenoeg alle 
deelnemers onze cursussen succesvol af met het 
behalen van het officiël e diploma. 
De kosten bedragen f 125,- voor 4 avonden. 

Onze ervaren docenten zullen tevens de door velen 
zeer gewaardeerde cursussen 

Kustnavigati e 
verzorgen. De kosten bedragen f 175,- voor 8 
avonden. 

Vanzelfsprekend staan onze cursussen open voor 
leden en niet-leden. 

Voor nader e informatie : 

K.N.M.C. 
Vredenburg 24 IV, 3511 BB Utrecht, 

Tel. 030-315842 

\ -'S-. / 
0-J. >3> ̂ ^ 

IVECO 
scheepsdieselmotor 

8061M05107kW(145Dk) 
...uit een motorenprogramma met een 

vermogensrange van 40-485 kW (55-660 pk) 
bezit een aantal uitzonderlijke eigenschappen 

8061M - robuust en zeer 
lange levensduur  door de 
grote cilinderinhoud van 
bijna 6 liter en de lage zui-
gersnelheid van 11.5 m/sec. 

8061M - buitengewoon 
economisch óók bij  lage 
toerentallen door het 
lage brandstofverbruik 
van max. 238 gr/kWh 
bijvollasten 220 gr/kWh 
bij lagere toeren tallen. 

8061M-uiterst rustig 
lopend en geluidsarm 
door zijn 6 cilinders met 
een max. toerental van 
.'JOOOomw/min. 

8061M-geweldige 
krachtbron door het 
machtig motorkoppel 
van 450 Nm bij 1600 
omw/min. 

8061M  - compact en 
licht door zijn geringe 
afmetingen met een in-
houwhoogte van 70 cm 
en gewicht van 480 kg. 

8061 .M  - grote zekerheid 
en betrouwbaarheid vanwe-
ge uitgekiende techniek -
en een perfect motorbeveili-
gingssysteem. 

8061M - optimale service door 
l'] ] dealers aan de Middellandse 
Zee, 21 aan de meren en rivie-
ren in Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk en 8 dealers in 
Nederland. De landelijke j 
servicedienst van Landré 
staat daarnaast nogeen.s 
24 uur/dag paraat. 

IVECO dieseimo- / 
toren vinden ^^  S*"̂ * -
wereldwijd / 
hun toe- /^ Plaats 

'^y'  IVECO 

8061M-hoogste kwali-
teitsnorm door 70 jaar 
ervaring in het bouwen 
van dieselmotoren. 

yQ Impo 

/ 
/ 

/ Ik ben 
/ ' geïnteresseerd 

'/^ in IVECO-
scheepsdieselmotoren /r) Importeur voor 

/ I B Landré-Ruhaak 
^ 9 Motoren B.V. 

Lange Dreef 10, 
4131 NH Vianen 

Tel.: 03473-61212 

Naam: 

/ / SCHEEPSÜJISM 
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Waterstraal als voortstuwing (3 en slot) 

Schroe f tegenove r jet 
Waterstraal als voortstuwing (3 i 

Schroe f tegeno 
Peter. D. Prins wijdde zijn afstudeeropdracht aan de Noor-
delijke Academie voor Scheepvaart en Techniek aan de 
waterstraalaandrijving. Hij  heeft deze scriptie, die niet 
alleen zeer actueel was, maar ook zeer leerzaam, in drie 
artikelen voor Motorboot samengevat. Het laatste deel publi-
ceren wij hierbij. Het eerste en tweede deel stonden respectie-
velijk in het juli-  en augustusnummer. 

De discussie over de voor- en 
nadelen van zowel de water-
jet als de scheepsschroef 
duurt voort. Zij splitst zich 
vooral toe op de belangrijke 
vraag naar het rendement, 
gerelateerd aan het brand-
stofverbruik. Het grote pro-
bleem dat zich daarbij voor-
doet is: hoe twee voortstu-
wingsystemen met elkaar te 
vergelijken die beide eigen ei-
sen stellen aan motor en 
romp. 

De grafieken hierbij zijn de 
weerslag van zo'n vergelij-
king tussen een waterjet en 
een hekaandrijving. Beide 
voortstuwingsystemen wa-
ren geplaatst in twee gelijke 
rompen, werden aangedre-
ven door twee gelijke moto-
ren en de metingen werden 
verricht onder gelijke belas-
tingen. Elk systeem stelt, zo-
als gezegd, eigen eisen aan de 
romp en de motor; omdat in 
dit geval met twee gelijke 
rompen en motoren is ge-
werkt, is alleen daardoor al 
het beeld scheefgetrokken. 

Om toch een indicatie te kun-
nen geven, is een vergelijking 
gemaakt tussen twee 18-
voets Cobalt-drieromp-
speedboten, de een uitgerust 
met een Marin 245 sterndrive 
en de ander met een O MC 
245 waterjet. Beide installa-
ties werden aangedreven 
door een zelfde V8-motor. 
Onder dezelfde belasting ga-
ven de metingen bij volgas 
een iets hogere topsnelheid 
voor de sterndrive aan. De 
waterjet gaf en betere accele-
ratie te zien, totdat in de pla-
neerfase de sterndrive door 
een kleinere lateraal opper-
vlak, weer sneller accele-
reerde. 

De snelheid waarbij beide 
schepen begonnen te plane-

ren was eveneens verschil-
lend. De waterjet zat langer 
in de semie-planeerfase en 
kwam pas in plane bij een 
snelheid van vijfentwintig 
mijl per uur. De sterndrive 
deed dat al bij twintig mijl per 
uur. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk het verschil in 
de voortstuwingslijn bij bei-
de systemen, waarbij de boeg 
van het bootje dat wordt aan-
gedreven door de waterjet, in 
het water wordt geduwd en 
meer weerstand ondervindt. 
Ook de opwaartse kracht ter 
hoogte van de inlaat, draagt 
tot dit effect bij. Het brand-
stofverbruik van de waterjet 
ligt hoger, al is het verschil op 
topsnelheid klein. Dat de jet 
van weinig betekenis is voor 
de weerstand die wordt on-
dervonden, blijk t uit de me-
tingen bij belading. Met 
meer dan zes mensen aan 
boord komt het bootje met de 
sterndrive niet meer in plane; 
de 'hump' is te groot gewor-
den en de aandrijving krijgt 
het schip niet over de boeg-
golf getild. De waterjet daar-
entegen verliest slechts 5,5 
mijl per uur en het toerental 
daalt bij een belading van 1 
tot 6 man slechts 33 toeren 
per minuut. 

Een test met een ander 
scheepje geeft mooi aan wat 
het verschil kan zijn wanneer 
de romp al dan niet is aange-
past aan de voortstuwing. In 
dit geval werd een 26 voet 
lange Monark, een werkboot, 
eerst getest zonder aanpas-
singen aan de romp. Daarna 
werden de hoeken van de 
klimmen verscherpt om wat 
meer opwaartse kracht bij de 
boeg te krijgen en werd het 
zwaartepunt ongeveer twaalf 
inch naar achteren ver-
plaatst. Daartoe werd een 
tussenas weggehaald en de 

motor rechtstreeks aan de jet 
gekoppeld. Door deze kleine 
ingrepen nam de topsnelheid 
met drie mijl per uur toe tot 
dertig mijl . Ook begon het 
bootje nu bij een lagere snel-
heid te planeren. Dit was 
eerst tweeëntwintig mijl per 
uur het geval en na aanpas-
sing bij achttien mijl per uur. 
De tijd die bij volgas nodig 
was om de planeerfase te be-
reiken, werd verkort van een-
entwintig tot zestien secon-
den. Het brandstofverbruik 
bleef daarbij hetzelfde. 
Het opsommen van voor- en 
nadelen van de twee syste-
men is ook hachelijk, omdat 
de toepassing waarvoor het 
schip is bedoeld, een grote rol 
speelt. Wat voor het ene schip 
een voordeel is, kan voor het 
andere een nadeel zijn. Inte-
ressant is wel een aantal ont-
werpen met waterjetvoort-
stuwing nader toe te lichten. 

Jet Cat 
In 1980 begon KaMeWa met 
het installeren van waterjet-
units in een aantal dertig me-
ter lange catamarans, ge-
bouwd door Karinteknik in 
Zweden. Eerst was het proto-
type uitvoerig getest (Van de 
resultaten is voor deze reeks 
artikelen gebruik gemaakt 
om een en ander te verduide-
lijken). De catamaran, de Jet 
Cat PC 3000, was voorzien 
van twee KaMeWa 60 S 62/6 
waterjet-units. Zij werden 
aangedreven door twee 
M T U 12V 396 TB 83-moto-
ren van 1560 pk, aan elkaar 
gekoppeld via een flexibele 
koppeling en een keerkoppe-
ling/reductie. Er werd geen 
gebruik gemaakt van tussen-
assen, zodat de installatie 
compact kon blijven. 
Een aantal van deze catama-
rans vaart inmiddels als veer-
boot rond Hongkong. De 
schepen maken ongeveer 
drieduizend draaiuren per 
jaar, wat neerkomt op een ge-
middeld gebruik van acht 
uur per dag. De ervaringen 
zijn positief Er varen zelfs al 
waterjets met meer dan ne-

genduizend draaiuren waar-
bij van cavitatie-erosie niets 
meer is te constateren. 
De eigenaar van de veerbo-
ten, de Hongkong-Macao 
Hydrofoil Co., zegt met de 
door waterstraal aangedre-
ven schepen veel minder last 
te hebben van de rommel die 
in de haven ronddrijft dan het 
geval was met schepen met 
een schroef Beschadigingen 
komen veel minder voor en 
verstoppingen kunnen ge-
makkelijk van binnenuit 
worden verwijderd. De ma-
noeuvreerbaarheid is uitste-
kend, het brandstofverbruik 
aanvaardbaar. 
Ook het mechanische gedeel-
te geeft geen reden tot klagen, 
al zijn aan de hand van de 
ervaringen die met de eerste 
serie van deze schepen is op-
gedaan, inmiddels wel enkele 
verbeteringen aangebracht. 
Zo zijn zinkanodes anders ge-
plaatst om de kathodische 
bescherming te verbeteren en 
is de voorste lagerafdichting, 
die oorspronkelijk bestond 
uit een rubberen lipseal, ver-
vangen door een pakkingbus. 
In 1984 kwam Marinteknik 
met een vergrote versie van 
de PC 3000, de PV 2400. De-
ze is 33 meter lang, uitgerust 
met dezelfde waterjet-units 
en wordt aangedreven door 
twee M T U 1180 kw diesels. 
Bij een waterverplaasting 
van 92 ton bereikt dit schip 
een snelheid van 32,2 kno-
pen. Het wordt gebruikt als 
veerboot en als werkboot. 
Vooral met de werkboot zijn 
goede ervaringen opgedaan, 
met name bij het varen in de 
buurt van booreilanden. 
Hier moet vaak met hoge ver-
mogens worden gemanoeu-
vreerd, wat bij schepen met 
een schroef vaak problemen 
oplevert wat betreft de reduc-
tie, de tandwielkast of de 
keerkoppeling. Met de wa-
terjet bestaan deze proble-
men niet. 

Damen Stan Patrol 2600 
De waterpolitie van Hong-
kong heeft vijftien patrouille-
vaartuigen van 26 meter in 
gebruik, die zijn gebouwd 
naar een ontwerp van 
scheepswerf Damen in Go-
rinchem. Deze schepen, van 
het type Damen Stan Patrol 
2600, hebben een centraal ge-
plaatste waterjet-unit, in 
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combinatie met twee ernaast 
opgestelde scheepsschroe-
\en. Het voortstuwingssys-
teem bestaat uit twee M T U 
12V TC 83 motoren, die twee 
scheepsschroeven met vaste 
sfKjed aandrijven, en een 
Mercedes 424 A motor, die 
\ i a een reductie een KaMe-
\Va 45 S 62-unit aandrijft. In 
tegenstelling tot de situatie 
op veel andere schepen, waar 
bij zo'n opstelling de vvaterjet 
vaak als 'booster" wordt ge-
bruikt, is hier de waterjet ont-
worpen om de dienstsnelheid 
van negen knopen te onder-
houden bij een toerental van 
2100 omwentelingen per mi-
nuut en een vermogen van 
455 pk. Voor de hogere snel-
heden worden de twee 
scheepsschroeven bijgezet, 
waardoor het schip een maxi-
male snelheid kan bereiken 
van 25,9 knopen bij een totaal 
vermogen van 3331 pk. 
Loopt het schip alleen op bei-
de scheepsschroeven, dan is 
de snelheid 23,9 knopen. 

De waterjet gaf bij trekproe-
ven een gemeten trekkracht 
van 35 KN bij 455 pk. Omdat 
om verschillende redenen de 
waterjet laag in het schip 
moest zitten, is het ontwerp 
van de romp hieraan aange-
past en houdt de vlaktilling 
op bij de spiegel. Ook is de 
waterjet zelf aangepast om 
een minimale weerstand te 
bereiken. 

Boeing 929 Jetfoil 
Van de Boeingjetfoil 929 va-
ren er inmiddels zeker 23 
rond. De schepen worden 
voortgestuwd door twee Roc-
ketdyne Powerjet 20 water-
jets, die op hun beurt worden 
aangedreven door twee De-
troit diesel Allison 501-K20A 
gaslui bines met elk een 
maximaal vermogen van 
3840 pk. Bij dat vermogen 
verpompen beide waterjets 
een totaal van 181 kubieke 
meter water per minuut. Dit 
geeft de Jetfoil een kruissnel-
heid van 45 knopen. De 
Boeing Jetfoils worden ge-
bruikt als veerboot en varen 
onder andere in de 3,65 meter 
diepe wateren tussen Hong-
kong en Macao, tussen het 
eiland Sado en Niigate in Ja-
pan, tussen Dover en Oosten-
de in Het Kanaal, tussen Te-
nerife en Las Palmas op de 

*• Raceboot met letaandnjving. 

Canarische eilanden en in In-
donesië. 

De in dienst zijnde schepen 
hebben in totaal al meer dan 
een miljoen mensen vervoerd 
en er samen al meer dan vier-
honderdduizend draaiuren 
opzitten. Het ontwerp van de 
Jetfoil til t boven een bepaal-
de snelheid de romp boven de 
golven uit, waardoor de 
weerstand sterk afneemt. De 
stand van de 'foils', de hoogte 
van de romp boven de golven 
en de hoogte van de golven 
worden via sensoren in een 
computer gevoegd. Vervol-
gens regelt dit 'brein' auto-
matisch de juiste afstel-
lingen. 

In de buurt van de haven 
worden de foils hydraulisch 
omhoog geklapt en wordt de 
aandrijving verder verzorgd 
door een hulpschroef, aange-
dreven door een dieselmotor. 
De diepgang wordt dan gere-
duceerd tot slechts zes voet. 
Met de foils onder het schip 
kan de Boeingjetfoil binnen 
twee minuten op de snelheid 
zitten waarbij de krachten op 
de foils zo groot worden, dat 
deze het schip uit het water 
tillen. Bij een snelheid van 43 
knopen is de draaicirkel min-
der dan vijftienhonderd voet. 
Het schip kan dicht in de 
buurt van kleinere schepen 
varen omdat de foils maar 
weinig zuiging veroorzaken. 
De schepen bieden plaats aan 
driehonderd passagiers. 

Medina-klasse 
Bij de Koninklijk e Zuidhol-
landse Maatschappij voor 
het Redden van Schipbreu-
keUngen (KZHMRS) is 
sinds april 1984 de redding-
boot Koningin Beatrix in ge-
bruik. Het schip is gebaseerd 
op de in Engeland ontwikkel-
de Medina-klasse en wordt 
voortgestuwd door twee PP 
140 waterjets, die worden 
aangedreven door twee Per-

kins-motoren van driehon-
der pk. Het schip kan een 
maximum snelheid halen 
van 26,2 knopen. De belang-
rijkste afmetingen zijn: leng-
te over alles 12,7 meter, 
breedte 4,7 meter en diep-
gang 0,61 meter. De Medina-
klasse staat voor een grote 
'rigid inflatable', wat wil zeg-
gen dat deze schepen een vas-
te romp hebben, met daar 
omheen een opblaasbare 
rubberen ' tube'. 
Het brandstofverbruik van 
de diesel is bij vol vermogen 
ongeveer 120 liter per uur, 
wat het schip met een volle 
brandstoftank een actieradi-
us geeft van ongeveer twee-
honderd zeemijlen. Dat staat 
gelijk met zeven tot acht uur 
varen. Door de aanwezigheid 
van de tube gaat de redding-
boot behoorlijk wreed over de 
golven en na acht uur is de 
bemanning wel aan aflossing 
toe. 

De Koningin Beatrix is als 
reddingboot met water-
straalaandrijving overigens 
geen primeur voor de red-
dingmaatschappij. Rond de 
eeuwwisseling werd dit sys-
teem van voortstuwing ook al 
op enkele schepen naar En-
gels ontwerp toegepast. 

Conclusies 
Bij velen staat de waterjet 
nog te boek als inefficiënt en 
behept met een aantal defec-
ten en zwakke punten. Deze 
zijn echter al lang niet meer 
van kracht. Waterjets wor-
den vaak veroordeeld op ba-
sis van tests van vele jaren 
geleden, met schepen waar-

van romp, motor en water)et 
niet op elkaar waren afge-
stemd. 
Wordt nu voor een waterjet 
gekozen, dan zal de reden 
daarvoor soms zijn gelegen in 
de lage aanschafkosten of het 
rendement. De belangrijkste 
argumenten zijn echter de 
praktische voordelen als de 
veiligheid, de geringe diep-
gang, de sterk verminderde 
kans op het oplopen van be-
schadigingen. Hoewel in ver-
gelijking met de scheeps-
schroef een 'nieuwkomer', 
kan de hedendaagse waterjet 
wat het rendement betreft, al 
redelijk goed concurreren. 
Bovendien zijn er, gezien de 
relatief korte ontwikkeling-
stijd tot nu toe, voor de water-
jet nog verbeteringen te ver-
wachten. 

Doordat vooral de kleinere 
waterjets in steeds grotere 
aantallen worden gefabri-
ceerd, mag worden verwacht 
dat zij ook steeds goedkoper 
zullen worden en als gevolg 
daarvan steeds beter zullen 
kunnen concurreren met de 
andere voortstuwingsyste-
men. Voor de grotere water-
jets geldt, dat zij door de gro-
tere gietstukken en de lagere 
produktieaantallen, nog al-
tij d relatief duur zijn. 
De situatie lijk t open te staan 
voor het ontwikkelen van sys-
temen die werken op het 
grensvlak tussen scheeps-
schroeven en waterjets, 
waarbij dan het hoge (lage 
snelheids-)rendement van de 
schroef, wordt gecombineerd 
met de praktische voordelen 
van de waterjet. 

* Schets van de Koningin 
Beatnx. 
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ET SCHIP ^ 
Uw DROMEN 

HEEFT U ALTIJD AL EEN BEPAALDE BOOT IN GEDACHTEN GEHAD? 
Een schip dat prachtig is ontworpen, dat stabiel is en zeewaardig. w^aarmee varen een plezier is. Bij 
de aanschaf van een Sea Ray zult u tot de aangename ontdekking komen dat deze kwaliteiten en 
concepten door de hele boot zijn doorgevoerd. 
Of het nu gaat om onze sportieve 160 Bow Rider, onze majestueuze 460 Express Cruiser, of één van 
de meer dan andere 30 modellen, u zult altijd tot de conclusie komen dat Sea Ray boten bepaalde 
kenmerken gemeen hebben; zoals een gestroomlijnde vormgeving, superieure 
prestatiekarakteristieken en hantering. Andere kenmerken geven u extra zekerheid door toepassing 
van superieure technologie in zowel ontwerp, produktie als duurzaamheid. U staat versteld van de 
efficiënte ruimtebenutting en het comfortabele interieur. 
Wij garanderen dat iedere Sea Ray een voorbeeld is van het soort vakmanschap dat cai dergelijk 
jacht uniek maakt, waardoor dromen realiteit worden. 
Neem vandaag nog vrijblijvend kontakt op met uw 
Sea Ray dealer. ^ 

I f is isn't a Sea Ray, you've missed the boat." 

Sea Ray Boats. Inc.. 26t«Sea Rjv Blvd., Knoxvflle.TN 3791-1 USA. 
Soa Riv IntenutioiulTelex No. 6821Xltl. CKeral tor wcrdd verkocht. 
Import ai distrihitic voor Sederiiuid: Aric de Boom b v., 
OudLoosdrechtsedtjk \«S. Loosdrecht. Tel: (12158-4514. 

A Bmnswick Company 
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^^  BenmuwBAÊVE  iviaroR 
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Bukh motoren hebben een 
zee van betrouwbaarheid en degelijkheid 
opgebouwd. Duizenden watersporters 
weten daar alles van. Diesel Danko 
(voorheen Bukh Diesel Nederland) en haar 
dealers vertellen u graag, waarom Bukh 
motoren (van 10 tot 48 pk, resp.van 7 tot 35 
kW) juist voor uw jacht de beste oplossing zijn. 

Het vertrouwde  adres  waar 
service  bij  de prijs  is  inbegrepen. 

30 deale 

DANKOBS/ ^~~CK;. -
Postbus 44 2740 AA Waddinxveen Telefoon 01828-16944 Telex 26401 

Èvm'tmevarm 
Distinctie, stijl en prestatie dat 
zijn de eigenschappen van de 
Birchwood TS 37. Een luxe 
motorjacht waar het zowel 
onder- als bovendeks goed 
toeven is. 
Naast deze TS 37 is er ook nog 
de TS 37 'Super Sports' een jacht 
met een uitgelezen romp-
konfiguratie waarmee u 
moeiteloos de hoogste zeeën 
trotseert. 
Zoals met elke Birchwood is het 
laatste woord, kwa afwerking en 
motorvermogen, geheel aan u. 

HISWA TE WATER nr 538 

^t^' 
Verkoop: 
jachthaven Meerzicht 
Herenweg 51-57 
2465 AB Rijnsaterwoude 
Telefoon 01721-8204 
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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 Benchten aan Zeevarenden bekendgestelde wijzigingen op de Hydrografische 
kaarten, uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e Ediue 1988 

weelnntgave nr  29 van de B a.Z (dd. 16 )uli 1988) 

Kit . 

1803 3 
18111 
18114 

B.a.Z. 

368(T) 
372 
369 

• it 
1811.9 
1812 
1812.2 
1812.4 

B.ai 
372 
378 
373 
370 

Kr t 
1812.S 
1812.8 
1812.9 

B.*.Z. 
377 
377 
377 

t 
9 
h 
1 

) 
368<T) Weftenchelde. Schaar  van de Noord. Ondenoekponton «roidt Terlegd. 
Vong B a.Z 118(Ty88 vervalt 
1 Het onderzoekponton Zeekal'  is van pos 51° 25 43'N-3° 55 28'S versleept naar  Hansweert 
2 E>e golfineetboei, nabi] de voormaüge pos van de ponton sub 1, is verlegd naar  pos 51° 23 15V-
4° 10 31 •£ (SE van de ton 71) 
3 Op maandag 22 augustus wordt de ponton sub 1 versleept naar  de Schaar  van de Noord en 
verankerd in pos 51° 23 17'N-4° 10' 37"E De verankermg bestaat uit 4 ankers met een 
kettinglengte van 200 m die worden gemarkeerd door  dnivers De ponton voert de semgevmg 
conform het Scheepvaartreglement Westerschelde 

369 Waddenzee. BUnwe Slenk. Spaiboei verlegd. 
Naar  53° 11 46"N-5° 18 57 E (± 200 m SSW waarts) verplaatsen de sparboel BS 29 

310 Waddenzee. Znidooet Lanwers. Dtijfbake n verlegd. 
Naar  53° 27 19"N-6° 29 54'E (± 75 m W) verplaatsen het dnjfbaken ZOL 21 

312 N v u Terschelling. Wrakdiepte. 
Op 53° 26 5711-5° 15 441; aanbrengen een ondiepte van 13m 2dm 'Wk ' (Hyd krt n een 
ongevaarbjk wrak) 

373 Waddenzee, Kikkertgat . Lichtpaal geborgen. 
VongBaZ 356(Ty88 vervalt 
Op ± 53° 25,2 N-5° 47,3 E is de gezonken lichtpaal VA 1 geborgen en vormt geen obstnicDe meer 
voor  de scheepvaart 

377 Borknm SW knst. Licht . 
Op 53° 34 39"N-6° 39 46' E aanbrengen een licht (lichtstip met vlam) Fl Y 4s 

378 Eenis. Bocht van Watnm (N drempel). Diepte. 
De minste diepte, m dm bi] gem LLWS, bedraagt. 
Middenvaarwaters 19 
Spitsetonskant 21 
Stompetonskant 16 

weekuitgave nr  30 van de B a.Z (dd. 23 jul i 1988). 

Krt . 

1801 1 
18012 

383 
382 

Kr t 
1803 
UO&S 
1807.6 

300 
386 

Kr t 
1811.4 
1811.5 
1812.2 

B.a.Z. 
384(T) 

382 Monding Westerschelde. Wielingen Noord. Püaarboei vervangen door  ton. 
Op ± 51° 25 34'N-3° 27 39 E de E-cardinale püaarboei vervangen door  een E-cardinale stompe 
ton. 

383 S aanloop VSS Kabi j  Texel'. Lichtboei gewijzigd. Racon. 
1 Liggmg gevaarLjk wrak ï 52'45 591^-4 12 50"E 
Even W van bovengenoemd wrak de W-cardinale hchtboei wijzigen m. Q(9)15A en vooxzien van een 
magenta curkel llacon D' 
2 De hchtboei sub 1 voorzien van een magenta cirkel "Racon' 

3S4(T) Zeegat van Tenchelling. Vliesloot. DiiiUiakens gelegd. 
Tot ± emd september  1988 zijn t b v de recreatievaart de volgende gele spitse dnjfbakens gelegd, 
op 
a. 53° 18 26'TJ-5° 06' 38"E, 'S 1', 
b 53° 18' 41 T»-5° 06' 58"E, 'R 3', 
c 63° 18' 52"N-5° 07 14"E, 11 5' 

385 Waddenzee. Vingegat Znider  Spmit. Drüfbakens verlegd. 
a. 53° 18' 13"N-5° 31 43'E (± 150 m S), V 15, 
b 53° 25' 24"N-S° 50' 02"E (± 250 m NW), ZSA 6. 

386 Hellevoetslnis. Marifoo n kanaal in dienst gesteld. 
Op 51° 49 17'N-4° 07 40"E, blj  het hcht (Iso lOs), aanbrengen het manfoonkanaal '74' 

390 Ooetesschelde. Zierikzee. Lichtsectoren gevrijzigd. 
Op ± 51° 37 57 'N-3° 53 28"E de sectoren van het licht (Oc WRG 6s) wijzigen als volgt TC van 278° 
tot m 306°, 'G' tot m 314°, 'W tot m 333°, 'R tot m 350°, 'W door  N tot m 063°, 'G tot m 100°, "W tot m 
133°, "R' tot m 156°, overigens ^W 

391 Westerschelde. Diepte in enige vaarwaters. 
In juni 1988 bedroeg de minste diepte, in dm bij  gem LLWS, m. 

Vaarw langs Hoofdplaat 
Spnngergeui 
Geul Suikerplaat 
ZuidEvenngen 

Kr t B aZ 
1810 404 

1810 404 

Midden-
vaarwaters 

81 
34 

38 

(dd.30)ulil9e8) 

K i t 
1811 
U U 
U U J 

404 
404 
3S4 

Spitse-
tonskant 

37 
27 
2 

47 

Kr t 
1812.4 
U12J 

Stompe-
tonskant 

38 
30 

19 

B,aX 
402 
304 

394 Schiermonnikoog W knst. Obstructie verzand. Ton opgenomen. 
Schrappen 
a. op ± 53° 29 20"N-6° 07 33'E het gevaarcirkeltje Obstn', 
b even W van a de W-cardinale stompe ton. 

402 Waddenzee. Eilanderbalg Betonnug verlegd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53° 27 06'N-6° 20 07 E, groen EB 5, 
b 53° 27 49'H-6° 20 29"E, groen EB 11, 
c 53°28 14'N-6°20 04"E, groen EB 13; 
d 53° 28 39"N-6° 19 52"E. groen EB 17; 
e 53° 29' 15-N-r  20 37-E, groen EB 19; 

53° 26 08"N-6° 19 01 E, rood EB 2, 
53° 26 58"N-r  19 2S"E, rood EB 8, 
53° 29 01"N-6° 20 06"E. rood EB 12, 
53° 29 29TJ-6° 21 20"E, rood EB 14, 
53° 30 00"N-6° 22 33'S, rood EB 18, 
53° 30 16'N-6° 22 48 E, rood EB 20 

404 Meetopstanden Nederland.Vong B a.Z 352/88 
Ondergenoemde meetopstanden (golfmeetboeien) zijn voorzien van een hcht Gp Fl (5) Y 20S 
De door  * aangegeven meetopstanden zijn sedert de vonge opgave geplaatst c q verwijder d 

Vaarwater 
• Vaarw n Den Oever 
'  Vaarw n Den Oever 
• Vheter 
'  Javaruggen 
*  Boontjes 
• Schuitengat Noord 
• Blauwe Slenk 
• Blauwe Slenk 
'  Gnend Zuid 
• Gnend West 
*  Dantziggat 

Pos 
62° 56 S6'N-5°01 13"E 
52° 56 29"N-S°02 22-E 
52° 58 11"N-S°06 27T 
53° 00 39"N-S°09 38"E 
53° 05 14'N-5° 19 56T 
53° 20 39"N-5° 10' 54T 
S3 13' 21"N-S° 14 42"E 
53° 12 33"N-5° 18' 58T 
53° 14' lS"N-5° 16 32"E 
53° 15' 12'N-S"  11 08T 
83° 23'43'H-8° 42 26 E 

Bron 
Verwijder d 
Bema230«8 
Bema 223/88 
Verwijder d 
Verwilder d 
Verwijder d 

227/88 
227/88 
227/88 
227/88 

Verwijder d 

Krt . 
1812 2 
1812 5 

B.a.Z. 
413 
409 

Kr t 
1812 8 
1812.9 

B.a.Z. 
409 
409 

weekuitgave nr  32 van de B a Z (dd 6 augustus 

Krt . B.a.Z. 

18121 408 

413 Waddenzee. Dantziggat Drijfbaken s verlegd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53° 22 55"N-5° 46 23 "E (± 250m W), rood DG 10, 
b 53° 22' 46"N-5° 47' 05"E (± ISOm SE), rood DG 12, 
c 53° 22' 44'N-5° 47 22"E (± 250m W), rood DG 14, 
d 53° 23' 02"N-5° 47 50"E (± lOOm SW), rood DG 16, 
e 53° 23' 25"N-5° 45 50"E (± 260m ENE), groen DG 11, 
f 53° 22 44"N-5° 46 54'S (± 150m SW), groen DG 15, 
g 53° 22' 49"N-5° 47' 32'E (± 350m SW), groen DG 17 

408 VSS Terschelling - Duitse Bocht'. Lichtsehip vervangen door  lichtboei wrakken. 
Op ± 53° 47 5 'N-S"  22 1 E het hchtschip Borkumri f vervangen door  een RWVS pilaarbchtboei met 
bol en voorzien van een magenta cu'kel "Borkumnf f Oc(3)15s Racon 

409 Monding Eems. Wrakken. 
1 De volgende wrakdiepten wijzigen, op 
a ± 53° 41 4"N-6° 41 6"E, 6 m 6 d m i n 6 m l d m afgedregd, 
b ± 53° 29' 6'T<-6° 49 8"E, 8 m 1 dm m een symbool voor  vuile 

grond '(8,2 m)', 
c ± 53° 34 0"N-6° 40' BT, 12 m 7 dm in een symbool voor  vuile 

grond, 
d ± 53° 40 SV-er 54 r'E , I m 4 d m m 0 m 8 d m afgedregd, 
2 Op ± 53° 30 2"N-6° 50 1 'E schrappen het ongevaarhjke wrak 

• BERICHTEN AAN DE SCHEEPVAART 
GRONINGEN 
1134 Noord-Willemskanaal. Oponthoud scheepvaart 
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de luhanabrug bij  km 26,8 m het Noord-Willemska-
naal te Grcmngen. dient de scheepvaart tot 12 september, of zoveel korter  als mogelijk of zoveel 
langer  als nodig zal bhjken, rekenmg te houden met emg oponthoud Openmg van de brug zal 
geschieden nissen 06 OOen 07 30uur, 13 OOen 14 OOuur  en 17 30en 19 OCuur  Tussen09 00en 12 00uur 
en 14 00 en 16 00 uur  zal de brug alleen bediend worden als de werkzaamheden dit toelaten Voor 
kleinere schepen is een doorvaarthoogte van 3,00 m en een doorvaartbreedte van 5,00 m door  de 
aanbnig (vaste overspanning) beschikbaar 

1135 Rasqaerdermaar  Stremming te Rasquert 
In verband met de vervanging van de draaibrug te Rasquert (gem Ballo) door  een vaste brug, zal het 
Rasquerdermaar  aldaar  voor  al het doorgaande scheepvaartverkeer  zijn gestremd Deze stremmmg 
geldt tot 1 mei 1989, of zoveel korter  als mogelijk of zoveel langer  als noodzakelijk zal bhjken 

FRIESLAND 
1160 Zijlxoede Gondelvaart 
De scheepvaart op de Zijltoede is gestremd in verband met het houden van een g<»idelvaait op 
9 september  1988 op het traject Zi]lroedebrug-Oude Lemsterslms, vanaf 20 00 uur 

UTRECHT 
1140 LekkanaaL Werkzaamheden Pziases Beafarixslnis te menwegein 
In verband met het verwisselen van de noordoostelijke sluisdeur  van de Prinses Beatrucsluis m het 
Lekkanaal te Nieuwegem. is de oostelijke schutkolk gestremd van maandag 29 augustus te 07 30 uui 
tot vnjdag 16 september  1988 te 16 30 uur  De scheepvaart dient m bovengenoemde penode 
rekerung te houden met enige vertragmg 

1179 Merwedekanaal benoorden de Lek. Venuenwen van de bedieningmkacten en bedrading 
Tan de Zmderslais te Nienwegein 
Van maandag 26 september  te 08 00 uur  tot vnjdag 7 oktober  1988 te 17 00 uur  zullen onderhouds-
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Zuidersluis te Nieuwegem Gedurende genoemde 
penode is de Zuidersluis voor  de scheepvaart gestremd Schepen met bestemmmg Nieuwegem 
dienen te schuiten via de Komnginnenslms 

NOORD-HOLLAN D 
1100 Zaan Stremming Wilhelminasluis Ie 7a»ndam 
In verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bodem van de Wilhelirunaslui s 
te Zaandam, gemeente Zaanstad, zal de scheepvaart door  deze sluis worden gestremd m de 
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volgende peiKxlen. 
vrqdag 2 wnHfnher te 20 00 uur tot mund iQ S Mptember te 06 00 uur en 
vnjdag 9 • nimmiliiii te 20 00 um tot maandag 12 s^xember te 06 00 uur. of z o nd kenter als 

mogelgk of langer ala noodiakelqk sal blqkea 
Op de zondagen 4 en 11 nptemberalTOOfde recreanevaait een beperkt schutprograimna gelden. 
'e weten van 18.00 tot 19i)0mr. De doonaaitbreedte is dan maximaal 5,00 m. De openingstqden van 
de bmggen over de Zaan worden aandeae sclmttqden aang^Mst 
Op de merdagen 3 en 10 september I9B8 zal aflankelqk Tan de weikiaimheden beperta wocttei 
gueOiL Er d un dan echter rekening te worden gehooden met aanarniigTre wartiTnden 
De adnepvaait tar plaaiae dcior de Oodeaims zal nonnaal doorgang Tinden. De doorraaitgegevens 
van deie duia hnden ah Tolgt 
- lengte dmifrnft- 27.40 m. 
- bned ie dtsdcolk 5.00 m. 
- diepte m de shiiskolk =2.00 m. 
- doorraaztboogte <mder de bruggen :=3,30 m. 

Gedurende genoemde penode wordt geadviseerd met schepen van kleinere afmetingen dan 56 x 
1 4 m e n 6 4 x 7 m te varen via het pand Alkmaardermeer-Purmerend-Amaerdam. De hoogte van de 
vaste brug m deze route bedraagt :!: 7.00 m. 

1113 Afgesloten-IFOranjeshiizen. Strwnming Zaidezmlnia 
Wegens werkzaamheden zal de Zmdersluis van de Oranjesluizen te ScheUmgwoude m de navelen-
de perioden voor de scheepvaart ajn gestremd 
1 maandag 5 en dinsdag 6 september van 06 00 tot 18 00 uur, 
2 maandag 12 september te 06 00 uur tot donderdag 15 september te 06 00 uur, 
3 In de nachten van donderdag 15 t m zaterdag 17 september 1988 van 20 00 tot 06 00 uur 
Voor alle stremmmgen geldt, dal zi] of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakehjk 
zullen duren Het schutverkeer via de Noorder- en Middensluis zal gedurende deze penoden 
mogehjk vertraging oplopen 

1124 Zaandam. Stremming Conpnre 
In verband met de aanleg van een brug tussen de provmciale weg en het ponteüand zal de Coupure, 
gelegen m de provmciale weg langs de Oude Zeehaven te Zaandam tot 1 maart 1989 voor alle 
vaartuigen zijn gestremd 
Gedurende de stremmmgspenode van de Coupure bhjft de Oude Zeehaven voor de scheepvaart 
toegankelijk De stremnungsduur kan zoveel korter of zoveel langer worden als mogehjk c q 
noodzakelijk is 

1169 Amsterdam^Prinsengracht. Stremming i.T.m. Pxinsengrachtconcert. 
In verband met het op vnjdag 26 augustus of zaterdag 27 augustus 1988, afhankehjk van de 
weersomstandigheden, te houden Pnnsengrachtconcen 1988. zal de Prinsengracht ter hoogte van 
Hotel Puhtzer. Prinsengracht 315/331 te Amsterdam, op éen van bovengenoemde data van 19 00 tot 
24 00 uur voor de scheepvaart zijn gestremd 

1171 NoordhoUandsch Kanaal. Extra bediening Kogeipolderbrag 
De Kogerpolderbrug, gelegen over het NoordhoUandsch Kanaal nabij West-Graftdijk, zal m de 
volgende twee penoden twee uren langer voor de scheepvaart worden geopend 
1 van vrijdag 2 tm zondag 4 september tot 21 00 uur en 
2 van vnjdag 9 t/m zondag 11 september 1988 tot 21 00 uur 
Deze extra openmgstijden houden verband met de stremnung van de Wühelminasluis te Zaandam 

1180 Noordzeekanaal. Stremming Middenslnis te IJmniden 
De Middensluis te IJmuiden zal van 12 september te 07 00 uur tot 16 september te 18 00 uur, of zoveel 
korter als mogelijk of zoveel langer als nodig zal bhjken. wegens onderhoudswerkzaamheden zijn 
gestremd 

1181 Weespertrekraart. Verwijderen/leggen zinker te DuiTendrecht. Aanvullmg 
In aanvulling op scheepvaartbencht nr 216/2072 dd 27 november 1987.betreffende de bouwvan een 
brug over de Weespertrekvaart te Duivendrecht, wordt het volgende bekendgemaakt 
1 Op vnjdag 26 augustus, wordt een oude zmker verwijderd 
2 Op vnjdag 2 september 1988. wordt een meuwe zmker gelegd 
In verband hiermede zal de vaarweg ter plaatse, van vnjdag 26 augustus te 07 00 uur tot zaterdag 27 
augustus te 06 00 uur en op vrijdag 2 september van 07 00 tot 12 00 uur, zijn gestremd. 

1186 Naoemasche Vaart. Extra bediening twee provinciale bruggen 
In verband met de strenuning van de Wühelminasluis te Zaandam tijdens de weekeinden van 3 en 4 
alsmede van 10 en 11 september 1988, zullen de twee provmciale bruggen over de Nauemasche 
Vaart te Krommenie en Westzaan op zaterdag en zondag 3 en 4 alsmede op 10 en 11 september 
worden bediend als op werkdagen (door één brugwachter), met dien verstande dat de openmgstij-
den vallen m de penoden waann de Vaartbrug te Krommenie op zaterdag en zondag wordt bediend, 
dus van 10 00-12 00 en van 14 00 tot 18 00 uur 
De doorvaarthoogte van deze twee bruggen m gesloten stand bedraagt ca. 2,70 m. 

1187 Slootvaart. Geen bediening Schagerbmg 
In verband met de bouw van een fietsbrug over de Slootvaart naast de Schagerbmg bij Middeiimeer 
zal de scheepvaart tot 30 augustus 1988, of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakehjk, 
zijn gestremd voor vaartuigen die de gesloten brug met kunnen passeren (doorvaarthoogte KP + 2,60 
m) 

ZUID-HOLLAN D 
1071 Rün-Schiekanaal. Oponthoud scheepvaart 
In verband met het uitvoeren van verfweïkzaamheden aan de Hambrug te Delft, zal de scheepvaart 
rekerung dienen te houden met oponthoud van maximaal anderhalf uur, op werkdagen tussen 07 00 
en 16 00 uur, m de penode van 29 augustus tot 17 september 1988. of zoveel korter als mogehjk of 
zoveel langer als nodig zal bhjken Tevens wordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van een 
werkschuit m de doorvaartopemng 

1188 Haringvliet/Binnenhaven Stellendam. Evenement Vlaggetjesdag 1988 
i In het kader van het evenement Vlaggetjesdag 1988 is het op zaterdag 27 augtistus 1988, van 12 00 
tot ca 18 00 uur voor de scheepvaart verboden zich m de Binnenhaven van Stellendam te bevmden 
en/of af te meren 
2 De scheepvaart van en naar de Goereese sluis is toegestaan 
3 Aanwijzmgen van de havenmeester en/of ambtenaren van de Rijkspohtie dienen stipt te worden 
opgevolgd 

1189 Hazingrliet. Stremming basctüebrag 
1 In de penode van 29 augustus t/m 6 oktober 1988, worden er conservenngs- en reparatiewerk-
zaamheden uitgevoerd aan de basculebrug van de verkeersbrug. gelegen over het Harmgvüet nabij 
Numansdorp 
2 Als gevolg van deze werkzaamheden kan de basculebrug m bovengenoemde penode met 
worden bediend Zowel boven als beneden de basculebrug wordt het verkeersteken A l lut Bijlage 7 
van het BPR getoond 
3 Nadere mformatie kan worden mgewonnen bij Verkeerspost Dordrecht, telefoon 078-132421 of 
per manfoonkanaal 13 

ZUIDHOLLANDS E 
EN ZEEUWSE STROMEN 
1147 Grevelingen. Versmalling toegang haven Kabbelaarsbank 
In verband met werkzaamheden is de toegang tot de haven Kabbelaarsbank versmald tot 35 m E>e 
versmallmg (onderwaterconstructie) loopt vanaf het rode haveiüicht Dit hcht is gedoofd, terwijl op 
het emd van de constructie een rood hcht is aangebracht, dat de toegang tot de haven markeert 

1193 Znid-VUje/Noord Volkerak. ODderwaterslibmeetapparatnur uitgelegd 
In week 31 wordt voor de duur van ongeveer een half jaar onderwatershpmeetapparatuur uitgelegd 
op diverse posities m de Zuid-Vhje en hett Noord Volkerak 

De apparatuur wordt op de bodem uitgelegd op onderstaande posmes Zmd-Vlqe 
1. 51" 39 29T<-04= 13 ITT ; 
2. Sr 39' 14T<-04= 15 02T: 
3 Sr 38' 36Ti-04= 13 SZX 
Noord Volkerak 
4 opdiTer9eposiliesmeenmeetraaidiekx)ptTannuddenvaarwatertussendebchtboeiNV4enNV 
3 m noordriqke nctatmg tot onder de waL 
5. op d n e ne poaüiea m een meetraai naaen bcdKboei NV 14 en NV 13. 
6 op een poaüe nafaq groene ton D6 1. 
De apparatuur op de poaitiee 1,2 en 3 wordt gedekt door e&i gele stompe ton. de andere posiiies 
wordoiniet gedekt 
Het ankeren erf onderwater meeslepen van vis- of ander gerei is bmnen een straal van 100 m rond 
bovengenoemde posmes verboden 

1194 Westerschelde^Zoid-Saeftinge/BallastplaaL Bestortmgen in zinkertraces 
Tot en met 11 september 1988 vmden er bestortmgen plaats m de zinkertraces De bestortmgen 
vinden plaats op de kentermgen vallende tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na 
zonsonderrgang en bq een zicht van meer dan 1500 m. De bestortmgen worden uitgevoerd door de 
steenstoiter Arka. 
De scheepvaart dient voorzichtig te passererL 

ZEELAN D 
1073 Kanaal door Walcheren. Stremming grote shiis te Vlissingen 
In de penode van 20 september t m 11 oktober 1988 zullen de tandwielkasten van zowel de eb- als de 
vloeddeuren van de grote sluis te Vlissmgen worden gereviseerd 
In verband hiermede is de grote shiis te Vlissmgen voor de scheepvaan gestremd op 
dinsdag 20 september van ca. 1,5 uur voor tot 1,5 uur na het avond HW te Vlissmgen (ca. 20 00 tot ca. 
23 00 uur). 
dinsdag 27 september van ca. 2 uurna het ochtend HW tot 2 uur vóór het middag HW te Vlissmgen (ca 
05 30 tot ca. 13 45 uur), 
dinsdag 4 oktober van ca. l.Smirvoórtot l,5uurnAhetavondHWteVbssmgen(ca.20Mtotca 23 00 
uur). 
dinsdag 11 oktober van ca. 2 uur na het ochtend HW tot 2 uur voor het middag HW te Vlissmgen (ca. 
04 00 tot ca. 12 30 uur) 
De kleme sluis zal, met als maximaal toelaatbare afmetmgen 65 m lengte en 7,70 m breedte, contmu 
worden bediend 
Inhchtmgen kunnen worden verkregen bij de sluismeester te Vlissmgen, manfoonkanaal 22 of 
telefonisch 01184-12372 

GROTE RIVIERE N 
1068 Lek. Bodemonderzoek 
1 Tot emd november 1988 worden met behulp van een over de bodem uitgelegde kabel onderzoe-
kmgen gedaan op de Lek tussen kmr 980 en krru 989 
2 De kabel wordt m genoemde penode op verschillende raaien uitgelegd, doch echter met tneer 
dan maximaal op vier locaties tegehjk en per locatie gedurende éen week. 
3 Over de tijd waarop de kabel m een bepaalde raai hgt is mformatie m te winnen bij de 
Verkeerspost Dordrecht per manfoonkanaal 13 of telefonisch 078-132421 
4 Verzoeke met het leggen/opnemen en de aanwezigheid van de kabel rekenmg te houden, m het 
bijzonder bij eventuele ankermanoeuvres 

1110 Nieuwe Maa^Maaskade. Reparatie kademnnr 
1 Tot en met 28 september 1988. of zoveel langer als nodig, dan wel zoveel korter als mogehjk is, 
zullen er werkzaamheden uitgevoerd worden aan de Maaskade te Rotterdam/Noordereiland tussen 
de palen 41 en 29 
2 Gedurende deze penode is het met toegestaan om op deze plaatsen af te meren 
3 De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van pontons De scheepvaart wordt verzocht 
hmderhjke golfslag en/of zmgmg ter plaatse te voorkomen 
4 Inhchtmgen omtrent deze werkzaamheden kunnen worden mgevronnen bij. Havendienstkantocnr 
Linker Maasoever Oost Telefoonnummer 010-4851761 

1111 Nieawe Maa>/Maaskade. Ligplaatsbeperking 
1 Er worden werkzaamheden mtgevoerd aan de Nfaaskade te Rotterdam/Noordereiland, ten 
oosten van de Nieuwe Willemsbrug, ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel 
2 De werkzaamheden bestaan mt het aanvoeren, met pontons, van heipalen die gelost worden 
nissen de Nieuwe Willemsbrug en de hgplaats van het als zodanig bekend staande Bunkerrama. 
3 In verband met deze werkzaamheden zal de scheepvaart op nog nader te bepalen tijdstippen 
geen gebruik kunnen maken van de, door middel van BPR borden, aangewezen hgplaats 
4 De scheepvaart welke gebruik maakt van deze hgplaats dient derhalve deze plaats op eerste 
verzoek van de bevoegde autonteit terstond vrij te maken 
5 Nadere inhchtmgen kunnen worden mgewonnen bij Havendienstkantoor Linker Maasoever 
Oost, Telefoonnummer 010-4851761 

1116 Geldersche IJsseL Bmgbonw te Rheden. Aanvullmg 
In aansluitmg op en m afwijkmg van scheepvaartbencht tu 117/1025 dd. 4 juh 1988 wordt het volgende 
aan de scheepvaart meegedeeld 
de uitbouw m de nvier de IJssel van de aan de linkeroever gelegen bnigpijler is m b v groene 
vaarwegtonnen buiten de vaargeul gebracht, 
op voorgenoemde uitbouw is tevens een wit rondomschijnend wit hcht geplaatst. 

NOORD-BRABANT 
1024 Haven van Bergen op Zoom. Verkeersmaatregel 
Daar de doorvaart van de openstaande sluis buiten de bedieiungstijden van de brug aan kleme 
schepen, die de brug m gesloten toestand kunnen doorvaren, toegestaan dient te worden, zal daartoe 
een ontheffmg van een mgesteld doorvaartverbod voor kleme schepen dienen te worden aange-
geven 
Gelet op artikel 5 09 en 5 02 van het BPR is besloten de haveiuneester te machtigen bmten de 
bediemngs en door/aarttijden op beide sluishocfden van de Burgemeester Peterssluis het bord E 16 
uit bijlage 7 van het BPR te doen tonen, daarbij de beschikbare doorvaanhoogte van de gesloten 
ophaalbrug aan te geven door middel van een hoogteschaal, zoals bedoeld m artikel G 5.1 uit bqlage 7 
van het BPR 

Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet. Stremming scheepvaart 
In verband met de sloop van de ophaalbrug over de Roosendaalsche en Steenbergsche vUet m de 
weg Steenbergen-Dmteloord zal de scheepvaan ter plaatse zijn gestremd van 29 augustus t/m 9 
september 1988, of zoveel korter als mogehjk of zoveel langer als noodzakehjk zal bhjken 

LIMBUR G 
1191 Znld-WUlenuTaatt, VaaiwegrerainalUng Ie Nederweert 
In verband met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de damwand tussen km 61,275 en 
61,436 aan de rechteroever van de Zuid-Willemsvaart te Nederweert zal tot en met 2 september 1988 
het vaarwater ter plaatse met 7,00 m zijn versmald Tot dat tijdstip is het meren aldaar verboden De 
vaarwegversmalhng en het meerverbod zijn op de oever aangegeven met borden C 5 respectieve-
hjk A.7 uit Bijlage 7 van het Birmenvaartpolitiereglement 

1195 Jnlianakanaal, Doonraazthoogtebeperldiig 
Aanvullmg op scheepvaartbencht nr 87/751 dd 18 mei 1988 
Tot en met 9 september 1988 zullen conservermgswerkzaamheden met behulp van een verfwagen 
worden verricht onder de brug over het Julianakanaal te fiunde (gemeente Meerssen) nabij km 4,650 
De doorvaarthoogte is ter plaatse van de verfwagen beperkt met ca 2,50 m Deze beperking zal ajn 
aangegeven door bord C 2 uit bijlafe 7 van het BPR De scheepvaart dient met vermelde beperking m 
de doorvaarthoogte rekerung te houden. 
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I ^ B I A N C A ^ 
NEDERLAND IMPORT 

^f~^o  Latins van Cy 
uan 787O 

tanoe r 
Het adres voor uitsluitend 1e klas werf schepen. 

Heeg Frieslan d 
HISWA TE WATER nr 206 

MOTORJACHTE N 
RANGER 700, pol , 7 00 m b). '84 3 cil. Vetus D. / 29.000,-
DOERAK, 7.80 m. AK bi.'76, 4 cil. Peugeot D. 40 pk, 
koelkast, zeer goed onderhouden f 40.000,-
AKERBOOMKRUISER , 8.20 m. AK 4 Cil. Mere. D. 40 
pk waaiersteven f 35.000,-
SUPER FAVORIETKRUISER, 9,40 m, AK, 4 cil. 
Peugeot D. 55 pk koelk. echol. davits, waaiersteven, 
mooie klassieke lijn t 60.000,-
GRUNO KRUISER, 9.70 m. bj. '79, 4 cil. Peugeot D. 
55 pk, boegschroef, alum, windscherm, 
dubb hydr.best., echol. koelk davits, 6 slp.pl. in staat 
van nieuw f 75.000,-
AMIRANTE KRUISER, 12.00 m. bj.'76, 6 cil. Daf D. 
105 pk, dubb.hydr.best. rvs reling, 7 slp.pl . douche, 
verw. ruim fam. schip f 75.000,-
LAUWERSMEERKRUISER , 11.20 m. bj.'78, 8 cil. 
Volvo P. 100 pk, teakdek, alum, ramen, 2-mast 
uitvoenng, ankerlier, echol. koelk. walaansluiting f 110.000,-
SUPER VAN CRAFT, 12.60 m, 2x Daf D. 105 pk, 
hydraul. stabilisatoren, radar, walaansl. koelk. douche, 
dinette indeling, evt. met schiphuis f 235.000,-
VALKKRUISER , 13.80 m. NIEUW, 20 vaaruren, 
teakdek achter, rvs reling, getint glas in alum. 
boegschroef, dekwaspomp, buiskap, gastenhut, 8 
slp.pl. hetel. verw. boiler, douche f 50.000,- onder de 
nieuwprijs. 

MOTORSAILER S 
MARINA, 7.50 m, pol bj.'78 teakdek, 1 cil. Yanmar D. 
rolfok, echol. marif. rvs reling, vergrote kuip / 55.000,-
ARGONAUT, 9.60 m., st. bj '76, alum, ramen, 2-mast 
uitvoering, 2 cil Volvo Penta D. closehauled, 
windmeter, kompas, 5 slp.pl. 5 voorzeilen f 56.000,-
L,M.27, pol. b|.'78, 2 cil. Bukh D. rolfok, koelk. marif. 
echol. in zeer goede staat f 75.000,-
MOLENMAKER &  MANTEL RONDSPANT KOTTER, 
NIEUW, 11.60 X 3.62 x 1.45, 6 cil. Daf D. 105 pk, 
2-mast uitvoering, rolreef genua, teak achterdek, rvs 
reling, getint glas in alum ankerlier, pracht ambachtel. 
teak betimmering, koelk. 4-pits gasstel met oven, 
walaansl. 4 accu's, een zeer zeewaardige motorsailer 
met goede zeileigenschappen, prijzen op aanvraag. 

VLETTEN 
MULTIKNIKSPANTVLET , 9.00 x 3.00 x 0.85, bj.'80 , 4 
cil. Status Marine D. AK, alum, ramen, ankerlier, rvs 
reling -i- bolders, zelfl kuip afgew. met teak, verkeerd 
in showroom conditie f 80.000,-
GILLISSENVLET , NIEUW, 11.00 x 3.30 x 1.00, 6 cil. 
Ford D. 105 pk, bakdek uitvoering, dubb.hydr best. 
teakdekken, rvs reling + braiders, ankerlier, alum. 
ramen, stah. in achterkaj. douche, boiler, hetel.verw., 
koelk. ambachtelijke teak betimmering, vakmanschap is 
meesterschap f 275.000,-

Inrull mogelijk. Alle schepen worden bij verkoop op 
de werf gekeurd. Bezoek ons op de natte HISWA. 
Pier 1, ligplaats 206. 
Ma. t/m Za geopend. Koaldijk 10, 8621 CN HEEG, 
tel. 05154-2327, telefax: 05154-3311 
Bovenstaande aanbiedingen zijn slechts een deel van ons aantrad. 
Alle schepen worden bi) verkoop op de werf gekeurd . Op alle schepen 
inruilmogeli|kheid. 
Wij vragen voor de verkoop: Vletten , kotters , motorjachte n v.a. 9.50 
m. dubb . best . kajuitzeilj . v.a. 28 voet . 

Wij bouwen Combi-Kotters 
Combi-Kruisers Combi-Trawlers 

Combi-Zeeschouw 
HlSWATEWATERnr201 

^ H B B S ^ ^ ^ ^ r ^ ^ n ! T ^ ^ 2 slaapplaatsen 

• Onze schepen zijn ingenieus en solide 
geconstrueerd en door onze ruim 30 jarige 
ervaring door en door betrouwbaar 
• Het interieur is geheel aan de wensen van de 
gebruiker aan te passen. 

Al onze schepen zijn geheel compleet 
technisch vaarklaar of als kasko leverbaar. 

Voor inlichtingen en documentatie: 

Jachtwer f en Servicebedrij f 
"DE COMBINATIE"  B.V. 
IWaasstraat 3,3313 CR Dordrecht 
Tel. 078-131871/157929/135559 

schimierdieee n ^ 
Sibi r Siberisc h kou d laat.. . 

DE KOELKAS T VAN TOPKWALITEI T UIT ZWITSERLAND . 
SPECIAA L GEFABRICEER D VOOR UW BOOT. 

Een Sibir-koelkast is een kwaliteitsprodukt met mini-
male buitenafmetingen en maximale binnenruimte. 
Door zijn absoluut geruisloze werking ideaal voor 
plaatsing in leefruimten. Voor zowel de beroeps- als 
de pleziervaart staat Sibir daarom bovenaan het ver-
langlijstje. 

SIBig 
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p. K. F. [nn]^[PD[n]( 

scheepsdieselmotore n 
scheepsgeneratore n 

(JvvcC 

Industr iewe g 30/30a, 

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

t''^^^^^^"'^^**^^^f^'f*_'"^*"»'^'^f»'^i^ 

•  

Uitgevoerd 
in staal, 
rondspant, 
gejoggeld 

Speelman s 
zeil/motorkotte r 
Loa 10 50 10 90 en 

11 70 m 
Leverbaar in diverse 

zeil- en 
'<ymotoruitvoeringen 

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

- 1 
i 

M III-'^ ^  ""  « '"WNVMH*»-

ANKER-TRAWLE R 
• zeewaardige stalen nnotorjachten, leverbaar in 

lengtes van 11 00, 13 50 en 15 00 meter 

• Met of zonder fly-bndge 

• 1 of 2 motoren 

• Als kasko, technisch vaarklaar of geheel 
kompleet 

HISWA TE WATER nr414 

HOF SCHEEPSTECHIEK 
Industrieweg 2-9011 WH Irnsum - Tel. 05660-1910 

NIEUWBOUW-YACHTCHARTER-REPARATIE-OCCASIONS 

Jachthave n 
TERZOOLSTERZIJL (FrI.) 

Fraai gelegen aan Margnetkanaal en Sneekermeer en 
daardoor ideaal voor tochten door Friesland Groningen 

en slechts 2 vaaruren van het IJsselmeer' 

De ideale  thuishaven  (diepgang  ca. 2 m.) 
in  een rustieiie  omgeving. 

Ligplaatsenverhuur, reparaties/onderhoud, zomer-en 
winterstalling, scheepsbenodigdheden, 

jachtbemiddeling 

Eig./expl: . FaiTI. K.C. VLIG . 
Wjitteringswei a b 9011 WJ Irnsum/Terhorne Tel 05668 595 
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Uw 

BOOT 
VERKOPEN 
de beste kansen om uw boot 
te verkopen 

In de 
Grootst e Nederlands e 
Najaars-Occasion-sho w 
1 t/m 30 okt . 
van ± 200/250 gebruikt e bote n en jachte n 

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

tot voorjaar 1989 
• meelopen in onze Nederlandse en 

Duitse advertentie-campagne 
• onze landelijke bekendheid als 

verkooppunt en onze ruim 25 jarige 
verkoop-ervaring 

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

Inbreng mogelijk tot 30 sept. 

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

A Inlichtingen : 

FRIE5CHE 
JACHT-CENTRALE 
Heeg (Fr.) Tel. 05154-2844* 

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

ZELFBOUWPAKKEHE N 
zelf een casco te lassen! 

U kunt natuurlijk 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 12,00 X 3,80 M 
(ook 11 meter) 

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

Riinstraat 12 - Postbus 1)4 - 4190 CC Geldermateen - Holland - Tel 31 3455/71766 -Telex26401 intx S 

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

WOLFF VLET 

Afmetingen: 10.40 x 3.50 x 0.90 mtr. 
De "Wolff vlet" is een uitstekend gebouwde 

multiknikspant vlet met zeer goede 
vaareigenschappen. 

Kom eens lang s voo r een proefvaart ü 

HISWA TE WATER nr 528 

BRANDSMA 
SNEEK 

OuAaat i<ieeo5 ex 
POstxs 1208600 AC 

Hotend 
Telefcon 0615O25000 
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WELLCRAF T - RENKEN - SPIRIT EN SHETLAN D 
SPORTBOTEN, CRUISERS EN ZEEVISBOTEN 

Keuze te over N a U t J C a S p O f t NSCl b V : Rottenburgseweg 15, Middelharnis, tel 01870-3648/6418 telex 26745, telefax 3274 
bil Uw 
importeurs O l T l t Z i g t W a t e T S p O r t i Hoge Rijndijk 83, Zoeterwoude, tel 071-411255 

Spirit V i e s Prijzen vanaf f 9 990,- Wellcraft Antiqua Prijzen vanaf f 38 900,-

Voor lang e levensduur , 
simpe l onderhou d en 
uitstekend e corrosle -

beschermln g advisere n 
wi j uitsluiten d OMC 
Cobr a sterndrive s 

Shetland Saxon Prijzen vanaf f 8 950,- Renken Spitfire 2000 Prijzen vanaf f 24 950,-

25.000m^ 

Als de bladeren van de bomen vallen, moet U Uw jacht met 
een gerust hart in de winterstalling kunnen achterlaten. 
Bij Jachtcenter Elburg kan dat. Naar wens in één van onze 
loodsen (prijs f 58,- m'), in de geïsoleerde loods (f 62,- per m'), 
onoverdekt op de wal (f 24,50 per m )̂ inclusief uit- en weer te 
water, onderwaterschip schoonspuiten, huur bootjuk en B.T.W. 

Wij bieden U alles, wat Uw scheepshart begeert: 
• een kraan met 32 ton capaciteit, • spuitcabines, 
• scheepsonderhoudspecialisten, • watersportwinkel, 
• hogedrukspuiten, • scheepsbokken, • gezellige kantine, enz. 

Maar ook als U overweegt Uw schip te verkopen hebben wij 
voor U ongekende mogelijkheden. Door onze unieke ligging 
hebben wij talloze Nederlandse en Duitse watersporters als 
vaste klant. 

Bovendien kent onze jachtbemiddelingsservice de (internatio-
nale) wegen, die de verkoop van Uw 

„ ^ schip bespoedigen en de prijs kunnen 
opdrijven. 

, Vraag naar onze mogelijkheden en 
j voorwaarden. 

J.P. Broekhovenstraat23, 8081 HB Elburg. Tel. 05250-2800. 

BRINKMA N 
Alweer een onderdeel van ELEKTRIKOM-Schiedam. 

Brinkma n 
Q-BEAM Schijnwerpers , 
een wape n tege n 
de Duisternis . 

• ongekende kwaliteit 
voor een lage prijs 

• schijnwerpers leverbaar 
tot 400 000 candle 
power 

• waterdicht 
• zichtbaarheid tot 20 mijl 
• bereik tot 4 mijl 
• blijft drijven 
• verkrijgbaar in de betere 

watersport winkels 

Bel voor nadere informatie en dealers. 
(Nieuwe dealers welkom) 
ELEKTRIKOM importeur van Brinkman, Lowrance, A P L 

antennes, Si-tex 
leverancier van Icom, Oebeg enz 

VLAARDINGERDIJK 5b 
3117 EA SCHIEDAM 
POSTBUS 501 
3100 AM SCHIEDAM 

LAND - EN SCHEEPSELEKTRONIC A TELEFOON 010-426 48 46/473 62 49 
TELEX 21491 (eicom nl) 
TELEFAX 010-427 08 08 

EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX 
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HISWA TE WATER standn r 11/82 

IN EEN JACHT HOORT 
EEN STIL AGGREGAAT. 
GEEN LAWAAIMAKER 

Zoekt u een super-geruisarm en zuinig dieselaggregaat voor 
220/380 110 of 24 Volf Houwelmg KPM levert precies vifat u 
nodig heeft Wij gebruiken BMW NANNI en HATZ motoren 
Topkw/aliteit met landelijke service Inbouw ter plaatse 
of op onze werf 
Bel voor informatie 
of brochure 

HOUWEUNG 
specialisten in scheepstechniek 

Tei|lingerkade10 2361JN Warmond-tel 01711-10226 

Jachthave n 

"de Kranerweerd" 
Regina - Rheni b v 

Het Oude Diep 4-7, 8064 PN Zwartsluis 

In onze vernieuwde haven zijn ligplaatsen beschikbaar 
zowel open als overdekt 

* Open verbindin g met IJsselmee r en binnenmere n 
* Totaalservice : Nu ook reparaties in staal en hout, 

tevens behandeling onderwaterschip en 
schilderwerkzaamheden 

* Eigen botenlif t en tankstatio n 
* Bar/Restauran t "d e Scheepskajuit "  aan de haven 
* Onderhou d en inbou w van alle n îerken motoren en 

technische installaties 
* Winterstallin g binnen en buiten 
* Ons telefoonnumme r is: 05208-67351 

P n L M yachtin g 
BEMIDDELING IN-EN VERKOOP 
VAN MOTOR- EN ZEILJACHTEN 

Wi j v rage n me t spoe d wer fgebouwd e 
motor - en zei l jachte n vana f 9 mete r 
te r bemiddel ing . 

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

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

HISWA TE WATER standn r 97 

Waarom behelpen als h 
SUPER DE LUXE kan'Het 

comfort van thuis echt zitten op een 
royale stevige ovaal gevormde porseleinen pot 

Met bril en deksel Dat ziet er fris maar boven 
dien ook chic uit' Een zeer krachtige zuigerpomp 

voltooit het geheel 
Eenvoudig in te bouwen (onderwaterli)n-

montage) — geheel roestvast en praktisch onverslijtbaar 
— neopreen zuiger met rvs zuigerstang 
en cycolac cylinder — roestvri|e bouten 

en moeren — gemakkelijk schoon te houden 
Nederlands ontwerp en fabrikaat' 

w r 

/4ao,-

Ook leverbaar met 
een zuinige uiterst 
krachtige dubbel 
werkende elektrische 
pomp met versnijder 
12 of 24 Volt 

Verbruik slechts 15 Amp 
Speeltijd 6-8 sekonden 
Weet met de zwaarste 
klussen raad 

h2V ƒ 900,-incl BTW 
[24V ƒ 928,-incl BTW 

Verkoop voor Nederland G e r a r d He i jnema n 
Onderdi|k2l / 1693 CA Wervershoof / Telefoon (O 22 88) 13 07 

70 MOTORBOOT - september 1988 



^achtbouuv jj^Be x^dm^^  b.a. bouw t 
in staal : 

^l^^^rr 
„adiavanatoouw . 

Jacht - en Scheepsbou w „D e Alm "  b.v. 
Dijkj e 14a-16c,4255GX Nieuwendijk.Tel.01834-1759/Beatrixhaven25,425 1 NK Werkendam.Tel.01835-319 6 

HISWA TE WATER nr 536 

?EoR°H™iESTE De beroemd e Webasl o 
Een goede verwarming verlengt uw 
vaarseizoen Maar is 't met een heel 
gedoe, die inbouw'' Bel Boomsma en 
u hoort alles over de praktische 
Webasto inbouwkits, met stap-voor-
stap handleiding U krijgt dan advies 
over de juiste Webasto voor uw schip 
de HL18 van 1450 kcal/u (rond f 1750) 
of de HL32 van 2750 kcal/u (rond 
f2400) En vervolgens sturen we u 
onze duidelijke dokumentatie en een 
lijst van Webasto dealers 

Webasto Luchtverwarmin g 
• behaaglijke warmte op de juiste 

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

verbruik 
• brandt op diesel uit uw tank 
• eenvoudige montage 

luchtverwarmin g 

nu als basi s Inbouwkit . 

BOOMSMA Boomsma B V 
Postbus 50128 1305ACAImere-Haven 
Telefoon 03240 -1 15 24, Telex 70121 * 
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Vraag vrijblijvend advies en offerte. 

U weet dat wi j fabrikan t zijn van uitstekend e electronisch e 
kompasse n voo r jachten , binnenvaar t en zeevaart . 

Wij fabricere n echte r ook 

Automatisch e pilote n 
Deze piloten zijn aan te sluiten op onze electronische 
kompassen of vloeistofkompassen 

De jachtapparatuur wordt onder vrijwel de zelfde specificaties 
gefabriceerd als de S I gekeurde professionele modellen 
Dus op een jachit hoeft u geen genoegen te nemen met leuk 
ogend speelgoed' 

Bel even voor informatie 

I.T. Hollan d 
Korteraarseweg 81, 2461 GJ Ter Aar. 
Tel.: 01722 - 3080. 

De multimeter voor zowel motor ais zeilschip Met aanduiding voor 
diept e ( O - 99 mtr) snelhei d (O - 40 knoop) log (999 N M ) tripto g 
(O - 99,9 N M) Verder voorzien van count-down timer, klok, dieptealar-
mering met kielcompensatie Van de twee afzonderlijke displays geeft er 
een permanent de diepte aan Inbouw is optioneel mogelijk van dit volle-
dig afgedichte instrument met nachtverlichting 

Postbus 1070,4530 GB TERNEUZEN, tel, 01150-30200. 

SERVICE DEALERS Gebofa Meppcl 05220 56580 «Navco Uuwersoog 05193 9239 
• A M L Brumisse 0113 1822»Bryon Gent (België) 091 447176 
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M^mtssr-Sa^mMt 
HISWA TE WATER standn r 88 

een haven 
heeft u al... 

De Master-boat heeft alles aan boord om uw 
vakanties en weekeinden komfortabel te 
maken. Vooral de 740, de 770 Twin Cab en 
de 850 Comfort zijn verrassend uitgekiende 
schepen. U moet dat beleven! Master-boat 
bouwt primair op betrouwbaarheid, maar als 
u het comfort bekijkt wordt u extra 
enthousiast. De luxe slaapplaatsen, toilet, 
douche, kitchenette en bergingsmogelijk-
heden passen bij het vaarplezier met deze 
prachtige boten. Bel Huib Jonker voor 
vrijblijvende dokumentatie en proefvaart. 

Zuwe 20 - Kortenhoef (bij Loosdrecht) 
Telefoon 035-6 12 24 

Jachthaven 
-de nieuwe zuwe-

HISWA TE WATER nr 665 

NIIUW! 
Dif (5 i\is 
een échf e 
Krochfpofser ; 

3 mwm 

mu 
Eindelijk is het dan zover: 
De eerste échte diesel buiten-
boordmotor is in Nederland. 
En wat voor een; Yanmar's 3 cylinder 27pk 
viertakt, die qua prestaties vergelijkbaar is met een 
"benzinebroeder" van ruim 40 pk. 
Maar met alle voordelen die dieselmotoren zo 
populair maken: 

• BRANDSTOFBESPARING  TOT 50% 
• STERK • BETROUWBAAR 
• BRANDVEILIG  • TRILLINGSVRIJ 
• LAAG  GELUIDSNIVEAU 
• LANGE LEVENSDUUR 

De Yanmar D 27 zal tijdens de Hisv^a te water haar 
europese première beleven, een gebeurtenis die in 
de watersportwereld niet ongemerkt voorbij zal 
gaan! 
Voor meer informatie; raadpleeg onze dealers of: 

/ Industrieweg 4,1422 AJ Uithoorn 
'(^ 02975-63851, Fax02975-65440, Tx 18571 
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Jachtbemiddelin g 

lAfolfra t 
L.J. van Westero p 

OSKAMPKRUISER(1978) 1285x380 
X ; 10 m met 2x Mercedes 90 pk D en 
boegschr, DubO hydr besl ramen malu 
(nieuwl elektr ankeri elektr komp 
dieptem log marif 27-mc inlercom 
Teak int 6/7 si pi komb met 4-pits 
kooktst koelk w/k str w toilet douche 
hetel verw acculader aggregaat enz 
Vraagprijs:/169.000,-

AKERBOOM (' 960) 13 60 x 3 40 x 1 20 
m met 2x Mercedes OM 312 90 pk 
dieselm (rev 1972) nieuwe RVS sctiroef-
assen dubb tiydr best open zelfloz 
kuip ankeri 4'6 si pi komb m 4-pits 
kooktst toilet Eberspacher hetel ven« 
Het onderschip is recentelijk gestraald en 
met epoxyleer behandeld (10 iaat 
garantie) Schip is m prachtige staal van 
onderhoud Vraagprijs: f 135 000,- ^ 

BLAUWEHANO KRUISER (1980) '2 60 
X 3 65 X O 90 m met een Dat 575 120pk 
dieselmotor Vv teakh achterdek dubb 
hydr best sprayh davits met nieuwe 
bi|boot schiinwerper kompas diepte 
meter marifoon roerstandaanw 6.8 si pi 
komb met 4-pits kooktst w'k str water 
koelkast toilet hetel verw Wintertent 
pasgemaakt op schip 
VrBagpri|s:/185.000,-

MOTORJACHTEN, O a 

1194 Baardavlef 5 95m 
1088 Waterland 6 50m 
1200 Mistral 6 80m 
1142 Motorschouw AK 7 40m 
1217 Opgeb sleepboot ca 14 00m 
1188 Eastwood 8 00m 
1169 Vechtkruiser AK 8 50m 
1071 Westlander I4 50m 
1098Wi teAK 9 40m 
1203 Baarde grundel 8 30nn 
1226Joda24 7 20m 
1205 Windy 24 Weekend 7 74m 
1198 Motorboot 8 00m 
1218 Fairline Holiday 7 35nn 
1201 Motorschouw 900m 
1209 Caranan GSAK llOOm 
1187 Favorite AK 9 50m 

Yanmar 6pk D 
Yamaha 30pk B 
Yamaha 30pk B 
Yanmar 10pk D 
Voivo 90pk D 
Renault 40pk B 
Peugeot SOpk D 
Peugeot 52pk D 
Mercedes 42pk D 
Farymann 20pk D 
Volvo 23pk D 
O M C 240pk B 
Thornycr 38pk D 
Volvo 130pkB 
Thornycr 40pk D 
Perkins 58pk D 
Mitsubitsi 33pk D 

6 soo-
ts 750,-
16 500-
27 500 -
28 500 -
29 500 -
29 500 -
29 500,-
29 500 -
32 000 -
33 500,-
36000,-
36 500,-
38 000 -
39 000 -
41500-
42 500,-

Kom  naar..  dè verkoophaven 
jn  LOOSdrOCht  ook ais u win verkopen 
neem dan kontakt op Wii vragen goede gebruikte motor- en zeiljachten 

1222 Bestevaer AK 
1216Nauticum OK 
1208 Succes GSAK. 
1183Curtevenne AK 
1215 Kaagkruiser AK 
1096 Van Lent GSAK 
1108 Caranan AK 
1091 vd Pluim GSAK 
1139 Super Kaagkr GSAK 
1211 Combi kruiser GSAK 
1186 Valk (Weva) GSAK 
1144 Valk (nieuw) GSAK 

930m 
lOOOm 
9 oom 
8 30m 

lOOOm 
10 50m 
llOOm 
1170m 
12 80m 
12 50m 
12 70m 
13 50m 

Peugeot 45pk D 
Peugeot 52pk D 
Bukh 25pk D 
Mercedes 42pk D 
Volvo 40pk B 
2x Mercedes 39pk D 

ƒ 44 000,-
ƒ 47 500,-
ƒ 47 500-
ƒ 48000-
ƒ 48 000,-
ƒ 49000,-

Peugeot + bgs 50pk D ƒ 52 500,-
Perkins120pkD 
Ford-f-bgs 120pkD 
Daf rbgs 120pkD 
Daf575 120pkD 
2x Volvo 143pkD 

ƒ 64000-
ƒ135000-
ƒ149000,-
ƒ157 500-

op aanvraag 

TRADITI E 
OMGEZE T 

IN 
TÖPPRODURT 

Opnieuw heeft Nanni Diesel haar 
traditie van kwaliteit, betrouwbaarheid 

en geavanceerde technologie op het 
gebied van scheepsvoortstuwing 

omgezet in een konkreet produkt: 
de 4.190 HE, een grote scheepsmotor. 

Deze op Kubota gebaseerde motor heeft 
4 cilinders op een rij, een cilinderinhoud 
van 1900 cc, een vermogen van 41,6 PK 

(30,2 kW) bij 2800 omw/min en is 
ontworpen met respekt voor het milieu. 

Dit alles maakt de 4.190 HE tot een 
topmodel in zijn kategorie van 

dieselmotoren voor de professionele en 
rekreatieve scheepvaart. 

Nanni Diesel B.V., 
Cargadoorweg 10, 6541 BT Nijmegen 

Telefoon 080-782900 

nanniiliosi^ l 
02158-3309 OudLoosdrechtsedljkies 
Fax 02158-6673 1231 LVLoosdrecht 
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10.25 X3.50 m, ook in 
zeiluitvoering 

/ 

^̂ =̂ ^̂ 0̂ 0 

1918-1988 

JACHTWERF. P. KOMPIER B.V. 
Rietvel d 63, 3443 XB Woerden. Tel . 03480-12460-16132 

Bouwers van stalen 
RONDSPANT KOTTERJACHTEN 

MOTORVLETTEN 
S-SPANT2EILJACHTEN EN 

PLATBODEMS 
Zowel staal als aluminium 

Naar uw of ons ontwerp tot 25 mtr. 

HISWA TE WATER nr 543 HISWA TE WATER n r540 

SPECIALIST IN STALEN MOTORVLEHEN 
MULTI VLET 1000 

MULTIVLET1000GAK | 

MultivletlOOO 
Afm 1010x320m 
MultivletlieO 
Afm 11 80x3 80 m 
Meten zonder 
achterkajuit Ook 
leverbaar als kasko 

JACHTWERF 

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

1250GSAK 
rondspant 

\ , overnaads 

dJMfilaftd 
12.80x4,20 mtr 

In aanbouw 
930 OK 

1080 OK 
1250 GSAK 

• Rijnland vletten en kruisers leverbaar in div. atbouwstadia 
en uitvoeringen van 9-12, rasp. 15 m 

• Custom build jachten en kleine bedrijfsvaartuigen 
• Rijnlandjachten ,,kwaliteit voor een redelijke prijs" 

SCHEEPSWERF „DE VOLHARDING" B.V. 
Molenstraat 56 - 2471 AB Zwammerdam - Tel. 01726-12238 

v a n l e r i a n d scheepsmotoren ^ ^ ^ ^ 

PRIJZEN SOLE 
Type Mini 10 
Type Mini 11 
Type Mini 14 
Type Mini 17 
Type Mini 23 
Type Mini 26 
Type Mini 34 
Type Mini 50 
Type SM 616 
Type SM 616 
Type SM 120 

i-DIESEL SCHEEPSMOTOREN Excl .  BT W 
9 p k -

11 p k -
13 p k •  
16 p k •  
20 p k -
25 p k -
31 p k •  
50 p k •  
55 p k •  
72 p k -

116 p k •  

6, 6 k W 
8, 1 k W 
9, 6 k W 

11, 8 k W 
14. 7 k W 
18. 4 k W 
22. 8 k W 
36, 8 k W 
40. 5 k W 
53 k W 
85, 3 k W 

2-cyhnder 
2-cylmder 
2-cylinder 
2-cylinder 
3-cylinder 
3-cyiinder 
4-cyiinder 
4-cyiinder 
4-cylinder 
4-cylinder 
6-cyiinder 

6 200,-
6 390,-
6 780,-
6 870,-
8 140,-
8 270,-
9 450,-

f 11 950,-
f 14 100,-
I 15 300,-
/ 21 100,-

Incl . BTW 
7 440 
7 668 
8 136, 
8 244, 
9 768 
9 924 

f 11 340, 
t 14 340, 
f 16 920, 
I 18 360, 
f 25 320 

/ 7 750,- f 9 300,-
n 0 250,- n 2 300,-
/12 500,- MS 000,-

PRIJZEN SOLE-DIESEL GENERATOR SETS 
Type SDGM 5 5 kVA 220V/50HZ 3000 t 2-cyl 
Type SDGM 7 7 kVA 220V/50HZ 3000 t 2-cyl 
Type SDGT 14 14 kVA 380/220V/50HZ 3000 t 3-cyl 
Alle motoren zi|n uitgevoerd met warmtewisselaar (interkoeling) m u v Mini 18 

v a n I e r l a n d SCHEEPSMOTOREN - b.v. Intramex 
Rijksstraatweg 10, 3316 EH Dordrecht Tel. 078-179336 

® © S) 

@ 

@ 

EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAART S\ 

SCHEEPSRAME N EN 
WINDSCHERMEN 

KWALITEIT - SERVICE - GARANTIE 
Vraag vrijblijvend informatie: 

TECHN. IND. & HANDELSONDERNEMING B.V. 
yV^AMBACHTSWEG 28 - 3831 KB LEUSDEN - TEL 033-945040 7 / 

© ® 
© i 

léé • ÉiiL 

BOTENBOUW TUKKER te GORINCHEM bouwt sinds 
1955 de bel<ende 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 scfirijf ons. 

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

f •  
•  
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9i9iM%né ^ ^ ^ ^ 
Jachtwer f Gebr . Visc h cv . 

INTERCEPTOR SHAKESPEAHE 

Jachtwerf Gebrs. Visch, Burg. Ketelaarstraat 19, 2361 AA Warmond, Tel. 01711 -103 00 
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, Balkweg 19, 's-Hertogenbosch, tel 073-422310 Outboardservice Rotterdam, Jan van A\ enneblraat 44-46, 
Bootservice Jan Korteland, Polderstraat 9a, Alblasserdam, tel 01859-14897 3021 RS Rotterdam, tel 010-4256143 

Scheepsbou w en Jach tbou w 

P. VAN DER WERFF 

s taa l e n a lum in iu m 
c u s t o m bui l t Jachte n 

bedri j f fsvaartulge n 
renova t i e - repa ra t i e - m o t o r e n 

Nieuwbouw, verbouwina^gp onderhoud van jachten. 
Hellingwerk tot 25 ton «^^jpterstailing. 
Reparatie, revisie en o f T ^ H b u d v a n motoren. 
Elektrische eirtf^draulische installati j 
Verkoop BIB en BUB motoren, nieuw erf gebruikt. 
Mobiele onderhoudsdienst in de BENELUX. 
Schilder- en polysterwerkzaamheden. 
Epif^pgt4K;ht lakken, onderhoudsmiddelen. 

SABB, RENAULT, ROYAL MITSUBISHiJ 
SÊRKINS, EVINRUDE, SUZUKI EIM RUGGERINI. 

Sluisweg 9A - 8531 DJ LEMMER 
telefoon 05146-1873 b.g.g. 2677 liJgARIN E 

JACHTWERF 
Baanhoekweg 1-3313 LA Dordrecht-Tel 078-160780 

HISWA TE WATER standnr 23 

DE KWALITEI T VORMGEVEN 
Stuurstan d & Cabrioletkappen , Railing , Kuip & Winterklede n 

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

ïriii^iLïiBOM^i 
DE STERKE DIESELS VOOR HET WIJDE WATER 
SOEPEL, KRACHTIG, BETROUWBAAR, ONDERHOUDSARM 
VAN 90-355 PK. 

HISWA TE WATER standnr 88 

lUHÊÊAN 
_JPOWER 

NEOALO BV Industrieweg 4 1422 AJ Uittunm 
Tel. 0297&«3851. Telex 18571. Fax 02g7&«6440 
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VDP YACHTING 
Tel. 010-4228850 of in België: 09-3214678147 

KOHERS: 
Houten spitsgatkotter. 10.6 X 3.75 X 1.2 m.. BMC 55 pk / 90.000,-
Gillesen motOfkotter(open kuip), rondspant, 10.7 x 3.5 m., 
120 pk Ford Diesel f 110,000,-
Volkerkotter 1981,11 x 3.85 x 1.3 m., DAF 575 + Iwegschroef f 160.000,-
De Voogd kotter, 16.45 x 4.75 x 1.55 m., 2x DAF/Volvo D. f 240.000,-
Kempalakotter 1978,13.75.4.25 x 1.20 m., 2x DAF 575. 
radar, stroomaggregaat enz. f 240.000,-
Volkerkotter 1976/77.14 x 4.2 x 1.3 m.. Ford 120 pk + boegsctiroef f 240.000,-
De Ruiter kotter "Nortfi Sea Star" M/S. 1978,13.5 x 4.15 x 1.3 m.. 
Ford 120 pk + boegschroef, radar, autopiloot enz. f 260.000,-

MOTORJACHTEN/KRUISERS: 
Motoriactit "Lady Captress" 1979,10 x 3.10 x 1.20 m., 
Perkins Diesel, met steunzeil / 95.000,-
Zeelandkruiser1977,12.75x3.75x1.1.m.,DAF 120pk + boegsctiroef 1100.000,-
Biezekruiser1976,13x3.95x1.10m.,DAF575 + boegschroef f 120.000,-
Kaagkruiser (Visch, Warmond), 13 x 3.85 x 1.3 m., 
2 X185 pk Cummins Diesel f 130.000,-
Kompierkruiser 1978,13x4x 1.15m., Ford 120 pk + boegschroef 1175.000,-
Vennekens staaljacht, 13 x 4 x 1.25 m., 2x DAF 575, dieselgenerator enz. 1195.000,-
Kompier motorjacht, 17.5,2x DAF 195 pk, autopiloot, radar, 
stroomaggregaat enz. f380.000,-

GRAND BANKS: 
Grand Banks 32/1974, Ford Lehman 120 pk, boegschroef, gen. set enz. 1130.000,-
Grand Banks 36/1977,2x Ford Lehman 120 pk, dieselgen. enz. 1210.000,-
Grand Banks 42/1977,2x John Deere 110 pk, dieselgen., autopiloot enz. 1260.000,-

Ons aanbo d wissel t steeds . Wat zoekt U? 
Ook vanui t Engeland , Midd . Zee enz. kunne n 

wi j U veel aanbieden . 

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

biedt te koop aan: 

1. D/s zeegaand dieseljactit, afm. 16.50 x 4.80 m. f 575.000 
2. D/s Stella Mans trawler, afm. 14.00 x 4.10 m. f 325.000 
3. D/s Super van Craft, afm 12.65 x 3.65 m. f 267.500 
4. D/s Super van Craft, afm. 11.55 x 3.45 m. f 260.000 
5. Stella Maris kotter, 11.50 x 3.70 m f 215.000 
6. Beacticraft met boegschroef, afm. 13.60 x 4.10 m. f 175.000 
7. D/s Super van Craft, afm. 15.00 x 3.75 m. f 170.000 
8. D/s Birchwood 35, afm. 10.70 x 3.50 m. f 162.500 
9. Beacficraft met boegsctiroef, afm. 12.50 x 4.00 m. f 155.000 

10. Super Elegant, afm. 11.80 x 3.35 m. f 145.000, 
11. D/s Lugano met boegschroef, afm. 11.35 x 3.40 m. f 12S.00O 
12. Dolmankruiser, afm. 12.50 x 3.55 m. f 120.000, 
13. Super van Craft, afm. 11.40 x 3.30 m. f 120.000, 
14. Super Elegant, afm. 11.00 x 3.45 m. f 115.000, 
15. Beachcraft met boegschr., afm. 11.00 x 3.80 m f 107.500, 
16. Target Royal E., afm. 10.50 x 3.10 m. f 82.500, 

17. Combi-kruiser, afm. 10.00 X 3.00 m f 74.000, 

Tevens verkoop nieuwe Birchwood motorjachten van 31 - 54 ft. 

GEVRAAGD: Ie klas werfschepen voor de verkoop. 

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

NAVIGATOR 
BEMIDDELING IN MOTORJACHTEN 

Pikmeerkruise r Fly Bridg e '85 
11.20 X 3.55 m, 85 pk Volvo 
boegschr., marifoon, etc. verkeert in 
topconditie 
I 160.000,-

Smeln e Flushdec k '86 
11.00x3.70, 120pkDaf 
Boegschr., marifoon, bijzonder fraai 
licht interieur. Bijzonder mooi schip 
in topconditie. 
f 155.000,-

Een selecti e ui t on s aanbo d 
De Vrie s Lentsc h kotte r 
Princes s 33 
Koopmansspiegelkotte r 
Motorkruise r Fly Bridg e 
Cupid o de lux e 
Vechtkruise r 
Doera k 780 
Bayline r Saratog a seda n 
Aquanau t 750 

: 
'78 
'79 

7 8 
'70 
' 7 / 
'71 
'76 
'77 

11.25 X 3.65 
10 .50x3 .5 0 
12 .00x3 .8 0 
11 .00x3 .0 0 
11 .00x3 .4 0 
9 . 3 0 x 3 . 0 0 
7 . 8 0 x 3 . 1 0 
7.80 X 2.50 
7.50 X 2.75 

100 pk / 210.000 
2 x 1 3 0 pk / 105.000 

100 pk / 85.000 
105 pk f 65.000 
100 pk / 60.000 
55 pk / 47.500 
40 pk / 35.500 

225 pk / 38.500 
23 pk / 29.500 

Diverse andere schepen en weekend kruisers 

Wij verkopen onze schepen vanaf verschillende ligplaatsen 
Vraag vooraf informatie. 
Doorlopend vraag naar eerste klas werfschepen en speedkruisers. 

NAVIGATOR 
Arnhem/Rheden 08309-54756 / bgg 52697 
Für unseren Deutschen Kunden 0031/8309/54756 Oder 52697 

BCL BOTEN CENTRUM LOOSDRECHT 

JACHTBEMIDDELAARS 

Nieuw Loosdrechtsedijk 240a - 1231 LG Loosdrecht - Tel. 02158-3074 

Valk Vlet 
L 8 25 m , B 2 95 , 36 pk Volvo Penta die-
selmotor, kompas, verwarming, ankerlier. 
aluminium ramen, teakhouten op kuip 
bouwjaar 1972, prijs 1 67.500,-. 

Bakde k kruise r 
Nordsta r 
Waterlan d 850 de lux e 
Fairlin e Phanto m 32 ft . 
Fairlin e Holida y 
Sagalin g 30 ft . 
Dramme r 700 
Grand Bank s 42 ft . 
Riso r 23 ft . 
Custo m Buil t 
Corone t 32 ft . 
Pikmeerkruise r 
Steurga t vlet 
Beja kruise r 
Vechtkruise r 
Rijnkruise r 
Akerboom 
Freeman 23 ft . 
Autoboo t 
Engels e Jagersboo t 

'70 
'74 
'75 
'78 
'78 
'74 
'86 
'72 
'80 
'85 
'78 

'80 
'76 
'74 
• 82 
'68 
'68 
'28 
'26 

Crow n kruise r 
L 11 00 m . B 3 20 
selmotor. zeerailing 
kast. boegschroef, 
vaaruren, bjr 1986 

1x diese l 
2 X diese l 
1 X benzine 
2 X diesel 
1 X benzine 
2 X diese l 
1 X diese l 
2 X diese l 
1 X diese l 
1 X diesel 
2 X diesel 
1X diesel 
1 X diesel 
1 X diesel 
1 X benzine 
1 X diesel 
1 X diesel 
1 X benzine 
1 X benzine 
1 X benzine 

m , 62 pk Velus die-
rvs. davits 

aluminium 
rvs. koel-

ramen, 200 
prijs / 112.500,-. 

12.85 m 
8.30 m 
8.50 m 

10.30 m 
7.38 m 
9.15 m 
7.00 m 

12.75 m 
7.00 m 
8.50 m 

10.16m 
11.20 m 
10.00 m 
7.50 m 
8.25 m 

12.50 m 
13.00 m 
6.80 m 
7.00 m 
6 lOm 

f 125.000,-
f 38.000,-
f 37.500,-
M 12.500,-
f 45.000,-
f 82.500,-
f 52.500,-
f 220.000,-
f 31.000,-
f 59.000,-
f 127.500,-
f 117.500,-
f 107.500,-
f 25.000,-
f 32.500,-
f 145.000,-
f 120.000,-
f 15.750,-
f 37.500,-
f 26.000,-

TEVENS GOED ONDERHOUDEN SCHEPEN 
VOOR DE VERKOOP TER BEMIDDELING GEVRAAGD. 
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CRESTLINER. 
POWER EN BEAUTY 

UIT DE USA 

Crestline r sportboten . 
Gebouwd op snelheid komfort en stabiliteit Van 100% hoogwaardig 

polyester Met een exterieur dat snelheid verraadt En een uiterst 
geriefelijk interieur met oog voor details Keuze uit verschillende 

typen (afm 4 20 t/m 6 20) Voorzien van een respektabele kracht-
bron de O M C Cobra motor Crestliner het summum van vaar-

genot Voor een prijs die daarbij ver achter blijft 

Crestline r aluminiu m visboten . 
Visbeten die gezien mogen worden Met alle sterke eigenschappen 

van duurzaam aluminium Voorzien van een coating die kleur en 
kwaliteit behoudt Met een praktisch interieur voor veel bewegings-
ruimte Crestliner een goede vangst Gegarandeerde topkwaliteit 

Van de grootste bouwer van aluminium boten in de U S A 

Overtuig uzelf Bij De Opbouw 

...JACHTHAVEN 
DE OPBOUW 

Jachthaven De Opbouw Scheendijk 10 
3621 VB Breukelentel 03462 61492 

NIENKE CRUISER 1100 
•• M U M OF STAAL 

Prototype klaar 
Vraag naar onze kleurenfolder 

JACHTBOU W DE BOER 
Eemskanaal noordzijde 53 - 9934 RE Delfzijl - 05960-18162 

SPSystem. 
Spabon d 

DE MEEST 
S GEAVANCEERDE 

EPOXYSYSTEMEN 
HISWA TE WATER standn r 32 

Een nieuwe expoxylijm nnet uitzonderlijk sterke 
lijmkracht 
Behoud grote elasticiteit, daarom zeer geschikt 
voor teakdekken schroeven overbodig' 
Advieze n en dol<umentatie : 

JACHTHAVENBEDRIJF 

JAN DEKKE R 
Diemerzeedijk 3, 
Amsterdam 
Tel 020-652452 

Dealers 't Waarschi p BV t WAAR 05984 201 
Kler k Yacht Servic e BV ENKHUIZEN 02280 13830 
Jachtwer f De Jon g Jour e BV JOURE 05138-2664 

HISWA TE WATER standn r 669 

SAGA 25 T 

Uw Saga partner, trouwens überhaupt 
wanneer het om een Noorse spitsgatter  gaat 
• Importeur  van: 
• Ris0r/Marex/Saga- en Scand-boats. 
• Eigen jachthaven midden in t̂ Friese 
• merengebied. ^^tCC4, 
• Vraag vrgblijvend documentatie materiaal. 
• Inrui l huidige schip bespreekbaar. 

SAGA 27 

<M 

• Permanente bootshow, 
• ook in de weekends. 
• Alle toebehoren voor 
• Sagaŝ leverbaar, ook 

f • voor oudere modellen! 

BQftRNSTREAMf t 
WJitteringswei 11-13, 9011 WJ Imram . Tel.: 05660-1435/1764 
Vestiging Randstad: 
De Boarnstream Oude Wetering, Plantage 33, Oude Wetering, lel. 01713-6250 

SAGA 20 

Kruiser s 

9 20 X 3 20 m 
10 00x3 50 m 
11 70 X 3 70 m 
12 50 X 4 00 m 
15 00 X 4 50 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 

Trawler s 

10 0 0 x 3 5 0 m 
11 70 X 3 70 m 
12 5 0 x 4 0 0 m 
13 70x4 40 m 

lumpers 
Scheeps- en jachtwerf 
Hoorn 298, 2404 HL Alphen a/d Rijn, 
Telefoon O 17 20/3 13 01 
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Weer rust op 
het water 

of moet u ook oorbeschermers 
dragen als de motor draait? 

NELSON-BURGESS zijn geluiddempers weil<e zich 
onderscheiden door: • Hoge dempingswaarde 

• Absorbtie • Resonantie • Gecombineerd met of 
zonder vonl<envanger • 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 

TE KOOP 
SUPER VAN CRAFT 

11.40 X 3.35 m 1 x Daf 105 pk 

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

SUPER VAN CRAFT 
13.20 x 3.85 m 2 x Daf 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
13.50 X 3.80 m 2 x BMC 90 pk 

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

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

JACHTWERF 

B. KLAASSE N & ZN . B.V. 
Kniplaan 12 - Voorschoten 

Tel. 01717 - 5813 

HISWA TE WATER standnr 53 

L O-KAT A 
NAVTEX 

NAVTEX is het nieuwe Internationale weerbericht en 
waarschuwingssysteem voor de scheepvaart. 

gebaseerd op Global Distress 
and Safety System. 
Lo-Kata Navtex is een com-
pacte marine teleprinter, ont-
worpen voor internationaal 
gebruik. 
Informatiegegevens: 
weerberichten 
stormwaarschuwing 
afwijkingen bij Decca Loran en 
Satnav 
Berichten over betonning enz. 
Reddingsacties 
Geschikt voor alle zeegaande 
schepen 

ELECTRO-NAUTIC 
Wlbautstraat 212 - 1091 GS A'dam - 020 - 665 27 14 

Neco- Whitlock- Lo kata- Baron- Sailor- Suunto 

10.50-11.00- 12.00 achterkajuit 

Een schip dat wordt nagekeken vanwege 
z'n fraaie lijn en goede afwerking. 

De vaareigenschappen zult u zelf kunnen 
testen of kunnen navragen bij één van de 
ruim 250 Pikmeerkruiser bezitters! 

HISWA TE WATER stnr. 660 

Pi m§ GROUW 
Jachtwerf  B. de Groot 

Oedsmawei 2,9001 ZJ Grouw, tel. 05662-1719/3489 
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;hartered Yacht Brekers arxl Völuerson Oath under Netherlotxts Low 

Bootz 'Skcht Brokers 

Spitsga t Kotte r - staal -1979 12 75 x 3 85 x 1 55 mtr, 2x 
105 pk D , generatorset, teak dekken verwarrring oliebad 
sctir assen, 6 vaiig si pi perfecte staat Hfl . 215.000,-

Super van Crat t - staal -1976 11 70 x 3 50 x 1 20 mtr 2x 62 
pk D , electr ankerlier, manfoon, verwarming, davits, 2 toi-
letten, 4-bl p i , perfecte staat Hfl . 170.000,-

k1i^>? ' 

Valk-slaal-1981 12 85x4 lOx l 20mtr 20mtr werfschip 
Daf 120 pk D , boegschroef, voll teak interieur marifoon, 
verwarming, davits + bijboot)e Hfl . 185.000,-

Cascaruda- staal 1978 1250x380x1 30mtr werfschip, 
120 pk D , boegschroef, Neco kompas, marifoon diepteme-
ter, log, zeer ruim schip Hfl , 182.500,-

Motor-Trawle r - staal • 1978 Volker ontw , 13 40 x 4 25 x 
1 30 mtr, 120 pk D , boegschroef vera/arming, teak dek, ge-
bouwd voor lange reizen, ruim/mooi schip Hfl . 185.000,-

Heyblo m Kruise r - staal -1976 11 50 x 3 60 x 1 20 mtr, 120 
pk Daf D boegschroef bi/bu besturing verwarming, mari-
foon, ruim/mooi schip Hfl . 117.500,-

Vlet- rondspant en geioggeld-ca 1982 10 50x315x1 00 
mtr 100 pk Volvo D teak interieur venwarming, achterka-
juit, dieptemeter Hfl . 119.000,-

de Groo t staal-1971 14 5 2 x 3 9 5 x 1 20mtr ,2x 105pk 
Ford D , boegschroef bi/bu besturing, verwarming, mari-
foon degelijk schip Hfl . 140.000.-

de Ruite r Trawle r - staal -1977 12 05 x 3 90 x 1 20 mtr 120 
pk Daf D boegschroef, marifoon, verwarming, 4/6 si pi ac-
culader, davits, mooie staat Hfl . 166.500,-

Kompie r Kruise r - staal • 1974 11 00 x 3 28 x 1 10 mtr 120 
pk Ford D , boegschroef, bi/bu besturing, davits, teak dek, 
4-6 si pi degelijk schip Hfl . 115.000,-

Lincol n 28 - polyester -1977 8 20 x 2 85 x O 70 mtr, 50pk 
Perkins D , open kuip heteluchWerwarming, kompas, diep-
temeter 4 si pi Ijskast Hfl . 40.000.-

Braban t Kruise r staal -1976 9 40 x 3 25 x 1 00 mtr 62 pk 
D half overdekte stuurhut, achterkajuil, ven*arming, diep-
temeter t v zeer rum Hfl . 62.500,-

Oud Loosdrechtsedij k 169-1231 LV Loosdrech t - Hollan d 
Tel: (0)2158-1507 (day)-(0)35-6039 8 (evening ) 

Telex: 41550 may d nl 
20 min. from Amsterda m Airpor t 
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BELGIË 
2000 kilometer kanalen en nvieren 

een dicht netwerk tussen steden en dorpen 
langs weelderige natuurpracht. 
een paradijs voor watertoerisnne 

GREEN WATERWAY HOLIDAYS 
verhuurt kompleet uitgeruste motorjachten, 

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

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

Tel 09-32 50 384529 
PEDRO 36 

HISWA TE WATER nr 535/534 

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

Blauwe Hand Kotter-
Kruiser Trawler 

Bonds>lachtwe(1 
Holterman & De Vries B.V. 
Zomerdiik 29 7942 JS Meppel 
Tel (05220) 5 26 16 5 44 33 

ERVARING HEBBEN WIJ AL VANAF 1960 
U kunt bi] ons terecht voor: 

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

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

waterpompen 
• Eigen fabrikaat boegschroeven van 3 PK tot 300 PK 

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

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

( ^ 

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

onderhou d van uw kostbare bezit 

• SCHILDERWERK: staal, hout, polyester 
• POLYESTERWERK: reparaties en spuiten 
• BETIMMERINGEN: alle typen motor- en zeiljachten 
• TEAKOEKKEN: 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 

Jaehthaven ALEM a/d MAAS 
bi jSt Andnes 04182 1524 

Ook in de weekends 
• Off dealer van YANMAR dieselmotore n • VDO Marin e Servicediens t 
De Maas . 

SUPER ELEGANT KRUISERS 

11.50 X 3.50 

Nieuwe kruiser 11 50 x 3 50 m, dubb best, mah opbouw, 
teakdekk etc Uniek luxueus jacht 
Voor de snelle beslisser interessante prijs 

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

Het adres voor jachtbetimm , 
schilderwerk, afbouw casco's, 
etc etc 

HISWA TE WATER nr 669 

Nieuw in ons programma Reagen' komfortabele 
motoriachten 
Snellopende zeegaande polyester schepen van 35 46' 
Ook leverbaar met windscherm 
Een verantwoorde investering en een uitermate plezierige 
vnietiidsbesteding 
Bel schrijf of fax voor documentatie 

\^K^ 

General Importeur 

PEJSftRNSTREAMB V 
Wjitteringswei 11 13, 9011 WJ Imsum 
Tel 05660-1435/1764, Fax 05660-2244 

Plantage 33, Oude Wetering, tel 01713-6250 
bgg 02159-16218 
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HI5WA TE WATER nr 545 

7^^ VRI-JO N JACHTEN. 

/<iva//^ wmje hiet^mheenki^nP! 
• Hoogwaardige kwaUteit jachten VRI -JO N B.V. JACHTWER F 
• Van 10 tot 15 meter. Opdijkl6, 8376 HH Ossenzijl 
• Kompleet, vaarklaar of kasko Telefoon. 05617 - 700 
• Innchtmg naar wens Voor Duitsland' Tel. 0421 - 551435 

• ^ • ^ • •M KOTTER S - KRUISERS - TRAWLER S 

HISWA TE WATER standnr 29 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

CD 

Uj 

g 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART U STERK. 

Veilingweg 8 
5301 KMZaltbommel 

Tel. 04180 - 12060/12666 

I 

MICHIGAN WHEEL B.B.  EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

VLEHEN VOOR PLEZIER- EN BEROEPSVAART! 
va n 9 to t 13,5 mete r lang , multiknikspan t mode l in elk e gewenst e 
uitvoerin g 

• Reparati e en onderhou d van schepe n • Plaatwer k 
• Hiisvermoge n to t 20 ton ' • Apparatenbou w (ook rvs) 
• Staalconstructie s M • Winterbergin g voo r jachte n 

Bel voor informatie:Gebr. va n Pel t b.v . 
Spijksedijk 30 - 4207 GN Gormchem Tel. 01830-25275 

DRAMMER 700 

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

Ook bouwen wij de Drammer 935 

JACHTWERF„0/v»»tpM<»" 
Machineweg 16-18,1394 AV Nederhorst den Berg, Tel. 02945-3236 

N A N N I SCHEEPSDIESELMOTOREN 
(Kubota en Mercedes). 
Van 10 tot 615 PK. 
Compacte bouw en zeer seruisarm. 

Ook alle verdere toebehoren; 
schroeven, assen, kokers etc. 
Tevens inbouw. Inruil mogelijk. 

Vraag folder en prijslijst. 

ii«iniii«li4ïsc l ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • • ^ ^ ^ •̂  

DRINKWAARD 
MOTOREN CV. 

- Tel 01840-12332 
- Postbus 265 - 3360 AG Sliedrecht 
- Parallelwes 20 - 3364 AL Sliedrecht 

HISWA TE WATER nr 223 

C U R \ boegschroef, 
BASED ON ^m/Ustnnl 

\Direct in pijp ingebouwde elektro-
\serie-motoren tot max. 
11600 t/m, zonder extra over-/ 
i brenging op de schroef, 
I voor jachten tot 14 meter 
I Documentatie en priishist worden u op 
1 aanvraag gaarne toegezonden 

ALPATE K BV CUNO NEDERLAND 
ten zuiden van de lijn ten noorden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem Amsterdam-Arnhem 
Tel. 03434-53744, Amerongen Tel. 058-152815, Leeuwarden 

Spiro Motorjachten 
Type 1250-1500-1800 

2000-2200 
Nieuwbouw motor- en zeiljachten in staal en aluminiurrn 

Verbouw, reparaties. Elektrische installaties. A/. 
Leveren en inbouw van motoren, aggregaten / 

en navigatie instrumenten. / / 
Betimmeringen, teakdekken en schilderwerk./V^^--

Spiro Ships Enkhuizen B.V. / /A~~-^ 
gr Voorland 15 1601 EZ Enkhuizen / / 
^ : ^  tel. 02280 - 17736/19105 / / <^ 

iPB Zeiljachten 
PB 40'-42'-45'-55'-70' 
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DE B&N NAUTIC POWER. 
DE KRACHTIGE EN SUPERGELUIDSARME STROOMOPWEKKER VOLLEDIG WATERGEKOELD 

Met l-cilinder dieselmotor en generator 
Kompleet samengebouwd in kunststofhuis Leverbaar in 

4,2 k W en 7,5 k W 380, 220 en 12 volt Operat ioneel 

t o t onder een hoek van 45 gr Rustig en komfortabel 

^ 

Officieel importeur voor Nederland 

BRINKMANN&NIEMEIJERNY . 
PoiiaanSO 7202 BXZutphen Hollanci 
Tel 05750 96720 Telex 49143 Telefax 05750 96799 

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

Gebr. POST-KABOL A Scheeps CV. 
Een verwarmd schip is altij d 

pretti g en.. . 
central e verwarmin g is 

gemakkelijk , probleemloo s 
en veilig . 

WIJ maken C V -ketels vanaf 47 cm hoog met capaciteiten 
vanaf 3000 kcal/uur die geruisloos en stroomloos werken 

Geschikt voor zeil- en motorjachten vanaf 10 mtr 
Grotere capaciteiten en folder op aanvraag Rookgas-afvoer 

'BEZOEK  ONZE SHOWROOM' 

Molenwal31 3421 CM Oudewater telefoon 03486-1277 

Kabola centrale verwarming.... 
i j s k o M d d e v i r a r m s t ^ " " 

i De Metaal markt s 
RVS, aluminium, koper, messing, staal enz m plaat, profiel, staf, 
ronde en vierkante buis 

Op maat geknipt/gezaag d en . . . klaar terwij l u wacht ! 
Uniek assortiment RVS bouten, inbusbouten, moeren, nngen en 
slangklemmen Alle maten in voorraad Tevens zetten, buigen, 
plasmasnijden en argon-arc lasservice 

Ruime parkeergelegenheid, ook zaterdags geopend 
Tevens postremboursverzendservice binnen 24 uur door heel 
Nederland 

Westerdijk1 8 Tel.: 030-310975 
3513 EW Utrech t (C) Fax: 030-317943 
DE METAALMARKT, specialist op het gebied van metalen voor de watersport 

#iak«m\ 

m 

T h e r m o - J a c h t 

Leigraafseweg 3 
6983 BR Doesburg 
tel 08334-73000 

Klass e en kwalitei t uit staal van 9 tot 12 m 

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

Condor  Yachting Holland b.v. 
Grotestraat 2 B - 5256 PB Heusden - Telefoon 04162 - 1337 
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^ o 
Ook BOTAL 
maakt wmüüük 

scheepsramen 

bota l bv Neptunusweg 2, 8938 AA Leeuwarden, 
telefoon 058-882525, telex A6656 botal. 

HAAGSE 
ACCUMULATOREN 
FABRIEK P. AARSE N 
55 JAAR ERVARING! 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU' S 
VOOR BOOT EN CARAVAN 
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. MUSSCHENBROEKSTRAAT 53 - 2522 AJ DEN HAAG 
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 ! 

MONTY ^ BANK KOTTER 

JACHTWERF 6EBR WILLEMS BV 

^ ^ • ^ ^ F^ HavenslfaaI2 Industrieterrein Nagelerweg 8304 AH Emmeloord 

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

EDELMULTIPLEX 
VOOR DE JACHTBOUW 

vBlJ 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIE K 

TEAK 
ESSEN 

MAHONIE 
Wilhelminakade 25 
2471 JV Waddinxveen 
tel. 01828-12195 

De ideale T.V. antenne 360° 

UHF en VHF ontvangst 

corrosievrij -

lage windvang 

afm. 20x20x30 cm 

prij s f 215,-(12 tot 24 volt) 

prij s / 265,- (220 volt) 

Ringdij k 34 2981 EW Ridderl(erl ( 

Bel voor informati e of folde r 01804-27292 

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 x 3.18 mtr. ZELFLOZENDE KUIP 

Bel of schrijf naar: 
DOESWERF 4 
2351 ST LEIDERDORP 
T E L . : 0 7 1 - 8 9 5 1 90 
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HISWA TE WATER nr 667 

IMPORTEUR 
VOOR: 

BROOM 
& OCEAN 

O c e a n 42 

O c e a n 40 

TTJ: 

Broonn 12 m Monarch 

Broom 10/70 Sceptre 

Broom 9/70 

KREMER 
NAUTIC BV 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
100% gereviseerd te vergelijken 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,-mol. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 
Folders op aanvraag. 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
HstartMwc g 566-A - 6535 ZV Ni|in«g« n - Tal. 080-562339-230400 a< 
Een goed schi p vaart met „HORA " KWALITEITSRAME N 

Hora bv 
gespecialiseer d in 
het maken van 
scheepsrame n 

3833 GN Leusden, 
Hamersveldseweg 137 
bi) het industrieterrein 
'Ambachtsweg 
telefoon 033-94 12 95 

(5^ LEUSDEN 
HOLLAND 

I 
Specialisten voor inbouw van elektrische-
en hydraulische boegschroeven. 
Motoreninbouw en -reparaties. 
Kwaliteitsschilderwerk. 
Ook uw adres voor ligplaatsen. 
JACHTHAVEN DE WATERGEUS 
Mastenmakersstraat 23 
8064 DX Zwartsluis Tel 05208-67772 

JACHTBETIMMERIN G 

)f 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van Interieurs. 

Teakdekke n enz . 
Verbouwingen en/of 

gedeeltelijke 
vernieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen. 

MET EEN 
ECHTE PEGA 

MISTU 
NOOIT 

DE BOOT 

Trailers voor 
r>i* iedere boot tot 

2100 kg In-en uitwendig 
roestvrij thermisch ver-

zinkt En vijf volle jaren 
garantie op de konstruktie 

Peqa ook uw adres voor surf-
traiTers en elektrische heren 

15380 

BOOTTIiUURS 

01806; 

I ^ E U A H O L L A N D 
Bedrijfsterrei n Ziedewi j 37, 
2991 LA Barendrecht , 
Telefoo n 01806-15380 

Publiciteitsbureau 

LEEUWENBERGH • b.v. 

SASSENHEIM 

l/oor al uw advertenties 
in MOTORBOOT" 
eventueel ook voor 

Vragen nanr 
Prdiik van Gils. 

Postbus 139 
2170 AC SASSENHEIM 

TEL. 02522 - 19023 

h & i ^ . . . 

De Draei 29, 8621 CZ Heeg. 
Holland. Tel. 05154-2966 

Telex: 46682 
Telefax: 05154-3414 

Omvormers 
12-24 naar 220 volt 
Scheepsacculaders 
DiodescheidJngs blokken 

- Spanningsdelers 
24-12 Volt 

- Dc-Dc omvormers 
- Gestabiliseerde voedingen 

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

BOEGSCHROEFSPECIALIST 
«̂ Si'N/ŝ s/v̂ < \ B R E O N '^'">'^'*'^'^'^ 
• Elektrisch - hydraulisch en diesel aangedreven 

• Ook voor DoeraKs platbodenis e d 
• Van 4 t/m 200 pk' 

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

• CURSUS KUSTNAVIGATI E 
• Voor eenieder met interesse voor navigatie 
• Voor wie zelfstandig wil navigeren op open water 
• Voor de examens Theorfltisch a Kustnavigatr a en 

VaartMwij s 2. 
• Zowel achnftaNj k als mondelin g te volge n 

aicnMic i CURSUS MARIFONIE 4 

a Voor wie alles wil weten over een optimaal gebruik 
• Voor het behalen van het officiële PTT-Badi«ning» -

certificaa L 
a Voor wie eventueel zelf een marifoon wil installeren 
a Zowel schrrfteli| k als mondeling te volgen 

vraa g een infoma p en een proefle s 

nautisch instituut naut icu m 
~~ • ^^^^T' Schardam 10 

^ ~ z ^ ^ ^ 1476 NA Schardam 
-= - .= • — — Telefoon 02991 1710 
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^o r t dp èiké booi^ ^ 
mksA elektm-haiidboekM/W: 
Met meer dan 2000 artikelen, 
nuttig e tips en schema's 

^an de best gesorteerd^ 
elektrospecialisten. 
^ o k verkrijgbaar bij el 
goede watersportzaak . 

dsa dealers : 

Toezending volg t na over-^ 
making van f 10,- op post-
glro 588152. Afgehaald blT 
watersportwinkel f 5,- J — 

asa boot  electro  bjei^ 
Postbus 1829 
lOOOBVAmsten 
Tel 020-6832 01 
levering via de vakhandèl 

Aalsmeer Jachthaven R Dtagt S Zn N V Alem Jachthaven De Maas Allimaar Fa Th Heltnch Amersfoort I Isselt Vrouwenzand B V Amsterdam Watersport Oost Fa De Leeuw Watersport B V Fa J Veen Tagnjn 
De Zwaan B V Fa Weinhott Arnhem Jachtwerf gebr Van Worltum N V Breskens Fa C Kosten Brielle Yachting Bnelle Brouwershaven Jachtwerl Willem Kesteloo Bruinisse Visser Buitenkaag Service Center v d 
Wansem Bussum Jachttxxjw Naulic Detfzi|IJosStnjykJachtsennce Den Bosch De Nieuwe Economie Fa Heman beven Den Haag Watersport Deege Den Hekier Fa BJ vanKalstieekiZn Dmtetoord Bunkerstation 
v d Kolk Dordrecht Watersport Hageman DrlmmelenFa Van Duist scheepsartikelen EIburg Jachttxxjw A Loedeman EnkhuizenFa Joosten GoesHansaBV Groningen Watersport Van GekJer Watersport Venkel 
schip Grouw De Oude Seylmakeni Haarlem Jac v d Noord & Zn Fa Zegwaard Harderwijk Van Scheerpenzeels Oliehandel Harlingen Watersportt)ednjf Het Anker H«ig Fa de Jong Hellevoetsluls Ship Shop Bob 
Stok Herten Nico Snellens Watersport Hindeloopen Jachthaven Hindeloopen Hoorn Fa Flevo Holland Huizen Huizer Manna B V Ulst Gebr Bakker IJmuiden Fa Hemians Joure Watersport A de Jong Kampen 
Watersport AC Vermeulen Katwijk aan Zee Fa JD Kuyt Klundert Dutour Kudelstaart Jachttiedn|) Kempers B V Lage Zwaluwe Watersport Service Leeuwarden Cuno Nederland B V Wagenaars Zeilmakenj Leiden 
Tech Bureau Btoem Watersport Leimuiden De Bock Meijer B V Jachtwerl de Hippcrt Lelystad Watersport Joosten Lemmer Aquatron B V Loosdrecht Vn|heid 8 V Boolbouwenj Zeilmaken) Vreekens Maasbracht Th 
Houtermans De Tip Jac LinssenBV St Jozef Maastricht Nautica Jansen Made Zeilmaken) van de Wert Medemblik Watersport De Goede MeppelMZWBV Middelburg Jachtwerf Jansen Handelsondemeniing Jos 
Boone, Monnlckendam Watersport Hakvoort Watersportservice Vlaanderen Mook Eldorado B V Naarden Watersportbednjf De Tagnin Nederhorst den Berg Watersport De Rietlanden Nijkerk Watersport Langman 
Reeiniillk Watersport MacDamel B V Rijsenhout Motorenservice Argos Watersport Hulshol Roemwnd Fa K Hermus Dnessen B V Rotterdam Hanngvliet B V Bootshop Franssen Watersport B V Kok Watersport 
Oceaan Watersport Scharendijke Jachtwerf De Grevelingen Scheveningen Nautilus Watersport Fa Jac P Vrolijk Sneek Dijkstra Watersport Simon Watersport Spaamdam Scfieepswerf De Rietpol Spakenburg V 
Zijl Watersport Uitgeest Zaadnoordijk B V Urk Watersport A Post Utrecht Bootshop Kamertwek Veere Jachtwerf Oostwatenng VlaardingenA v Boon Handels Mij Vlissingen Fa gebr vd Gniiter Waalwijk Van 

jDalen Watersport Willemstad Willemstad Yachting Wormer Jachtwerf Bijdam Zaandam Watersport Dekker Jachtbouw Mulder ZienkzeeFa BouwmanenZn ZoeterwoudeTjssenJachtbouw ZwartsluisFa K Slunnk , 

K 
Servicebedrij f voo r de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Nijverheidsstraat 24, 

3371 XE Hardinxveld-Giessendam 

Tel . 01846-18737 

Verkoop SWIFT Inbouw 

I N B R A A K B E V E I L I G I N G 
DIEFSTAL KAN VOORKOMEN WORDEN 

specialisten in 
Service scheepsbeveiliging 03483-2557 

HISWA TE WATER standn r 301/36 

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 1214. 

ALS U ECHT OM UW HOBBY GEEFT! 

HISWA TE WATER nr 675 

Waarom kiest Nederland voor de Aquanaut Beauty-line? 
...omdat kwaliteit ook beter kan zijn! * Leveringsprogrannma 

Aquanaut Beauty line 800 880 1000 1100 1200 1300 
Aquanaut Unico line 1100 1200 1300 

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

/4fcia»iaut; étMUiteiCv 

(i^wimiX  yacbtm̂  m\wxi 
WERF: SELFHELPWEG 9 • 8607 AB SNEEK • HOLLAND • TEL. 05150-12253 
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HISWA TE WATER standnr 17 

JACHTBETIMMERINGSBEDRIJF 
t Tevens voHedig aoor ons 

afgebouwde VALKKRUISERS 
en cassco s te koop n akvoort * ^ 

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

G. DE VRIES LENTSCHJR. JACHTEN B.V. 

IN WrOPCFRICHT \LS \MsTFRDAMSCHE SCHIEPSVIIRH, DE \ R I K LENTSCH IR 

• JACHTMAKELAARDI J • ONTWERPEN 
• KELRINGE N • TAXATIES 
• ADMEZEN • ARBITRAGE 

POSTBIS-M- 100-IH \MSTERP\M \X fERDESTFIN 50 
1083 GC AMSTERDAM  TEL 020 44 92 49 TELEX 18118TEl\M NL 

MARINE 
KOOLMEE S 
SCHEEPSDIESELMOTOREN 

Ki jk en vergel i jk onze FORD-
X L D 4 16 42tot50pk 4cil 
F S D 4 25 62 lot 70 pk 4 Cll 
2722E 90 pk (68 Kw) 4 Cll 
2723E 105 pk (86 Kw) 6 Cll 
2725E 135pk(101 Kw) 6cil 
2726TM 160pk(118Kw) 6 Cll 
2728TIM 200 pk (149 Kw) 6 Cll 
div keerkopp, en reducties 
P R M Paragon 
Velvet Hurih 
Bowman Manifolds 
Johnson Pompen 

RANGE in d iv u i tv leverbaar o a de 
tevens van Ford Mermaid' (Engld) 
de Meiome 35 B H P 3000 T 
Meteor 54 B H P 4800 T 
Merlin 70 B H P 4000 T 
Turtx>-Merlin 110SHP 4000 T 
Melody 85 S H P 2600 T 
TurtX)-Four155SH P 2600T 
Marmer 128SH P 2600T 
Mistral 175SH P 2500 T 
MaiestlC 200 S H P 2500 T 
Monarch 2M S H P 2500 T 
TurIX) Plus 275 S H P 2500 T 

De FORD basismotor garandeert u bednjfszekerheid 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 OAF Perkins Mitsubishi enz Inruil mogelijk 

Kortland 56 - 2954 LD, AlblassOTdam Tel 01859-14263 

KWALITEIT, EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN' 

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

JACHTWERF 

O O S T B.V. 
Ljouwerterdyk 37 
8491 GB Akkrum Tel, 05665-1632 

Oostvaarder kotters bouwen wij 
in de lengten 9 9 50 en W 40 m 
Motorsailers in de lengten 9 90 10 40 en 11 50 m 

B 

GOBA, MAATWERK IN ROESTVRIJ STAAL 

WIJ voeren ieder ontwerp uit volgens tekening schets of model 

cT ^f <r <^' ̂ ^ V <̂ ^ 4" ^^ <&•  

WMtHavMiat rMt S 2 3 1 2 L Z L * i d « i Hollan d Talaloo n 071-126813 

OOSTERKADE 3-4 
GRONINGEN 050-145641 BOnflTE C 

• SCHEEPSTECHNIEKl 

STILLE GENERATORSETS 
NETTUNO 
COMPACT EN STIL! 
220 V 3 k V a 
Motor BMW/HATZ diesel 
Electnsch startend 
Watergekoeld 
Afstandsbediening 
Geluid 54 db op 7 M 
Gewicht 83 kg 
Afmetingen I x br x h 
6 1 0 x 3 8 5 X 550 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 

Ouderwetse dienstveHening vom 
en Uw scMp in een uiterst modern jasje 

Voor ligplaatsen, gebruikte s<^epen, 
onderhoud en wiiKerbergitg. 

Voor totale waf 

B.V. JACH*IAV 
BRIELSE M l 

3233 XJ O O S T V C ^ N E 
TELEFOON 018^-3192 

W H DEN OUDEN H DEN OUDEN V (g) 

ï][süm^ scheepsdieselmotoren 
boegschroeven, hydraulische besturingen 

Voor verkoop en deskundige inbouw 

KLAAS MULDER JACHTBOUW I ^^'^rl^^fj^r'"''"'"'" 

Eigen Zagerij 

Specialist TEAKHOUT 
(o.a teakdekdeeltjes) 

AMSTERDAMSCHE 

HF HARDHOUT 

Zeer vele soo r ten u i t voo r raad leverbaar o a Afzel ia 
Azobe Balsa Ebben Eiken Essen Iepen Iroko L im 
ba M a h o n i e M e r a n t i M e r b a u No ten O r e g o n Pine 
Pitch Pine Pokhout Teak W e n g e etc 
Lav. : Bruynzee i hechthou t en deckin g boards . 

FIJNHOUTHANDEL 
MINERVAHAVENWEG14-TEL 020-828079-AMSTERDAM-C - HOUTHAVEN 
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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 

(TO. 4^' 
DORDRECHT 

.A* 
^<S .'b^ Hogedrukreiniging 

Papendrechtstraa t 2a, 
tel. 078 - 133831 

b.g.g. 078 - 161349. 

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 

In verschillende uitvoeringen 
vanaf f 7900,- inki btŵ  

Vraag vrijblijvend folders Ook uw adres voor motorinbouw 
JACHTBOU W MEBO, Fortlaan32 3554 HV Utrecht Tel 030444946440036 

Glas in rubbe r en Aluminiu m profie l 
VOOR SNELLE LEVERING 
EN MONTAGE VAN 
• auto en scrieepsglas 
• gelaagd veiligheidsglas 
• diverse tinten glas 
• geriard glas 
• polycartranaat 
• perspex 
• rut)ber en pees 

078-143280 
«RAM AutoglassernoeVanHerk 

WattstiaalSOoidtechl 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dr i jvende steigers denkt w i l t u 
weten wat er te koop IS Natuur l i jk i 
Vraag een fo to b lad ' 

Westzijde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT lei 075-351695 

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

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

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l Tel.: 01807 - 14602 

AKKRUMER-VLE T 610 de Luxe . \ 
TE REZiCHTIGEN BIJ ONS IN DESHOWROOM. \ 

NIEUW 1988 MODEL. Afm 610 bij 2 30 mtr met 20 
pk diesel motor MATERIAAL : 4 en 6 mm gestraalde 
plaat BETIMMERING: mahonie en teak dekken 
Ook leverbaar met kajuit, evt als werkboot 

Let op het juist e adres ! 
INLICHTINGEN: Jachtbouw Joop de Schiffart, 
BoarnsterdIjkl , 8491AKKRUM . Tel. 05665-1337. 

BLOEME N 
TIMMERWERKEN 

• TEAK DEKKEN 
(evt. ter plaatse gelegd) 

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

KANAALSTRAA T 39 5347 KM OSS 
Telefoon : 04120 - 42818/40620 

ROESTVRIJ STAA L mmm 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 -1476 
Door het onbeperkte lever ingsprogramma de hoge kwal i te i t en de 
korte levert i jden is WERKVREUGDE ae roestvri jstaalspecial ist bi j 
uitstek zowel voor 

WERVEN als ZELFBOUWERS 

Voor iedere boot een Dl^hNCO trailer 
de grootste specialist van Nederland 

THERMISCH VERZINKT 
5 JAAR GARANTIE 

D M f £ 0 TRAILERS zi|n goedgekeurd 
door RIJKSDIENST VOOR WEGVERKEER 

NIEUW: NU OOK HYDRAULISC H 
KANTELBAA R 

Nu 2-tons kanteltrailer voor slechts f 5.950,-
Div occasions Trailers van 280 kgtot IO 000 kg,Damcotrai lersdirectvan 
fabnkant, dus voordeliger slaagt u nergens Open Mat /m za 9-18 uur 

D K f ^ C O Industrieterrein De Braken, Obdam Tel 02265-1770-1841 

SUPER FAVORITE KRUISERS 
s ta len motor jachten van 8 00 -15 00 m met nn=hr,rMohr,uten o p b o u w 

E 
lO 

X 
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t^ 
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X 
O 
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co 

JACHTWRF 'DE WATERSPORT D. MULDER' 
FrHalsplantsoen6-2251XJ Voorschoten Tel 01717-2325 
Tevens voor gebruikte jachten schilderwerken stalling 0 9 9 o y ^ 4 / 4 / ^ 5 4 

in 
CM 

cc 
UJ 
(-
< 

UJ 

< 
5 
(/> 
X 

88 MOTORBOOT - septembe r 1988 



INaUSIEF INCLUSIEF INCLUSIEF INCLUSIEF 

INCLUSIEF 

7 ^ 
INCLUSIEF INCLUSIEF 

• -St . - . , - W -T-

VOUfDBOMCSYnMATCHED' INSTSUMENTIN 

AM/FM SHMO CASSFTrt 

INCLUSIEF 

oA^olif a 

' .^m PERFORM \\CE 
y ^ STRIKES I 

W04ILD S LiAOIIK SnitN DmvE 

Htswa ^ 
standnr.E-290A i'S yvoG f£/VS 
BOOT VOOR M'N GELD. 

Niet te geloven zeg Dus al die extra's zijn bij Sunbird gewoon inclusief. 
Zitten al in de prijs. Zomaar Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. 
Komt helemaal niets meer bij Nou, dan moeten we er maar vlug één 
uitkiezen Ze hebben open sportboten, kajuitkruisers en snelle motorboten. 
Zit dus vast wel een Sunbird voor ons bij. Varen we straks als een vorst, voor 
een prijs om te zoenen. Laten we meteen even de catalogus aanvragen. 
Of wat denk je, zullen we snel even naar de dealer rijden? 

DE EXTRA'S ZIJN STANDAARD. 

Stuur direct de: 

Sunbird catalogus Q 

OMC Cobra catalogus | | 

N a a m . 

Adres _ 

Postcode/Plaats _ 

STUUR DEZE B O N NAAR © O U T B O A R D MARINE NEDERLAND B V FLEVOLAAN 13, 1382 JX WEESP 

NL-DEALERS; JACHTWERF "DE HIPPERT BV", Z A A N D A M , TEL 0 7 5 - 1 6 3 4 6 2 LEIMUIDEN, TEL 01721 93 73 BOMERT WATERSPORT GIETHOORN, TEL 05216 1281 
BOUWMEESTER WATERSPORT BV, HARDINXVELD, TEL 01846 15178 JACHTHAVEN POELGEEST BV OEGSTGEEST, TEL 0 7 1 - 1 7 6 1 7 6 JACHTHAVEN "DE WILGENHOEK", VINKEVEEN, TEL 02949 

DEALERS BELGIË: POLY AL BOATS, DEINZE TEL 091 86 3100 GARAGE DES SPORTS, GRIVEGNEE TEL 041 - 65 97 00 



Moonen custo m 1900 MY 
luxe en kwalitei t van grot e allur e 
HISWA TE WATER nr 424 

l lp l t ^ uXJS" 4 

^ I B MOONEN SHIPYARDS \s een jachtwerf ontstaan uit de Nederlandse 
scheepsbouwtroditie. 
Sinds kort hebben wij onze produktiekapaciteit uitgebreid, zodat wij in 
staat 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 

MODNEN 


