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EEN VERNIEUWDE HISW\ 

DPGROOTSTE 
WATERSRDRTSHOW OP 

ROGE 
Onde r auspicië n yan^^'^S'  - ^ ^^~ - . 

raHISWA89 
25 FEBRUAR I T/M 5 M A A R T AMSTERDA M I 

GEOPEND VAN 10-17 UUR EN 19-22 UUR. ZATERDAG EN ZONDAG 10-17 UUR. TOEGANG FL. 15,-, 'S AVONDS FL. 10, 
GRATIS PENDELDIENST: VOLG BORDEN [E RAI. 

EEN VERNIEUWDE HISWA EEN NIEUWE INDELING, EEN SFEERVOLLE ENTOURAGE MET GEZELLIGE ZITJES EN 
WINKELSTRAATJES MET DIREQE VERKOOP PLUS EEN UNIEKE AANLEGSTEIGER MET VELE JACHTEN 

KORTOM DE GELEGENHEID BIJ UITSTEK OM U VOLLEDIG TE ORIËNTEREN i 

VOORDELIGE TREIN + TOEGANGBIUEHEN BIJ VELE NS-STATIONS. 



Nogal wat ipooPmPoren 
krjjgen scheppen vol ^ 

(ZOUT, CHEMISCH AFVAL , ZAND, MODDER, WIER...) 

MaarmoInleP, 
WHDENOL 

als het een Wr 
Bijn a alle fabrikante n van klein e scheepsmotore n ruste n deze ui t 
met DIRECTE koeling ; duidelij k de goedkoopst e oplossing , maar 
wel met een paar vervelend e consequenties : 
• Vervuil d en zout water , zand en modde r worde n rechtstreek s 

door het blok , het har t van de moto r gepompt . 
• Om ketelstee n en zoutafzettin g in de kanale n te voorkomen , 

mag de temperatuu r van het koelwate r niet hoge r zijn dan 
60°C. 
Door di t relatie f koud e koelwate r bereik t de moto r nooi t de 
ideal e bedrijfstemperatuur , met als gevolg : een laag 
verbrandingsrendement , extr a slijtage , een verhoog d brand -
stofverbrui k en een flin k porti e nodeloo s lawaai . 

• Bovendie n slaa t hierdoo r de waterdam p in de uitlaatgasse n 
zeer snel neer tegen de wande n van het uitlaatkanaal . 
Het aldu s gevormd e water verbind t zich met de zwave l in de 
brandsto f tot zwavel-trioxide ; een heel gemeen zuur dat uit -

OmECTEKOELING  M C 

laatkleppen , zittinge n en zelfs cylindervoeringe n aantast . 
• Het aansluite n van een warmwatertoestel , zoals een boiler , op 

het koelsystee m kan de eigenaa r fij n vergeten . 

VETUS scheepsdieselmotore n zijn daarentege n STANDAARD 
uitgerus t met een INDIRECT koelsystee m via een opgebouwd e 
warmtewisselaar ; en dat heef t een paar verblijdend e conse -
quenties : 

• Het vervuild e en zout e wate r stroom t uitsluiten d door deze 
warmtewisselaar ; en die is daar helemaa l op gebouwd ! 

• In het motorblo k zelf kom t slecht s de beschermend e koel -
vloeisto f die de ideal e werktemperatuu r van ± 90°C. bereikt , 
waardoo r alle hiervoo r genoemd e enge dinge n vermede n 
worden . 

• Oe moto r is voorberei d voo r een simpel e aansluitin g van een 
(VETUS) warmwaterboiler . 

, - ' — WARMTEWISSELAAR 

INDIRECTE KOELING  M Q 
- I t t ; i l i i i r i i | t1tjyi¥|j jy-Y - I 

Dusil'ouween VLTM3DILSLL k Voor alle zekerheid. 

W.H. DEN OUDEN NM 
Fokkerstraat 571,3125 BD Schiedam, 
Tel.: 010-437 77 00, Telex: 23470, 
Telefax: 010-415 26 34 

W.H.DENOUDEJM V (R) 

UBÉUS 
i=n 
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De Domino mini oliekachel is het nieuwste produkt van Somy 
als antwoord op de met reukloze verplaatsbare oliekachels 

Met 44 cm hoog, 20 cm breed en diep is het de allerkleinste 
oliekachel. De warmte afgifte is echter onvoorstelbaar- biina 
3000 Kcalluur. Traploos regelbaar Een normale woon/werkruimte 
van ± 25 m^ is daarmee royaal te verwarmen 

De verbranding geschiedt roetloos en geheel reukvrij door 
een overal passende afvoer. 
Het verbruik is laag: 20 cent per uur maximaal. 
Met de garantie van een ijzersterk Nederlands produkt 
(1 mm plaatstaal) mag de Domino met recht 'n absolute 
kampioen genoemd worden Prijs : f. 455,- ex. btw 

Ander e topper s ui t de mini-seri e 

PICOUNO 

5000 Kca l U 

PICOTHERM 

lextr a element ) 

3000 Kca l U dicec t 

2000 Kcall U via radiatore n 

61 « 29 < 36 cm 

MINICONVECTOR 

5500 Kcal U 

70 5 > 66 I 32 5 cm 

Oersterk e oliekache l 

SOMY 

HAARDENFABRIE K BV 

Postbus 256 

4700 AG Roosendaal 
Telefoon 

(01650) 34205 of 40837 

fax-(01650) 40837 

m im -• " 

ANKER-TRAWLE R 
• zeewaardige stalen motorjachten, leverbaar in 

lengtes van 11.00, 13.50 en 15.00 meter. 

• Mèt of zonder fly-bridge 

• 1 of 2 motoren 

• Als kasko, technisch vaarklaar of geheel 
kompleet 

HOF SCHEEPSTECHIEK 
Industriewe g 2-9011 WH Irnsu m - Tel. 05660-1910 

NIEUWBOUW- YACHTCHARTER-REPARA TIE-OCCASIONS 
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Miwi!^">*<'********^ 

Neem nu het roer over van een echt e 
Skandinavië r 

KRACHT IN KWALITEI T 
NAUTIMAR 

Oude Oppenhiuizerweg 87 
8606JCSNEEK 

Tel 05150-12396 

NAUTIMAR 
Flevo-Marina 

IJsselmeerdijk 2 
8221 RC LELYSTAD 
Tel 03200-60683 
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De Koalit e Yachts biedt aan: 
MIDZWAARD GRUNDEL 

8.80 X 3.30, 1965, 20 PK 
f 61.000,-

GRUNDEL 
8.50 X 3.20, 1974, 16 PK 

f 62.500,-

LEMSTER ZEEKRUISER 
8.40 X 2.40, 1977, 10 PK 

f 66.000,-

POLARIS DELTA 
9.60 X 3.45, 1977, 96 PK 

f 105.000,-

VILM 106 
10.60 X 3.30, 1974, 75 PK 

f 114.000,-

STAVERSE KOTTER 
10.40 X 3.50, 1978, 80 PK 

f 135.000,-

SUPER VAN CRAFT 
11.40 X 3.50, 1962, 105 PK 

f 138.500,-

SUPER VAN CRAFT 
11.70 X 3.45, 1972, 2 x 85 PK 

f 147.500,-

SUPER VAN CRAFT 
11.55 X 3.50, 1978, 2 x 85 PK 

f 197.000,-

GRAND BANKS 36 
11.07 X 3.71, 1974, 2 x 120 PK 

f 200.000,-

GRAND BANKS 36 
11.07 X 3.71, 1974, 2 x 120 PK 

f 205.000,-

SUPER VAN CRAFT 
11.55 X 3.50, 1977, 2 x 85 PK 

f 215.000,-

GRAND BANKS 42 
12.75 x 4.14, 1982, 2 x 120 PK 

f 425.000,-

DOGGERSBANK 14 MY 
15.10 X 4.40, 1987, 106 PK 

f 975.000,-

STALEN MOTORJACHT 
13.43 X 3.40, 1975, 2x 220 PK 

f 150.000,-
Bovenstaande schepen liggen in onze overdekte waterloods 

ter bezichtiging. Tevens hebben onze collega's hun beste 
schepen bij ons in winterstallmg. Ook m deze schepen 

verlenen wij onze bemiddeling. 

• " •1 KOALITE 
r - a ' YACHTS BV 

Vosselaan 51 
8551 ML Woudsend 
Telefoon 05141-1321 
FAX 05141-1345 

Ciirteveiiii e 

900 GS - AK 

Lo.a. 9,10 m; Breedte 3,20 m, Diepgang 0,90 m. 

W/ij bouwen kwaliteits CartCTCnii c motorjachten in lengten van 8 tot 13 mir. 
Uitvoeringen gesloten met achterkajuit o< open kuip; flybridge of windscherm. 

Afhankelijk van motorisering 14 tot 17 knopen snel 

JACHTHAVEN FOKKE B.V. fp7^^, VERKOOP NIEUWE EN 3EBRUIKTE 
Kortenhoefsedijk 200 y j ( L Sx. SCHEPEN, scheepsinventans en 
1241 NB Kortenhoef 
Tel. 035-6 14 78 

accesoires. reparatie en onderhoud, 
^^^^ stalling, verzekering en financiering 

w 
WAAROM EEN 
VIRE BENZINE 

MOTOR? 
omdat 
Vire de hoogste eisen 
stelt aan veiligheid, 
brandstofverbruik, 
kwaliteit, en garantie. 

omdat 
Vire motoren (7 pk en 
12 pk) lichter zijn, wat de 
vaareigenschappen van 
uw schip ten goede komt. 

al u. 

'3.595. 

omdat, 
Importeur Diesel Danko 
een uitgekiend dealemet 
heeft opgebouwd van 
watersportbedrijven, die 
weten wat uw schip nodig heeft 

W 
DIESEL 
niDANKOB/ 
IL J Postbus 44 2740 AA Waddinxveen 

Telefoon 01828-16944 Fax 01828-11915 
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ALLE S VOOR UW BOOT. . . 

Wie de zekerhei d van volledig e 
garanti e koppel t aan de 
scherpst e prijzen , koop t z'n 
watersportartikele n bi j de 
vertrouwd e specialist . Die bied t 
de best e service . En daar vaart u 
wel bij . Kij k maar naar de 
aanbiedinge n van deze maand . 
Bel voo r meer informati e en 
openingstijde n naar Kok , 
Kamerbee k of Korendijk . 

NAVIGATIE 
• KOUPASSE N 
Plastimo Contest 100 schot 232,— 
Plastimo Contest 130 schot 275,— 
Plastimo Contest 130 beugel 310,— 
Plastimo Offshore 70 118,— 
Plastimo Offshore 85 185,— 
Plastimo Olympic B 186,75 
Plastimo Offshore B 162,— 
Plastimo mini handpeil 153,— 
Plastimo Shark handpeil 196,— 
Autohelm digitaal handpeil p o a 
Electronisch kompas 1567,— 
• NAVIGATORS 
Philips AP-MK 4 1930,— 
Navstar 2000-Satelliet 2495,— 
• MARIFOONS EXCL. ANTENNE 
Sailor RT-2048 1398,— 
Uniden t^C-6700 BV 1098,— 
• DIEPTEMETERS 
Seafarer 501 389,— 
Seafarer 701 539,— 
Seafarer dig repeater 247,— 
Navico DS-200 568,— 
Incastec mini 239,— 
Incastec echopilot 353,— 
Compact dieptemeter 703,— 
Plastimo Digipak S 599,— 
Autohelm Seatalk 756,— 
• LOGGEN 
Navico DL-200 568,— 
Plastimo Digipak L 599,— 
Compact log 703 — 
Autohelm Seatalk 756,— 

VETUS HYDRAULIEK 
Professionele topklasse, axiale plunjerpomp en 
roestvrije cylinder Reeds 25 jaar een topproduct. 
Eenvoudige installatie. 
MT-45 enkel 1583.— 
MT-65 enkel 1885.— ' 
MT-110 enkel 2249,— 
MT-140 enkel 2693,— 
MT-45/140 2e positie 1272,— , 
Deze prijzen zijn al zeer • , < - „ „»- ' 
scherp, maar als KKK _• -*|j|gr**'*^ 
super special krijgt j . -
u een KA-50 -«P 
stuunn/iel l.w.v 231.— er GRATIS bij. 

• STUUR-AUTOMATEN 
Autohelm 800 M 
Autohelm 1000 M 
Autohelm 2000 M 
Autohelm 3000 M 
Autohelm 4000 M 
Autohelm 6000/7000 serie 
Plastimo AS-100 

p o a 
p o a 
p o a 
p o a 
p o a 
p o a 

1 4 9 8 -

COMBI-SETS 
Plastimo Digipak CA 
Plastimo Digipak CW 
Autohelm Seatalk Tridata 
Autohelm Seatalk Tridata repeater 
• WINDMETERS 
Vetus 822 
Plastimo digit handmeter 
Autohelm Seatalk incl masttop-unit 1269,— 
AutohelmSeatalkVMG/Closehauled 571,— 

870,— 
870,— 

1098,— 
612,— 

215,— 
234,— 

ELECn"R A 
Accu schakelaar-zwaar model 55,— 
RVS scheepshoorn 63,— 
Weekend Gold TV antenne 249,— 
RVS ruitenwisser compleet 12V 67,— 
DHR 35 boordlichten 76,50 
DHR 35 tweekleur 87,50 
DHR 35 driekleur 87,50 
Hella 984 boordlichten 69,— 
Hella 984 driekleur/anker 169,— 

VEILIGHEID 
• RADARREFLECTOR S 
High Gain (hijsbaar) 
High Gam (zaiingmont) 
Diabolo reflector 
Plastimo joon 
Plastimo boei (div kleuren) 
Plastimo Storm zwemvest 55 kg + 
Lavis veihgheidsgordel compleet 
Plastimo veihgheidsgordel (compl) 

NAVSTAR 2000-DECCA 
Een zeer betrouwbare en nauwkeurige 
4-kanaals Decca ontvanger, die 
bewezen heeft. 
dat een lage prijs '~~^ — 
en kwaliteit samen 
kunnen gaan. ,,, 
KKK special | 
prijs 1498,— :" 

165,— 
165,— 
415,— 
247,50 

87,50 
49,75 

139,— 
79,— 

INTERIEUR 
• VERWARMING 
Wallas 1300 
Wallas 1800 Sail 
Wallas 2400 
Webasto HL18D 
Webasto HL32D 
• KOKEN 
Eno 2-pits tafel model 
Eno 2-pits card model 
RVS 4-pits inbouw 
Eno 3-pits inbouw (emaille) 
RVS 3-pits Mobilife oven 
Plastimo 2-pits oven 
• SANITAIR 
Par/Brydon o w l toilet 

Vetus b w l toilet 
Flojet drinkwatersysteem 12V 
Shurflo 208 drinkwatersyst 12V 
Shurflo 200 drinkwatersyst 12V 
Flojet lens/dekwaspomp 12V 
Whale Urchin handlenspomp 
Whale Titan lenspomp (opbouw) 
Whale Titan lenspomp (inbouw) 

1175, — 
1660, — 
1890, — 
1525, — 
2085, — 

251,7 5 
287,7 5 
445, — 
347,2 5 

1439, — 
669, — 

259 — 
383, — 
189, — 
187,7 5 
211, — 
299, — 
88,7 0 

134, — 
175,2 5 

ANKERS 
Brittany anker 
Brittany anker 

3 5 kg 
6 kg 

69,— 
88,— 

Brittany anker 8 kg. 
Brittany anker 10 kg. 
Brittany anker 12 kg 
Bnttany anker 14 kg 
Bnttany anker 16 kg 
Brittany anker 20 kg 
Vetus Ursus hand ankerlier 
Vetus Alexander electr ankerlier 

108 — 
136,— 
164,— 
212,— 
236,— 
292,— 
650,— 

2 0 3 3 -

VENTILATIE 
• PATRIJSPOORTEN 
Lewmar klappend 127 X 305 mm 227,25 
Lewmar klappend 109 X 358 mm 279,75 
Lewmar vast 127 x305 mm 184,— 
Lewmar vast 109 x358 mm 224,25 
• VLUCHTLUIKE N 
Lewmar Rollstop 420 x 420 mm 497,75 
Lewmar Rollstop 370 x 500 mm 554,50 
Lewmar Rollstop 500 x 500 mm 598,75 
Afwerkranden met hor op voorraad 

ZEILBESLA G 
I VAL/SCHOOTLIERE N 
Lewmar 6A 
Lewmar 7A 
Lewmar 8A 
Lewmar 16A 
Lewmar 24A 
Lewmar 30A 
Lewmar 40A 

Lewmar 43A 
Lewmar 16STA 
Lewmar 30STA 
Lewmar 40STA 
Lewmar 43STA 
Ook Enkes op voorraad 

94,— 
143,— 
199 50 
406,— 
533,— 
614,— 
721,— 
151,— 
586,— 
915,— 
161,— 
635,— 

ZEILKLEDIN G 
Een grote collectie kleding van Imhoff, 
Splash Down, MOR Plastimo en Peter 
Storm 

KOK WATERSPORT 
Straatweg 129 - 3054 AC Rotterdam 
Tel 010-4180450 - Fax 010-4181129 

KOK, 

KAMERBEEK' S BOOTSHOP 
Keulsekade 9 - 3531 JW Utrecht (bij de 
Groeneweg) - Tel 030-931009 - Fax 030-939398 

I 

KORENDIJK WATERSPORT 
Amperestraat 18 - 8013 PV Zwolle 
Tel 038-656300 - Fax 038-655809 

Prijswijzigingen voorbehouden Prijzen mol blw 
Speciale aanbiedingen geldig tot 1-3-89 

A P P A R A T U U R M E T I M P O R T E U R S G A R A N T I E 
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SCHEEPSl 
ETPE 

KOMFOR 

ERIEUR 
NLIjK 

j-

Voor de een is komfort luxe, 
voor de ander is het vanzelfsprekend 
Daarom houden onze ontwerpers al 25 jaar rekening met Uw 
persoonlijke wensen Praat er eens over, waarschijnlijk kunnen wij 
deze met U realiseren Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 10 00 tot 17 00 uur Voor persoonlijk advies (ook op 
zaterdag) graag even een telefoontje vooraf 

TELSTAR SCHEEPSSTOFFEERDERS B.V. 
Lorentzstraat 16, Postbus 136, 

3840 AC Harderwijk. Tel. 03410-13960 

OFF THE ROAD 
mm \ 

'N MARIFOON VOOR 
'N ONGEHOORD 

LAG E PRIJS. 

• im 

f 1245'-Marifoo n Uniden M-C 6700 B.V. 
• voorzien van 88 internationale 

kanalen 
• snelkeuze toets kanaal 16 • 12 volt DC + antenne met 18 
• moderne zwarte behiuizing mtr coax en pluggen 
• inb uitvoenng mogelijk « P T T goedgekeurd 

Postbus 1070,4530 GB TERNEUZEN, tel, 01150-30200 
SERVICE DEALERS Getxïta Meppet 05220 56580 • Navco Lauwersoog 05193 9239 • Bfyofi Gent (Beige) 091 447176 

Snelheid op het water 
geeft een heerlijke sensa-
tie De zon op je rug en de 
wind waait door je haar 
Waterdruppels stuiven 
langs je benen 

WATERVLUGGE 
MOTOREN 
Als je al een boot hebt, dan heeft Yamaha 
er een sportieve motor bij Ruime keus 
zelfs Van lichtgewicht tot supersnel 
Bijvoorbeeld de Yamaha s 20 en 25 
Pittige motoren voor een redelijke pnjs 

En toch wèl de extra's 
van Yamaha's top-
modellen Extra's als 
het olie-injectie-
systeem Autolube, en 
het Dual Tilt Control 
Nog een leuk detail 
beide motoren zijn 
sterk genoeg om een 

waterskier mee te 

Of de Yamaha Malta De 
buitenboord met het luchtje 
van vakantie Een makkelijke 
motor voor je vrije tijd 
Lekker weg het water op 
Dus get off the road i 

SPEEDY •  
JET-BOTEN 
De sensatie van snelheid 

beleef je helemaal op zo n 
Jetboot van Yamaha Vliegens-

vlugge waterduivels in snelle kleuren De 
Jetboten zijn simpel te bedienen Een 
sportieve instelling is wel een must 

Marine 
YAMAHA MOTOR NEDERLAND BV POSTBUS 109, 
1420 AC UITHOORN, TEL 02975-77435 
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SPORTBOOT-CanRUM VANNBXRLAND 

Het beste is nu nog beter bij Pijl Watersport. In 
• -—nz^ de showrooms in Nieuw-Loos-

' ' / drecht vindt u een verbazing-
• wekkende selectie van opwinden-
de boten. Stuk voor stuk betaalbare 
topprodukten: flitsende racers maar 

ook comfortabele gezinsboten. Pijl Watersport 
vindt goed niet goed genoeg. Kom een uurtje 

genieten van het beste dat de sportbootindustrie 
te bieden heeft. U profiteert van onze ervaring, 

al 25 jaar! 

merCrui/e r 
STERN DRIVES & INBOARDS 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 217-220, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) . r ^ ^ V ^ ^ ^ 
Telefoon 02158 - 1638, Telefax 02158 - 6793 Y ^ G^ >ï* V * 

NEDERLAND S GROOTSTE MOTORBOO T LEVERANCIE R 
Boorncruiser 32 New Line" afm 9 40x3 40 m 
Boorncruiser 38 New Line" afm 11 40x3 75 m 
Boorncruiser 51 New Line" alm 1545x4 54 m 

Reagen 35 PR afm 10 50x3 91 m 
Rtagen 43 PR afm 12 95x4 22 m 
Reagen 46 PR afm 14 00x4 85 m 
Scand 25 Classic afm 7 62x2 87 m 

Scand 7800 Nautic alm 7 80x2 85 m 
Scand 29 Baltic afm 8 80x3 28 m 

Saga 27 Calm 8 15x2 75 m 
Saga 25 CC afm 7 60x2 75 m 

Sat,a 20 afm 6 10x2 20 m 

UIT VOORRAA D LEVERBAA R 
Reagen PR 37 afm 1113x3 91 m Marex 21 Flexi afm 6 45x2 36 m 

Risftr  27 afm 8 20x3 05 m Boomcnuscr  35 New Line afm 10 40x3 60 m 

KDQARNSTREAMB V 

Saga 27 A afm 8 15x2 75 m 

Tax free leveringen mogelijk 
Ook doorlopend goede gebruikte schepen 
Vraag naar onze occasionlijst Inruil huidig 
schip bespreekbaar Vraag vnjblijvend 
dokumentatie van het schip van uw keuze 

• UUUUUUMMiUJAU 



111 SKANTIVHF 
De multifunktionel e mariibo n 
voo r optimal e kommunikati e 

• Voorziening voor 120 kanalen ÈflEl l}A/ 
• Volledig synthesized •« 
• Perfekte geluidskwaliteit 
• Het zend-ontvangdeel kan gemakkeli)k op elke gewenste plaats uit het 

zicht worden gemonteerd 
• Volledig te bedienen m b v druipwaterdichte handsets die zowel aan de 

wand als op tafel bevestigd kunnen worden 
• Maximum afstand tussen zender/ontvanger en handsetfs) 25 meter 
• Simplex en semiduplex 
• Keuze uit 12 of 24 Volt DC-uitvoenng 
• Geschikt voor toekomstige digitale 

oproepsysteem DSC rs^J" 
- P T T g o e d g e k e u r d _ _ ^ ^ a i l ^ B ^ ^ H j ^ ^ 

'Boo t Düsseldorf "  Hal 8, E-03 

kl INTERNATIONALE 
'^  NAVIGATIE APPARATEN BV 

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

NIMBUS 
ALLEEN HET BESTE... 

IS GOED GENOEG. 

Snelvarende komfortabele boten is 
een specialiteit geworden van: 

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

TeL 020-151508 
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MOTORBOOT 

7e jaargang, nummer 2 
februar i 1989 

Maandblad \oor de kleine 
motorvaart onder verantwoor-
delijkheid van Wil Horsthuis 

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

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Majoor L A Bakker 
(Rijkspolitie te Water), 
Leo J Capit 
Luitenant ter zee 
W J J Geneste 
(Koninklijke Marine), 
J Hoebe (leraar radio-afdeling 
Hogere Zeevaartschool 
Rotterdam), 
Ben Levie, 
Frans Loos, 
Ddg Pike, 
Ben van Rosendaal, 
Gerda Stoorvogel, 
C Voest, 
P H van der Weel, 
S Zeeman (KNZHRM) 

Basis vormgeving 
Henk de Bruin, gvn. 
Leiden 

Advertentie-exploitatie 
Publiciteitsbureau 
„Leeuwenbergh" bv 
(Bob den Haring en 
Frank van Gils) 
Postbus 139, 
2170 AC Sassenheim 
Telefoon 02522-19023 

Abonnementen 
ƒ 59,60 per jaar, 
België ƒ 73,-of Bfrs 1280 (bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven -
Bfrs 1120) 
Een abonnement kan elke 
maand ingaan Het wordt au-
tomatisch verlengd, tenzij het 
twee maanden voor het ver-
strijkt schriftelijk is opgezegd 
(niet aantekenen) De pnjs van 
buitenlandse abonnementen 
(behalve België) wordt ver-
hoogd met de extra verzend-
kosten 
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Klass e 

De rust en vanzelfsprekend-
heid waarmee de Koninklij-
ke Noord- en Zuid-Holland-
sche Redding-Maatschappij 
(KNZHRM) vasthoudt 
aan haar uitgangspunten 
(zie elders in dit nummer), is 
verheffend. Als mensen op 
zee in nood komen en ze slaan 
alarm, komt de reddingboot 
helpen Dat is al meer dan 
anderhalve eeuw zo. Alleen 
kwamen de redders in hel ver-
leden vrijwel alleen in actie 
voor beroepszeelui, terwijl de 
reddingmaatschappijen de 
laatste tijd vooral voordeple-
Ztervaart in touw zijn. 

Van tijd tot tijd klinken daar 
protesten tegen in de zin van: 
Wat moeten die waterspor-
ters ook op zee, als ze er met 
tegen opgewassen zijn ̂  
Moeten de redders daar hun 
leven en hun kostbare mate-
rieel voor wagen? 
De reddingmaatschappijen 

hebben zich altijd op het 
standpunt gesteld dat ze 
iedereen te hulp komen. En 
met de praktische zin, die je 
van zo 'n organisatie van doe-
ners mag verwachten, hebben 
ze een regeling getroffen met 
de verzekeraars van ple-
ziervaartuigen die simpel en 
doeltreffend is. 
De meeste geredden schenken 
de reddingmaatschappij bo-
vendien spontaan een bedrag, 
terwijl heel veel waterspor-
ters donateur zijn (wat al 
mogelijk IS met een bedrag 
vanaf f 10 per jaar). 
Zo kunnen de redders hun 
menslievende, riskante en ook 
wel avontuurlijke werk blij-
ven doen ten behoeve van 
iedereen, die het IJsselmeer 
en de kustwateren bevaart. 
Zonder dikdoenenj. Zonder 
geroep om subsidie. Zonder 
bekrompen vooroordelen over 
watersport. 
Eenzame klasse. 

In het volgend e nummer onder meer: 

• Een ongewoo n rondj e België 

• Hiswa89 

• De nieuwe buitenboordmotore n 
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Nogmaal s Boot 89 
Er bereikten ons nog vele nieuwtjes die te zien zijn op de Boot 
89, de watersportbeurs die men nog tot en met 29 januari kan 
bezoeken. Hierbij een opsomming van de meest opvallende. 

• De firma Harald Göricke 
uit Hamburg toont in hal 5 
een nieuw toilet van Raske en 
Van der Meyde. Het gaat om 
een lichtgewicht kunststof 
w .c, die - de pomp meegere-
kend - slechts 3 kilo weegt. 
Het toilet zit met een grote ba-
jonetsluiting gemonteerd, zo-
dat men het gemakkelijk kan 
wegnemen. Het toilet werkt 
op een luchtledig. Als er een 
dubbelwerkende pomp op 
wordt aangesloten is het mo-
gelijk die pomp tevens voor 
wat anders te gebruiken: len-
zen bijvoorbeeld of voor het 
leegmaken van een vuilwater-
tank. 

• In hal 16 laat Gründl uit 
Hamburg nieuwe motorbo-
ten zien van de Franse fabriek 
Beneteau. Het zijn snelle 
tweemotorige polyester mo-
torjachten, die in verschillen-
de uitvoeringen leverbaar 
zijn in de lengten van 10,20 en 
11,20 meter. 
• In hal 13 toont Gründl 
snelle Amerikaanse motor-
jachten van het merk Seafor-
ce. Ook dit zijn luxueus uitge-
voerde tweemotorige schepen 
in lengte variërend van 12,25 
tot 19,80 meter en in prijs van 
een kleine 400.000 tot zo'n 2 
miljoen gulden. 
• De Duitse botenbouwer 
Adler uit Saarbrücken staat 
in hal 13 met de Adler 400 
Baltic. Ook dit is een snel en 
comfortabel uitgevoerd 2-
motorig polyester schip. 
• Aqua Realty Europe uit 
Lelystad staat in hal 5 met een 
klapstoel voor gebruik aan 
boord, die is gemaakt van 
massief teak. De stoel is voor-
zien van canvas bekleding. 
• Stefan Dahm uit Oos-
tenrijk laat de bekende Ame-
rikaanse raceboot Cigarette, 
een boot van het type Bullet 
31, zien. Deze boot, die zeer 
succesvol is in races, is speci-
aal gebouwd voor wedstrij-
den op zee. 
• Condor Yachting uit 
Heusdenis in hal 10 aanwezig 
met een 11 meter lange stalen 
motorkruiser uitgerust met 
stuurbrug op de salon en open 

kuip. De boot wordt voortge-
stuwd door een 135 pk Ford 
Lehman scheepsdiesel. 
• De Nederlandse dienst der 
hydrografie houdt in hal 2 een 
nieuw boek ten doop: De ha-
vengids voor de Nederlandse 
en Belgische kust. Het boekje 
bevat gegevens van 40 havens 
langs de kust en verder gege-
vens over weerberichten, ha-
venautoriteiten, voorschrif-
ten en havenformaliteiten. 
• De firma Elgena uit Mün-
chen toont in hal 6 een serie 
nieuwe boilers, die werken op 
het koelwater van de motor. 
Ze zijn er in versies van 15 tot 
50 liter. 
• De Berlijnse ontwerper 
Waker heeft zich toegelegd 
op maat-tapijten voor dure 
jachten. In hal 6 toont hij 
voorbeelden van zijn kunnen. 
• Star Yachts uit Wenen is 
in hal 16 aanwezig met een 
forse tweemotorige motor-
boot, die de naam Star-39 Se-
dan draagt. De boot is voor-
zien van twee Volvo-Penta-
diesels van elk 200 pk en van 
een luxueuze inrichting. 
• Troost jachtbouw uit 
Ruurlo staat in hal 4 met een 
mooi polyester bijbootje, ge-
naamd Cityvlet. Het is een 
vletje met een lengte van ruim 
4 meter. Het is onzinkbaar. 
• De firma Waswa uit Bad 
Honnef laat in hal 4 onder 
meer polyester raamprofielen 
zien, die onder meer geschikt 
zijn voor dubbel glas en die 
een alternatief zouden zijn 
voor de tamelijk kostbare alu-
minium profielen. Met het 
systeem is het tot nog toe al-
leen mogelijk scherpe hoeken 
toe te passen. De fabriek 
werkt nog aan kunststof pro-
fielen met ronde hoeken. 
• Pedro Boot uit Zuidbroek 
toont in hal 13 twee motorbo-
ten. En wel een kruiser, de Pe-
dro 30 en een nieuwe versie 
van de Bora-serie. De kruiser 
is de Pedro 30, een gesloten 
scheepje met buitenstuur-
stand, dat wordt voortge-
stuwd door een 4-cilinder 
Volvo-Pentadiesel van 62 pk. 
Afmetingen: 9,10x3,20x0,90 

meter. De nieuwe Bora 34 
meet 10,30 x 3,50 x 1 meteren 
is voorzien van een 100 pk 4-
cilinder Volvo Penta diesel 
met oplading. Door de ver-
nuftige driedeks constructie is 
de boot leverbaar met drie af-
zonderlijke slaaphutten. 
• Valk-Kruiser-Waalwijk 
stelt tentoon in hal 13: 
1. Nieuw model Valkkruiser, 
type 'Falcon 45 de luxe S' 
Specificaties: lengte 13,5 me-
ter (o.a. 14,5 meter); breedte 
4,25 meter; motorisering 2 x 
Volvo Penta dieselmotoren 
van 200 pk elk. Prijs v.a. 
ƒ 434.000,- incl.b.t .w. 
2. De vernieuwde Valk-Vi -
tesse stuurhuismodel 15,50 
de luxe. Specficaties: lengte 
15,50 meter (o.a. 16,5 meter); 
breedte 4,50 meter; motorise-
ring 2 X Volvo Penta diesel-
motoren van 355 pk elk. Prijs 
v .a . /784.000, - inc l .b . t .w. 
• Holland Boat uit Lemmer 
toont in hal 13 de Adantic 37, 
een snelle polyester motor-
boot, die in verschillende uit-

voeringen wordt geleverd. 
Het is een fraai afgewerkt 
schip met twee aparte slaap-
hutten, voorzien van 1 of 2 
Cummins diesels. Prijzen 
vanaf/ 300.000,- (incl. btw) 
• Veha jachtbouw uit 
Hoogezand staat met 2 
nieuwe motorboten op de 
beurs. De eerste is de Veha 37, 
een 11 meter lang stalen jacht. 
De boot is zeer volledig uitge-
rust. Zo horen aluminium ra-
men, heteluchtverwarming, 
koelkast, 2 stuurstanden en 
walaansluiting tot de stan-
daarduitrusting. Er wordt 
een 4 cilinder Volvo Penta-
diesel ingebouwd. De andere 
is Atlanta 28 gedoopt. Het is 
een negen meter lange polyes-
ter kruiser, die kan worden 
geleverd met open kuip of 
achterkajuit. 

• E. W. Driessen toont in hal 
8 met een vloot schepen van 
de Amerikaanse merken Co-
balt en Boston Whaler. 
Nieuw is de Cobalt 263, een 
snelle kajuitkruiser. 
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* Aquanaut Unico * Benetau motorjacht. Bij 
GrundI Hal 16. 

• ^ÊÊÊÊÊÊÊ 

SS 

Het scheepje is 8,05 meter 
lang en 2,90 meter breed. Het 
kan worden uitgerust met 
motoren van 260 tot 365 pk. 
Driessen toont de hele serie 
visboten met middenconsole 
van Boston Whaler en een se-
rie sportboten. Nieuw is het 
type Mischief, dat is uitge-
bracht ter gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan van de fa-
briek. De boot springt eruit 
doordat hij is voorzien van 
een dek, zwemtrap en berg-
ruimte voor waterski's. 
• Knoche uit Hemfurth 
staat in hal 13 met nieuwe 
Birchwoodboten en twee gro-
te boten van het merk Eder-
ship, in lengten van 15,50 en 
17,40 meter. Het zijn snelle 
tweemotorige schepen, waar-
\an de prijzen liggen tussen 
de 500.000 en een miljoen gul-
den. De Birchwood is een 
nieuw type met een lengte van 
10,40 meter, dat met een of 
twee motoren wordt geleverd 
en waarvan de prijs rond de 
ƒ 300.000 ligt. 

• Scheeps- en jachtwerf 
Kempers uit Alphen aan den 
Rijn toont in hal 13 de stalen 
Kempalakruiser van 12,50 
meter, die wordt geleverd met 
een 4-cilinder diesel van Vol-
vo Penta met oplading en 
laadluchtkoeling. Het is een 
luxueus schip naar een ont-
werp van Leen Moerkerk. 
• Jachtwerf de Boarnstream 
uit Irnsum stelt een grote en 
snelle stalen motorboot ten-
toon: de 'Boorncruiser New 
Line 47'. Afmetingen: lengte 
14,45 meter; breedte 4,54 me-
ter. De boot, die maximaal 22 
knopen loopt (ruim 40 kilo-
meter per uur), is uitgerust 
met 2 Volvo Penta diesels van 
elk 357 pk. Standaard is de 
boot voorzien van twee dou-
che/toiletcruimten, magne-
tron, keramische kookplaat 
en generator. De boot staat in 
hal 13. 

• De motorenfabriek MA N 
exposeert een nieuwe 
scheepsmotor voor grote 
jachten. Het is een achtcilin-

der V-motor, die 680 pk le-
vert. De motor, die is uitge-
rust met oplading en laad-
luchtkoeling, heeft een op-
warmsysteem voor de ver-
brandingslucht bij stationai-
re en lage toerentellen, dat 
voorkomt dat de motor in die 
bedrijfsomstandigheden gaat 
roken. Te zien in hal 7. 
• Van der Meijden betim-
meringen uit Hardinxveld 
toont in hal 13 een compleet 
opgebouwde gastenhut met 
badkamer, die op een luxueus 
motorjacht zal worden gem-
stalleerd. 
• De scheepswerf Volhar-
ding Staveren exposseert in 
hal 14 een stalen Staverse kot-
ter van 12 bij 4 meter met een 
diepgang van 1,10 meter. Het 
is een zwaargebouwd profes-
sioneel ogend schip dat luxu-
eus is ingericht en wordt 
voortgestuwd door een 125 pk 
Ivecodiesel. 
• Op de stand van Aquanaut 
Yachting uit Sneek (hal 9) 
staan 2 motorboten. En wel: 

- een kruiser van het type 
'Beauty Line 1000', een 10,30 
meter lange knikspanboot 
met open kuip, die wordt 
voortgestuwd door een 50 pk 
Ford Diesel ofeen 62 pk Volvo 
Penta diesel. Prijs vanaf 
ƒ122.790. 
- een kruiser met een lengte 
van 11 meter van het type 
Unico. Deze schepen, stan-
daard voorzien van twee 
aparte slaaphutten en een 
stuurbrug op de salon, zijn le-
verbaar met een zescilinder 
135 pk Ford Lehman diesel of 
met een 150 pk Volvo diesel. 
Prijs vanaf /217.590. 
• De motorenfabriek Deutz/ 
M W M toont in hal 7 een 
nieuwe 12-cilinder scheeps-
diesel met een vermogen van 
1100 pk bij 2300 toeren per 
minuut. De motor is bestemd 
voor grote en voor snelle mo-
torjachten. 
• De firma Checkmate uit 
Uberlingen (Duitsland) toont 
een snelle polyester motor-
boot met een lengte van 8,60 
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Nogmaal s Boo t 
meter. Het is de Max-
xum 281, die is uitgerust met 4 
slaapplaatsen. Voortstu-
wing: twee benzinemotoren 
met een gezamenlijk vermo-
gen van 260 tot 640 pk. 
• LankhorstTaselaar Duits-
land staat in de hallen 7 en 4 
met een hele reeks nieuwtjes. 
We noemen de Logtron HR 
snelheidsmeter, die werkt op 
zonne-energie; opblaasboten 
van het merk Raider en 
Narwhal, waarvan onder 
meer een professionele boot 
voor reddings- en opsporings-
werk wordt getoond. In hal 4 
toont het bedrijf onder meer 
een nieuwe dieptemeter, die 
ook kan worden gebruikt als 
visvinder. Het is een apparaat 
van het merk Seafarer. 

• Jachtwerf De Watersport 
uit Voorschoten exposeert in 
hdl 13 een Super Favorite 
kruiser met een lengte van 
11,50 meter en een breedte 
van 3,65 meter. De boot is 
voorzien van een stalen op-
bouw. De Favoritekruisers, 
die standaard een maho-
niehouten opbouw hebben, 
zullen voortaan ook met een 
stalen opbouw te leveren zijn. 
De getoonde boot wordt 
voortgestuwd door een 100 pk 
Volvo Penta diesel. 
• Yamaha Nederland laat 
op stand 34 in hal 7 onder 
meer een nieuwe versie zien 
van de 9,9 pk viertakt buiten-
boordmotor, uitgerust met 
elektrische start en afstand-
bediening. De motoren met 
vermogens groter dan 60 pk 
zijn voorzien van een vloei-
baar kristal beeldscherm, 
waarop toerentallen, druk-
ken en temperaturen digitaal 
worden weergegeven. Voor 
het eerst worden ook de Ya-
maha hekmotoren getoond. 
• De motorenfabriek M T U 
uit het Duitse Friedrichsha-
fen exposeert in hal 7 de on-
langs aangekondigde moto-
renserie voor kleinere en mid-
delgrote motorboten. Het zijn 
drie zescilinderdiesels, geba-
seerd op de Mercedes-300. 
Het zijn opgeladen motoren 
met laadluchtkoeling, die 
hun vermogens (132, 167 en 
238 pk) leveren bij 2800 toe-
ren per minuut. 
• Berfo Yachting uit Vinke-
veefftoont in hal 7 de Calypso 
34, de snelle polyester motor-

boot, die voor het eerst te zien 
was op de Hiswa te Water en 
die wij hebben besproken in 
de Motorboot van november 
vorig jaar. 
• Marine Power Duitsland 
toont in hal 7 onder meer een 
nieuw kompas van het merk 
Quicksilver, waaronder de 
motorenfabriek Mercury ac-
cessoires op de markt brengt. 
Het kompas is geschikt voor 
snelle motorboten, die op zee 
varen. 
• Iveco Duitsland (hal 7) 
vraagt aandacht voor 2 
nieuwe scheepsdiesels: 
- een 8 cilinder met een in-
houd van 17,2 liter, die 700 pk 
levert bij 2200 toeren per mi-
nuut; de uitlaat en de lucht-
pomp voor de oplading wor-
den gekoeld door middel van 
het motorkoelwater, waar-
door grote temperatuur-
schommelingen, waarvoor 
met name de turbine gevoelig 
is, worden vermeden; 
- een 6 cilinderdiesel, die 270 
pk levert bij 2700 toeren, als 
hekmotor met een MPM-
aandrijving; die voorzien is 
van een Rolla-schroef; ook dit 
is een opgeladen motor met 
koeling van de laadlucht. 
• De Franse instrumenten-
fabriek Plas timo toont - in hal 
5 - onder meer nieuwe scha-
kelpanelen voor jachten. De 
panelen worden opgebouwd 
uit de afleespanelen, die stan-
daard bij Plastimo-instru-
menten worden geleverd. Hal 
5. 
• Electrolux staat in hal 4 
met twee nieuwe kooktoestel-
len van het merk Origo, die 
werken op brandspiritus. Het 
gaat om een tweepits toestel 
en om een 3-pits uitvoering, 
die tevens leverbaar is als 
elektrische kookplaat. Ze 
worden geleverd met een af-
dekplaat, zodat de ruimte ge-
bruikt kan worden voor ande-
re dingen zolang er niet wordt 
gekookt. 
• De Duitse firma Birenhei-
de toont in hal 4 onder meer 
een nieuwe fietsboot waarvan 
de schroef door één of twee 
'fietsen' wordt aangedreven. 
• Eistajachthaven Pro Aqua 
staat in hal 16 met de 
nieuwste versie van de Doe-
rak 780 met open kuip. De 
boot is uitgerust met een 3 ci-
linder Yanmar diesel van 35 
pk, die het scheepje een snel-
heid geeft van 14 kilometer 

per uur. Prijs ƒ 92.500,- incl. 
btw. 
• Freddy Link Powerboats 
toont in hal 16 een raceboot 
an de Engelse werf Cougar, 
namelijk de US 1-14. Dat is 
een 12,65 meter lange boot, 
voorzien van 2 Lamborghini-
diesels, waarvan het vermo-
gen minimaal 680 pk en maxi-
maal 1240 pk kan zijn. 
• Liefhebbers van (snelle) 
polyester motorboten kunnen 
verder nieuwtjes vinden bij: 

- Siegel Yachting uit Frank-
fort (Thompsom kruisers, die 
met de juiste motorisering 
snelheden tot 100 kilometer 
per uur halen). Hal 8. 
- Feretti Craft, Italië; luxu-
euze kruisers van het type Al -
tura; 12,10 en 13,50 meter 
lang en standaard uitgerust 
met 2 Caterpillar diesels. Hal 
13. 
- Cramer Boote uit Wil -
hemshaven (Duitsland); een 
trailerbare kajuitboot met 
een lengte van 5,60 meter van 
de Noorse werf Skibsplast; 
standaard wordt een benzine 
hekmotor ingebouwd. Hal 9. 

- Guy Couach uit Cannes 
(Frankrijk): twee grote en 
luxueuze motorboten 14 en 15 
meter lang. Hal 16. 
- Nautic Contact System uit 
Frechen (Duitsland): traw-
lerjacht 'Europa', een ver-
plaatsingsboot, die wordt ge-
leverd met twee Ford Leh-
man diesels van elk 135 pk; de 
boot, die elf meter lang is, 
loopt er meer dan 20 kilome-
ter per uur mee. Hal 13. 
- Marina Marbella uit Ibiza 
(Spanje): Apache raceboot, 
voorzien van 2 dieselmotoren 
van elk 800 pk. Het is een 13 
meter lange superboot, die 
snelheden tot 150 kilometer 
per uur loopt. Hal 10. 
- Unique Boats uit Noorwe-
gen: een kruiser van 10 meter 
met drie gescheiden slaap-
ruimten, die standaard is uit-
gevoerd met een 124 pk Volvo 
Penta diesel. Typenaam: 
Unique 100 C/AC. Hal 9. 
- Bootbouw Dieter Hellwig 
uit Xanten (Duitsland): 
sportboten van de merken 
Triton en Power Play. Afme-
tingen ruim 4 tot krap zeven 
meter. Hal 8. 

* Pedro 30. 
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- Hansotto Noll uit Seveta 
(Duitsland): Amerikaans 
luxejacht van het merk Vi -
king. De boot die ruim 19 me-
ter lang is, wordt door twee 
diesels van elk ongeveer 1000 
pk voortgestuwd. Hal 13. 
- Whitewater International 
(Engeland): Wolfe 46, een 

* Gasniveaumeter van Gimeg. 

* Atlanta 28, de nieuwe 
polyester kruiser van Veha. 

groot tweemotorig motor-
jacht dat wordt gebouwd op 
de bekende Engelse Wester-
ly-werf. Luxueus uitgevoerd 
in Italiaanse stijl. Voorzien 
van twee diesels, die samen 
750 pk leveren en de boot een 
snelheid geven van tegen de 
60 kilometer per uur. Hal 13. 

• Mendes de Jong uit Wor-
merveer exposeert een 
nieuwe boottafel, die op ver-
schillende plaatsen aan boord 
kan worden gebruikt en die 
gemakkelijk kan worden op-
geborgen. Prijs ongeveer 
ƒ 900,-. Hal 5. 

• Gautzsch Gimeg uit De 
Meern introduceert op 'Boot 
Düsseldorf een elektronische 
niveaumeter voor flessegas. 
Tot nu toe was schudden of 
wegen de enige mogelijkheid 
om het restant gas in een fles 
te meten. Gimeg ontwikkelde 
een elektronische meter voor 
de 5 kg propaan/butaan gas-
fles (de Duitse fles). De meter 
bestaat uit een kraan met son-
de op de gasfles, welke als vast 
onderdeel met de lege fles kan 
worden geruild. Aan de kraan 
wordt d.m.v. een stekkerver-
binding een elektronische 
unit gekoppeld die verbonden 
is d.m.v. 5 meter 3 aderig 
snoer met het afleespaneel. 

Op het afleespaneel wordt 
met 4 lichtjes het vloeistofpeil 
in de fles aangegeven. Voor de 
V oeding van het geheel, bevat 
het meetpaneeltje een 9 volts 
batterij. 
Door Gimeg zullen in de loop 
van 1989 de nieuwe 5 kg gas-
flessen standaard worden 
voorzien van deze speciale 
fleskraan. Tevens zullen de-
genen die geintereseerd zijn 
in staat worden gesteld hun 
huidige 5 kg gasfles te ruilen 
c.q. te laten voorzien van deze 
speciale kraan. De richtprijs 
voor de gasniveaumeter (pa-
neel + elektronische unit en 
kabel) bedraagt ± ƒ 140,-
inclusief b.t.w. Hal 6. 

* Klapstoel van Aqua Realty * Valk Vitesse met stuurhuis. 
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'Al s j e een motorkamer ont-
werpt', zegt hij , 'moetje in de 
huid kruipen van de monteur, 
die erbij gehaald wordt als er 
iets wordt gerepareerd. Ik 
heb een harde leerschool 
doorlopen: ik moest repara-
ties op zee zelf uitvoeren. 
Vaak in de meest onmogelijke 
houdingen. Ik heb in die jaren 
heel wat tekenaars van mo-
torkamers verwenst. Regel 
één in het motorkameront-
werp moet de bereikbaarheid 
van de componenten zijn. Je 
moet erbij kunnen'. 
Reparatiegevoelige delen moe-
ten rondom bereikbaar zijn. 
Dat geldt voor onderdelen als 
motoren, generatoren, hydro-
foren. Onderdelen waar je 
minder naar hoeft om te kijken, 
kun je rustig op moeilijk bereik-
bare plekken aanbrengen, zo-
als uitlaatleidingen en geluid-
dempers. 

'Om die reparatiegevoelige 
onderdelen moet je 15 tot 20 
centimeter ruimte houden. 

zodat een monteur er met de 
hand bij kan, er een sleutel op 
kan zetten en tenslotte ook 
nog kracht kan zetten. Slan-
gen bijvoorbeeld - in een mo-
derne motorkamer waar alles 
flexibel is opgesteld zijn veel 
slangen - moetje overal rond-
om kunnen bereiken en liefst 
nog kunnen bekijken in ver-
band met het opsporen van 
lekkages. Kleinigheden waar 
we ook op moeten letten', zegt 
hij , 'zijn zaken als de moge-
lijkheid om onder aftap-
kraantjes van leidingen en fil-
ters een bakje te kunnen zet-
ten. Anders komt de afgetapte 
olie onderin het schip terecht 
en dan is er een flinke kans dat 
het overboord wordt ge-
pompt. En dat is onverant-
woord. Er zijn tegenwoordig 
zoveel schepen dat we daar 
scherp op moeten letten'. 
Hi j vindt het ook belangrijk 
dat een motorkamer goed ver-
licht is en wel door vaste lam-
pen, zodat je de installatie 

Valentijn : 
ekiend e 

motorkamer s 

De heer P. Valentijn (38) uit Ter Aar, telg uit een eeuwenoude 
jachtbouwersfamilie, heeft zich toegelegd op het ontwerpen 
van technische installaties aan boord van jachten. Ruim een 
half jaar geleden is hij  voor zichzelf begonnen. Hij  is vermoe-
delijk de enige in ons land die zich op dit onderwerp—voorna-
melijk het ontwerpen van motorkamers — heeft toegelegd. 
De heer Valentijn, machinist van beroep, heeft vele jaren 
gevaren op Noorse bevoorradingsschepen. Daarna heeft hij 
tien jaar gewerkt bij Lowland Yachts en vijfjaar bij de ont-
werper W. de Vries Lentsch. 
In  bijgaand verhaal aandacht voor zijn werk en zijn denkbeel-
den over het meest wezenlijke deel van het motorschip: de 
machinekamer. 

gemakkelijk kunt controle-
ren. Hij adviseert daarom ook 
motorkamers bij voorkeur wit 
te schilderen. 'Dat geeft een 
ruimtelijk efTect, laat de com-
ponenten als pompen en ge-
neratoren beter tot hun recht 
komen en zorgt ervoor dat je 
lekkages meteen ziet en snel 
kunt traceren en verhelpen'. 
In kleinere motorruimten -
en dat zijn de meesten - pleit 
hij voor afscherming van 
draaiende delen zoals ventila-
torriemen en flexibele koppe-

lingen.' Je kunt in motorka-
mers vaak niet goed uit de 
voeten. Meestal moetje zelfs 
kruipen. Onbeschermd 
draaiende delen zijn dus ge-
vaarlijk'. 

Lawaai 
Voor de bestrijding van la-
waai en trillingen werkt hij sa-
men met specialisten als Van 
Capellen en Rubber Design. 
'Het ontwerpen van een schip 
is een samenspel van specia-
listen', zegt hij ' , je kunt nu 
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DOORSNEDE 1000 £ 
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ROVtl i AANLICH T 

Ĵ  Voorbeeld van een motor-
kamerontwerp van Valentijn Het 
betreft een 24 meter lang 2-mo-
tong motorjacht Op de linkerhelft 
van de tekening een bovenaan-
zicht en enkele langsdoorsneden 
Rechts dwarsdoorsneden van de 
motorkamer van het achterste 
motorkamerschot (boven, spant 
16) tot spant 21 (koelwater-
inlaten) 

,-&r*  mi  '^^i^'^?^ " 

eenmaal niet alles weten. Bij 
de motoropstellingen gaat het 
erom de hardheid van motor-
steunen en flexibele koppelin-
gen op elkaar af te stemmen, 
waarbij ook pompen en gene-
ratoren worden bekeken. Hoe 
beter de hardheid van deze 
rubberonderdelen overeen-
stemt, hoe minder lawaai de 
installatie veroorzaakt. We 
hebben het hier over 
structiegeluid dat 
achteraf moeilijk laat 
werken', zo legt hij uit. 

con-
zich 

weg-

Ten aanzien van de schroef-
assen geeft hij de voorkeur 
aan oliebad- of waterge-
smeerde schroefassen omdat 
die de geringste rendements-
verliezen geven, weinig on-
derhoud vergen en schoon 
zijn. Vetgesmeerde assen zijn 
weliswaar goedkoper maar 
leveren vrijwel altijd een 
smeerboel op. 
Hi j constateert dat de techni-

* Pompset op motorjacht van 
22 meter 
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* Ontwerp van het brandstol-
en smeerolietank en -leidingstel 
op een groot motorjacht. 

sche installaties van grotere 
jachten steeds dichter in de 
buurt komen van die van 
beroepsvaartuigen. Enkele 
voorbeelden: 
- in steeds meer motorbo-
ten worden dure brandstoffil-
ters gemonteerd, zoals de 
Racor- en Separfilters, die je 
vroeger alleen in de beroeps-
vaart zag; 
- de kleine elektrische wa-
terpompen worden steeds va-
ker vervangen door professio-
nele Speckpompen, die rusti-
ger lopen en vrijwel onver-
slijtbaar zijn; 
- steeds meer worden boi-
lers ingebouwd, die gebruik 
maken van het warme koel-
water van de motor, om het 
schip van warm stromend 
water te voorzien. 

Venti lat i e 
Een belangrijk punt, vooral in 
boten met grotere vermogens, 
is de ventilatie van de motor-
kamer. Niet alleen hebben 
motoren veel lucht nodig, die 
ze moeiteloos aan moeten 
kunnen zuigen om een goede 
verbranding te krijgen, maar 
ook mag die lucht niet te 
warm zijn. Hoe kouder de 
lucht hoe beter het verbran-
dingsproces verloopt. Warme 
lucht is minder goed samen-
drukbaar dan koude lucht, 
zodat er minder goede brand-
stof/lucht mengsels ontstaan, 
waardoorde motoren kunnen 
gaan roken en vermogensver-
lies optreedt. 'Bovendien', 
zegt de heer Valentijn, 'mag 
de luchtsnelheid in de aan-
zuigleidingen niet te hoog op-
lopen om te voorkomen dat ze 

gaan fluiten. Hij rekent voor 
dat een motor van 100 pk al 
1000 kubieke meter lucht per 
uur gebruikt. ' In motorka-
mers waar een paar duizend 
pk draaien stormt het dan 
ook', zegt hij. 
Zij n streven is erop gericht 
om de luchtsnelheden onder 
de 10 meter per seconde te 
houden en om de aanzuig-
roosters zo groot te maken dat 
de luchtsnelheden daar onder 
de 4 meter per seconde blij -
ven. 'Anders bestaat er kans 
dat de motor nevel gaat aan-
zuigen en dat is vooral op zee 
funest, omdat je dan zout-
aanslagen krijgt in de motor-
kamer en in de motor'. Met 
het oog hierop worden specia-
le filters in de luchtroosters 
geplaatst, die van tijd tot tijd 
schoongemaakt moeten wor-
den. De reddingboot Johan-
nes Frederik, bij het ontwerp 

waarvan hij betrokken is ge-
weest, heeft daar problemen 
mee gehad: de filters waren 
binnen 3 weken verzadigd 
waardoor ze slecht gingen 
werken. Het gevolg daarvan 
was dat de schoepen in de tur-
bocompressors, die van alu-
minium zijn, werden aange-
tast door zout. Er moesten ex-
tra zware filters in de roosters 
worden geplaatst. 
In motorkamers waarin grote 
vermogens staan opgesteld en 
die gasdicht worden uitge-
voerd, zorgen ventilatoren 
voor een zekere overdruk. Dit 
garandeert dat de motoren al-
tij d rijkelij k van verse lucht 
worden voorzien. Omdat het 
om enorme luchtstromen 
gaat zijn vaak zeer forse venti-
latoren nodig. 

Schema's 
De heer Valentijn voert 

* Woekeren met ruimte: 2 x 
1100 pk in een kleine ruimte. 

opdrachten uit voor het 
ontwerpbureau De Vries 
Lentsch, voor Lowland 
Yachts, voor de werf Engelaer 
en voor particulieren. Het be-
treft vooral motorboten met 
een lengte boven de 12 meter. 
De adviezen die hij uitbrengt 
bestaan uit tekeningen waar 
alle onderdelen, leidingen, 
kranen en afsluiters op staan. 
Vermeld worden de maten, 
de types en de leveranciers. 
De eigenaar van het schip 
krijgt een boek met schema's 
van de technische installatie 
eveneens met vermelding van 
soort en type van alle onder-
delen, zodat men het gemak-
kelijk kan nabestellen. 
Nadere informatie: P. Valen-
tijn, jacht-technisch ont-
werpbureau in Ter Aar. Tele-
foon 01722-5659. 
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Lucht-gedrage n boot 
Door Dag Pike 

Een nieuwe kruising tussen een boot en een luchtkussenvaar-
tuig gaat binnenkort proefvaren in de harde wereld van het 
wedstrijdvaren op zee. Het ontwerp stamt uit Italië, maar 
een race-versie van de boot zal in de Verenigde Staten worden 
gebouwd. 

Bij een gewone luchtkussen-
boot ( = hovercraft) wordt de 
verticale kracht, die de boot 
geheel uit het water houdt, 
geleverd door horizontaal 
draaiende schoepen. Ook 
kan een hovercraft, zoals de 
naam al zegt, zonder te bewe-
gen boven water blijven han-
gen. Het nieuwe ontwerp van 
een door lucht gedragen boot 
werkt volgens een ander prin-
cipe, namelijk door de lift , 
verwekt door de romp als die 
voldoende snel voorwaarts 
beweegt. Die lif t kan in dit 
geval ontstaan doordat de 
romp in verticale doorsnede 
de vorm heeft van een vlieg-
tuigvleugel. Qua ontwerp-
uitgangspunten lijk t het 
vaartuig dan ook wat op een 
vliegtuig. Hoge snelheid is 
dus een voorwaarde en hoe 
sneller, hoe beter. De lif t door 
de vlcugclwerking til t de boot 
— extra - hoog uit het water, 
met als gevolg afnemen van 
de weerstand veroorzaakt 
door het kleiner wordende 
natte oppervlak. Dat maakt 
dan, zo verwachten de ont-

werpers bij een gegeven ge-
wicht, een recordsnelheid 
mogelijk. 
In snelle catamarans is het 
principe van lif t door de op-
waartse druk bij voortbewe-
gen al eerder toegepast, maar 
het nieuwe ontwerp geeft be-
tere en beter beheersbare re-
sultaten. 
Het prototype is in Italië ge-
bouwd door de ontwerper 
Azurri Fausto. De acht meter 
lange boot had twee 150 pK 
vier-cilinder V M dieselmo-
toren en bereikte de opmer-
kelijke snelheid van 60 kno-
pen (111 km/u). De boot 
heeft in het horizontale vlak 
een driehoekige vorm en 
vaart in de richting van de top 
van de gelijkbenige driehoek. 
Eenmaal op volle snelheid 
zijn alleen nog de punten van 
de driehoek in het water. 
Doordat de boot op drie 
plaatsen steun heeft in het 
water is de stabiliteit goed. 
De voorste van de drie drij -
vers is zover achterwaarts ge-
plaatst, dat de daardoor ver-
oorzaakte golven de twee 

achterste drijvers niet beïn-
vloeden. De achterste drij -
vers bevatten ieder een mo-
tor, zodat de romp leeg is. 
De raceboot die in Amerika 
op dit principe wordt ge-
bouwd is 13 meter lang. Zij 
wordt gemaakt door Tony 
Roberts, die twee jaar gele-
den wereldkampioen was en 
de boot moet hem op een 
spectaculaire manier weer 

MOTORBOOT-
verzamelban d 
\ 'oor lezers die MOTOR-
B O OT bewaren, brengen 
wij een handige verzamel-
band. 
Het is een witte plastic 
omslag met rode opdruk, 
die van binnen blauw is 
(de standaard M O T O R-
BOOTklcuren dus), 
waarin men door middel 
van bijgeleverde spelden 
een hele jaargang kan op-
bergen. 
Ook kan men de jaargan-
gen 1983 (4 nummers) en 
1984 (12 nummers) geza-
menlijk opbergen in één 
verzamelband. (MO-
T O R B O OT was in dat 
eerste jaar dunner dan 
nu). 

aan de top brengen. Aandrij-
ving geschiedt door twee 
Isotta Fraschini diesels van 
ieder 750 pk, waarmee een 
snelheid van meer dan 100 
knopen (=185 km/u) moet 
worden bereikt. Daarmee 
zou het de snelste diesel-aan-
gedreven boot zijn in de zee-
racerij. 

Al s de nieuwe luchtge-
dragen boot een succes is, 
zullen volgens dezelfde prin-
cipes patrouilleboten worden 
ontwikkeld die dan tot de 
snelste ter wereld zullen 
horen. 

Men kan de banden be-
stellen door het overeen-
komstige bedrag over te 
maken op giro 57 65 57 of 
bankrekening 69 47 15 
085 (België: postrekening 
000-1439291-05) van 
M O T O R B O OT Rotter-
dam. Op uw overschrij-
ving vermelden: Verza-
melband(en). 
ELn wel: 
- ƒ 15,- of Bfr. 275 voor 
één verzamelband (dus 
voor één jaargang); 
- ƒ 25 ,- of Bfr. 460 voor 
twee banden (twee jaar-
gangen dus); 
- fW- of Bfr. 735 voor 
drie banden en 
- ƒ 5 0 ,- of Bfr. 915 voor 
vier banden. 

Deze prijzen zijn inclusief 
btw en verzendkosten. 

1 

! •  

• • •# Ji «ê 

Titani c 
Hel maandblad MOTOR-
BOOT gaat over kleine motor-
vaart; kijk maar op de omslag. 
Het leek ons leuk eens te schrijven 
over de kleinste motorboot. Wij 
laten de eigenaar, de heer H. H. te 
D. aan het woord: 
'De boot is een polyester rondspant 
met een lengte van 1,89 meter. Hel 
is geen bijboot, want ik heb geen 
ander schip. Ik wil een boot voor 
dagrecreatie en omdat ik onder-
houd rolwerk vind, heb ik een zo 
klein mogelijke genomen. Zij vol-
doet perfect aan mijn eisen. 
Ik ben begonnen met een 2 pk 
motor, maar dat was te veel kracht. 
Nu heb ik een l,5pk'lje. Die is ook 

nog te sterk; meer dan hal/gas kan 
niet. Het is namelijk een echt ver-
plaalsingschip, dat een geweldige 
hekgolf gaal maken als je op de 
rompsnelheid zit. 
Het moet wel een opvallende boot 
zijn, want als ik langsvaar maken 
mensen altijd 'lollige' opmerkin-
gen. Erg geestig zijn de mensen 
overigens niet, want bijna una-
niem roept men dan iets in de geest 
van: 'Kijk daar, de Titanic'. Om 
hun terwille te zijn heet zij ook 
Titanic. Ik heb het er niet op gezet, 
want men blijkt het zonder dat ook 
al te weten.' 

De heer H. H. vond na die woor-
den dat het gesprek lang genoeg 
had geduurd. Hij wikkelde het 
starttouwtje om het vliegwiel, 
trok, en motorde tevreden weg. 

Bert Houwink 
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Golven (2) 

Varen in 
zeegang 
en harde 
wind 

Door Abe van Duinen lijk , hooguit misschien nog zouden ook een uitkomst kun- Elke keer als we onder in het 
strompelen. nen betekenen. golfdal kwamen, kwam er een 

Naar gelang de conditie komt Mi j gebeurde dit op een twin- Op een groot schip kan het abrupt einde aan de neer-
vroeger of later de vermoeid- tig meter lange motorboot echter ook te keer gaan. Eens waartse beweging. 'Paaltjes 
heid. Ook de snelheid van de voor de kust van Majorca. voor de kust van IJmuiden pikken'heet dat. Mi j gaf dat 
beweging speelt een rol. Soms Omdat het maar korte tijd met een drieeendertigdui- het gevoel alsof er elke keer 
worden mensen al naar op een duurde, vond ik het wel lollig , zend tons Noorse tanker, toen weer met een vuist van onder 
schommel. maar dagenlang houdt een één van de hele grote, met de uit mijn buik tegen mijn maag 

mens zoiets niet vol. brug net voor de midscheeps werd gestompt. Dat duurde 
Een klein schip in kruisgolven Zeevarenden op kleine boten en de machinekamer in het vier uren lang. Je voelde al-
kan erger te keer gaan dan een hebben zich in stormweer wel achterschip waar ik mijn leen de beweging van het 
'cake walk 'op de kermis en als vastgebonden omdat zij an- wacht gedurende vier uren schip, want in de machineka-
het een beetje ongelukkig ders niet meer op de been kon- liep, draaiden we rondjes om mer was van het buitengebeu-
treft, kan dit vele uren, soms den blijven. Zij deden dit voor het kompas te compenseren, ren niets te zien. 
zelfs dagen duren. Lopen aan hun eigen veiligheid. Riemen Er stond een zeer roerige zee Na afloop van mijn wacht 
boord is dan niet meer moge- zoals piloten die gebruiken en het schip ging hevig te keer. ging ik even op kooi liggen en 
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het was over. Ik ging naar de 
brug, waar van het gestamp 
niets was te merken. Het zicht 
naar achteren was grandioos, 
zoals dat grote schip een spel 
speelde met de golven - een 
olifant met de bewegingssnel-
heid van een jonge speelse 
hond. 
Al s zeer aangenaam ervoer ik 
het varen met een tweehon-
derd meter lange tanker op de 
Noordzee, in een grote dei-
ning waarbij het schip zeer 
langzaam om zijn langs- en 
dwarsas rolde. 

• *• Harde wind op het IJsselmeer. 

Beweging en de gevolgen 
daarvan zijn een belangrijk 
onderdeel van het varen. De 
Technische universiteit van 
Delft vond deze onderwerpen 
belangrijk genoeg om er, tien 
jaar geleden en speciaal voor 
jachten, een onderzoek naar 
te doen. En op het symposium 
vandeHiswa 19881ietir.J. A. 
de Keuning weten, dat de TU 
Delft onlangs een nieuw on-
derzoek is begonnen omdat er 
inmiddels veel is veranderd in 
de jachtbouw en in de model-

len die worden gemaakt. 
Kusten weerkaatsen golven 
en dat kan leiden tot het ont-
staan van zogenaamde kruis-
golven. Het is nuttig bij het 
bepalen van de koers reke-
ning te houden met de heer-
sende windrichting en ervoor 
te zorgen dat zo kort mogelijk 
of helemaal niet door kruis-
golven moet worden gevaren. 
Er zij n echter niet per se kruis-
golven voor nodig om een 
mens genoeg te laten krijgen 
van beweging. Een ervaren 
zeilersechtpaar liet enkele ja-

ren geleden zijn kostbare zeil-
jacht midden op de Atlanti-
sche Oceaan in de steek en 
klauterde aan boord van een 
vrachtschip. Zij maakten 
daarbij klapp>en tegen de 
scheepswand en vielen ver-
scheidene keren in het water. 
Toch volhardden zij in het 
verlaten van hun jacht, dat la-
ter bij Ierland werd terugge-
vonden. 

De fysische grenzen van een 
schip worden bepaald door de 
sterkte van de constructie en 
de veiligheidsmaatregelen 
die woorden getroffen. Bij een 
goede uitvoering behoeven er 
geen beperkingen te zijn. De 
fysische grenzen van de mens 
worden bepaald door zijn in-
casseringvermogen en dat is 
bij iedereen verschillend. Een 
mens wordt over het alge-
meen zeeziek bij versnellin-
gen groter dan 0,2 g, mede af-
hankelijk van de versnelling 
en de tijd dat deze duurt, (g is 
de versnelling van de zwaar-
tekracht = 9,81 meter per se-
conde). 

Verticale bewegingen, waar-
onder het 'paaltjes pikken', 
worden over het algemeen het 
moeilijkst verdragen. Vooral 
een optredende 'piekversnel-
ling' zorgt voor problemen. 
De arbeidsprestatie is dan 
zeer gering of zelfs nihil. Iets 
langer wordt de beweging 
door stampen verdragen: het 
leveren van een arbeidspres-
tatie is dan nog enigszins mo-
gelijk. Het best wordt de slin-
gerbeweging volgehouden, 
waarbij ook de arbeidspresta-
tie weer wat beter is. 
Bij dit alles speelt ook het ge-
luid een belangrijke rol. Bo-
ven op de brug van een tan-
ker, met de brug even voor de 
midscheeps, kan doodse stilte 
heersen bij een minimum aan 
beweging, een ideale arbeids-
omgeving op een schip. Ach-
ter in het schip, waar de hut-
ten voor de meeste beman-
ningsleden zijn, kunnen dan 
toch de opvarenden elke 
nacht uit de slaap worden ge-
houden door een fluitend gie-
ren uit de machinekamer. Ge-
voegd bij de beweging is dat 
tot en met slopend. Op een 
klein schip, zoals een motor-
kotter voor de pleziervaart, is 
geluidsisolatie dan ook een 

Zie verder pagina 20 
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Golven 
Vervolg van pagina 19 

zaak van levensbelang en niet 
alleen van comfort. 
De dienst Vaartuigen van het 
directoraat-generaal Scheep-
vaart en Marit ieme Zaken 
houdt terdege rekening met 
de beweging en kent vaarge-
bieden 1, 2, 3 en 4, waarbij 
voor elk gebied een begren-
zing geldt wat betreft de 
windkracht en eventueel ook 
een snelheidslimiet. 
Vaargebieden zijn ingesteld 
om binnen een redelijke aan-
vaardbare tijd een haven bin-
nen te kunnen varen. Een gro-
ter schip is minder beweeglijk 
en kan een groter vaargebied 
toegewezen krijgen dan een 
kleiner, beweeglijker schip. 
Overigens geldt in Nederland 
voor jachten wat dit betreft 
geen beperking. 

Snelheid 
Een boot reageert naar gelang 
het model op het varen in gol-
ven. Van de stuurman wordt 
verwacht, dat hij op de juiste 
wijze hierop inspeelt en weet 
hoe hij dit moet doen. 
Een schip met veel waterver-
plaatsing in het voorschip 
botst bij tegenwind tegen elke 
golf op. Een verstandige 
schipper mindert dan snel-
heid. Een schip met een te 
scherp voorschip kan zich bij 
het afsurfen van een golf in de 
volgende golf boren. Kapsei-
zen is dan mogelijk. Hoge 
snelheden kunnen gevaarlijk 
zijn, zoals bemanningen van 
snelle boten wel eens ervaren. 
Bij sommige scheepstypen 
die een te grote vaart lopen in 
kleine golven kan het voorko-

men, dat de voorsteven zich 
steeds in de golf boort. Ook 
hier is snelheid minderen het 
parool. Een schip met een vol 
achterschip loopt het gevaar 
bij acherinkomende golven 
dwars weggezet te worden en 
dus dwars zee te komen lig-
gen. Ook dan is kapseizen 
mogelijk. 
Een schip boven op een golf-
top verliest aan stabiliteit. Bij 
tegenwind duurt dit kort, bij 
voor de wind varen en met 
achter inkomende golven 
duurt het langer. Een en an-
der is afhankelijk van het 
soort golf (hoog, lang of kort) 
en van de scheepsnelheid. Bij 
een grote snelheid duurt het 
langer dan wanneer minder 
snel wordt gevaren. Een deel 
van het schip op een golftop 
zal niet door water omsloten 
zijn en dus niet gesteund wor-
den. Hoe langer een boot op 
een golftop balanceert, hoe 
nadeliger voor zijn stabiliteit. 
Achter en schuinachter inko-
mende golven kunnen een 
schip uit zijn koers brengen. 
Op minder diep water kan het 
dan gebeuren dat aan één zij-
de een roller ontstaat aan het 
achterschip. Het schip wordt 
weggedrukt naar de andere 
zijde en loopt uit zijn roer. Dit 
kan ook gebeuren wanneer 
een klein schip wordt inge-
haald door een groter schip op 
ondiep water. Water is on-
diep wanneer de diepgang on-
der de kiel de helft is van de 
bootlengte op de waterlijn. 
Ook wanneer de golven groot 
zijn ten opzichte van de groot-
te van de boot zelf, treedt ver-
mindering van stabiliteit op. 
Tegenroer geven is vaak vol-
doende om dit te corrigeren, 
maar niet altijd. De vorm en 
grootte van het schip spreken 

hierbij een flink woordje mee. 
Voorkomen is beter dan gene-
zen. Het is dan ook belangrijk 
bij het uitzetten van de vaar-
route het traject zo te kiezen, 
dat schip en bemanning zo 
kort mogelijk of liever hele-
maal niet in een risicogebied 
terecht komen. Aan de hand 
van weerberichten en door 
het lezen van de zeekaarten is 
reeds veel tevoren te bepalen. 
Gebieden met weinig diepte, 
dit af te meten aan te ver-
wachten golflengte (daarvoor 
zijn tabellen met grafieken te 
raadplegen), dient men zo-
veel mogelijk te vermijden. 
Een kust met zandbanken of 
riffen of een stuk zee met plot-
selinge diepteverschillen, be-
horen tot de risicogebieden. 
De weerkaatsing van de gol-
ven door een rotsige kust kan 
zich tot op grote afstand doen 
gevoelen. Ook golven die om 
een eiland heen elkaar weer 
bereiken, reageren als kruis-
golven. De veiligste plaats is: 
midden op zee op diep water. 
Het nemen van voorzorgs-
maatregelen is een belangrijk 
onderdeel van het varen en 
van goed zeemanschap. Bij 
het vertrek uit de haven dient 
alles aan boord zeevast te 
staan. Wie denkt dit later te 
kunnen regelen, is altijd te 
laat. 

Voor top en takel 
Belangrijk is de vraag wat er 
kan worden gedaan in een ri-
sicosituatie terwijl de om-
standigheden verergeren. 
Voorop staat dat een schipper 
de reacties van zijn schip 
dient te kennen. Om dat te be-
reiken moet hij er langzaam 
aan ervaring mee opdoen. 
Wie in een risicogebied zit, 
kan proberen 'voor top en ta-

kel' weg te lopen. Het schip 
vaart voor de wind, wordt 
aangedreven door de wind. 
Veelal wordt dit gedaan met 
uitgestroomde trossen aan 
het achterschip. Soms is dit 
weglopen gevaarlijker dan 
men denkt, afhankelijk van de 
vorm van de boot. Bovendien 
bestaat het risico van achter 
inkomende golven. 
Lenzen is een manoeuvre 
waarbij op de motor voor de 
wind gevaren wordt. Het spel 
van wind en golven en de 
scheepssnelheid maken soms 
grote snelheden mogelijk. 
Het gevaar is dat het schip 
gaat gieren en dwars kan weg-
vallen. Afhankelijk van de 
grootte en hoogte van de golf 
kan het gebeuren dat het ach-
terschip wordt opgetild en de 
voorsteven in een golf wordt 
geboord. Dwarsslaan en kap-
seizen zijn mogelijk. Lenzen 
vereist een hoge concentratie 
van de roerganger. 
Kisten is het schip zonder 
meer laten drijven. De positie 
die het schip ten opzichte van 
de wind zal innemen, is af-
hankelijk van de vorm van de 
bovenbouw. Het schip krijgt 
vrijwel geen water over en zal 
hevig slingeren. De spannin-
gen in het schip zijn laag. 
Bijleggen wordt gedaan om 
met het schip een zo gunstig 
mogelijke positie in te nemen 
ten opzichtevan degolven. Er 
wordt geen of bijna geen vaart 
meer gemaakt. De positie is 
dan veelal scherp aan de 
wind. Het schip rijst en daalt 
met de golven op en neer en er 
wordt bijna geen water over-
genomen. Slingeren doet het 
schip dan weinig. Op deze 
wijze is het mogelijk op volle 
zee zeer zwaar weer aan zich 
voorbij te laten gaan. Water-
vogels doen het vaak ook zo. 
In het schip kunnen grote 
langsspanningen optreden, 
afhankelijk van zijn lengte, de 
golflengte en hoogte. Een an-
dere mogelijkheid is om voor 
drijfanker te gaan, wat onge-
veer het zelfde resultaat kan 
opleveren. 

Voor alle manoeuvres geldt, 
dat goed moet worden gelet 
op omstandigheden, die de 
actie onmogelijk of gevaarlijk 
kunnen maken of die op korte 
termijn tot een gevaarlijke si-
tuatie kunnen leiden. Aan la-
'jjer wal of op ondiepten raken 
behoren daar toe. 
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Agend a 
- 21 -29j anuari: Boot Dussel-
dorf . Informatie: zie elders in 
dit nummer. 
- 3 februari tot 8 februari : 
watersport- en vakantiebeurs 
Friboca, Frieslandhal Leeu-
warden. Informatie: 058-
131441. 
- 10-19 februari: Helsinki 
International Boat Show 89 
Beurs- en tentoonstellings-
centrum, Helsinki Informa-
tie: tel. 09-358 O 1509 274. 
- 11-19 februari: Negende 
Internationale Boatshow Ge-
neve. Geneve. Informatie: 09-
4122981111. 
- 24 februari tot 5 maart: 
Hiswa 1989. Raigebouw Am-
sterdam. Informatie 020-
5491212. 
- 9-12 maart: Wind Surf & 
Watersports '89 Alexandra 
Palace, London. Informatie: 
tel. 09-4418341717. 
- 3 tot 8 mei: Koers 88. recre-
atiebeurs voor watersport en 
kamperen. Lokatie gemeen-
telijke jachthaven. Grouw. 
Informatie: 058-129229. 
- 17-25 juni: Classic Boat 
Festival Shotley Point Mari-
na, Ipswich, Engeland. Infor-
matie: tel. 09-44 473 348982/ 
348868. 
- 5 tot 11 september: Hiswa 
te Water. Oosterdok, Am-
sterdam. Informatie 020-
5491212. 

1990 
- juli/sept.: 100 jaar Water-
sportverbond. Tentoonstel-
ling over de pleziervaart. 
Nederlands Scheepvaart 
Museum, Amsterdam. In-
formatie: tel. 020-5232311/ 
5232222. 

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 Tcleservice 
België. Dagelijks tot 22.00 
uur bereikbaar, behalve 
op zondag. 

r"--

Barkas nog stille r 
Na het aanbrengen van enkele wijzigingen is het geluidsni-
veau in de Barkas motorsloep nog aanzienlijk lager gewor-
den. De geluidswaarden op deze boot, die wij onder de loep 
namen in het julinummer (1988) van Motorboot, waren al 
opmerkelijk laag. De proeftochten toonden evenwel aan dat er 
nog meer uit te halen was. Geluidspecialist W. van Cappellen 
en ontwerper Huitema bleken gelijk te hebben. 'Het is een 
Jluisterschip geworden', zegt Van Cappellen. 

De maatregelen betroffen de 
kwaliteit en de plaats van het 
luchtfilter, dat 6 tot 7 decibel 
meer lawaai produceerde dan 
het motorblok. Dat is volgens 
Van Cappellen niets bijzon-
ders omdat de luchtinlaat in 
open verbinding staat met de 
verbrandingsruimten van de 
motor. 
Op de Barkas (9 meter lang en 
voorzien van een 4 cilinder 
Yanmar diesel die 44 pk levert 
bij 3600 toeren per minuut) 
zijn twee maatregelen geno-
men die hoorbaar effect ble-
ken te hebben: 
- het standaard luchtfilter 
is vervangen door een zoge-
naamd industriefilter, dat een 
betere inwendige geluiddem-
ping heeft; 
- het filter is weggehaald 
van de motor en er zover mo-
gelijk vandaan geplaatst; en 
wel in het achterschip tegen 
de spiegel; het is door middel 
van een goed isolerende slang 
met de luchtinlaat van de mo-
tor verbonden. 
Bij een nieuwe proefvaart 
bleek dat de boot globaal 2 tot 
4 decibel stiller was gewor-
den. Dat is een hoorbaar ver-

schil. Het grootst was het ef-
fect in de kuip (waar de motor 

*- De Barkas motorsloep. 

staat) en wel op toerentallen 
tussen de 1800 en 2400. Dat 
zijn de toerentallen waarop 
meestal zal worden gevaren. 
De boot loopt dan namelijk 
tussen de 10 en 12,5 kilometer 
per uur. In dat toerengebied 
werd de stuurhut 1-4 decibel 
stiller. 
In bijgaand staatje de meetre-
sultaten, waarbij de tweede 
meting met de eerste werd 
vergeleken. 

* De stuurhut. 

Geluidsniveau gemeten aan boord Barlcas 
Metingen in dbA 

Toerental 
v.d. motor 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 

Stuurhut 
Ie meting 

56 
58 
60 
61 
62 
63 
66 
71 
72 
73 
74 

2e meting 

54 
56 
57 
59 
62 
62 
63 
67 
69 
71 
74 

Open kuip 
Ie meting 

67 
68 
70 
72 
74 
76 
79 
81 
83 
85 
86 

2e meting 

63 
64 
68 
69 
69 
73 
75 
76 
78 
81 
84 

Snelheid 
in KM 

9,2 

11,1 
12,0 
12,6 
13,3 
13,8 
14,0 
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Door Ingrid van Harten 

Op 1 augustus kunnen we 
weer varen, we zoeken een 
nieuw ankerplekje. Aan de 
NW-kant van de Arzachena-
baai, al weer aan de noord-
kant van Sardinië, vinden we 
een fijn strand, maar niet zo 
beschut en tegen de avond 
meren we aan de kade in het 
zuidelijke puntje van de baai: 
Cannegione, een gezellig oud 
plaatsje. De volgende dag, 
zondag, zoeken we met de 
rubberboot een strandje en 
zoeken daar honderden schel-
pen. Als we ze gekookt heb-
ben, zijn ze lekker, maar toch 
wel wat klein, jammer. Maar 
er is feest op de kade. Bij een 
koekepan van zo'n 1,50 meter 
doorsnede staan 2 koks, die er 
kisten vol vis staan te bakken. 

Tot diep in de nacht kun j e er 
langs om gratis een bordje vis 
(inktvisjes, sardientjes en 
dergelijke) en een bekertje 
wij n te halen. We halen onze 
schade dus wel in. 
Maandag 3 augustus gaan we 
op zoek naar een als heel mooi 
beschreven plekje achter een 
eilandje: maar we vinden het 
niet zo mooi, de wind staat er 
vol in en de grond houdt niet 
goed. We zijn het erover eens: 
aan de overkant - 1 uur varen 

Met een motorboot naar Sardinië (5) 

Indrukwekkend e natuur , 
dromme n toeriste n en 

onvriendelijk e watersporter s 
Wie een tnotorbootreis naar Sardinië maakt moet beschikken 
over een flink incasseringsvermogen en een hoog moreel. Dat 
blijkt uit het vijfde verhaal van Ingrid van Harten over de 
reis, die zij en haar gezin vorig jaar maakten naarde Middel-
landse zee, dat xvij hierbij afdrukken. 
De vorige afleveringen stonden in de nummers van januari, 
december, oktober en november. 

- is de Cala Francese, daar 
willen we heen. 
Een goed besluit: prima be-
schut in goede ankergrond 
liggen we er weer 3 nachten en 
twee dagen in NW-9. Maar 
we amuseren ons best - wan-
delen, zwemmen, onderhoud 
plegen. De dagen vliegen om. 
Donderdag 6 augustus wor-
den we weer op rustig water 
wakker. We haasten ons want 
nu willen we naar Bonifacio. 
Eerst gooien we om 9.00 uur 
nog even het anker uit in de 
Spargi Rosa, een baaitje aan 

de oostkant van Budelli waar 
het stand rose is t.g.v. het gra-
nietslijpsel. Het water is er 
glashelder. Het is niet te be-
schrijven, zo mooi. Maar het 
blijk t alom bekend te zijn. Bo-
ten, tot de nok volgeladen met 
toeristen, ankeren dicht op-
eengepakt. Het strand 
stroomt propvol. Na 1V2 uur 
gaat de sirene: iedereen aan 
boord. De volgende boot ligt 
al te wachten. We realiseren 
ons eens te meer wat een luxe 
het is om van zo'n strandje he-
lemaal alleen te kunnen ge-

nieten. Wij lichten nu om 
12.00 uur het anker, maar 
hebben toch gezwommen in 
het water waarvan de legende 
zegt da t je er 10 jaar langer 
door leeft. 
We zetten koers naar Bonifa-
cio. Het weerbericht geeft 
overal kalm weer behalve in 
de straat van Bonifacio. Daar 
staat dit stuk zee om bekend 
en we zijn dik tevreden met de 
windkracht 5 a 6 (natuurlijk 
weer op de kop) en de niet al te 
onrustige zee. Er staat een 
deining van soms zo'n 3 meter 
hoog, maar heel lang en het is 
heerlijk om daar op en af te 
gaan. En dan na 2 uur: Boni-
facio. 
Wat een belevenis om daar 
binnen te lopen. Hoog boven 
ons op de rotsen ligt het stadje 
waar we eerst langs varen en 
dan tussen de witte wanden 
door de haven in. 
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aanlegkade in Calvi. 

We vinden een uitstekende 
plaats in de haven, die 2 uur 
later stampvol is. Geen won-
der, want het is er gezellig! 
Wanneer je in de citadel 
loopt, is het een vreemd idee 
dat sinds de bouw hiervan in 
833, de zee de rotsen zo uitge-
hold heeft, dat het stadje half 
boven de zee hangt. Wat ons 
ook weer een plezierig gevoel 
geeft, is de vriendelijke be-
diening in winkels en op ter-
rassen. Elders op Sardinië 
viel ons dat erg tegen. Ook 
Italiaanse plezierschippers 
zijn zelden vriendelijk. Ze 
groeten nooit, zeker niet als 
eerste, maar ook nooit als re-
actie op onze groet. In havens 
en ankerbaaien ontstaat geen 
enkel contact, zelfs niet als ze 
aan je vastmaken. Hebben ze 
motorboten dan is vaak het 
grootste plezier om zo dicht 
langs te varen dat je door hun 
golven op de kop komt te 
staan. Over het algemeen is 
onze ervaring met Fransen 
toch veel prettiger. 
Al s ik zaterdagochtend het 
havengeld ga betalen, wat per 
nacht, in deze uitstekende ha-
ven, ƒ 159,- is, blijk t het 
weerbericht, hoe is het moge-
lijk , voor 2 dagen goed en 
daarna waarschijnlijk ook 
nog wel 2 dagen redelijk te 
zijn. Hoera, we gaan nu dus 

de westkust langs die veel 
mooier moet zijn dan de ande-
re kant. 
Op zaterdag 8 augustus ver-
trekken we uit Bonifacio. Het 
gevoel in ons wordt steeds 
sterker dat dit niet de eerste en 
de laatste keer zal zijn dat we 
dit alles zien, of meer nog 
'ondergaan'. Ondanks de 
nieuwe jachthaven en de kade 
vol restaurants is de sfeer van 
vroeger hier nog zo merkbaar. 
De kust waar we nu langs-
varen is hoog en woest. Prach-
tig! De zee is 'peu agitée'. Om 
4 uur bereiken we de baai van 
Campo Moro in de Golfe de 
Valinco (bij Propriano). Er 
liggen heel wat boten, want 
dit is één van de weinige goed 
beschutte ankerplaatsen, 
maar we vinden een goed 
plekje. De volgende dagvaren 
we al om 08.45 (na de gebrui-
kelijke ochtendduik in het wa-
tervan 25graden). Wezi jnde 
baai nog niet uit of we worden 
al 'opgehouden'. Een grote 
groep (zeker 20) dolfijnen 
kruist onze weg, ze zij n kenne-
lij k op jacht want, terwijl ze 
anders vaak naar de boot toe-
zwemmen, springen en dui-
ken ze nu rustig door zonder 
op ons te reageren. We volgen 
ze een half uurtje en pakken 
dan onze eigen koers weer op. 
Nadat we de Golfe d'Ajaccio 

zijn overgestoken, wordt de 
kust steeds indrukwek-
kender. Hoog rijzen de rode 
rotsen uit het water op, met 
daarachter de weer hogere 
bergen, zo'n 700 tot 1300 me-
ter. Het zicht is goed, we kij -
ken zo'n 15 mijl ver. De zee 
heeft een flinke deining, waar 
zelfs op de zeekaarten voor 
wordt gewaarschuwd. 
Om 4 uur varen we de enige 
echt veilige ankerplaats tus-
sen Calvi en Ajaccio binnen: 
de Golfe de Girolkata, die deel 
uitmaakt van de (zeer onveili-
ge, maar gezien de vele en ho-
ge rotsen prachtige) Golfe de 
Porto. De Golfe de Girolats is 
behalve veilig, ook sprookjes-
achtig mooi. 

Nog maar 25 mijl scheiden 
ons van Calvi, dus na 's mor-
gens vroeg vertrokken te zijn, 
nemen we rustig de tijd om 
door de smalle passage achter 
li e Gargalo door te varen. 
Tussen het hoge vaste land en 
het eiland is de afstand hier 12 
meter en op een diepte van 3 
meter nog maar 7 meter. 
Al s we erdoor zijn, begint de 
wind toe te nemen en de zee 
behoorlijk op te bouwen. He-
vig schroevend door de 
schuin achteropkomende 
flinke golven leggen we de 20 
mijl naar Calvi af De haven is 
vol. Er buiten is ruime anker-
mogelijkheid, maar het waait 
hard en we willen met z'n al-
len de stad in. Dus we ankeren 
en maken achter vast aan de 
kade onder de citadel. 
Juist als we de stad in willen 
gaan, volgen anderen ons 
voorbeeld. En dan gaat er van 
alles mis. Tweemaal moeten 
we achter losmaken en op-
nieuw ankeren, omdat een 
ander ons anker eruit vaart. 
Nadat we op de punt zijn gaan 
zitten en ze op onze anker-
plaats wijzen, gebeurt dat 
niet meer, maar iedereen 
gooit zó dichtbij de kade, zó 
weinig ankerketting uit dat in 
de windkracht 6 a 7 niets 
houdt. Ze knallen op elkaar 
en op ons. Frits, Robert en 
Marco gaan 3 keer in de rub-
berboot te hulp om in elkaar 
gedraaide ankers en kettin-
gen te ontwarren. Eindelijk 
kunnen we de stad in. Leuk! 
Mooie citadel, gezellig stadje. 
Al s we terugkomen, ligt er 
weer een groot Italiaans jacht 
tegen ons aan, z'n anker over 
het onze en hij kan niet meer 

varen omdat z'n schroef tus-
sen de keien onder aan de 
muur ligt. 
We maken los, trekken hem 
van de kant en ankeren buiten 
de haven. Inmiddels wordt 
het al maar later. En we willen 
vannacht aan de oversteek 
beginnen, want na woensdag 
is het weerbericht niet zo ze-
ker meer van kalm weer (nou 
j a kalm, het waait nog steeds 6 
a 7, maar dat kan zeer plaatse-
lij k langs de kust zijn). 
We moeten nog tanken, maar 
het ligt er steeds vol. Frits en 
Robert gaan even polshoogte 
nemen. Wat blijkt : er is een 
visconcours en alle diesel is 
gereserveerd. Om half twaalf 
vanavond kunnen we komen. 
Om 12.00 uur sluit de pomp 
en we kunnen er dan blijven 
liggen tot ons vertrek dat we 
op 03.00 uur hebben gesteld. 
Keurig op tijd zijn we er. In-
middels heeft de mannelijke 
helft van de bemanning de 
waterafscheiders van de mo-
tor gereinigd, filters gereinigd 
en waar nodig vervangen. 
Bij de pomp liggen 2 grote 
motorboten, die op ons 
vriendelijk verzoek weigeren 
even 2 meter naar voren te 
gaan, zodat wij erbij kunnen. 
Er is nu maar 1 oplossing: we 
gooien het anker midden in de 
haven uit en achteruit kunnen 
wejuist bij de tank komen. De 
slang blijk t het precies te ha-
len. Er is nog geen 10 cemti-
meter speelruimte. 
Tegen 1 uur is de tank vol. 
Wat nu? Nog gaan slapen en 
later vertrekken? Dan komen 
we in donker aan en dat is niet 
aantrekkelijk. Bovendien zijn 
we na alle gebeurtenissen en 
met het vooruitzicht op de 
oversteek opgepept en klaar 
wakker. De maan staat - nog 
bij na vol - aan een heldere he-
mel. We zijn met 3 goede en 2 
uitstekende hulpstuurman-
nen aan boord. De wind is 
aanzienlijk verminderd. 
Conclusie: we maken de boot 
zeeklaar en starten om 2 uur 
de motor. Voor de boeg: 96 
mijl = ± 15 uur. Koers: 320 
graden voor Menton. 

Volgende keer: 
Een ruige reis 
naar de wal 
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Met een kustertje om de noord (3) 

Eider : vergete n getijrivie r 
Met de Jutland, een kustvaarder uit 1932 die zij nagenoeg 
geheel in de oude staat hebben gebracht, zijn Frits L oomeijer 
en Birthe Fihl-Jensen bezig aan een reis van ruim een jaar 
naar Scandinavië. In deze aflevering van hun maandelijkse 
reisverslag in MOTORBOOT berichten zij over hun tocht op 
de Eider, tot het einde van de vorige eeuw een belangrijk 
onderdeel van de vaarweg naar de Oostzee. 

Door Frits Loomeijer 

Al s je van zee komt en direct 
landinwaarts vaart, geeft dat 
een bepaald gevoel en dat is 
minstens zo sterk als wanneer 
j e na een lange tijd binnen ge-
legen te hebben, zee kiest. Dat 
merkwaardige gevoel kwam 
wel heel intens over ons toen 
we op 6 augustus van Ton-
ning de oude rivier de Eider 
opvoeren. Het was tegen laag 
water. Van tijd tot tijd moes-
ten we dead slow varen om niet 
uit het roer te lopen. Met 
nooit meer dan een halve me-
ter water onder de kont scho-
ven we langzaam door een 
prachtig getijdenlandschap. 
De Eider is tot het einde van 
de vorige eeuw een belangrijk 

vaarwater geweest. De kron-
kelige rivier vormde van de 
westkant het begin van de 
vaarweg naar de Oostzee. Al 
vanaf de middeleeuwen had 
er een deels gegraven verbin-
dig tussen Noord- en Oostzee 
bestaan, maar het eerste ech-
te 'grootscheepse' vaarwater 
werd in 1748 geopend. Dit 
was het zogenaamde Schles-
wig-Holsteinische Kanal. 
Het begon bij een sluis nabij 
Rendsburg in de Boven-Eider 
om vervolgens 34 kilometer 
lang oostwaarts te gaan en na-
bij de huidige Kielerkanaal-
sluizen te Holtenau in de Kie-
lerfjord uit te monden. 
Deze vaarweg maakte de reis 
naar de Oostzee voor de toen-
malige kleinere zeeschepen 

aanzienlijk korter in mijlen en 
vooral veel veiliger. Men 
hoefde Skagen niet meer rond 
en bij alle weer de Jammer-
bocht, het Skagerak en het 
Kattegat te bevaren. In tijd 
scheelde het de toenmalige 
zeevaarders echter niet altijd 
veel. Op het kanaal moest 
doorgaans gejaagd worden en 
de Eider met al zijn kronkels 
vormde een zeer lastige route. 
Was de wind west, dan was er 
water genoeg maar kon er 
nauwelijks gezeild worden 
wanneer men van het oosten 
kwam. Bij oostenwind was 
dat laatste probleem opgelost 
maar stond er geen water. Bo-
vendien waren de loods-, 
jaag- en kanaalgelden zeer 
hoog. Desondanks werden de 
Eider en het kanaal vanaf het 
einde van de achttiende eeuw 
zeer druk bevaren door zowel 
de Duitse als de Nederlandse 
(Groninger) kleinevaart-
schippers. Toen in 1895 het 
Kielerkanaal, ofiicieel het 
Kaiser Wilhelmkanal of 

* De verkeersbrug over de Elder 
nabij Fnednchstadt Op het mo-
ment dat we daar voeren was de 
vloed reeds doorgekomen Dat 
had als gevolg dat onze snelheid 
stevig toenam terwijl er nog nau-
welijks water gekomen was Tot 
de acht kilometer verderop gele-
gen sluis te Nordfeld hadden we 
alle aandacht nodig de Jutland 
tussen de slibbanken, prikken en 
veelvuldig geplaatste fuiken door 
te loodsen. 

Nord-Ostseekanal genoemd, 
geopend werd, was de rol van 
de Eider als vaarweg voor de 
vrachtvaart snel uigespeeld. 

Slibbanken 
De Jut land voer begin augus-
tus 1988, ruim tweehonderd 
jaar nadat de Noord-Oostzee 
verbinding was geopend, via 
de Eider, niet om zo snel en 
goedkoop mogelijk de Oost-
zee te bereiken. Wij wilden 
die oude rivier graag eens zien 
en kregen 'waar voor ons 
geld'. Langzaam zocht het 
schip zijn weg tussen de glib-
berige slibbanken langs de oe-
vers. Ik stel me voor dat het 
Groninger Reitdiep er in de 
vorige eeuw toen het nog een 
getijdenrivier was, zo moet 
hebben uitgezien bij laag wa-
ter. Prachtig om te zien, maar 
een ramp voor de scheepvaart 
die op wil schieten. 
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• Na de eerste sluis te Nordfeld 
veranderde de omgeving van een 
laag en vrij kaal getijdenland-
schap in vriendelijke heuvelachti-
ge oevers met hier en daar een 
dorpje, grazende koeien en glooi-
ende graanvelden 

Na ruim anderhalfuur varen 
passeerden we Friedrich-
stadt. Een schitterend stadje 
dat ons door alle Duitsers met 
wie we in contact kwamen, 
dringend was aangeraden. 
'Het is precies Holland met 
allemaal trapgevels en grach-
ten,' zo werd ons meegedeeld. 
Op dat moment, nauwelijks 
een week weg uit ons geliefde 
Holland, was dat voor ons 
eerder een reden om maar 
door te varen. We lieten het 
mderdaad aan bakboord lig-
gen en passeerden om vij f uur 
's middags de nabij gelegen 
spoor- en verkeersbrug. We 
hadden namelijk plotseling 
toch wat haast gekregen. Het 
was zaterdagmiddag en we 
realiseerden ons dat we de ko-
mende zondag wel eens ge-
vangen zouden kunnen raken 
voor de sluizen van de Eider 
en het Gieselaukanaal. Een 
vriendelijke maar naar ach-
teraf bleek niet goed gemfor-
meerde ambtenaar van de be-
tonningsdienst in Tónning 
had ons verteld dat die waar-
schijnlijk niet zouden draaien 
op zondag. 

Disco 
Tegen zessen bereikten we de 

sluis te Nordfeld. Met spijt 
namen we afscheid van de Ei-
der als getijdenrivier en gin-
gen diezelfde avond nog ruim 
twintig kilometer verder op 
het nu zoete en stilstaande 
kronkelwater. Van een land-
schap dat het midden hield 
tussen het Reitdiep en het 
Overijsselse Zwarte Water 
kwamen we langzaam aan in 
de bossen. Glooiende oevers, 
afwisselend met weilanden en 
korenvelden, hier en daar een 
dorpje met een kleine jacht-
haven waar vriendelijke 
Duitsers op het achterdek van 
hun motorkruisers zaten te 
barbecuen, vormden nu de 
omgeving waar wij met een 
goede zes mijl doorheen 
voeren. 

Rond negen uur maakten we 
vast aan de enige loswal in dit 
stuk Eider, de kade van het 
dorpje Pahlhude. De ei-
genaar van het pakhuis waar 
we voor lagen, kwam ons 
ogenblikkelijk inlichten over 
het nachtleven in dit gehucht. 
We hadden het buitenge-

* De Tiessenkai te Holtenau is 
vanouds de plaats waar de kleine 
Duitse en Nederlandse kustvaar-
ders aanlegden om te proviande-
ren of beter weer at te wachten 
Onze Jutland moet daar, in de 
bijna halve eeuw dat zij in de 
vrachtvaart zat, ontelbare keren 
hebben gelegen Dit is een beeld 
uit 1948 uit het archief van 
Schiffshandler Tiessen Talloze 
Wad- en Sontvaarders, gemotori-
seerde tjalken, schoeners en een 
enkele viskotter liggen bij hem 
'voor de deur' 
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woon getroffen, zo zei hij , 
want de grootste disco van 
Sleeswijk-Holstein lag een 
paar honderd meter verder-
op. We hoorden reeds auto's 
toeteren en een hoop ge-
schreeuw. Zij hoorden onge-
twijfel d bij een paar van de 
ruim drieduizend bezoekers 
die dit lokaal kan bergen. Ge-
lukkig hebben we die nacht 
goed geslapen en geen lawaai-
ig, naar teveel bier stinkend 
plattelands bezoek gehad. 
Blijkbaar hebben wij een neus 
voor dit soort plekken. Toen 
we vier dagen later de prach-
tige Flensburgfjord op voeren 
en een mooie ligplaats had-
den uitgezocht aan de kade 
voor het centrum van deze ou-
de havenstad, bleek dat we 
recht voor twee grote sexclubs 
lagen die tot de volgende och-
tend acht uur open waren. De 
taxi's die bij deze gelegenhe-
den horen, hadden hun 
wachtplaats op het stuk kaai 
waar wij lagen. 

Tiessenkai 
We hadden toen al een paar 
dagen Oostzee achter de rug. 
Ik weet niet hoe het komt, 
maar als wij de sluis van Hol-
tenau uitvaren, is de Kieler-
fjord, omgeven door bomen 
op de hoge oostelijke oever en 
vol met schepen, altijd blauw. 
Ook nu weer. De zomerzon 
stond hoog boven de stad Kiel 
toen wij aanlegden aan de 
Tiessenkai, net buiten de ou-

de sluis. Deze altijd drukke 
kade is genoemd naar de 
'Schiffshandler' ter plekke, 
Hermann Tiessen. Deze be-
gon in 1927 een bescheiden 
zaakje op de toen nog lege ka-
de als proviandwinkelier voor 
de kleine Duitse kustvaart. In 
de loop der jaren breidde de 
zaak uit. Veel Hollandse 
coasters werden eveneens 
klant en zoon Günther, die op 
ruim zeventigjarige leeftijd 
nog immer zijn 'Geschaft' 
met strakke hand leidt, hield 
het aloude winkeltje aan de 
kade in de stijl van de jaren 
vijfti g toen hij het bedrijf 
overnam. Niets doet er ver-
moeden dat er 37 mensen in 
de magazijnen erachter de 
klok rond werken en dat het 
bedrijf alles levert wat een 
zeeschip nodig kan hebben. 
Wi j bestelden er suiker, siga-
retten, shag en het maximale 
kwantum drank. We gingen 
immers naar Denemarken 
waar een goede slok onbetaal-
baar is. 

Mis t 
De volgende ochtend was er 
van de blauwe wereld van de 
dag tevoren niets over. Inte-
gendeel. We werden gewekt 
door de misthoorn van 
Friedrichsort, de nauwe 
doorgang in de fjord. We 
hoorden zware scheepsmoto-
ren overal, maar zagen niets. 
De Kielerfjord is berucht van-
wege zijn plotseling opko-

mende mist. Ik had dat jaren 
geleden eens ervaren toen ik 
met een aantal vrienden een 
oude houten Deense galjas 
omstreeks Sinterklaas van 
Kopenhagen naar Groningen 
zou brengen. De reis verliep 
voorspoedig en na anderhalf 
etmaal passeerden we in een 
uitstekende humeur de vuur-
toren annex loodsstation voor 
de Kielerfjord. We rekenden 
ermee met twee uurtjes voor 
de wal te zijn om een flinke 
nacht te kunnen maken. Dat 
verliep evenwel anders. On-
geveer een kwartier na het 
passeren van de toren werden 
we plotseling en zeer snel in-
gehaald door een dichte mist. 
Al s een gordijn trok de fjord 
binnen twee minuten dicht. 
We zagen niets meer en het 
werd in rap tempo donker die 
middag. Dat gaf een onple-
zierig gevoel. We zaten mid-
den in een van de drukste 
scheepvaartroutes van Noord-
Europa zonder radar, zonder 
marifoon en zonder A.P. Op 
het kompas en de mistseinen 
van de landtong Bulk aan de 
westelijke kant van de fjord 
zijn we de geul uitgegaan en 
naar de kant gescharreld. 
Daar hebben we een marifoon 
die we los mee hadden voor 
noodgevallen 'opgetuigd' en 
vervolgens een loods geroe-
pen. Alhoewel met tegenzin 
bracht die ons, voorgestoomd 
door de tender met radar, 
voor 36 D-mark naar Holte-

nau. Vanwege een lage Deen-
se zeemeting van dat schip 
kostte het niet meer. 

Dead slow 
Met die min of meer onple-
zierige herinnering in ge-
dachten bleven we die och-
tend eerst maar liggen. Ech-
ter, tegen 11 uur klaarde het 
op. Ik liep eens naar de hoek 
van de kade waar men de fjord 
kan overzien en zag dat het 
inmiddels vaarbaar weer ge-
worden was. Los de trossen en 
volle kracht richting Oostzee. 
Ik had evenwel beter moeten 
weten. Nog geen kilometer 
verder zagen we plotseling 
dat de engte bij Friedrichsort 
onzichtbaar geworden was. 
De mist had nog een verras-
sing in petto en precies als en-
kele jaren eerder was alle 
zicht binnen twee minuten 
weg. Gelukkig waren we de 
scheepvaartroute al door. Ik 
stuurde dejut land bijna dead 
slow naar de oostelijke oever 
om haar daar op ongeveer 
vier meter water te laten drij -
ven. Birthe stond voorop als 
uitkijk . 

Op het zelfde moment dat ik 
haar schreeuw hoorde en 
haar met verschrikt gezicht 
naar stuurboord zag wijzen, 
hoorde ik de zware bas van 
een scheepshoorn en zag ik 
een hoge brug vlakbij aan 
stuurboord. Ik trok eveneens 
aan de flui t en zag dat het 
schip - ik herkende het geluk-
kig als het fjordenveerbootje 
tussen Kiel en Holtenau en 
Möltenort - achter ons langs 
ging. Het bleek dat wij een 
honderd meter voor de in-
gang van het veer- en vissers-
haventje van Möltenort 
lagen. 

* De verbinding tussen de Eider 
en het Kielerl<anaal wordt ge-
vormd door het vier l<ilometer 
lange Gieselaui<anaal dat een 
ideine twintig l<ilometer ten wes-
ten van Rendsburg ligt. Via twee, 
op zondag tussen vier en zes uur 
's middags bediende sluizen, 
komt men op het Kaiser Wilhelm-
kanal. Sluisgeld bij elke sluis: DM 
16,-. Bij de afrekening van het 
kanaalgeld te Holtenau wordt er 
evenwel rekening mee gehouden 
dat men pas nabij Rendsburg op 
het Kielerkanaal is gekomen. In 
plaats van de gebruikelijke 98 D-
mark betaalden we nu 'slechts' 
36 D-mark. De gedwongen pau-
ze in de laatste sluis bood tijd 
voor de zondagmiddagthee en 
de voorbereiding van het avond-
maal. 
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Onderzoek naar  economisch 
belang van recreatievaart 
Rijkswaterstaat laat onder-
zoeken wat het economisch 
belang van de recreatievaart 
in ons land is. De dienst wil 
daarmee aan de weet komen 
in hoeverre bepaalde investe-
lingen en uitgaven op het ge-
bied van de recreatievaart 
maatschappelijk verantwoord 
zijn. De resultaten van de stu-
die zullen tegen het einde van 
dit jaar beschikbaar zijn. 
In een toelichting zegt Rijks-
waterstaat dat de recrea-
tievaart in Nederland econo-
misch gezien een factor van 
betekenis is. Ui t recent onder-
zoek blijk t dat de bestedingen 
in deze sector ongeveer 1,5 

miljard gulden per jaar be-
dragen. 
De infrastructuur die de re-
creatievaart ten dienste staat, 
is veelal in beheer bij de over-
heid. Meestal heeft deze in-
frastructuur behalve voor de 
recreatievaart ook een functie 
voor de beroepsvaart, de wa-
terhuishouding en andere 
doeleinden. De overheid be-
steedt naar schatting hon-
derd miljoen gulden per jaar 
ten behoeve van de water-
sport. 

Investeringen voor onder-
houd en bediening van brug-
gen en sluizen dienen af-

gewogen te worden tegen 
hun maatschappelijk/econo-
misch nut, aldus de dienst. 
Bij het onderzoek staat cen-
traal hoe vaar- en wachttijden 
worden gewaardeerd en wat 
het maatschappelijk/econo-
misch belang is van de recrea-
tievaart voor een bepaalde 
vaarweg. De studie moet dui-
delijk maken wat de betekenis 
is van de vaarweg en het ge-
bruik daarvan voor de omge-
ving. Daarbij zullen ook de ef-
fecten aan de orde komen van 
beheersmaatregelen als het 
uitbreiden en inkrimpen van 
de bedicningstijden van slui-
zen en bruggen. 

/mii^m. 

Scania-diesels voor 
snelle boten 
Meer vermogen, lagere 
brandstofverbruik, langere 
levensduur en een bijna hal-
vering van het smeeroliever-
bruik zijn de kenmerken van 
de nieuwe snellopendc 
scheepsmotoren uitgebracht 
door de Scania Divisie van de 
firma Saab-Scania. 
De nieuwe zes-cilinder 11-li-
ter en \ '8 14-liter diesels zijn 

ontwikkeld voor de voortstu-
wing van snelle werkschepen 
en patrouillevaartuigen, vis-
sersschepen, werkboten en 
passagierschepen. Aan de top 
staat een speciale krachtige 
scheepsversie van de DSI-14 
motor met drukvulling en in-
terkoeling, welke is gebouwd 
voor planerende en semi-ver-
dringingsschepen voortge-

stuwd door een schroef of wa-
terstraal. Het maximum ver-
mogen van 550 pk (405 kV\ ) 
bij 2100 omw/min, gecombi-
neerd met een breed toeren-
bereik, maakt het zwaar bela-
den planeerboten mogelijk 
zonder problemen de pla-
neerdrempel te ovei schrij-
den. Scania biedt nu 1100 pk 
installaties aan met twee mo-
toren voor een groot planeer-
jacht, waarmee 1500 draai-
uren per jaar. Een 11-liter 
versie zal volgend jaar wor-
den geïntroduceerd. 

Engelse diesel-
buitenboord 

Van een totaal investerings-
programma voor haar fabriek 
in Mil e Lane van 7,4 miljoen 
pond heeft Coventry Climax 
Engines 3,95 pond gereser-
veerd voor de produktie van 
de nieuwe diesel-buiten-
boordmotor van 25 pk, die zij 
kortgeleden aankondigde. 
Het is voor het eerst in twintig 
jaar dat er in Engeland weer 
een' buitenboordmotor zal 
wordt'h gemaakt. Bij het pro-
dukt van Climax gaat het om 
de enige vier-cilinder viertakt 
diesel-buitenboordmotor ter 
wereld. Intussen heeft de fa-
briek krachtiger versies op de 
tekentafel staan. 
Coventry Climax Engines wil 
met de nieuwe motoren voor-
al de markt van de werkboten 
en die van de militaire toepas-
singen op. Uiteindelijk denkt 
het bedrijf vijfduizend moto-
ren per jaar te fabriceren. De 
prijs van de 25 pk-motor zal in 
Nederiand op ƒ 13.200 ko-
men te liggen, inclusief btw. 
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Snelle jachten 
te huur in 
Turkij e 
\ 'oor hel eerst is in het pro-
gramma voor het vaarseizoen 
1989 van de jachtverhuui 
Philip Hamers International 
in Muiden de mogelijkheid 
opgenomen om in Turkije te 
varen op de snelle Princess 30 
DS. De aandrijving van deze 
schepen gebeurt door twee 
Volvo HP 86 pk motoren. Zij 
kunnen zowel binnen als bui-
ten worden bestuurd en 
bieden in drie gescheiden hut-
ten slaapplaatsen aan zes op-
varenden. Behalve in Turkije 
verhuurt Philip Hamers sche-
pen in een reeks andere lan-
den, in Europa, maar ook in 
het Caraibisch gebied, Thai-
land en Australië. 
\ 'oor meer informatie: Philip 
Hamers International, tel. 
02942-3524. 

Mob 500 
nieuwe boot 
bij Swanko 
Exclusief voor de Benelux 
brengt Swanko Services/ 
RRMS in Berkel en Rodenrijs 
de nieuwe werk- en redding-
boot Mob 500 van de Itali -
aanse fabriek Novurania op 
de markt. Het gaat om een 
boot met een lengte van 5.05 
meter en een breedte van 2,07 
meter, die plaats kan bieden 
aan zes tot acht personen. De 
Mob 500 heeft een polyester 
onderwaterschip en is voor-
zien van vijfluchtkamers. Het 
gewicht bedraagt 220 kilo. De 
besturing gebeurt vanaf een 
stuurstand/zitbok. Voor de 
radiocommunicatie is een 
speciale waterdichte micro-
foon/luidspreker ingebouwd. 

Nieuwe boilers 
bij Vetus 
\ 'e tus in Schiedam heeft 
nieuwe scheepsboilers ont-
wikkeld waarbij de koelvloei-
stofvan de scheepsmotor tus-
sen de binnen- en de buiten-
ketel van het apparaat 
stroomt. Doordat de toestel-
len beschikken over een groot 
verwarmingsoppervlakte is 
de opwarmtijd voor het tap-
water kort. Dank zij de isola-

tie is het warmteverlies van 
het tapwater slechts acht gra-
den Celcius per etmaal. De 
nieuwe boilers van Vetus 
kunnen zowel horizontaal als 
verticaal worden gemon-
teerd. Zij zijn ook uitgerust 
met een aansluiting voor een 
elektrisch verwarmingsele-
ment. Er zijn modellen : van 
31 liter (prijs: ƒ 745,-), van 45 
liter (ƒ 825,-) en van 55 liter 
(ƒ895, — ). Voor meer infor-
matie: Vetus, tel. 010-
4377700. 

'Zware' catalogus van 
Lankhorst/Taselaar 
Lankhorst/Taselaar heeft 
een neiuwe produktencatalo-
gus laten verschijnen, be-
doeld voor de jaren 1989/ 
1990. Met zijn 520 pagina's 
heeft het naslagwerk de om-
vang van een telefoonboek 
van een grote stad, het is al-
leen veel zwaarder dankzij de 
betere kwaliteit papier die is 
gebruikt. 
Onder de nieuwe artikelen 
waarvan de gegevens in deze 
catalogus zijn opgenomen, 
zijn de Koden daglichtradar. 
' \ 'oor veel watersporters is de 
catalogus boeiend als een 
avonturenroman', zegt Lank-
horst/Taselaar zelf over dit 
kloeke boek - en dat is niet 
overdreven. De catalogus 
kost ƒ 17,50. 
\ 'oor meer informatie: Lank-
horst/Taselaar, tel. 03200-
74611. 

Zonnetje-
schieten 
met de 
computer 
Bezitters van een personal 
computer kunnen zich nu de 
aloude kunst van het navige-
ren op de sterren eigen maken 
met behulp van de 'Celestial 
Navigation Kit ' , in Amerika 
uitgebracht door Davis In-
struments. De 'kit ' bevat alle 
hard- en software die nodig is 
om met behulp van de com-
puter vertrouwd te raken met 
het bepalen van een positie 
aan de hand van de stand van 
de sterren of de zon. 

Het computerprogramma is 
onder andere uitgerust met 
een nautische almanak die 
zich uitstrekt over een periode 
van honderd jaar. Het biedt 
ook de mogelijkheid van 58 
sterren de plaats aan de hemel 
op te zoeken. Verder bestaat 
het pakket uit een moderne 
sextant, een kuntmatige hori-
zon waarmee in de tuin kan 
worden geoefend en een in-
structieboek. De 'kit ' kost 125 
dollar. 
\ 'oor meer informatie: 
David Instruments, 
telefoon 09-1 415 732 9229. 

Nieuwe boten 
van Windy 
Nieuwe verschijningen op de 
laatste internationale boten-
beurs in Parijs waren de Win-
dy 7500 Sport en de Wind) 
7800 FC van de Noorse boten-
bouwer Windy Boats. 

De nieuwe typen zijn de op-
volgers van de Windy 22 

Sport respectievelijk de Win-
dy 23 FC. Het onderwater-
schip is onveranderd geble-
ven, de veranderingen zitten 
vooral in een moderne belij-
ning, het ingebouwde zwem-
platform en het nieuwe inte-
rieur. De nieuwe typen heb-
ben een brandstoftank van 
308 respectievelijk 298 liter. 
Informatie: E. W. Driessen, 
Amsterdam. Telefoon 020-
151508. 
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Petrolie-
verwarniing 
'Gemakkelijk en snel te mon-
teren' zegt Nebim Handel-
maatschappij van de door 
haar op de markt gebrachte 
Thermic, een petroleum ge-
stookt luchtverwarmingssys-
teem voor gebruik op sche-
pen. De verbranding van de 
petroleum gebeurt bij de 
Thermic in een volledig geslo-
ten systeem met afzonderlijke 
af- en aanvoerleidingen. Het 
gebruik is 0,12 tot 0,25 liter 
per uur, de warmteafgifte 
1200 tot 2400 W. De geringe 
omvang (288 x 290 x 133 
mm) maakt dat het toestel ge-
makkelijk aan boord is onder 
te brengen. 

Meer informatie: Nebim 
Handelmaatschappij, tele-
foon 02979-84411. 

Directi e 
Flevoland 
waterstaat 
Met ingang van 1 januari zijn 
de directie Zuiderzeewerken 
\ an Rijkswaterstaat en de 
Rijksdienst voor de IJssel-
mecrpolders samengevoegd 
tot de directie Flevoland. 
Daarmee heeft rijkswater-
staat ook in de provincie Fle-
voland, evenals in de overige 
provincies, een provinciale 
directie gekregen. De nieuwe 
directie beheert de autosnel-
wegen en de rijkswateren bin-
nen de provincie. Ook de de-
len van het IJsselmeer die 
buiten de provinciegrenzen 
vallen en de Randmeren met 
inbegrip van de Afsluitdijk . 

Goedkoper 
bellen met 
boordtelefoon 
Voor auto- en boordtelefoons 
is met ingang van 1 januari 
1989 een zogenaamd vrije-
tijdstarief van kracht gewor-
den, dat veertig procent la-
ger ligt dan het normale ta-
rief Het vrije-tijdstarief geldt 
's avonds en in het weekeinde. 

Meeste omzet in bootuitrustin g 
In de jachtbouw worden met 
de fabricage van installaties 
en accessoires alsmede met de 
handel daarin aanzienlijk 
grotere omzetten behaald 
dan met het bouwen en verko-
pen van kleine schepen en 
jachten. De organisatoren 
van de Marine Equipment 
Trade Show (Mets) signa-
leerden deze 'belangrijke ten-
dens" aan de hand van de cij-
fers die verscheidene organi-
saties van scheeps- en jacht-
werven en de fabrikanten en 
leveranciers van installaties, 
accessoires en motoren ver-
strekten. 

Van de zeven miljard dollar 
die in Europa in deze sectoren 
wordt omgezet, wordt naar 
schatting 4.5 miljard dollar 
besteed aan installaties, 
accessoires, motoren en 
diensten. 
Het totale bedrijfsresultaat 
over 1986 in West-Duitsland 

in de sector kleine schepen en 
toebehoren bedroeg 1,1 mil-
jard dollar. DaaiA'an vloeide 
900 miljoen toe aan de fabri-
kanten en leveranciers van 
installatie, accesoires en 
scheepsmotoren en de dienst-
verlenende bedrijven. In het-
zelfde jaar werd in het \ 'ere-
nigd Koninkrijk in deze sec-
tor een omzet behaald \'an 
572 miljoen dollar, terwijl de 
jachtbouw een omzet van 295 
miljoen dollar boekte. Een 
dergelijke tendens deed zich 
in 1986 ook in Frankrijk voor, 
waar voor 539 miljoen dollar 
aan scheepsuitrusting en ac-
cessoires werd omgezet tegen 
slechts 361 miljoen aan kleine 
schepen en jachten . 

De kleinere landen laten een-
zelfde beeld zien. In Neder-
land werd in 1986 in de jacht-
bouw een bedrag van 158.8 
miljoen dollar omgezet tegen 

183 miljoen in de aan\envan-
te bedrijfstakken en dienst-
verlening. Deze ontwikkeling 
komt nog sterker tot uiting in 
Zweden, waar in 1986 aan 
uitrusting en toebehoren 213 
miljoen dollar werd besteed, 
terwijl de jachtbouw in dat 
jaar een omzet van 124 mil-
joen dollar behaalde. 

De eerste Mets, die in novem-
ber is gehouden in de Rai in 
Amsterdam, is door een klei-
ne drieduizend geïnteresseer-
den bezocht. Vierhonderd 
van hen kwamen uit het bui-
tenland. 
De Mets is bedoeld als een pu-
re vakbeurs, een opzet die vol-
gens de organisatoren deze 
eerste jaar volledig is ge-
slaagd. Van de bezoekers was 
21 procent fabrikant, 20 pro-
cent importeur of groothan-
del, 23 procent dealer en 22 
procent detaillist of verkoper. 

Romanza 
kruiser 
weer  in 
produkti e 
Bij Van der Torre Jachtbouw 
in Ouderkerk aan den IJssel is 
de eerste kruiser van het ge-
moderniseerde type Roman-
za te water gelaten. Van der 
Torre verwierf met zijn voor-
heen in Ammerstol gebouwde 
Romanza alom waardering in 
watersportkringen. De laat-
ste Romanza van het oor-

spronkelijke model werd be-
gin tachtiger jaren gebouwd. 
Pim van der Torre, zoon van 
de ontwerper, heeft de boot 
enigszins aangepast. Het 
nieuwe model wijk t in hoogte, 
breedte en vormgeving in ge-
ringe mate af van het oor-
spronkelijke type. Werd de 
Romanza voorheen casco af-

* De vernieuwde 
Romanza-kruiser 

geleverd, nu bestaat ook de 
mogelijkheid om een volledig 
afgebouwde Romanza te be-
stellen. 
Nadere informatie Van der 
Torre jachtbouw, IJsseldijk-
Noord 52/a in Ouderkerk a/d 
IJssel, telefoon 01808-1679. 

Marit ieme videobanden 
van Bennett Marine 
Bennett Marine Video in Ca-
liforni ë is de grootste distribu-
teur ter wereld van video-
banden met maritieme on-
derwerpen. De onlangs ver-
schenen catalogus voor 1989 

vermeldt meer dan vijfhon-
derd titels. 

Voor meer informatie: Ben-
net Marine Video, telefoon 
09-121382133291. 
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Amerikaanse generators 
bij  Kemper  en Van Twist 
Kemper en Van Twist Diesel 
in Dordrecht brengt sinds 
kort generators op de markt 
van het Amerikaanse merk 
Northern Lights, zowel voor 
jachten als voor beroepsvaar-
tuigen. Zij worden geleverd 
als set, compleet met een ge-
luidsisolerende kast. Het le-
veringsprogramma begint bij 
3,5 kVA . De drie-cilinder 
dieselmotor is ontworpen 
voor continu gebruik op 3600 
toeren per minuut, maar 
draait in de praktijk op 1500 
tot 1800 toeren per minuut. 
Kemper en \ ' an Twist Diesel, 
dat ook zelf generatoren 
bouwt, is alleen-vertegen-
woordiger voor Northern 
Lights generatorsets in de Be-
nelux, West-Duitsland en 
Denemarken. 

Nieuw in het produktenpro-
gramma van het bedrijfis ook 

de KVT-RPC generatorset, 
een kleine generator die 
wordt aangedreven door de 
nieuwe Perkins 100-serie 
dieselmotoren. RPC staat 

- —SSï̂ SIEÜSS' 

* Kleine generatorset van het 
type KVT-RPC. 

voor 'Radio-Cooled Perkins 
Compact'. De KVT-RPC ge-
nerators hebben capaciteiten 
van 4,4 tot 14,4 kVA . 

Meer informatie: Kemper en 
Van Twist Diesel, tel. 078-
130155. 

JVoordzee-landen bundelen 
acties tegen vervuiling 
De Noordzee-landen die het 
Verdrag van Bonn hebben 
ondertekend voeren sinds 1 
januari dit jaar boven de 
Noodzee ook luchtverkennin-
gen naar waterverontreinin-
gen uit boven eikaars zeege-
bied. Zij hebben dat met el-
kaar besloten om zo tot een 
intensievere opsporing van 
vervuiling op zee te komen. 

* Northern Lights generatorset. 

Naast deze verkennings- en 
controlevluchten zullen de 
landen ook bij toerbeurt bo-
ven de hele Noordzee vluch-
ten uitvoeren, zodat het hele 
jaar door elke maand een an-
der land de Noordzee naar 
onregelmatige lozingen af-
speurt. Om de controle en 
preventie zo sluitend moge-
lij k te maken, zullen voorts op 
een willekeurige dag alle lan-
den tegelijk met hun vliegtui-
gen boven de hele Noordzee 
vliegen. 
Tot nu toe verrichtten alle 
landen boven hun eigen zee-
gebied verkenningen naar lo-
zingen van olie en chemica-
liën. Hoewel waarnemingen 
veelal werden doorgegeven 
aan buurlanden, hopen de 
landen met de nieuwe gecoör-
dineerde acties meer onrecht-
matige lozers op zee op te spo-
ren en te kunnen vervolgen. 
De vliegtuigen zijn uitgerust 
met apparatuur, waarmee 
ook bij duisternis en mist 
waarnemingen kunnen wor-
den gedaan. 

Nieuwe 
modellen in 
Maritie m 
Museum 
Onlangs kreeg het Marit iem 
Museum te Rotterdam twee 
scheepsmodellen die uiterst 
zeldzaam zijn en wel 'Samo-
reus' of 'Keulenaar' en het 
model van een 'Haringbuis'. 
De 'Samoreus' of 'Keulenaar' 
is eeuwenlang het belang-
rijkste schip geweest voor het 
transport van goederen tus-
sen Amsterdam en de Duitse 
Rijnsteden. 
\ ' an de haringbuis is een klein 
model aangeboden dat sym-
bool staat voor het grote dat 
thans wordt vervaardigd en 
over eenjaar gereed is. De ha-
ringbuis is een van de belang-
rijk e scheepstypen in Neder-
land. Immers, tegen het einde 
van de 16e eeuw was de ha-
ringvisserij een van de voor-
naamste bronen van inkom-
sten. In het midden van de 
17e eeuw voeren er zo'n 500 
haringbuizen de Nederlandse 
havens uit. 

Nieuwe vinding 
in Skil-
gereedschap 
Met een reeks nieuwe schroe-
vedraaiers en schroef/boor-
machines voor professioneel 
gebruik heeft Skill tegelijk een 
nieuwe uitvinding van het be-
drijfgeïntroduceerd: de links-
om/rechtsom-schakeling 
door middel van verdraaiba-
re koolborstels. Dit nieuwe 
systeem zorgt ervoor dat het 
motorvermogen tot het maxi-
mum behouden blijf t en dat 
de koolborstels langer mee-
gaan. 
De schroevedraaiers zijn 
standaard uitgerust met een 
magnetische bit-houder en 
een microstop diepte-instel-
ling tot 0,26 mm. 
De nieuwe schroef/boorma-
chines hebben een extra hoog 
koppel en werken met een toe-
rentalbereik dat ze voor het 
zwaardere werk geschikt 
maakt. 
Meer informatie: Skil Neder-
land, tel. 076-795370. 
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KNZHRM over hulp aan waters 

'We springe n er ech 

De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maat-
schappij (KNZHRM) houdt vast aan haar principe dat ze 
geen beloning vraagt voor hulpverlening aan mensen die op 
zee in nood geraken — of het nu watersporters zijn ofberoeps-
zeelui. 
De KNZHRM reageert hiermee op geluiden uit de samenle-
ving, die erop aandringen om de kosten van zoek- en reddings-
acties geheel of gedeeltelijk op drenkelingen en schipbreuke-
lingen te verhalen (zie bijvoorbeeld het artikel over dit onder-
werp in de MOTORBOOT van december vorig jaar). 
In  het jongste nummer van De Reddingboot, het blad van de 
KNZHRM, zet de maatschappij haar standpunt uiteen. We 
nemen de volgende passages letterlijk over. 

KNZHRM over hulp aan watersport 

'We springe n er ecli t wel uit ' 

De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maat-
* Redders in actie. 

\ 'oor de hulp aan een vaar-
tuig zijn wij gerechtigd hulp/ 
bergloon te vragen, maar 
daarmee beginnen voor ons 
de problemen, aldus de Red-
dingboot. 
Onze statuten zeggen: 
- De Maatschappij wenst 
uitsluitend het lijfsbehoud 
van schipbreukelingen en 
drenkelingen na te streven. 
Zij laat de nazorg van de ge-
redden over aan plaatselijke 
autoriteiten. 
Zij wenst alle moeilijkheden 
met bepalingen ten opzichte 
van standvonderij, berging, 
quarantaine- of gezondheids-
maatregelen te vermijden. 
- De Maatschappij gedoogt 
niet, om van de te redden 
schipbreukeling enig loon 
vooraf te bedingen, of na de 
redding, van hem de gering-
ste beloning te vorderen. 
Uiteraard zouden wij de sta-
tuten kunnen wijzigen, maar 
moeten we voor wat betreft de 
kosten van hulpverlening on-
derscheid gaan maken tussen 
beroepsvaarders en recrea-
tievaarders of tussen schip-
breukelingen in lijfsgevaar en 
niet in lijfsgevaar wanneer wij 
hun vaartuigen bergen, an-
ders gezegd tussen redden en 
preventief redden? En waar-
onder vallen dan bijvoor-
beeld passagiers van charter-
schepen? Gaan we hulploon 
claimen dan kost dat veel tijd, 
gepaard aan een enorme 
rompslomp en vaak ook ge-
rechtelijke acties. Daarvoor 
heeft on/e Maatschappij niet 
de medewerkers, nog afgezien 
van de goodwill die door dat 
soort acties zou worden ver-
speeld. 

Het lijk t ons daarom verstan-
dig ons aan de statuten te blij -
ven houden. Te meer omdat 
wij een ander oplossing heb-
ben gevonden voor de kosten 
die dit soort hulp meebrengt. 
Wij hebben een aantal ja-
ren geleden de Nederlandse 
verzekeringsmaatschappij-
en, die zich met de verzeke-
ring van pleziervaartuigen 
bezig houden, gevraagd of zij 
een gedeeltelijke vergoeding 
van de bij 'berging' gemaakte 
kosten zouden willen overwe-
gen. Indien de reddingmaat-
schappijen zich immers ont-
houden van die assistentie 
aan pleziervaartuigen dan 
zouden de schade- en total 
loss-kosten als ook de ber-

gingskosten door anderen uit-
gevoerd, voor de betrokken 
verzekeringsmaatschappijen 
sterk stijgen. 
In plaats van een gedeeltelij-
ke vergoeding per ongeval 
werd overeengekomen, deze 
vergoeding de vorm te geven 
van een jaarlijkse bijdrage 
aan de beide reddingmaat-
schappijen, gebaseerd op het 
aantal geassisteerde jachten 
dat bij de betrokken verzeke-
ringsmaatschappen is verze-
kerd. Deze jaarlijkse bijdrage 
komt neer op een gemiddelde 
van ƒ 2 0 0 ,- a ƒ 2 7 5 ,- per 
geholpen pleziervaartuig. 
Daarbij is tevens overeenge-
komen dat onze opgave geen 
aanleiding mag zijn om tot 
verhoging van de verzeke-
ringspremie van het betrok-
ken vaartuig te gaan. 

Kosten gedekt 
Door deze regeling springen 
wij er, wat de directe kosten 
van de hulpverlening aan ple-
ziervaartuigen betreft, echt 
wel uit, te meer daar de jacht-
schippers aan wie hulp wordt 
verleend meestal ook zelf over 
de brug komen. Dat geldt te-
vens voor de schippers en be-

manningen van schepen die 
in moeilijkheden zijn geraakt 
en niet onder de afspraak met 
de verzekeringsmaatschap-
pijen vallen. Bij surfers ligt de 
zaak minder gemakkelijk, 
omdat de meesten niet verze-
kerd zijn. Het instellen van 
een verzekeringsplicht ach-
ten wij echter, gezien het rela-
tiefzeer geringe aantal surfers 
(vergeleken met het totale 
aantal) dat geholpen moet 
worden, een wat overdreven 
maatregel. 
Stel, de Redding-Maatschap-
pij zou besluiten de kosten 
van hulpverlening op een 
surfer te verhalen. De enige 
manier om het 'reddinggeld' 
op een simpele manier te in-
casseren, zou zijn: eerst beta-
len dan helpen. Maar zo sim-
pel ligt dat ook weer niet, 
want surfers hebben op het 
water over het algemeen geen 
geld bij zich. En als we achter-
al trachten dat geld biruien te 
krijgen, dan krijgen we weer 
dezelfde rompslomp als bij 
het claimen van bergloon, 
dus: correspondentie, incas-
sobureaus, deurwaarders, ar-
bitrage/rechtzaken en verlies 
van goodwill. In elk geval zal 

het aantal 'redders aan wal' 
onder de recreanten drastisch 
teruglopen. Veel in moeilijk-
heden verkerendejachtschip-
pers en plankzeilers zullen 
dan ook pas om hulp vragen 
als ze werkelijk in verdrin-
kingsnood verkeren, waar-
door de reddingacties moeilij-
ker (lees: gevaarlijker) en de 
kans dat onze redders te laat 
komen aanzienlijk groter zul-
len zijn. 
Behoeft er niet betaald te wor-
den, zoals nu het geval is, dan 
wordt hulp altijd direct aan-
vaard en volgt er in veel geval-
len achteraf een gift. 

Word t 'redder 
aan de wal' 
Voorlopig willen we het dan 
ook houden op die vrijwillig e 
gift na afloop van de hulpver-
lening en door publiciteit te 
trachten ook de surfers 'red-
ders aan de wal' te maken, zo-
als wij jaren geleden begon-
nen de pleziervaarders te be-
werken. Het aandeel van de 
sufers in de instandhouding 
van de K N Z H RM zou naar 
onze mening heel wat groter 
moeten zijn. 

Onze bemaningen staan voor 
alle pleziervaarders klaar; la-
ten we hopen dat alle ple-
ziervaarders in Nederland, de 
surfers daarbij inbegrepen, 
'redder aan wal' worden. 
Tot zover De Reddingboot. 
Redder aan de wal kan men 
worden voor minimaal ƒ 10,-
perjaar, over te maken op giro 
263363 of bank 543730387 
van K N Z H RM te Am-
sterdam. 
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Door Maarten van Mens 

Wij filosofeerden al een tijdje 
over een ander schip. Welis-
waar beviel onze Doerak 950 
ons uitstekend, wij waren er 
ook zeer aan verknocht, maar 
na elf jaar varen op de grote 
rivieren, het IJsselmeer en de 
Zeeuwse stromen lokte een 
ander vaargebied, een tocht 
naar Engeland of de Oostzee 
bijvoorbeeld, en dat zat er 
met de Doerak niet in. Wij ke-
ken uit naar een iets sneller en 
vooral wat scherper, zee-
waardiger schip, met een ver-
gelijkbare accommodatie. 
Toen wij de advertentie in de 
zaterdagkrant zagen, rea-
geerden we direct. De Zilver-
meeuw is een plaatje. Zij heeft 
een lengte van vijftien meter 
(14,30 meter op de waterlijn) 
en een breedte van ongeveer 
3,50 meter. De diepgang is 
ongeveer 1,25 meter. Het 
schip is een klassieke schoon-
heid, met bronzen bolders, 
roodkoperen gasolietanks en 
een originele 6-cilinder lang-
zaamdraaiende Kromhout 

De vlucht van de Pelikaan 

Speuren naar het verlede n 
van een klassiek e motorboo t 
Dit is een deel van de geschiedenis van de Pelikaan. Het is 
vooral het verhaal van de naspeuringen die Maarten van 
Mens en zijn vrouw Janneke Verhult uit Hilversum deden 
naar de herkomst van hun nieuwe schip, de Zilvermeeuw. Zij 
kochten met het schip, een 'grand old lady' uit 1939, ook een 
stukje historie. Ondanks hun moeite is nog niet op alle vragen 
uit het verleden een antwoord gevonden. 

Gardner diesel van 106 pk. 
Het gewicht is volgens de 
scheepsmakelaar 24 ton. Ook 
naar zijn zeggen was de Zil -
vermeeuw gebouwd door de 
werf van C. van Lent in De 
Kaag. 

Verwarren d 
Van Lent leek een goed aan-
knopingspunt om iets meer 
van de geschiedenis van het 
schp aan de weet te komen. 
Na een eerste telefoontje 
stuurden wij een brief met de 

ons bekende gegevens en een 
aantal fotocopieen van foto's 
naar de werf Eerder hadden 
wij al aan boord van de Zil -
vermeeuw vergeefs naar een 
bronzen plaatje met bouw-
nummer en werfnaam ge-
zoch. Behalve de foto's kon-
den wij Van Lent dus maar 
weinig aanknopingspunten 
geven. 
Intussen hadden wij ook con-
tact opgenomen met het ka-
daster in Amsterdam. Om 
een hypotheek op een schip te 

kunnen krijgen, is een kadas-
trale inschrijving nodig en die 
was er in ons geval nog niet. In 
een artikel in Motorboot van 
mei 1988 werd een kadastrale 
registratie een verstandige 
zaak genoemd, een goed mid-
del om de eigendom van het 
schip te bewijzen. 
Het kadaster had een reeks 
van vragen. 'Hoe wil t u regi-
streren? Wil t u een zeebrief of 
een inschrijving voor de bin-
nenvaart? Voor een zeebrief 
moet u het schip laten meten 
door de Scheepsmetings-
dienst. Vervolgens moet u 
voor de rechter aantonen dat 
het schip in Nederland is ge-
kocht en betaald. Bij registra-
tie als binnenschip kunt u met 
een 'eigen verklaring' vol-
staan. Wat zijn de gegevens 
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* Op het omslag de Pelikaan in 
zijn huidige gedaante bij de 
Mijndense sluis. 

\ an uw schip? Als het, zoals u 
zegt, 24 ton zwaar is, moet er 
een meetbrief zijn. Heeft u die 
niet van de vorige eigenaar 
gekregen?' Later hoorden wij , 
dat dat laatste niet juist was; 
die verplichting geldt alleen 
als het laadvermogen van een 
schip meer dan twintig ton is. 
Het was allemaal wat verwar-
rend. Bovendien vroegen wij 
ons af wat de consequenties 
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van een en ander zouden zijn. 
Wij waren van plan met het 
schip de zee op te gaan. Wat 
zou er gebeuren als ons op zee 
iets overkwam en wij alleen 
over een binnenvaartbrief be-
schikten? Zou de verzekering 
moeilijk gaan doen, zouden 
wij in een zeehaven last met 
de autoriteiten kunnen krij -
gen? Wij legden deze vragen 
\oor aan onze verzekerings-
agent. Zijn antwoord luidde, 
dat wij niets hadden te duch-
ten: 'Hou het maar op een 
binnenvaartbrief, maar laat 
het schip wel deskundig tax-
eren'. De keus viel dus op een 
registratie als binnenvaart-
schip. 

Van het kadaster kregen wij 
al gauw de formulieren toe-
gestuurd waar wij deze instel-
ling vervolgens om hadden 
gevraagd. Wij moesten onder 
andere verklaren, dat het 
schip nog niet eerder was ge-
registreerd. Ook moest nog 
een 'machtiging tot branding' 
worden getekend. Het kadas-
ter zou de informatie verder 
verwerken en ons vervolgens 

de hele set documenten weer 
toesturen. Na ontvangst 
daar\'an moesten wij dan de 
Scheepsmetingsdienst bellen 
om een afspraak voor het 
'branden' te maken. 

Klinknageltje s 
Dinsdag 4 oktober was een 
heerlijke warme, wat heiige 
najaarsdag. Om 11.30 uur 
kwamen, volgens afspraak, 
de heren van de Scheepsme-
tingsdienst. Wi j  hadden al 
een goed plekje voor het bran-
den uitgezocht: tegen de op-
bouw van de achterkajuit, 
tussen de twee patrijspoorten 
in. Wij hadden een camera 
paraat om alles vast te leggen. 
Het schip werd bekeken. 
Eerst kwamen de lovende 
woorden, een uitwerking die 
de Zilvermeeuw op iedereen 
heeft. Vervolgens werd naar 
het motornummer en -type 
gekeken. Na controle van de 
overige gegevens begonnen 
de mannen heel handig het 
ons toegewezen nummer 
'9861 B Asd 1988' in te hak-
ken. Daarbij leek het al gauw 
of zij hier en daar op een klink-
nageltje stuitten... Na enige 
tij d groeide de twijfel , er zat 
een patroon in die nageltjes, 
dat kon gewoon niet waar 
zijn... Na enig krabwerk ver-
scheen de registratie Cl055 
B's HAGE 1951'. Het schip 
was dus toch al een keer eer-
der geregistreerd, bij het ka-
daster in Den Haag. Op dit 
punt gekomen, stopten de he-
ren van de Scheepsmetings-
dienst met het branden. 
Een van hen, de heer Kwast, 
legde mij uit, dat nu eerst 
moest worden uitgezocht wat 
er bij het kadaster over dit 
nummer nog bekend was. 
Wij ruimden de rommel op en 
wachtten, te. ijl de heer 
Kwast ging bellen met het 
Rotterdamse kadaster. All e 
Haagse registraties zijn in-
dertijd, na opheffing van het 
kadasterkantoor in Den 
Haag, naar Rotterdam over-
gebracht. In elk geval hield de 
vondst van het nummer aan 
boord van de Zilvermeeuw in, 
dat de registratie in Amster-
dam niet gehandhaafd kon 
blijven. 

De heer Kwast kwam vrij snel 
terug van zijn telefoontje met 
Rotterdam, waar ze voor hem 
de volgende gegevens hadden 

opgediept: ons schip was in 
1951 ingeschreven onder de 
naam Paloma, met als ei-
genaar E. H. baron Mackay 
in Den Haag. In 1954 was het 
schip weer uitgeschreven, nu 
door de heer A. P. \ 'ermeu-
len, eveneens in Den Haag. 
Dat laatste veranderde voor 
ons weinig aan de situatie: een 
hernieuwde registratie moest 
toch gebeuren bij het kantoor 
waar de eerste registratie was 
ondergebracht, in Rotterdam 
dus. 
Die middag, terug op kan-
toor, belde ik met de werf van 
\ ' an Lent. Mij n brief was 
daar ontvangen en de foto's 
waren direct herkend, zo 
bleek. Het archief had uitge-
wezen, dat de Zilvermeeuw in 
vroeger dagen eens door de 
werf opnieuw was betimmerd 
en daarna nog een aantal ja-
ren bij haar in onderhoud was 
geweest. Het schip had in die 
dagen Muiden als thuishaven 
gehad en was toen eigendom 
geweest van de familie We-
zenbeek. Nee, het schip was 
niet bij Van Lent gebouwd. 
Voor zover men bij de werf 
wist, was dat gebeurd bij Ni-
colaas Witsen en Vis in Alk-
maar. De namen Paloma, 
Mackay en Vermeulen waren 
bij Van Lent niet bekend. De 
puzzel werd steeds groter. 

Twee Zi lvermeeuwen 
Wij hadden met de aankoop 
van het schip ook wat oude re-
keningen en foto's meegekre-
gen. Uit een van de foto's was 
af te leiden dat een van de vo-
rige eigenaren lid moest zijn 
geweest van de KNMC . Bin-
nen een uur wisten wij , dat er 
geen Paloma was te vinden, 
maar wel twee Zilvermeeu-
wen. Een daarvan stond op 
naam van Wezenbeek. Dat 
schip was 18,25 meter lang en 
4,10 meter breed. Dat kon on-
ze Zilvermeeuw dus niet zijn. 
De ander was vijftien meter 
lang en had als eigenaar de 
heer Bokhorst uit Krimpen 
aan den IJssel gehad. Die 
naam kwam ook voor in de 
documentatie over het schip. 

Volgende keer: 
Raadsels ontsluierd 
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Door Kasper van Zuilekom 

Al vele jaren verzamelen we 
informatie over het varen in 
Frankrijk. De Maas-Moezel-
Rijn-ronde neemt daarbij 
een belangrijke plaats in. Wij 
noemen het een ronde want 
een afstand van meer dan 
1400 kilometer kan je geen 
rondje meer noemen. 
De route is meermalen be-
schreven in watersporttijd-
schriften. Die hebben we alle-
maal gelezen en verzameld. 
I n een Duits blad had ik gele-
zen dat de Saar bevaarbaar is 
gemaakt en een mooi vaarge-
bied is voor de watersport. De 
Saar mondt uit in de Moezel 
ter hoogte van Trier. Het trok 
ons wel om zo'n gloednieuw 
vaarwater te bekijken. 
We gaan graag, zelfs heel 
graag naar Denemarken, u 
zult van ons daarover geen 
lelij k woord horen. Maar 
voor varen ben j e erg afhan-
kelijk van het weer. Dat heeft 
min of meer een Nederlands 
karakter, dus vol onzeker-
heden. 

Vaar j e naar het zuiden, dus 
richting Frankrijk, dan is de 
kans op warm weer groter en 
mocht het slecht weer zijn. 

Saar, beeldschon e 
zijta k van Moezel 
dan kan je altijd varen, uit-
zonderingen daargelaten. 
Dat waren de argumenten 
om nu de ronde te gaan varen 
die we vele jaren geleden heb-
ben moeten afbreken. Per slot 
hebben we een motorboot ge-
bouwd om ook op binnenwa-
ter uit de voeten te kunnen. 
De map 'Varen in Frankrijk' 
was aan boord, dus wat let j e 
dan, niets toch? 
We hadden als voorproefje 
met goede vrienden een tocht 
gemaakt over de grote rivie-
ren. Ketelhaven is onze 
thuishaven. We moesten ech-
ter nog voor enkele dagen 
naar huis maar hadden geen 
zin om de bijna 100 km IJssel 
af en weer op te varen en 
daarom de boot in Giesbeek 
laten liggen. Dat werd ons 
vertrekpunt. 

Het eerste traject liep van 
Giesbeek via het Pannerden-

'Verandering van spijs doet eten', luidt een gezegde. Na een 
mislukt vaarseizoen in 1987 in Denemarken door veel wind 
en regen, kozen wij voor 1988 een ander vaargebied. 
Vele jaren geleden waren we op weg geweest de Maas-
Moezel-Rijn-ronde te maken. Het was een hete zomer zonder 
regen. Door gebrek aan water werd toen alleen bij hoge 
uitzondering geschut. De tocht moest toen worden afgebro-
ken. Dit jaar namen we de draad weer op. We hebben tevens 
een gloednieuw vaartraject verkend en wel de Saar die sinds 
kort bevaarbaar is. 

se kanaal en een stukje Waal 
naar de sluis beneden Nijme-
gen. Via het Maas-Waalka-
naal zou Wanssum onze eer-
ste stopplaats zijn. De Waal 
is onrustig vaarwater met 
vaak drijvend vuil. Zo voeren 
we over een stuk hout, dat 
onder het schip door rommel-
de. Ik probeer altijd zicht-
baar vuil te ontwijken, maar 
dat stuk hout was me ont-
gaan. Toerental en snelheid 

bleven normaal, er waren 
geen trillingen, het voorval 
verdween daardoor snel naar 
de achtergrond. 
Maar bij het afmeren in de 
sluis sloeg de stuurboordmo-
tor af Dat gebeurde ook in 
Wanssum, onze eerste stop-
plaats. Het water was veel te 
smerig om er in te gaan om de 
schroef te inspecteren. 
I n Roermond aangekomen 
sloeg de motor nogmaals af 
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* Gloednieuw een sluizencom-
plex in de Saar Naast de sluis-
kolken de stuw en waterkracht-

ntrale 

* De rustige en vnendelijke 
jachthaven van Dillingen; het tot 
nu toe verst bereikbare punt. 
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Er was dus echt iets aan de 
hand. In de aanvang wees 
alles in de richting van de 
Hurth V-drive. Met snelle en 
deskundige medewerking 
van de Helenawerf werd eerst 
de askoppeling losgemaakt. 
De V-drive bleek gelukkig in 
orde maar er zat spanning op 
de schroefas. Dus het water 
uit. 
Ja hoor, het stuk hout was een 
wrijfhout geweest. De lus van 

het touw had zich om een 
schroefblad geslagen en het 
touw had zich als een schroef-
veer om de as gewonden tus-
sen schroef en buitenlager. 
Deze 'veer' probeerde de as 
uit het schip te trekken. De 
schroefas en de lagers hadden 
het incident zonder schade 
overleefd. Een geluk bij een 
ongeluk was dat ik de schroe-
ven wilde wisselen; de 17" x 
12" moesten 18" x 12" wor-

den. Deze schroeven waren ai 
aan boord maar ik had nog 
geen gelegenheid gehad deze 
klus te klaren. Nu konden ge-
lij k de zwaardere schroeven 
worden gemonteerd. 
En zo verlieten we, met een 
dag vertraging. Roermond 
met volle tanks en nieuwe 
schroeven. 
Voor informatie op deze 
tocht gebruikten we, naast de 
verschillende kaarten, de ar-

* Langs de Saar liggen ook klei-
ne dorpjes. 

tikelen die we hadden verza-
meld. Daarvan gaf vooral het 
verslag van de heer Sluimer, 
veschenen in 1986 in de Mo-
torboot prima informatie. 
Er was voor ons veel veran-
derd, de sluizen en stuwen in 
België zijn allemaal gemo-
derniseerd. De stuwen met 
planken van vele jaren terug 
zijn moderne stuwen gewor-
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De YANMAR Dealers wense n u een goed e vaart ! 
TT 

De Yanmar dealers wensen u een goede vaart En daar 
blijft het met bij 

ledere eigenaar van een Yanmar scheepsdieselmotor 
weet dat Yanmar zijn dealers uiterst zorgvuldig selecteert 

Alleen de meest professionele watersportbedrijven komen 
in aanmerking om deze raspaardjes in uw jacht m te 
bouwen 

Daarom zult u onze dealers doorgaans met vaak nodig 
hebben Want wie eenmaal een Yanmar motor heeft aan-
geschaft IS verzekerd van jarenlang probleemloos vaar-
plezier 

Yanmar motoren zijn door het gebruik van de modernste 
materialen en een geavanceerd koeltechnieksysteem zeer 
slijWast 

Bovendien zijn de onderhoudsgevoelige onderdelen zo 
geplaatst dat onderhoud een fluitje van een cent is Dus 
ook daardoor is het minimale onderhoud zo gebeurd 

Door de unieke rubber dempers draaien de scheepsdiesel-
motoren van Yanmar soepel en vooral stil 

Ondanks hun grote krachtvermogen zijn hun afmetingen 
bescheiden 

Voor zeil- of motorjacht met 9 of 140 pk voorzien van 
saildrive of keerkoppeling Yanmar biedt u een uitgebreid 
assortiment betrouwbare kwaliteits-motoren 

En dat IS maar goed ook want dat geeft onze dealers de 
gelegenheid u te helpen bij het maken van uw keus 
Zo kunnen zij voor u toch nog heel belangrijk worden 

Bon voo r meer informati e 
Naam 

Postcode 

Teleloon 

Zeiliacht/Moloriachf 

Gewicht 

Straat 

Plaats 

Ligplaats 

Lengte (loa) 

Gewenst vermogen 

N E D A L O B V 

Ik wil graag documentatie ontvangen over Yanmar scheepsdiesels 

Saildrive/Keerkoppeling' 

• Doorhalen wat met van 
toepassing is 

Bon opsturen in 
m ongefrankeerdeenvelopnaar 

Nedalo bv Antwoordnumnier 2\ 
1420 VB Uithoorn 

Industriewe g 4,1422 AJ Uithoor n 
0 02975-63851, Fax 02975-65440, Tx 18571 

Aalsmee r Verwei) Scheepsmotoren 
Uiterweg 294-296 0 02977 24949 

Alem Jachthaven De Maas 

Jan Klingeweg 1 0 04182 -1542 

Almer e Jachtservice Naarden 

Sluiskadel 0 03240-16365 

Amsterda m Fa Bierenbroodspot 
Vierwindenstraat 10 0 020 245099 

Werf Zoutkeetgracht 

Bresken s Standvast Breskens bv 

Middenhavendam 3 0 01172-1797 

Breukele n Jachtwerf A B Wiegmans 

Scheendi|k 6 0 03462 61574 

Den Helder Kilian bv 

van Galenstraat 7 0 02230-12923 

Devente r Dieselservice 

Noordzeestraat 23004 005700 35143 

Drachte n Jachthaven De Drait bv 

Bisschopsweg 27 0 05120-13276 

Drimmele n Bootservice De Waterman 

Nw Jachthaven 5 0 01626-5982 

Enkhuize n Klerk Yachtservice bv 

ViakwaterS 0 02280-13830 

Giethoor n Jachtwerf Elzenaar 

VosiachtO 0 05216-1496 

Haarlem Klomp Scheepstechniek 
Zuidschalkwi|kerweg 33 0 023 338524 

De Kaag Van der Wansem Service Center 
Huigsloterdi|k400 0 02524^5830/4264 

Kampe n Aaldermk Motoren 
Vloeddi|k 4 0 02502 -13331 

Korlenhoe f De Nieuwe Zuwe bv 
Zuwe20 0 035-61224 

Lathu m Jachthaven t Eiland 
Marsweg 9 0 08336-1620 

Leeuwarde n Cuno Nederland bv 
Willem Lorestraat 77 0 058 -142815 

Lelysta d Motorenservice Droog 
De Schoener 29-42 0 02300 56440 

Lemme r Jachtwerf Maronier 
Vuurtorenweg 16 0 05146-3300 

Medemhii k Vlaanderen Watersport 
Zeldenrust 6 0 02274 4545 

Naarden Jachtservice Naarden 
Onderwal 8 0 02159 42476/41943 

Nieuwkoo p Botenservice M Tat|e 

Zuidemde 170, 0 01725-1670 

Nijker k Langman Motoren 

Westkadi|k 7-8 0 03494 51267 

Roermon d Helena Werf 
St Jacobskade13 0 04750 -15988 

Rotterda m Jachtwerf Oceaan 
Kralingse Plaslaan 149 0 010-4520341 

Scharendijk e Padmos bv 
Hogenboomseweg 3 Bri|dorpe -
Gem Scharendijke 001117-1213 

Sneek Abma s Jachtwerf De Domp bv 
Groenedi|k29-a 0 0515C 19065 

Uitgeest Jachthaven Zaadnoordijk bv 

Lagendijk 7 0 02513-19008 

Weesp Shipshape 

Ni|verheidslaan 18 0 02940-10424 

Wülphaartsdij k Colijn 

Veerweg 73 0 01198 1436 

Worku m Jachtwerf "De Slinke" 

Keaeldijk 14-c 0 05151 -1993 

Wychen/Niftri k Mach fabr & Jachtwerf Barten 

Ind terr I Waard 26 0 08894 12900 

Zwartslui s Oieselcentrum Zwartsluis 

Zomerdi|k84 0 05208-66869 

BELGIË 

AntwerpenNI C 0 03-2190895 
Blankenherg e Haven Agemex Marine 

0 050 414938 

Nieuwpoor t Werkplaats vande Weghe 
Valkestraat 13 0 058 235422 

j j ^ l YJ^MMAR 
aiESEL EMGiME 
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den, hydraulisch bediend. 
Over de radio horen we dus 
niet meer dat er bij een be-
paalde stuw een aantal plan-
ken getrokken zijn. 
Op zo'n tocht moetje het be-
grip ' jachthaven' breed zien. 
Een kade, gereser\eerd voor 
jachten is een jachthaven. 
Duidelijk waarneembaar is 
dit in Namen. Een deel van de 
kade in de Sambre is gereser-
\eerd voor jachten en heet 
jachthaven'. De Sambre is 
daar vrij smal. De beroeps-
\ aart passeert op enkele me-
ters maar het geeft deson-
danks weinig hinder want er 
wordt langzaam gevaren. 

Sluizen 
In Frankrijk worden de slui-
zen met grote welwillendheid 
en een vlot tempo bediend. 
Een van de opvarenden helpt 
bij het opendraaien van de 
deuren. De sluismeester be-
hoeft dan niet om te lopen en 
stelt dat erg op prijs. 
Het vastmaken in de sluis 
hangt af van de vorm van het 
schip en de plaats waar je ligt 
in de sluis. Dat geldt in het 
bijzonder bij het opschutten. 
Wij konden met één lij n vol-
staan vanaf het voordek. Die 
stond meestal schuin naar 
achter. De motor aan de kant 
van de muur werd stationair 
in vooruit gezet en het roer 
een graad of 15 gedraaid. Het 
schip blijf t dan onder alle om-
standigheden rustig tegen de 
muur liggen. 

Er zijn sluizen waarbij het 
water stijgt tot 20...30 cm on-
der de kade. Door dat kleine 
stukje muur boven het water 
rolt de achterste stootwil snel 
weg tussen de muur en het 
schip. We hadden geen berg-
hout boven de waterlijn en 
dat is vervelend. Anders ge-
zegd, een berghout boven de 
waterlijn is onontbeerlijk. 
Bij het uitvaren van de sluis 
moest ik in de aanvang meer 
sturen dan ik gewend was. 
Dat kwam doordat mijn 
vrouw na het losmaken gelijk 
de lijnen weer klaar maakte 
voor de volgende sluis. Heen 
en weer lopen op een relatief 
licht schip vergt een kleine 
stuurcorrectie. In een grote 
sluis merk j e dat niet zo, maar 
als er weinig ruimte is kan je 
dat parten spelen. De sluis is 

* Schetskaartje van de Saar. 

goed 5 meter breed en ons 
schip ruim 3,50 meter. In the-
orie is er dus 75 cm aan iedere 
kant om te manoeuvreren en 
dat is niet veel, zeker als er 
zijwind is. Door het 'lijnen 
klaarmaken' uit te stellen tot 
we de sluis verlaten hadden 
liep het beter. 
We hebben twee motoren: 
met de motoren sturen bleek 
de meest handzame manier. 
Het roer wordt precies in de 
middenstand gezet. Voor het 
vrijkomen van de muur gaat 
de motor aan de muurkant 
stationair in de vooruit, de 
andere in de achteruit. 
We blijven dan praktisch op 
de plaats liggen terwijl het 
voorschip zich langzaam van 
de muur verwijdert. Zodra 
dat voldoende is gaat ook de 

andere motor stationair in de 
vooruit. Het schip vaart on-
der een kleine hoek van de 
sluismuur af Door een motor 
iets meer gas te geven komt 
het schip "in lijn ' met de sluis. 

Ligplaatsen en havens 
In Dinant zijn mooie dri j \ en-
de steigers. Op de wal staat 
een soort parkeermeter om 
het havengeld te betalen. Na-
drukkelijk is er aangegeven 
dat er een politieverordening 
is om overtreders, zeg maar 
clandestiene liggers, een pit-
tige bekeuring te geven. 
In Sedan is een echtejachtha-
ven. Die ligt in de oude rivier-
arm die naar de stuw loopt. Je 
kunt daar ongemerkt in een 
val trappen, er loopt een 
dwarsstroom bij het afmeren. 

FRANKRIJK 

Verdun heeft, dit jaar voor 
het eerst, prachtige gratis 
steigers met water- en 
stroomaansluiting. Ook Toul 
heeft dit jaar voor het eerst 
soortgelijke steigers. (We 
meldden dit in het augustus-
nummer). 
Een ligplaats in het Franse 
deel van de Moezel die het 
vermelden waard is, ligt bij 
het stadje Liverdun. In een 
dode rivierarm met een park-
achtige omgeving is een stei-
ger voor 6 tot 8 schepen. Het 
zijn vrije ligplaatsen en veel 
huurschepen maken er ge-
bruik van. Er is geen drink-
water of andere voorziening 
maar j e behoeft er ook niet te 
betalen. 

Dejachthaven in Metz kostte 
circa ƒ 15,— en dat vinden we 
niet onredelijk. Het was een 
van de weinige keren dat we 
tot zover havengeld betaal-
den. Een haven die is aan te 
bevelen is die van Schweb-
sange in Luxemburg. Die ligt 
circa 3 km na het passeren 
van de grenssluis Apach aan 
de linkeroever. De grens tus-
sen Duitsland en Luxemburg 
loopt daar midden door de 
Moezel. De haven is een on-
derdeel van een grote cam-
ping. Er is een wasmachine 
en een droogmachine. Ver-
der kan er dieselbrandstof uit 
de slang worden getankt. En 
de prijs is slechts 0,67 DM . In 
vergelijking met wat er in 
Duitsland moet worden be-
taald (1,10 tot 1,20 DM per 
liter) dus spotgoedkoop. Ver-
der is tabak en alcohol in 
Luxemburg goedkoop. Het 
havengeld was circa ƒ 15,-. 
Met volle tanks en lege was-
mand verlieten we deze pri-
ma haven. 

De Saar  op 
Vanuit de jachthaven van 
Konz zijn we op de fiets naar 
Trier geweest, een afstand 
van 8 kilometer. Het is een 
stad die het bekijken zeker 
waard is. Daarna gingen we 
de Saar op. Dillingen is de 
verst bereikbare jachthaven 
en die ligt 60 kilometer varen 
van de Moezel. Er moet een 
hoogteverschil overwonnen 
worden van 45 meter. Daar-
voor zijn er 4 sluizencom-
plexen gebouwd. Naast de 
sluis ligt de stuw behalve bij 
de eerste sluis. In de stuw is 
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* De Saar maakt een bocht van 
180 graden in de buurt van het 
uitzicht platform Cloef. 

een waterkrachtcentrale op-
genomen. 
Bij het bouwen van deze slui-
zen hebben de Duitsers uit-
stekend werk geleverd voor 
de watersporters. Er is een 
grote sluiskolk van 190 meter 
lang en 12 meter breed. 
Daarnaast ligt een kleine 
sluiskolk van 40 meter lang 
en 6,75 meter breed. Een 
spits kan erin maar hij wordt 
vooral voor de pleziervaart 
gebruikt. In de wanden zijn 
gleuven uitgespaard met een 
stang erin op een onderlinge 
afstand van ongeveer 8 me-
ter. De stang heeft om de 1,5 
meter een dwarsverbinding 
in de muur, noodzakelijk om 
de stang recht te houden. Tij -
dens het schutten moet dus 
de lij n van tijd tot tijd verzet 
worden. 

Het op- en afschutten gaat 
vri j snel maar bijzonder rus-
tig. Het water wordt in- of uit 
gelaten zonder kolken, er 
komt nauwelijks kracht op dr 
lijn . All e sluizen zijn identiek, 
alleen is er verschil in hoogte 
die wordt overwonnen. 
De eerste sluis ligt in Kanzem 
bij km 5,1 en die neemt een 
hoogteverschil van 11,75 me-
ter voor z'n rekening. De 
tweede sluis is die van Serrig 
bij km 18,3. Hier wordt het 
grootste hoogteverschil over-
wonnen, en wel 14,5 meter. 
Tijdens het opvaren wordt de 
Saar steeds mooier. 

Bij km 30,7 passeren we de 
sluis van Mettlach. Vlak na 
de sluis maakt de Saar een 
scherpe bocht. Daar is het 
uitzichtplatform van Cloef 
Vanaf dat punt heeft men een 
prachtig uitzicht op de loop 
van de Saar. Wij hebben dat 
punt niet bezocht want Mett-
lach heeft nog geen jachtha-
ven. Die komt er echter wel. 
Een kilometer of 15 na deze 
sluis worden de oevers vlak-
ker en bij km 53,9 is de laatste 
sluis bereikt. 

Enkele kilometers na deze 
sluis ligt de gloednieuwe 

* Tros in de schoef' 

jachthaven van Dillingen. 
We werden daar vriendelijk 
ontvangen. Ze zijn blij als er 
gasten komen. Het haven-
geld is 1 DM per meter leng-
te. Op de terugweg, want 
doorvaren kan pas in 1992, 
hebben we het mooie stadje 
Saarburg bezocht. Je kunt 
daar aan de kade liggen maar 
er is ook een jachthaven. 
Het stadje is een bezoek 
waard. Er is een rondwande-
ling uitgezet langs mooie en 
karakteristieke punten. Deze 
'zijstap', de Saar op, is een 
ieder aan te raden. Ontbreekt 
de tijd om tot Dillingen te 

varen, neem dan in ieder ge-
val de eerste sluis (5,1 kilome-
ter) en vaar een paar kilome-
ter door tot Saarburg. Maar 
vaar je verder dan wordt het 
een tocht door een natuurge-
bied, tot voor enkele jaren 
uitsluitend het domein van 
kanovaarders. 

Er mag niet sneller gevaren 
worden dan 12 kilometer per 
uur en dat wordt gecontro-
leerd. Op de laatste sluis wist 
de sluismeester mij precies te 
vertellen hoe laat we de ver-
schillende sluizen waren ge-
passeerd. 
De enige industrie van bete-
kenis, die we gezien hebben is 
de beroemde porseleinfa-
briek van Villeroy en Boch. 
De Maas-Moezelschippers 
hebben er een mooie uitstap 
bij gekregen. 
Er is 12 jaar gewerkt om dit 
deel van de Saar bevaarbaar 
te maken. In de zomermaan-
den is er een speciaal vaar-
tuig, een oude veerpont, in 
actie om zuurstof in het water 
te blazen. Dat is nodig om de 
kwaliteit van het water goed 
te houden en te verbeteren. 
In 1992 hoopt men het laatste 
deel klaar te hebben zodat de 
Saar vanaf de Moezel tot 
Saarbrücken bevaren kan 
worden. 

Vandaar is het dan mogelijk 
om via het Saar-kolenkanaal 
op het Rijn-Marnekanaal te 
komen en zo naar Straats-
burg of Nancy te varen. 
Maar dat is op dit moment 
nog toekomstmuziek. 
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WERKBOOT 

De Waakzaamheid : standaard -
kruise r als directieboo t 

Door Bert Houwink 

Wij lagen ten anker, onder een oppertje. Er kwam langzaam 
een motorboot aanschuifelen, zorgvuldig de wallekant vol-
gend, In de kuip een paar mannen die geconcentreerd naar de 
wal keken, aanwezen, overlegden. Op de spiegel stond in gou-
den letters op handgesneden borden: Hoogheemraadschap 
van Rijnland, Leiden. Een werkboot dus, maar wat deden die 
mensen daar nou precies? 
Een paar weken later bij een bezoek aan de boot kwam het 
antwoord. De heer D. de Mooy, hoofd van de afdeling opspo-
ring, en regelmatig schipper van de boot, vertelde over het 
werk van het hoogheemraadschap en de taken van de boot en 
haar bemanning. 

De Waakzaamheid is een 11 
meter lange Bergumermeer-
kruiser; een stalen knikspant, 
gebouwd in 1977 voor een re-

creatievaarder. In 1980 kocht 
Rijnland haar. De originele 
90 pk Volvo Penta diesel staat 
er nog in en doet het prima. 

En dat terwijl hij zo'n 600 uur 
per jaar draait. Het hele schip 
functioneert trouwens zonder 
problemen, een bewijs dat de 
modale recreatieboot, want 
dat is een Bergumermeer-
kruiser toch, blijkbaar aan 
hoge kwaliteitsnormen vol-
doet. 
Zoals meestal met boten van 
overheidsinstellingen ziet zij 
er keurig verzorgd uit, terwijl 
er toch 3 a 4 maal per week, 
met verschillende bemannin-
gen, mee wordt gevaren. Het 
scheelt natuurlijk veel dat zij 
als vaste ligplaats een schip-
huis heeft. 

De inrichting van de De 
Waakzaamheid - nomen est 
omen - is aangepast aan haar 
taken. Een bureautje, in de 
kajuit aan bakboord tegen-
over de kombuis, heeft de 
plaats ingenomen van de oor-
spronkelijke dinette. Er zijn 
dus nog maar twee slaap-
plaatsen. 
Op het dak van de salon staan 
extra toeters en lichten. Ver-
der vallen de vele meet- en re-
gistratie-apparaten op. Die 
zijn deel van het grote geheel 
voor uitvoering van de taken 
van het Hoogheemraad-
schap. 

Rijnlan d 
In 1255 verleende Graaf Wil -
lem I I aan de Baljuw van 
Rijnland het charter inzake 

waterbeheer aldaar. Tot op 
vandaag en ongetwijfeld nog 
heel lang is dat de kern van het 
werk dat door de provincies 
Noord- en Zuid-Holland is 
opgedragen aan het hoog-
heemraadschap. Het betreft 
zowel het beheer van de kwa-
litei t als de kwantiteit van het 
oppervlaktewater in Rijn-
land. Achter die twee tref-
woorden blijken veel essen-
tiële en nuttige activiteiten 
schuil te gaan. Enkele voor-
beelden; waterkering, boe-
zempeilbeheer, verziltings-
bestrijding, waterverversen 
en onderhoud van boezemka-
den. Het hoeft geen verbazing 
te wekken dat sinds 1960 af-
valwaterzuivering veel aan-
dacht vraagt en gelukkig posi-
tieve resultaten oplevert. 
Overzien wij al die taken, dan 
ligt het voor de hand dat j e 
voor een goede uitvoering 
daarvan het water op moet. 
Hoewel De Waakzaamheid 
ressorteert onder de afdeling 
opsporing, worden er niet al-
leen rietliggers, illegale lozers 
en snelheidsduivels opge-
spoord (wel hebben alle zes 
mensen die met de boot varen 
opsporingsbevoegdheid). Op 
de boot worden ook metingen 
verricht voor beleidsvoorbe-
reiding, controle en assisten-
tie bij calamiteiten. Op dit 
moment kunnen aan boord 
continu waterdiepte, -tempe-
ratuur, -zuurgraad en -zuur-
stofgehalte worden gemeten 
en meteen met een printer 
worden vastgelegd. Overwo-
gen wordt om apparatuur te 
installeren waarmee zware 
metalen, bestrijdingsmidde-
len en dergelijke complexe en 
organische stoffen in het wa-
ter, aan boord, kunnen wor-
den bepaald. Dat maakt het 
opsporen van illegale lozin-
gen natuurlijk veel gemakke-
lijker en men kan dan zelfs di-
rect proces verbaal opmaken. 
Volgens de heer De Mooy 
gaat het gelukkig meestal om 
prettiger werk, zoals het in-
specteren van waterkeringen 
en varen met belangrijke per-
sonen bij nieuwbouw- en 
voorlichtingsactiviteiten. 
Een goede ontwikkeling is dat 
rietliggen door waterrecrean-
ten, weinig werk meer ver-
schaft. Sportvissers en koeien 
zijn in dat opzicht meer een 
probleem. 
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Schepenkring : samenwerkin g van S jaciitbemiddelaar s 
Onder de naam Schepen-
kring Nederland begon op 1 
januar i, een intensieve sa-
menwerking tussen vijfjacht-
makelaars en jachtbemidde-
laars: Jachtmakelaardij Fle-
voland in Zeewolde, Jachten-
centrum Noordholland in 
Medemblik, Jachtbemidde-
ling Noord-Nederland in 
Sneek, Krekelberg-Nautic in 
Roermond/Majorca en Jach-
tencentrum Hellevoetsluis. 
Stuk voor stuk hebben deze 
bedrijven (waarvan enkele 
onder een andere naam,) in 
de loop van vele jaren een uit-
stekende reputatie en een gro-
te deskundigheid in bemidde-
ling van gebruiktejachten op-
gebouwd. All e vestigings-
punten van Schepenkring be-
schikken over een eigen ver-

koophaven en over alle facili-
teiten voor winterstalling, on-
derhoud en reparatie. 
De nieuwe groep maakt zich 
sterk voor een optimale servi-
ceverlening. Mede daartoe is 
aan de jachthaven van Flevo 
Marina in Lelystad een secre-
tariaat gevestigd dat tevens 
dienst zal doen als permanent 
informatie- en adviescentrum 
voor aanbieders en zoekers 
van gebruikte jachten. Men 
zal daar, evenals op de andere 
vestigingspunten inzage kun-
nen krijgen zowel in de geza-
menlijke orderportefeuille als 
in het collectieve vraagbe-
stand en geïnformeerd kun-
nen worden over de werkwij-
ze en de condities. 
De presentatie van de 
diensten van dit samenwer-

kingsverband krijgt naar bui-
ten toe één gezicht en de 
marktbenadering van de ver-
schillende bedrijven is iden-
tiek. Een in bemiddeling ge-
geven jacht wordt door alle 
partners èn door het infocen-
trum aangeboden en op de 
vraag naar een concreet om-
schreven jacht wordt geza-
menlijk naar het juiste aan-
bod gezocht. 

Met het oog op de Europese 
eenwording in 1992 zijn een 
aantal maatregelen in voor-
bereiding. De Schepenkring 
heeft echter ook gekozen voor 
een internationale opstelling 
op korte termijn door deelna-
me met een eigen stand aan 
BOOT-Düsseldorf en door 
uitbreiding en verdieping van 
bestaande contacten met be-

Kleine 
advertenties 
Lezers kunnen kleine adverten-
ties plaatsen tegen een tarief 
van ƒ 6 - per regel (inclusief 6 
procent btw). België Bfr. 120 
per regel. 
Men kan de advertentie schrif-
telijk opgeven per briefkaart of 

gebruik maken van de ant-
woordkaart in dit blad. Adver-
tenties, die voor de eerste van 
de maand in ons bezit zijn, wor-
den in het nummer van de daar-
op volgende maand geplaatst. 
Brieven onder nummer ƒ12, -
extra. Correcties in opgegeven 
teksten ƒ 6,-. 
Plaatsing na ontvangst van de 
betaling. 

Aan onze Beigiscii e abonnee s 
Om betaling van abonnementsgeld door onze Belgische 
abonnees te vergemakkelijken hebben wij een Belgische 
postrekening. 
Wi j verzoeken onze Belgische abonnees om - na ont-
vangst van onze rekening - hun abonnementsgeld op 
deze rekening over te maken: 000-1439291-05 van 
M O T O R B O O T, Rotterdam. 
Wi j kunnen - voor abonnementen die op deze wijze 
worden betaald - het abonnementsgeld stellen op 
Bfrs. 1120. 
Bij betaling op andere wijze is het abonnementsgeld 
Bfrs. 1280. Of— voor wie met Nederlands geld betalen -
ƒ 73,-. 
Het verschil met het normale abonnementsgeld bestaat 
uit de kosten die de banken in rekening brengen voor 
uitbetalingen in het buitenland. 

Aluminiu m sciieepsramen . 
Het is nu de tijd om uw oude ruiten in 
peesrubber te vervangen door Rhi-
go ramen met aluminium profiel. 
Stuur ons een schetsje van de ra-
men met de maten en u ontvangt 
vrijblijvend een prijsopgave. Rhigo 
ramen gemakkelijk te monteren 
en prachtig in kwaliteit. Rhigo b.v. -
Calandweg 23 Bergen op Zoom. 
Tel. 01640-40150. 

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

Te koop Bakdelcluvise r 12,5 m, 2 
master 105 pk Daf 280 uur rvs wa-
tertank 3001 Diesel 300 I reddings-
vlot, marifoon Sell call dubbele be-
sturing geheel onder zeil in goede 
staat. Gunstige prijs. Pasman mo-
toren 05754-530. 

Te koop houte n Kotte r 12 m met 
nieuwe 72pk Mercedes goede 
staat. Voor de liefhebber. Speciale 
prijs. Pasman Scheepsmotoren 
05754-530. 

Te koop Mercede s OiM 636 
z.g.a.n. Gereviseerd,/ 1500,-,incl. 
toerenteller, dashboard, etc. 
Tel. 010-4522090. 

kende buitenlandse jachtma-
kelaars. 
Voor meer informatie: 
Henk Siebels, Zeewolderdijk 
16, 3891 AA Zeewolde, tele-
foon (03242) 1331. 

Makelaars 
beëdig d 
De heren H. Siebels (54) en L. 
J. van Westerop (41) zijn on-
langs beëdigd als makelaar in 
jachten. 
De heer Van Westerop is 
sinds 1980 actiefin dejacht-
bemiddeling door middel van 
het watersportbedrij f Wolfrat 
in Loosdrecht, dat hij in dat 
jaar overnam. Hij werkt met 
verschillende makelaars sa-
men, zoals met de makelaars-
keten Het Wakend Oog. 
De heer Siebels is eveneens 
sinds 1980 werkzaam in de 
jachtbemiddeling. Hij heeft 
steeds samengewerkt met Het 
Wakend Oog. 

Hydr . bestr . 30 to t 165 Itgm . 
Div. scheepsart. en motoren aan-
biedingen voor cascobouwers 
023-285670 ook na 20.00 uur. 

Te koop: Boottraiie r Draagver-
mogen: 20 ton. Lengte: maximaal 
14 meter. Prijs: ƒ9.000.-. W. N. 
Huls, Vledderkamp 78, 9541 BD 
Vlagtwedde, tel. 05993-54444. 

T.k. 2 Volv o P. benz.mot . 255 pk. 
Drive 280 + el. pan. en tanks. Belg. 
03/7107234/03/7711808. 

T.k. Winkle r Prin s encyclopedie, 
8^ dr. (nieuwste), 25 delen, 
ƒ4125,-. Nu ƒ 1850,-. Tel. 033-
633056. 

T.k. AKenakniise r '77. 
11,5x3,35. Mere. 6 cil., 90 pk, dubb. 
best., sl.pl. 6x8 + bijboot. Vr.pr. 
ƒ 75.000,-. Tel. 01883-14246. 

Te koop Tukkervle t 7,20x2,20 m, 
12 pk Yanmar diesel. Ziet er perfect 
uit. Van het voorjaar van binnen en 
buiten geschilderd. Vaste prijs 
ƒ 15.000,-. Tel. 072-402705. 
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National e 
botenban k 
De Nationale Botenbank is 
even simpel als goedkoop. 
."Ms 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 11 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. 

MTR ROHP OMSCHRIJVIIIG/MOTO R 
liO A HAT . VERKOPER TELEFOON PK 

BOUWJR.  VRAAGPRIJS 
BR D P 

LIGPLAATS 
TOEBEHOREN 

Afkortinge n 
Verklaringen van de codes en 
afkortingen in het overzicht 
van de Nationale Botenbank. 
*  Verkoper verkoopt via of is 
zelf makelaar of bemiddelaar. 
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-koelkast, 
G-kookapparaat, H-2e stuur-
stand, I-boegschroef, J-stuu-
rautomaat, K-kooien + aan-
tal, L-wedstrijduitvoering, 
Ml-buitenboordmotor, M 2 -
binnenboord-benzine, M3-
binnenboord-diesel, M4-2 
binnenboord-dieselmotoren, 
N-dieptemeter, O-maritoon, 
P-radiorichtingzoeker, Q-ra-
diocassettespeler, R-radar, 
S-satnav, T-trailer, U-bij-
boot, V-reddingvlot, W-
windmeterset, X-kompas, Y-
log, Z-zeilen -I- aantal. 
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3.7 0 W 

3.8 5 W 

5.3 0 P 

5.3 0 P 

5.8 5 P 

6.1 0 S 

6.3 0 S 

6.7 0 S 

6.7 0 S 

7.2 0 S 

7.2 0 S 

7.5 0 P 

7.5 0 S 

7.6 0 S 

7.6 0 P 

7.7 0 P 

8.0 0 S 

8.0 0 P 

8.0 0 S 

8.0 0 S 

8.2 0 P 

8.2 0 P 

8.2 0 P 

8.2 5 S 

8.3 0 P 

8.4 0 S 

8.5 0 S 

8.6 0 P 

8.7 0 S 

8.8 5 S 

9.0 0 W 

9.0 0 S 

9.5 0 S 

9.6 0 S 

9.6 0 P 

9.7 0 S 

9.7 0 S 

10.3 0 S 

10.4 0 S 

10.5 0 S 

10.5 0 S 

10.5 0 S 

10.7 0 A 

11.5 0 S 

11.6 0 S 

12.0 0 S 

12.1 5 S 

12.7 5 S 

13.0 0 S 

13.0 0 S 

13.5 0 S 

14.0 0 S 

14.8 5 S 

21.6 6 S 

VLET/Martinves t  roeiboo t 
M.  Kraaie r  075-28754 1 
VISSCHOUH roeiboo t 
M.  Kraaie r  075-28754 1 
KILKKRUISER 53 0 /  Johnso n buitenboor d 
F.C.A.M .  Bniynzeel s 020-85002 3 4 5 
SHETLAND Fa^l y  Fou r  • otorkrulser/Yaaah a 
K.  Koe k 08366-189 2 4 0 
FARSUND r2 0 toersloe p /  YaBah a benzine/pet r 
Dhr .  Spe e 04750-3206 8 1 5 
AKKRUMERVLET 61 0 S  de» o • otorjacht/Vetu s 
Joo p D e Schlffar t  *  05665-133 7 3 3 
JUMBO «otorjacht/Johnso n 
G.G.  Va n Deij l  03406-6439 3 3 5 
PEEREBOOM notorkruiser/Albi n 02 2 
E.J .  WllB S 02518-5974 7 1 2 
ZEEUWSE ZAUeCHOUW «otorvle t 
J.  Ro s 01650-4383 6 
TUKKERVLET notorvle t  zonde r  «oto r 
P.  Po t  010-435681 7 
TUKKERVLET «otorjacht/Yanna r 
P.  Bakke r  072-40270 5 1 2 
PASSAAT 73 5 DL X Botoriach t  /  Renaul t 
J.P.M .  Herman s 013-36024 3 4 0 
WOUDSTRA kruise r  /  BMC 
H.  Rei]ne n 080-77933 9 4 0 
TEN BROEKE motorlaoh t  /  Aron a diese l 
D.  Wallng a 03484-255 7 1 2 
WATERLAND motorjach t  /Renaul t  Marin e 
H.J .  Willen s 073-41428 0 4 0 
POLARIS ALPHA 77 0 motorjach t  /  Renaul t 
H.  Gottemake r  05486-5548 8 5 0 
DOERAK 80 0 motorjach t  Volv o Pent a 
J.H .  Pnnsenwer f  *  01621-1230 9 
ONE-OFF motorkotte r  /G.M .  JS424 
A.  Vo s 0846-1310 6 4 0 
ONE-OFF motorkruise r  /  Farryman n 
R.  Schroever s 04998-9811 3 2 8 
VAN VEEN VLE T OK /  Buk h 
J.  Hagestei n 078-14815 3 2 0 
ELIJSIA N engels e Waterlan d /  Perkin s 
C.I .  Va n Leeuwe n 01720-3218 9 4 7 
SLICKCRAFT S L 2 7 powerboat /  2  motore n 
D.  Koo l  020-18612 4 60 0 
WATERLAND 85 0 moto r  kruiser/For d Seatlge r 
K.G.  Pe n 05735-199 2 5 8 
SUCCES motorjach t  O H 63 6 
G.W.M.  Peter s 080-22315 5 
MADEIRA 2 7 kruise r  /  BMC captai n 
L.  Honselaa r  053-35328 0 3 7 
VALK VLE T motorjach t  /  Coventry-Victo r 
F.  D e Leeu w 02943-392 4 3 0 
CROWN kruise r  /  Yanma r  diese l 
W.J.  Stauttene r  070-55592 5 1 2 
BIRCHWOOD kruise r  /  For d benzin e 
A.W.  Koo i  050-41871 0 5 8 
WERFKRUISER/Spaansen /  Mercede s 

'8 5 f  195 0 

• 85 f  195 0 

H.  Metselaa r 
DEBO kruise r  /  Samof a 
C.J .  Erkelen s 
CAVALIER speedkruise r 
J.  Men s 
RIVIERE N kruise r  A K / 
O.J .  Va n Walsur o 
ONE OFF motorkruise r  / 
P.  Va n De n Broe k 

075-21826 3 

02503-1761 5 
/  Cri s Craf t 
071-14161 1 

Mercede s 
01880-1100 5 
Mercede s OM615 
04130-6646 0 55 

BBSTEVAER 960/Woudstr a kruiser/Peugeo t 
Mevr .  T .  Vennl k 072-33407 6 5 0 
PRINCESS 3 2 moto r  kruiser/2Volv o z-driv e 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2. 

2. 

• 75 

• 84 
.0 5 

• 77 

• 88 
.3 0 

• 72 
10 
'7 3 
20 

'  — 
40 
'7 0 

• 77 
20 
'8 1 

'6 9 
50 
'7 7 
85 
• 73 

'7 6 

'8 1 
10 
'8 6 
00 1 
'7 2 

'8 1 

• 71 
80 
'8 3 

'7 4 
10 
'7 7 

'7 4 
85 
'6 7 
90 
'7 3 

f  900 0 

f  1150 0 
.6 0 

f  600 0 

f 0 
.6 0 C 

f  950 0 

t 950 0 
.7 0 

f  550 0 
.4 0 

f  500 0 
CD 

f  1500 0 
.6 5 

f  3950 0 
CD 

f  2500 0 
.8 5 C D 

f  2250 0 
.5 0 A  C D 

f  2100 0 
CD 

f  2850 0 

Amsterda m 
K2 Ml 

Pannerde n 
G K 4 H l  0 

Roermond 
Ml  (BUN ) 

Akkru m 
G K 2 H3NX 

Vinkevee n 
K2 H l 

T 

NL 

NL 

NL 

NL 
PRYS HOTK 

West  Knollenda m 
G K 4 H 2 

Roosendaa l 
Hl 

Rhoon 
G 

W.  Knollenda m 
K4 H 3 

Driimele n 
FG K e H2 N 

Haasbomnel 
G K 4 H3 N 

Hontfoor t 
FG K 6 H 3 0 

Den Bosc h 
G K 2 H 2 0  Q 

Kampen 
CDEFG K 4 H 2 

f  3750 0 
.7 5 CDI 

f  4800 0 

Raaasdonkvee r 
G K 5 M3 

Hardinxveld-G l 
.1 0 CUKFG K 4 H3 N 

f  1500 0 

f  6950 0 

Eindhove n 
K4 H 3 

Dordrech t 
CDEFGH K 4 M3H0 Q 

f  2850 0 
.6 0 

f  7500 0 

Aalsmee r 
K4 H 3 

Amsterda m 
BCDEFG K 3 M2N0 Q 

f  3500 0 
70 C D 

f  3000 0 
CD 

£ 4350 0 
67 ABCD 

£ 6500 0 
85 CDE 

f  3750 0 

Beltschutsloo t 
G K 6 M2 Q 

T 

es 

U 

T V 

U 
Katwy k A/ D Haa s 

FG K 5 M3 Q 
Ensched e 

FG K 4 M3 0 
Breukele n 

G K 4 M3 
Brasemennee r 

U 

NL 

NL 

ML 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 
X 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 
X 

NL 
X 

NL 

NL 
XY 

NL 

NL 

P.  Kredie t  030-76196 7 21 2 
ORG.  DIREKTI E VLE T met  slingerruite n /  DAF 
G.  Hoogstin s 02208-9784 1 10 5 
VECHTKRUISER /  Renaul t 
G.  Verhage n 02975-6S81 7 4 0 
WADDENKRUISER gesl .  kajui t  /  Peugeo t 
F.A .  Cune s 01890-1485 1 9 2 
TARGET expres s moto r  kruise r  /  Peugeo t 
J.W.  Va n Putte n 02270-117 6 6 5 
SWIN PATI O motorjacht/For d 
L.G .  Kemper s 010-426126 7 8 0 
SWIN PATI O motorjach t  /  Mercede s OM 62 0 
J.  Heesakker s 04192-1509 7 5 5 
WERFSCHIP gesl.salo n motorjacht /  Peugeo t 
H.V.  Dijkhuize n 078-13190 7 5 5 
TUKKER VLE T /Mercede s 
A.J.H .  Va n Dij k 01749-4887 7 7 2 
HEYBLOM kruise r  /  Da f 
J.  D e Bee r  04241-327 0 12 0 
Z-YACHT HOLLAND motorjacht/DA F 47 5 
J.M .  Bek e 03405-6412 3 
DE BOER Sliedrech t  motorkruise r  /  DAF 
T.  Va n Eeuwij k 04183-186 1 15 5 
COMBI  KRUISE R raotorjacht/Volvo  Pent a 
L.  Heini B 02995-196 0 10 6 
VRIES LENTSCH salo n bakdekkruiser/Volv o 6 C 
J.  Heini s 02995-196 0 9 6 
HECK werfmotorschi p Hensche l  6 c 51 2 '7 2 
J.B .  Rottinghui s 030-79329 3 13 0 
WESTLANDER PRAAM motorschl p /  Samof a '2 0 
D.B.  Verhe y 050-73441 5 8 
SUPER ZEELAND iiiotorjacht/2 x Peugeo t  '7 3 
P.J .  Bran d 078-14816 2 
NORTHSEA STA R 2x10 0 p k motorkotter/For d Lehm .  '7 9 
G.  Beistervel d 04498-5401 6 20 0 4.3 5 1 
YSSELAAK motorschl p /  Perkin s diese l 
G.  Blommer s 08356-3018 6 7 0 
MOTORTANKSCHIP(drinkw)  /Kromhou t  6 9 S K '2 3 
Mevr .  A .  Romij n 02230-3010 8 9 0 

CD G  K 4 M3 N X Y 
'7 9 f  4250 0 Lemmer  N L 

CDEFG K 4 M2N0P X 
• 75 £  2250 0 West  Knollenda m N L 

A CDE G  K 4 M3N Q  X 
'7 6 f  4250 0 Aalsmee r  N L 

3.1 5 .9 0 A  CDEFG K 5 M3 
'7 5 f  3700 0 Wassenaa r  N L 

CD F G K 4 M2 
'7 5 f  4000 0 Briell e N L 

3.2 0 .9 0 A  CDE G  K 4 M3 O  X 
'7 5 f  3250 0 Ou d Loosdreoh t  N L 

A C G  K 5 M3 
'7 9 f  69OO0 Uitgees t  N L 

3.0 0 .8 5 CDEFG K 6 M3N S  U 
'7 6 f  12500 0 Dordrech t  N L 

3.1 0 .5 5 BCDE G  K 5 H4H0 P U V X Y 
• 71 f  12000 0 Koudu m N L 

3.2 5 1.1 5 A  CDEFGH JK 5 H3N0 Q  X  Z l 
• 76 f  4500 0 Aalsmee r  N L 

3.2 0 .9 0 K4  H 2 
• 68 f  7500 0 De n Bommel  N L 

ABCDEFG JK 7 H3 N P Q U  X 
• 75 f  5950 0 Middenmee r  H L 

A C  EP G K 7 M3 N Q  U  X 
• 85 f  6850 0 Schieda m N L 

C EF G K 4 M3N0 Q 
7200 0 Kerkdrle l  N L 

C EFGH K 4 M3N U 
6900 0 Dordrech t  H L 

A CDEFGH K 5 H 3 O  X 
7800 0 Voorschote n N L 

M3 
12000 0 Spran g Capell e N L 

ABCD FGHI  K 6 H3 N Q  X 
18500 0 Loosdrech t  N L 

K6 H 3 
12500 0 Kerkdrie l  N L 

A CDEPGHl  K 4 H 3 O  X 
8950 0 Monnickenda m N L 

A CDEFGH K 7 M3 N O  U  X 
45O0O Monnickenda m N L 

A CDE G  K 6 H 3 Q  U  X 
f  14850 0 Huize n N L 

ABCDEFGH JK 7 M3N0 Q U  WX 
£ 550 0 Groninge n N L 

E G H 3 V 
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Uitlaa t 
Mij n motorkamer is nogal 
aan de warme kant. Daarom 
ga ik schelpjes bijzetten aan 
de buitenkant van de romp. 
Ik denk eraan de uitlaat te iso-
leren. Dan ben ik immers een 
warmtebron kwijt . Maar wat 
voor materiaal moet ik daar-
voor gebruiken nu asbest niet 
meer toegelaten is. 

Remi Loosen, Burcht, België. 

Ventilatieopeningen in de 
motorruimte zorgen in eerste 
instantie al voor enige door-
spoeling. Tenminste als ze zo 
groot zijn dat niet alleen de 
lucht nodig is voor de ver-
branding kan passeren maar 
ook een ruime overmaat aan 
lucht. 
Voor de berekening kunt u 
aanhouden dat per kilogram 
brandstof circa 20 kubieke 
meter lucht nodig is voor de 
verbranding. 
Luchtsnelheden in de motor-
ruimte toevoer openingen 
niet hoger laten worden dan 
zo'n 15 kilometer per uur. 
U kunt dan zelf — als het 
brandstofverbruik bekend is 
- deze openingen uitrekenen. 
Voor een betere luchtcircula-

tie moet b.v. de opening aan 
stuurboord tot onder in de 
motorruimte doorlopen ter-
wij l die aan bakboord boven 
in de motorruimte kunnen 
eindigen. 
De uitlaatleiding kan geïso-
leerd worden met steenwol. 
Wel is het dan zo dat ten ge-
volge van het isoleren de uit-
laattemperatuurbij het verla-
ten van de leiding zal toe-
nemen. 
Di t kan gevolgen hebben voor 
het verfwerk ter plaatse en 
door het meer uitzetten ver-
vorming ter plaaise. 
Bij een watergekoelde uitlaat 
gebeurt dat niet. Hierbij 
neemt de temperatuur in de 
motorkamer af en de tempe-
ratuur van de uitlaatgassen 
eveneens. 
De vraag is hoe uw koelsys-
teem is ingericht. Hebt u een 
koeling van buitenboord naar 
buitenboord of een interkoel-
systeem. 
Bij het eerste systeem is de uit-
laatkoeling gemakkelijk aan 
te brengen. 

Uitlaa t (2) 
I n mijn boot liggen 2 Peugeot 
Indenor diesels die zijn voor-
zien van kielkoeling. Hoewel 
de motoren uitstekend hun 
werk doen geven ze wel veel 
warmte via de uitlaat af aan 
de motorruimte. 
Mij n vraag is derhalve: is 
daar wat aan te doen b.v. door 
er interkoeling van te maken. 

L. W. Koppenol, Dinteloord. 

Antwoord 
Om koelsystemen te verande-
ren zijn vaak kostbare ingre-
pen nodig. Zoals u opmerkt 
functioneert de installatie 
zonder problemen. Het lijk t 
mij daarom raadzaam eerst te 
bezien of er een goede isolatie 
van de uitlaatleiding met b.v. 
steenwol te verkrijgen is. 
Vervolgens zou u ook in over-
weging kunnen nemen een 
pompje te plaatsen dat uit-
sluitend voor de uitlaatlei-
ding koeling zorgt. Waar-
schijnlijk zullen aan de uit-
laatleiding enkele voorzienin-
gen getroffen moeten worden. 
Het beste is hiervoor contact 
op te nemen met uw werf 

Schoonmake n 
watertank s 
Moeten roestvrijstalen wa-
tertanks na enige tijd schoon-
gemaakt worden? Ik denk aan 
de aangroei van algen. Wan-
neer en hoe? In 1979 heb ik 
een Watermankruiser (9,50 x 
3,30 meter) gekocht, waarin 
twee roestvrijstalen tanks zijn 
geplaatst. Van buitenaf kan 
ik niet in de tanks komen. 
Moet ik wellicht een of ander 
middel gebruiken en welk 
middel dan 

H. Barlo, Koog aan de Zaan 

Antwoord 
Ook roestvrijstalen tanks 
dienen van tijd tot tijd gerei-
nigd te worden. Dealgengroei 
is zolang het donker is mini-
maal. Met welke frequentie 
het schoonmaken moet ge-
beuren, is afhankelijk van het 
gebruik. Worden de tanks af-
getapt en vervolgens goed 
schoongespoeld voordat het 
schip de winterstalling in-
gaat, dan kunnen ontsmettin-
gen met een langere tussen-
tij d plaatsvinden. Voor het 
ontsmetten kan het middel 
Halamiet woden gebruikt (te 
koop bij drogisten en zaad-
handel). Halamiet is in poe-
dervorm in de handel. Het 
poeder, opgelost in water, is 
een ontsmettingmiddel dat 
geen nadelige invloed heeft. 

Spontaan 
meer toeren 
Ik ben in het bezit van een 

O gashandef 

regelnaald i 

O—V/v^C^ 
régulateur 

A 

Curtevenne 830 AK met een 
binnenboordmotor van het 
type DTP-Peugeot 40 pk 
(diesel). Als ik een paar uur 
vaar, dan gaat mijn motor 
van negentienhonderd toeren 
ineens naar tweeduizend toe-
ren. Dit duurt maar een paar 
seconden, dan draait de mo-
tor weer normaal. Dit her-
haalt zich een paar keer. Wat 
kan de oorzaak hiervan zijn? 

F. de Bruin, Culemborg. 

Antwoord 
Ik meen dat uw motor een ro-
terende brandstofpomp 
heeft. Bij zo'n pomp vindt de 
regeling plaats door middel 
van oliedruk die wordt gele-
verd door een stuwpompje. 
Zo'n hydraulische regeling 
zit redelijk ingewikkeld in el-
kaar, maar ik zal proberen 
haar aan de hand van een een-
voudig schema uit te leggen. 
De hoeveelheid brandstof die 
via de verstuiver in de cilinder 
word t gespoten, is afhankelij k 
van de hoeveelheid brandstof 
die op het moment dat de 
brandstofpomp gaat persen 
in de pompcilinder aanwezig 
is. Aangezien de pompcilin-
der maar een zeer korte tijd 
open staat om olievulling toe 
te staan, zal het van de druk 
van de brandstof afliangen 
hoeveel er in die cilinder 
komt. De druk van de stuw-
pomp is regelbaar door mid-
del van een regelnaald in de 
leiding tussen de stuwpomp 
en de inlaatpoort van de 
pompcilinder. Hoe lager de 
druk, des te minder vulling in 
de pompcilinder en dus een 

* Schema brandstofregeling. 
Zie 'Spontaan meer toeren'. 

hoge druk 
brandstof 
pomp 

/ | V V 

_, bf^Klstoftoevoer 

42 MOTORBOOT - februar i 1989 



veer om inspuitdruk 
te regelen 

lek olie naar tank 

olietoevoer van 
hogedruk brandstofpomp 

— verstuivernozzel 

naald 

* Verstuiver en nozzle (rechts). 

kleinere inspuiting in de cilin-
der. De regelnaald wordt via 
een régulateur bewogen, ter-
wij l de régulateur weer be-
stuurd wordt door het gas-
handel. 
Ik denk dat uw probleem te 
maken heeft met vervuiling 
van de regeling, met name 
van de régulateur of de regel-
naald. Maak de regeling eens 
goed schoon, kijk of alles wel 
goed gangbaar is en zet de 
zaak weer in elkaar. Waar-
schijnlijk is het euvel dan ver-
holpen. 

Te langzaam 
Ik heb een probleem met een 
Van Leeuwen-schouw van 
8,10 X 3,10 X 0,60 meter. De 
boot is voorzien van een Yan-
mar 2QM20 H60 en een keer-
koppeling met een verhou-
ding van 1:2,8. De schroef 
heeft het nummer 18-13R. 
Het probleem is, dat de boot 
maar tien kilometer per uur 
vaart, terwijl hij volgens de 
werf sneller moet kunnen. 
Kan het aan de schroef of aan 

de reductie liggen? Zou een 
trimvlak tot de mogelijkhe-
den behoren? 

F. Dicken, Beverwijk. 

Antwoor d 
Als uw schip een lengte over 
de waterlijn heeft van 7,5 me-
ter, dan zal de rompsnelheid 
tenminste 12,3 kilometer per 
uur kunnen zijn. Het gunstig-
ste rendement van een schroef 
krijgt men met een grote dia-
meter, een kleine spoed en een 
laag toerental van de schroef 
Om technische redenen kan 
men vaak niet aan al deze 
eisen voldoen. 
Uw schroef heeft een diame-
ter van 18 duim en een spoed 
van 13 duim. Als ik aanneem 
dat het motortoerental 2000 
maximaal is, dan heeft de 
schroef een toerental van 720 
omwentelingen per minuut. 
Rekening houdend met de 
slip van de schroef zal dan uw 
snelheid circa 10 kilometer 
per uur bedragen. 
Ik denk dat het aanpassen 
van een schroef voordeliger is 
dan het aanschaffen van een 

nieuwe keerkoppeling. In uw 
geval zal de schroef een spoed 
moeten hebben van 16 duim. 
Omdat een aantal gegevens 
ontbreekt, zoals de afmeting 
van het schroefraam, motor-
toerental, koppel en vermo-
gen aan de as kan ik geen 
exacte berekening maken. Ik 
raad u aan de schroef te laten 
aanpassen. 

Olie uit het 
luchtfilte r 
Ik heb een Rijnlandkruiser 
van 8,75 meter met een Peu-
geot XD P 40 pk motor. Het 
schip, gebouwd rond 1974, is 
zes jaar in mijn bezit. Het is 
uitgerust met een Velvet keer-
koppeling, type AS-7-700. 
Het aantal motoruren ligt 
rond de tweeduizend. 
Mij n vragen zijn de volgende. 
Er komt olie uit het luchtfd-
ter; is de motor dan aan revi-
sie toe? De keerkoppeling be-
gint te slaan als ik haar in de 
vooruit zet. 

Z. T. Ros, Den Haag 

Al s er olie uit het luchtfilter 
komt, zou dat erop kunnen 
duiden dat een inlaatklep van 
de motor niet meer geheel 
sluit zodat gecomprimeerde 
lucht via het luchfilter ont-
snapt. Of de motor aan revisie 
toe is moet worden bekeken 
aan de hand van de compres-
siedrukken, de kwaliteit van 
de verstuivers, de toestand 

van het lagerwerk en dat soort 
zaken. Alleen het gegeven dat 
er olie uit het luchtfilter komt 
is voor het beantwoorden van 
die vraag niet voldoende. 
Ook de tweeduizend bedrijfs-
uren zijn in dit geval niet 
maatgevend. Hierbij speelt 
een rol of de motor bijvoor-
beeld veel uren heeft gedraaid 
bij een klein vermogen, dus 
met een laag toerental. Is dat 
het geval geweest, ontstaat 
eerder last van vervuiling, zo-
als bijvoorbeeld koolafzetting 
op de zuigers. 
Mij n advies is de motor door 
te (laten) meten en de brand-
stofinspuiting te controleren. 
Zelf weet u of de motor veel 
smeerolie gebruikt. Is dat het 
geval, dan duidt dat op slijta-
ge van de zuigerveren. 
Het slaan van de keerkoppe-
ling wanneer vooruit wordt 
geschakeld kan worden ver-
oorzaakt door vervuiling of 
sterke slijtage van de platen in 
de koppeling. 

Trillinge n 
In mijn Dolmanvlet van 9,70 
meter staat een Peugeot-mo-
tor DTP 62, bouwjaar 1972. 
Deze zomer heb ik de motor 
laten reviseren door een er-
kend revisiebedrijf Bij de de-
montage bleek dat de motor 
nog maar op twee steunen 
vast zat, bij de andere twee 
steunen waren de bouten af-
gebroken. Bij de revisie zijn 
ook de sterplaten en de rub-
bers in de flenzen vernieuwd. 
Nu alles weer gemonteerd is, 
gaat de motor bij ongeveer 

* Luchtfilter. 
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twaalfhonderd toeren gewel-
dig trillen. Vlak onder of vlak 
boven dit toerental is het tril -
len afgelopen. Vóór de revisie 
was het trillen veel minder. 
Voor het overige loopt de mo-
tor prachtig. Volgens de mon-
teur is twaalfhonderd het kri-
tische toerental en zal het tril -
len minder worden als de mo-
tor is ingelopen. 
Mij n vraag is of het kwaad 
kan als er te lang op dit kriti -
sche toerental wordt ge-
draaid, bijvoorbeeld bij het 
manoeuvreren. Verder vraag 
ik mij af of ook het geluid min-
der wordt wanneer ik om de 
motor een box maak. Wat 
voor isolatiemateriaal kan ik 
hiervoor gebruiken? 
Mij n vriend heeft een boot 
waarin een oude drie-cilinder 
Kromhout staat. Kan hij de 
machinekamer isoleren en 
met wat voor materiaal moet 
dat dan gebeuren? 

E. Oldebesten, Dalfsen 

Antwoor d 
Ui t het gegeven dat twee fun-
datiebouten waren gebroken 
en dat ook de flexibele koppe-
ling was versleten, mag wor-
den afgeleid dat de motor niet 
goed in lij n heeft gestaan met 
de schroefas. 
Het kritische toerental van 
een motor bestaat, en nu druk 
ik het eenvoudig uit, uit 
krachten binnen de motor die 
uitwijkingen steeds verder 
versterken. Het is daarom 
zeer raadzaam nooit in het 
kritische toerental te blijven 
draaien daar dat veel schade 
aan de motor kan toebrengen. 
Bij oudere motoren lag het 
kritische toerental binnen het 
toegepaste toerengebied. Je 
moest bij toerenvermeerde-
ring dus altijd het kritische 
toerental passeren. Bij 
nieuwe motoren ligt het kriti -
sche toerental buiten het toe-
gepaste toerengebied. 
De trillingen in de installatie 
hoeven echter niet altijd van 
de motor afkomstig te zijn. 
Ook de aslengte en de onder-
steuning van de as kunnen 
daar debet aan zijn. 
Om het geluid van de motor te 

* Daf-diesel in geïsoleerde mo-
torruimte Verbrandingslucht 
wordt van buiten aangezogen via 
een slang (linksboven) Zie 
'Tnllingen' 

dempen, kan isolatie worden 
toegepast. Er zijn daarvoor 
verscheidene materialen in de 
handel, waarvan Baryfol er 
een is. Deze isolatie wordt te-
gen de wanden gelijmd. Ter 
waarschuwing echter dit: be-
denk, dat er voldoende lucht-
toevoer naar de motorkamer 
moet zijn. 

Hete uitlaa t 
Sinds 1987 ben ik in het bezit 
van een motorgrundel van 

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 MO-
T O R B O OT in de bus 
krijgt 
U kunt dagelijks - ook in 
het weekeinde - bellen van 
9 uur 's morgens tot half 
negen 's avonds. 
Een abonnement kost 
ƒ59,60 per jaar (12 num-
mers). 

10,50 X 3,50 meter, met een 
Daf-diesel type DA 475, zes-
cilinder, 85 pk. De koeling ge-
beurt in een gesloten koelsys-
teem. De uitlaat is droog en 
wordtveel te warm. Is het mo-
gelijkom een buitenboordwa-
terpomp (bijvoorbeeld een 
Jabsco) te monteren die bui-
tenboordwater door de uit-
laat pompt? 

E. L. Kamp, Winschoten 

Antwoor d 
Uw vraag is moeilijk te beant-
woorden en wel om de volgen-
de reden. Bij een DAF-motor 
mag onder geen voorwaarde 
de weerstand van de uitlaat-
leiding boven een bepaalde 
waarde komen. Deze waarde 
is voor uw motor 8 kPa of 800 
mwk (milimeter waterko-
lom). Ik weet niet hoe de uit-
laatleiding van uw motor er 
uitziet, dus kan ik niet zeggen 
of de door u voorgestelde op-
lossing kan. 

Een andere oplossing kan iso-
leren met steenwol zijn of het 
maken van een koelmantel 
om een deel van de uitlaatlei-
ding. Vi a de koelmantel kan 
dan water worden gepompt 
zoals door u voorgesteld. 

Boegschroe f 
Ik ben in het bezit van een mo-
torkruiser Robur 1100, het-

zelfde type als de Pedro-krui-
ser 1100. De lengte van het 
schip is 11 meter, de breedte 
3,60 meter en de diepgang 
1,15 meter. Het gewicht be-
draagt elf a twaalf ton. Er 
staat een Daf 575 met Velvet 
keerkoppeling 3:1 in. 
Ik ben van plan een boeg-
schroef in dit schip in te bou-
wen. Zelf ben ik erg weg van 
de Vetus-boegschroef Of ik 
daar echter genoeg aan heb 
bij windkracht 6 a 7 is mij een 
vraag. En de meningen lopen 
nogal uiteen. 

J. v.d. Brink, Utrecht 

Antwoor d 
In het algemeen gesproken is 
voor een schip met een lengte 
van circa elf meter met een 
waterverplaatsing van elf tot 
twaalf kubieke meter (ton) 
een boegschroef nodig met 
een vermogen tussen de zes en 
acht pk (4,5 en 6 KW) . Zoals 
ook geldt voor het voortstu-
wingsvermogen hangt dit me-
de af van een aantal factoren, 
bijvoorbeeld de windopper-
vlakte. 
Ik spreek me niet uit voor een 
bepaald merk. Bij de keuze 
kunnen ook zaken als de per-
soonlijke smaak en de relatie 
over en weer meespreken. 
Wel ben ik van mening dat het 
beter is een iets te zware dan 
een te lichte boegschroef te 
kiezen, ook al omdat de in-
bouwkosten gelijk zijn. 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubrie k zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door de Chef der Hydrografie en Berichten 

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

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 

Opgave van de in de 'Benchten aan Zeevarenden bekendgestelde wijziguigen op de Hydrografische 
kaarten uitgegeven door de Chef der Hydrografie Editie 1988 

weekuitgave nr 51 van de B aZ (dd. 17 december 1988) 

Kit . 

1803 2 642 
643 
650 

K I L 
1811 

18115 
18122 

B.a2. 
641 
645 
647 
640 

Kit . B.a.Z 
1812 2 648 

649(T) 

640 Waddenzee Molengat. Dnjlbaken gelegd. 
Op 53 25 47 6^1 5 45 31 5 ^ aanbrengen een groen spits dnjlbaken liI G 11' 

641 Waddenzee. Wieibalg. Diepte-opgave. 
In de Wierbalg bedraagt de minste diepte, m dm bl] gem LLWS 
Middenvaarwaters 18 
Spitsetonskant 17 
Stompetonskant 16 

642 Westerachelde Everingen. Paal met licht geplaatst. 
Op 51 22 46113 47 OCE aanbrengen een licht (bchtstip met vlam) FIYSs 
De opstand is een gele paal 
N B Bovengenoemde lichtpaal in hjn met de bchtboei E3E vormt de harthjn van ankerpofi E 

643 Westeischelde. Middelplaat. Betonmng gewijzigd. 
1 Aanbrengen m elk der volgende pos een gele spitse ton 
a 51 22 39"N3 48 ISE 
b 51 22 39TJ3°48 07"E 
2 Op 51° 22 30"N 3° 48 06 •£ aanbrengen het bijschrift '8 gele tonnen sper' 
3 Naar 51° 22 43"N 3° 48 lOT) (± 80 m N waarts) verplaatsen de N-cardinale ton 

645 Zeegat van TexeL SchietoefemngeiL 
VongBaZ 21/88 
Liggmg schietterrem B ± 52° 52,5N 4 42 E 
In de penode van 2 t/m 31 januan 1989 zullen, op werkdagen van 09 00 tot 18 00 uur, van bovengenoemd 
terrem schietoeferungen worden gehouden met luchtdoelgeschut De onveüge afstand is tot 14 km 
N B Op maandagmorgen en vnjdagimddag wordt met geschoten 

647 Waddenzee. Hoge Wiei. Ton veilegd. 
Naar53°22 29"N5"41 35 • £(+75 m E waaits) verplaatsen de groene spitse ton VH 13 

648 Waddenzee. Znideispinit Ameland. Betomung verlegd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen naar 
a 53 25 261}  5°49 14ï:(± 2S0m WNW),ZSA4, 
b 53°25 leUS'SO 24T(± lOOmWNW),ZSA 15, 
c 53°25 igTJS'Sl 40TC+100mWNW),ZSA19A, 
d 53° 25 16"N5°52 15T(± lOOm WNW),ZSA21A 

649(t) Waddenzee. Zniderspmit Ameland. Gasleiding blootgespoeld. 
Op ± 53° 25 23 U 5° 52 01T is een gedeelte van de gasleidmg blootgespoeld Het bloothggende 
gedeelte is gemarkeerd door staken 
N B Het betreffende leidinggedeelte zal na de wmter opmeuw worden ingespoten. 

650 Westerschelde. Pas van Eveimgeu. Vaaiveibod opgeheven. 
VongBaZ 593(T)/88vervalt 
Liggmg ±51 22,5 N 3° 48,7 E 
Het m bovengenoemd B a Z vermelde vaarverbod, mgesteld ter markermg van een blootgespoelde 
pijpleidmg, is opgeheven 

weekuitgave ni 52 van de B a.Z. (dd. 24 december 1988) 

Kit . 
1801 

1803 2 
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B.aX 
664 

658(D 
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1812 

B.a.Z. 
664 
662 
662 
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Kit . 
1812 5 
1812 8 
1812 9 

B.a.Z 
653 
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653 Eems. Ranselgat Hoisbomplaat. Ondiepten. 
Aanbrengen de volgende ondiepten, op 
a 53°32 09"N6°44 31ï:, l l m 3 d m, 
b 53°32 20TJ6°44 19T, l lm6dn i, 
c 53°34 401) 6°36 12^ 8m3dm'Obsm' 

658(T) Westerschelde. Middelplaat. Zinken gemarkeerd door tonneiL 
1 Ter bescherming van zinkers, zijn aan de W en E zijde daarvan de volgende tonnen gelegd op 
a 51 22 34"N 3° 48 43"E, 'Sper 9', 
b 51° 22 31"N3°48 48 ï , 'Sper 10', 
c 51° 22 32'TJ3°48 42 • £,'Sper 11', 
d. 51° 22 29TJ3°48 47T,'Sper 12', 
e 51° 22 31'TJ3°48 41T,'Sper 13', 
f 51° 22 28 •N 3° 48 46''E,'Sper 14', 
g 51° 22 29T)3 48 40"E, Sper 15', 
h 51° 22 26"N3°48 45T,'Sper 16', 
2 De N cardmale ton DOW zmker is naar 51° 22' 34''n-3° 48' 50T (± 190 ESE waarts) verplaatst 

662. Waddenzee. Boontjes. Betomung verlegd. 
De volgende (hcht)boeien verplaatsen, naar 
a 53°04 56'N5 17 57'E(± 350mS),W-cardinaalKWZ, 
b 53°04 56"N-5°18 21T(± 350mS),BO2, 
c 53°04 S7"N-5°18 42T C± 350m S), BO 4 
d 53°04 50TJ5°18 22"E(± 350mS).BO3, 
e 53° 04 5 0 n 5 ' 18 46T(± 150mS) BO 5, 

664 Meetopstanden Nederland. 
VongBaZ 626/88 
Ondergenoemde meetopstanden/golfmeetboeien zijn voorzien van een Ucht Fl (5) Y 20s 
De door " aangegeven meetopstanden zijn seden de vonge opgave geplaatst cq verwijderd 

Vaarwater 
• IJsselmeer 
' Ósselmeer 

• IJsselmeer 
• Wierbalg 
• Vaarw n Den Oever 
• Vheter 
• Schiermonnikoog Oost 

52° 56 07"N-5°06 18" 
82°48 41'N5°23 42" 
82°38 30'N5°36 24" 
52° 36 05"N 5° 27 14" 
52° 57 I6"N 4° 57 32" 
53°56 29"N5°02 22" 
83° 02 10TJ-5°02 i r 
83° 30' l l"N-6°2r41" 

Bron 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 
Bema 306/88 

*  Schiermonnikoog-Ziud 
' Eemshaven 
*  Hoek van Reide 
' Schanskerdiep 

83° 29 23T»-6"18 21' 
S3°27'11"N.6°S0'09' 
S3°18'37TJ-r05'5e" 
83° 16 07TJ-r09 54" 

Bema30&-88 
Verwijderd 
Verwijderd 
Verwijderd 

weekuitgave ni 2 van de B a.Z. (dd. 7 januan 1968) 

Krt. B.a,X 
1801 1 43 

43 Byd. Kaart 1801.1. 

O p± 52-18-29N3 46 44T het platform FI5-B alsnog voorzien van een magenta cirkel liacon' 

Weekuitgave nr 3 van de B aZ (dd. 14 januan 1989) 

Ki t B.a.Z. Kit . B.a,2. Kr t BJLZ . 
18103 68 18II7 75(T) 

18014 56 1811 85 18118 51CD 
1803 3 69 18114 59 
1805 6 72 18117 73 

51(T) Terschelhng. Boomkensdiep. Betomung tijdelijk gewijzigd. 
1 Op±53"22 06'N5"08 48 •£ is de ton BD 7 opgenomen 
2 Op 53° 22 19"N 5 09 09"E is gelegd een groene spitse bchtboei 'BD 7 OG 

55 Zeegat van TexeL Schietoefeningen. 
VongBaZ 25/89 
Liggmg schiettenem B + 52° 52,5 N 4° 42,8 E 
In de penode van 1 t/m 28 febnian 1989 zullen, op werkdagen van 09 00 tot 18 00 uur, van bovenge-
noemd terrem schietoeferungen worden gehouden met luchtdoelgeschut De onveilige afstand is tot 
14 km 
N B Op maandagmorgen en vnjdagmiddag wordt met geschoten 

56 SW van Maasvlakte. Licht van meetpaal gedoofd. 
Op±51°56 21'N4°00 0O"E blj de meetpaal Ma 3, schrappen het hcht (Fl Y 5s) 

59 Waddenzee. Schnitengat noord. Llchtboei verlegd. 
Naar53°20 27'N5°09 50"E (± 300m SE) verplaatsen de hchtboek SGN 5 

69 Westerschelde-Znidgat.Lichtboei verlegd. 
Naar 51 25 24'N 4° 02 03'E (± 150m SE) verplaatsende W-cardmalepilaarüchtboeiZG-SvW 

72 Oosterschelde. Krammer. Llchtboei verlegd. 
Naar 51° 39 38"N 4° 07 47T (± lOOm S) verplaatsen de groene bchtboei K 3 

73 Texel W kust en VSS "nabij Vlieland'. Lichtboei. LichtpaaL 
Aanbrengen op 
a 53° 17 00"N 4° 40 00"E, een gele volvomuge bchtboei n(5)Y 20s, 
b 53° 06 54"N 4 45 12 E, een bchtpaal (bchtsnp met vlam) F1(5)Y 20s 

75(T) VSS "nabij Vlieland' Wrak. Lichtboeien. Racon. 
1 Op53°13 36"N4°41 38'E bevindt zich een gevaarbjk wrak. 
2 Ter markermg van het wrak zijn de volgende W-vardinale hchtboeien gelegd, op (a&tanden en 
nchtmgen van 1) 
a I50mW 0(9)15s, 
b 300mW, 0(9) 15s Racon (D) 
N B Het wrak is dat van het Hondurese m s 'Baden' (297t), hetwerlk op 26/12/88 zonk. 

• BERICHTEN AAN DE SCHEEPVAART 

FRIESLAND 
199S Pnnses Margnetkanaal. Geen bediening brag te Fonejacht. 
In verband met revisiewerken aan hel bewegingswerk van het beweegbare gedeelte van de brug te 
Fonejacht over het Pnnses Margnetkanaal, kan deze brug met voor de scheepvaart worden bediend 
van 2 januan t/m 4 februan 1989 
Onderdoorvaart bhjft mogelijk tot FZP + 7,45 m 

2001 Pnnses Margnetkanaal/Sneekermeer. Zandzniger in de vaargeul. 
Tot omstreeks 1 apnl 1989 dient de scheepvaart rekenmg te houden met de aanwezigheid van een 
zandzuiger in en nabi] de geul van het Pnnses Margnetkanaal door het Sneekermeer 

0018 Wasgastervaaxt. Werkzaamheden te Warga. 
In verband met werkzaamheden aan een waterleidingzmker door de Wasgastervaart, ter hoogte van 
de zuivelf abnek te Wame.dient de scheepvaart m de penode tot omstreeks 31 januan 1989 rekenmg te 
houden met emg op>onthoud 

DRENTHE 
1981 HoogeveeDSche Vaart. Wijziging a&netingen sczheepraart 
De m scheepvaartbencht nr 61/496 dd 7 apnl 1988 vermelde maximaal toegestane a&netmgen en 
vaarsnelheden zijn met ingang van 1 januan 1989 vervallen 
Alvorens de defimtieve afmetmgen voor de vaarweg Meppelerdiep Hoogeveen vast ie stellen, geldt 
voor een proefpenode van 1 januan tot voorlopig 1 mei 1989 het volgende 
maximaal toegestane afmetmgen. 
breedte 6,60 m 
lengte 55,00 m 
diepgang 2,20 m 
hoogte KP + 5,20m, of zoveelimnderalsopdehoogteschalenterplaatsevande vaste bruggen 

IS opgegeven 
Maximum vaarsnelheid. 5,5 lan/u 
Er zal worden gecontroleerd 

NOORD-HOLLAN D 
1950 Amsterdam. Versmalling Openhavenfoont 
In verband met de bouw van een parkeergarage op de Pnns Hendrikkade, aan het Openhavenfront, 
zal tot en met medio augustus 1990 het vaarwater van het Openhavenfront, tussen brug no 13 (brug 
voor de Martelaarsgracht) en de Hanngpakkersbrug (brug no 58) worden versmald, of zoveel langer 
als nodig of zoveel korter als mogebjk zal bbjken 
Langs de damwand zal voor de mvaart van brug no 13 een remmmgswerk, met een lengte van 15 m 
worden geplaatst 
De doorvaartbreedte van brug no 13 zal worden versmald tot 7,00m 
Op brugno 13, bij de brugopemngsztjde Martelaaisgracht, zal aan de oostzijde het bord A. 1 uit bijlage 
7 van het BPR worden geplaatst 
Op de noord westzijde van de damwand, zal het bord A.9 uit bijlage 7 van het BPR worden geplaatst 
Tevens zullen de borden van een wit hcht worden voorzien De scheepvaart dient de vaarwegversmal 
Img met de nodige voorzichtigheid te passeren 



1955 Vaart van Edam naar  Ponnerend. Stremming te Edam 
Nabi) de brug over de Nieuwe Haven te Edam t h v de Oosthuizerweg is de scheepvaart gestremd t/m 
zaterdag 18 februari 1989, of zoveel korter als mogebjk of zoveel langer als noodzakelijk zal bhjken. 

1975 Amstel-DrechtkanaaL Werkzaamheden nabij  de A-10 
In verband met de voortgang van de bruggenbouw m de A 10 over het Amstel-Drechtkanaal heeft een 
verwisselmg plaatsgevonden van de doorvaart ter plaatse 
De westehjke doorvaart is opengesteld en de oostelijke doorvaart afgesloten 

2026 Amsterdam/Kostverlorenvaart. Doorvaartbreedte Wiegbmg 
Inaansluitmgopscheepvaartbenchtiu 165/1446dd 14 september 1988 wordt bencht, dat met ingang 
van 1 februan 1989 de doorvaartbreedte van de Wiegbrug (brug ni 173) over de Kostverlorenvaait te 
Amsterdam 8,20 m bedraagt 

2062 Bniten Q. Stremming/beperkmg vaarsnelheid nabij  Zeebnrgertumel 
In verband met de vorderingen m de diverse bouwfasen van de Zeeburgertunnel zal er een aantal 
dagen met stremmmgen van de scheepvaart op het Buiten IJ rekenmg moeten worden gehouden 
Tevet\s zal er een aantal dagen voor een stnkte handhavmg van de ter plaatse geldende maximum 
vaarsnelheid van 5 km/u worden zorggedragen, een en ander ter voorkommg van hmderhjke golfslag 
en zuigmg Gedurende de stremmmgen zal er met met de Oranjesluizen worden geschut Door 
ongunstige weersomstandigheden kan het noodzakehjk zijn om de stremitungen en/of vaarsnelheids 
beperkmgen naar latere data te verleggen Wijzigmgen dienaangaande worden zo tijdig mogebjk 
voorafgemeld Voor alle stremimngen/beperkmgen, zoals vermeld in onderstaand overzicht, geldt of 
zoveel korter als mogehjk of zoveel langer als noodzakehjk mocht bhjken 
Stremmmg vaarweg mclusief de Oranjesluizen 
Van zaterdag 4 februan te 06 00 tot maandag 6 februan te 06 00 uur 
Van zaterdag 11 februan te 06 00 tot maandag 13 februan te 06 00 uur 

Beperkmg van de vaarsnelheid tot max 5 km/u, op nadere aanwijzing van de scheepvaartbegeleiding-
Van vnjdag 27 januan te 07 00 tot zaterdag 4 februan te 06 00 uur 
Van maandag 6 t/m donderdag 9 februan dagelijks tussen 07 00 en 17 00 uur 
Van vnjdag 10 februan te 07 00 tot zaterdag 11 februan te 06 00 urn-
Van maandag 20 februan te 07 00 tot woensdag 22 februan 1989 te 18 00 uur 
In de penoden van scheepvaartbegeleidmg is tevens een oploopverbod van kracht hetgeen ter 
plaatse door rmddel van borden met het teken A 2 uit Bijlage 7 van het BPR wordt aangeduid 

0008 Noordzeekanaal. Seinlichten buiten werking 
In het kader van een proefnemmg zijn met ingang van maandag 11 juli 1988 de semhchten op de 
seinstelhng naast Het Haven Operatie Centrum buiten werkmg gesteld (zie scheepvaartbencht nr 
119/1041 dd 7 juli 1988) Aangezien m deze proefpenode geen enkele klacht ontvangen is noch 
nadelige gevolgen voor de scheepvaart geconstateerd zijn, zijn met ingang van 1 januan 1989 te 08 (X) 
uur de hchten op de seinsteUing defmitief buiten werkmg gesteld 
Dit geldt met voor de semgevmg betreffende loodsdienst gestaakt/normaal en de semgevmg m b t 
stremmjmg van de haven 
Informatie betreffende het scheepvaartverkeer wordt door de verkeersdienstambtenaar op het 
betreffende manfoonblokkanaal verstrekt 

ZUID-HOLLAN D 
1982 Hollandsch Diep. Wijzigin g betonning 
1 Op het Hollandsch Diep zijn sparboeien, als wmterbetomung. naast de gebruikebjke bchtboeien 
uitgelegd 
2 De sparboei NMD, nabij de Numansdorpse haven, is tijdelijk opgenomen 

2018 Hollandsch Diep. Baggerwerkzaamheden beëindigd 
1 De baggerwerkzaamheden, zoals vermeld m scheepvaartbencht nr 189/1678 dd. 20 oktober 1988, 
zijn beemdigd 
2 Door deze werkzaamheden en het natuurhjk verloop is de oversteek van Moerdijk naar Willems 
dorp (zeevaartgeul) ca 40 m om de west verplaatst 
3 Om de oostehjke zijde aan de zuidkant van de oversteek dmdehjk aan te geven is scheidmgslicht-
boei HD 53-ZHD 1 verlegd naar posiüe 51" 42 38 'N-04'̂  37 laTl en hgt nu op de kruismg van de NAP 
8,00 m hjn en de hchteiüijn uitloop Dorische Kil 15 (rechtvmjzend Iso 2 laag en Iso 4 hoog) 
4 Nu de m punt 1 genoemde werkzaamheden zijn mtgevoerd is het Industne en Havenschap Moer 
dijk weer bereikbaar voor zeeschepen met een maxmumi diepgang van 24 (73dm) over gemiddeld 
laagwater 

NOORD-BRABANT 
2024 Mar k en Dintel. Wijzigin g bedieningstijden Manderssluis voor  beroepsvaart. 
De bedieiungsüjden voor de beroepsvaart door de Manderssluis, gelegen m de Mark en Dintel 
(vaarweg 126) km 36,3 zijn met mgang van 17 december 1988 gewijagd en vastgesteld als volgt 
ma t/m vr 06 00-22 00 
za 08 00 16 30 
zon/fstd geen bedierung 
Voor de recreatievaart geldt vanaf bovenvermelde datum dat behoudens bijzondere omstandighe-
den de slms op aUe dagen, dag en nacht is geopend Doorvaart bij dubbel-rood hcht wordt voor de 
recreatievaart toegestaan Een en ander wordt kenbaar gemaakt door het bord £ 16 uit Bijlage 7 van 
het BPR, zijnde een vierkant blauw bord met het opschnft SPORT in witte letters 

2025 Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet . Wijzigin g bedieningstijden Benendensas voor 
beroepsvaart. 
De bedierungstijden voor de beroepsvaart door de Benedensas, gelegen m de Roosendaalsche en 
Steenbergsche Vhet (vaarweg 127) km 15,2 zijn met mgang van 17 december 1988 gewijzigd en 
vastgesteld als volgt 
mat/mvr 08 00-17 00 
za geen bedierung 
zon/fstd geen bedietung 
Voor de recreahevaart geldt vanaf bovenvermelde datum dat behoudens bijzondere omstandighe 
den de sluis op alle dagen, dag en nacht is geopend 
Doorvaart bij dubbel-rood hcht wordt voor de recreatievaart toegestaan Een en ander wordt kenbaar 
gemaakt door het bord E 16 mt Bijlage 7 van het BPR, zijnde een vierkant blauw bord met het opschnft 
SPORT in wine letters 

ZEELAN D 
0016 Haven van Goes. Ingebmikneming nienwe bmg te Wilhelminadorp/Wijzigin g bedienings-
tijden Goesche Sas, Rmgbmg en St. Maartensbmg 
Per 1 oktober 1988 werd, ter vervangmg van de oude draaibrug, een nieuwe ophaalbrug te Wilhelmi 
nadorp mgebruik genomen 
De brugvnjdte bedraagt 10,00 m De doorvaarthoogte bij gesloten stand is 1,00 m, terwijl deze bij 
geopende brug over de volle breedte oitbepetkt is 
Deze brug wordt op afstand bediend vanaf de sluis Goesche Sas Brugbedienmg kan worden aange-
vraagd via VHF-kanaal 18 of telefonsich 01100-16744 
De bedierungstijden van de meuwe brug zijn gehjk aan de gewijzigde tijden van de sluis, t w 

ma t/m vr 06 00-02 00 

1 mei tot 1 oktober 
za. 08 00-1200 16 00 20 00 
zon/fstd. 08 00-12 00 16 00-20 00 

I oktober tot 1 mei 
za. 07 00-10 00 12 00-13 00 16 0O-I8 00 
zon/fstd. 0800 1000 1200-1300 1600-1800 

Ie Kerstdag en NieuvTjaarsdag geen bedierung 

R i n ^ m g en St. Maartensbmg 

1 mei tot 1 oktober 
ma t/m vr 07 00-21 00 alleen hele uren, behahre 12 00 uur 
za/zon 08 00,09 00,1000, 11 00,17 00,18 00,19 00 en 20 00 

1 oktober tot 1 mei 
gehele week 09 00 en 17 00 uur, beroepsvaart op aanvraag 

Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag geen bedierung 

GROTE RIVIERE N 
1963 Gelderse IJssel. Lichten gedoofd 
Het rode en het groene vaste hcht die de toegang markeren tot de haven van Doesburg (kmr 901 800 
rechteroever), zijn wegens een beschadigmg gedoofd Het bovenstroomse havenhoofd is gemar 
keerd door het gedoofde groene havenhcht 
Het benedenstroomse havenhoofd is gemarkeerd door een rode ton Zowel de rode ton als het 
gedoofde havenhoofdlicht dient men op ruime afstand te passeren 
Scheepvaartbenchtnr 55/427 dd 28 maart 1988 komt hiermede te vervallen. 

2060 Nienwe Maas. Onderhondswerkzaamheden 
1 Op werkdagen worden werkzaamheden uitgevoerd langs de hnkeroever van de Nieuwe Maas, 
nabij kmr 1006 1 (t h v de RDM) m b v een kraanponton of heibok 
2 De werkzaamheden zullen duren tot emd februan 
3 De scheepvaart dient met inachtnemmg van de getoonde semen, deze werkvaartmgen langzaam te 
passeren en ter plaatse het veroorzaken van hek of boeggolven zoveel mogehjk te voorkomen. 
Tevens dient men rekenmg te houden met uitstaande ankerdraden 
4 Indien met wordt gewerkt, zal het werkvaartuig onder de oever worden afgemeerd 
5 Irüichtmgen omtrent bovenstaande werkzaamheden kunnen worden mgewonnen bij de Verkeers-
centrale Stad (V C S) per manfoonkanaal 13 of telefonisch 010-4251701 

ZUIDHOLLANDS E 
EN ZEEUWSE STROMEN 
1999 Westerschelde/Pas van Baarland. Verondieping 
Als gevolg van sterke aanzandmg dient de scheepvaart m de Pas van Baarland met ernstige veron 
diepmg rekenmg te houden 
De tot nu toe opgegeven dieptes dienen derhalve met meer als betrouwbaar te worden beschouwd 

2032 Ingebraikneming Centrale Post Scheepvaartdienst (CP.S.) te Wemeldinge 
Op maandag 2 januan 1989 is de Centrale Post Scheepvaartdienst te Wemeldmge m gebruik genomen 
De roepnaam van deze post luidt VERKEERSPOST WEMELDING E 
De bemande post is geplaatst op de oostelijke havendam te Wemeldmge bij de noordehjke mondmg 
van het Kanaal door Zuid Beveland m posiüe 51" 31 18,811 04 00 23,2"E Een onbemande en op 
afstand bediende radartoren is geplaatst op de zeedijk van Tholen ter hoogte van de Westnol nabij 
StavenissempositieSI 35 301103 59 23,2 "E 
De bedierung van de post is vol contmu met inbegnp van zon en feestdagen 
De wateren die door middel van radarbeelden waargenomen kunnen worden zijn Mastgat, Keeten, 
Witte Tonnen Vlije, Brabantse Vaarwater, Engelsche Vaarwater, Oosterschelde tussen de Zeeland 
brug en de hjn Yerseke/Poortvhet, alsmede de mondmgen van de Zandkreek en de Schaar van 
Yerseke 
De bedoelmg van de post is 
- bevordermg van een veilig en vlot scheepvaartverkeer, 

door middel van toezicht het bewaken van het Oosterscheldemiheu, 
- het zijn van een regionaal aanspreekpunt voor de scheepvaart en aanverwante bednjven, 
- het zijn van een algemeen aanspreekpunt van de Rijkswaterstaat, directie Zeeland biuten kantoor 
uren 

De nviermeesters/verkeersleiders zullen voornoemde doelsteUmg verwezenhjken door 
1 Informaüeverstrekking waterstanden, stroomgegevens, scheepsposities 
2 Adviesverstrekkmg verstrekken van met bmdende vaarmformaüe m het radardekkmgs en het 
direct aanliggende vaargebied 
3 Dvinngende voorschriften het geven van aanwijzmgen ter verzekermg van de veiligheid - of de 
goede orde - of de vlotte afwikkelmg van het scheepvaartverkeer conform artikel 1 19 van het BPR 
4 Coordmatie het mschakelen van hulpdieitsten bij ongevallen of calamiteiten 

Commumcatie 
Ter verzekering an een goed communicatieverkeer tussen schepen onderbng en tussen de Verkeers 
post Wemeldmge en de scheepvaart dienen aUe schepen met manfoon m het gebied dat begrensd 
wordt door de Oosterscheldekermg en de Zandkreekdam m het westen, de sluizen te Hansweert m het 
zmden, de Oesterdam m het oosten en de Phüipsdam in het noorden uit te luisteren op VHF kanaal 68 
Voornoemde verphchtmg wordt aangegeven door rmddel van het gebodsteken B 11 uit Bijlage 7 van 
het BPR, hetgeen is geplaatst bij de Roompotsluis, Zandkreekslms, de sluizen te Hansweert, de 
Bergsediepsluis alsmede bij de Krammersluizen Tevens is op de hiervoor genoemde locaties het 
teken E 11 (emde gebod) uit Bijlage 7 van het BPR geplaatst voor schepen die het manfoonblokgebied 
verlaten 
Naubsch verkeer op manfoonkanaal 10 tussen schepen onderkng is m voornoemde manfoonblokge-
bied met toegestaan. 

BELGI Ë 
1991 Kanaal Charleroi-Bmssel. Herstelwerkzaamheden slnis nr. 1 Uitgesteld 
De dnngende herstelwerkzaamheden aan sluis nr 1 te Marchienne au Pont, zoals vermeld in scheep 
vaaxtbencht nr 221/1961 dd 8 december 1988, zijn tot nader bencht uitgesteld 
Bovengenoemd scheepvaartbencht komt hiermede te vervallen 

1992 Kanaal leper-IJzer. Wijzigin g diepgang Opgeheven 
Door baggerwerkzaamheden zijn de aanslibbmgen m het boven en benedenpand verwijderd 
Demaximumtoegelatendiepgangvan0,90misweerterugopnormaalt w l,80m Scheepvaartbencht 
nr 88/764 dd 19 mei 1988 komt hiermede te vervallen 

1942 Kanalen beheerd door  de Dienst voor  de Scheepvaart. Bediening van de kunstwerken m 
1989 
Overeenkomstig het ministeneel beslmt van 2 maart 1982 houdende de uurregelmg van de kunstwer-
ken op de bevaarbare waterwegen onderworpen aan het Algemeen Reglement der Scheepvaartwe-
gen van het Koninnjk worden de kunstwerken van de kanalen beheerd door de Dienst voor de 
Scheepvaart m 1989 bediend als volgt 

zondag 
maandag 
maandag 
donderdag 
zondag 
maandag 
dinsdag 

vnjdag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

zaterdag 
woendag 

maandag 
dinsdag 

26 maart 
27 maart 
Imei 
4 mei 

14 mei 
15 mei 
l l ju h 

21]uli 
15 augustus 
1 november 
2 november 

11 november 
15 november 

25 december 
26 december 

Pasen 
Paasmaandag 
Feest van de Arbeid 
OH Hemelvaart 
Pmksteren 
Pmkstermaandag 
Feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Naüonale Feestdag 
0 L V -Hemelvaart 
Allerheüigen 
Allerzielen 

Wapenstilstand 
Feest van de Dynasüe 

Kerstmis 
Tweede Kerstdag 

met bediend 
met bediend 
met bediend 
met bediend 
met bediend 
met bediend 
bediend zoals op de 
werkdagen 
met bediend 
met bediend 
met bediend 
bediend zoals op de 
werkdagen 
met bediend 
bediend zoals op de 
weiitdagen 
met bediend 
bediend vanaf 09 00 uur 

Op de vooravond van Pasen, Pinksteren en AUerheüigen wordt de bediemng van de kunstwerken 
stopgezet op 18 00 uur De ontvangstkantoren slmten op deze dagen op hetzelfde üjdstip 

2033 Kanaal Blaton-Aat. Stilligverbod 
Vanwege lekken m de oevers en aan de sluisdeuren zijn, m bepaalde panden, verlagmgen van het 
waterpeil vastgesteld 
Hierdoor is het stilliggen verboden m de panden gelegen. 
- tussen de sluizen 3 en 4 te Blaton 
- tussen de sluizen 6 te Blaton en 7 te Stambruges 



TE KOOP 
SUPER VAN CRAFT 

11.40 X 3.35 m 1 x Dat 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
12.60 X 3.70 m 2 x Daf 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
13.20 X 3.80 m 2 x Daf 105 pk 

SUPER VAN CRAFT 
13.50 X 3.80 m 2 x BMC 90 pk 

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

J A C H T W E R F 

B. KLAASSE N & ZN. B.V. 
Knjplaan 12 - Voorschoten 

Tel. 01717-5813 

VEELZIJDIGHEID B 
EN KWALITEI T 
MET HORA y" 
SCHEEPSRAMEN 

aluminium en messingprofiel 
m iedere gewenste afmeting 
diverse glassoorten en -dikten 
optimale service en garantie 
35 loar ervaring in de gehele scheepvaart 
vraag vri|bli|vend gratis documentatie 

Bepaal uw 
eigen koers! 
Vele stuurautomaten lijken nog steeds op de meest letterlijke 
wijze het roer m handen te hebben. Zij bepalen met hun 
"afwijkingen" en beperkingen uw koers. Bij een Robertson 
stuurautomaat ligt dat geheel anders. •  

De "Robertson" stuurt uw schip onder alle omstandigheden 
perfekt, via het kompas, windrichtingmeter of navigatie-
ontvanger. 
Robertson stuurautomaten 
zijn bekend om hun 
betrouwbaarheid bij zowel 
de beroepsvaart als de 
selectieve pleziervaart. 

De Benelux importeur vertelt u 

graag de details 

BENNEX 
Wiltonstraat I 2722 NG Zoetermee r Tel 079-416021 

IllRobertson 
^^TRITECH 
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ROMANZA KRUISER leverbaa r v a 9 00 mtr 
met elegant e waaiersteve n 

- casco s in alle stadi a van afbou w 

Geheel nieuw ontwerp , leverbaa r v a 12 00 mtr 

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

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

BROOM&OCEAN 
Ocean 42 

Broom 12 m Monarch 

Broom 10/70 Sceptre 

Ocean 40 

Broom 37 

Broom 33 

OOK STERK IN OCCASIONS 

KM KREMER NAUTIC BV 
De Droei 29 8621 CZ Heeg 
Tel 05154 2966 Telefax 05154 3414 Telex 46682 

FRiüimC O 3V 
VOORHEEN AKERBOOM B.V. 

- Bouwer van de 'Fribra 48' 

- Gespecialiseerd in het bouwen van 
aluminium en dunwandige stalen kasko's 

- Fabrikant van bouwpakketten voor de 
jachtbouw 

- Levert komplete jacht- en 
scheepsbetimmeringen 

- Renoveert en repareert jachten tot 
ca. 30 meter 

FRITIMCO B.V 
Mr W M Oppedij k van Veenweg 20 
9251 GA Bergu m 
Postbu s 65 9250 AB Bergu m 
Telefoo n (05116) 1524 
Telefax (05116)2877 

t^ v 

FRIBRA 48 

lacabo 
M O T O R J A C H T E N 

Leverbaa r van 9.25 - 20.00 meter , 
in divers e stadi a van afbouw . 

Jansen Jachtbou w 
Papendrech t tiv . 

Rosmolenwe g 5 - 3356 LK PAPENDRECHT 
Telefoon : 078 -151370 of 010 - 4340193 
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VDP YACHTING 
Tel 0 1 0 - 4 2 2 8 8 5 0 of m België 0 9 - 3 2 1 4 6 7 8 1 4 7 
JohandeWitlaan21 pgx 0 9 - 3 2 2 2 4 2 9 1 5 3 
3051 HE Rotterdam 

SUPER KAAGKRUISERVISCH 12 m 2x peugeot 75 pk d f 90000.' 
FAIRLINE 32/1979 2x Volvo Turbo d I30pk f 130.000,' 
BLAUWEHAND KRUISER 1978 13 5 x 4 x 1 m 2x Thornycroft 65 pk f 160.000,' 
FAIRLINE CORNICHE1986 2x Volvo TAMD165 pk f195.000 
KOMPIERKRUISER 13x4x1 15m/l978 Ford 120pk f180.000,' 
NORTH SEA STAR DERUITERKOHER 1978 13 5 x 415 m Ford d f 260.000,' 
VENNEKENS staaljacht. 13 m 2x DAF115 pk f 190.000,' 
DEVOOGDKOHERJACHT 165m 2x Volvo diesel f220.000, 
SUPER VAN CRAF1979 132x37x12 m 2xBMC68pk f 180.000,' 
LEMSTERLANDKOrrERl979 125x39x1 2m ,Ford 120pk f180.000 
SUPER HOLLAND KOnER 1982 11x35x1 4m Fordl20pk f 180.000 
SUPERVANCRAR1982,14 2x4m 2xDAF 105pk f350.000,' 
GRAND BANKS 32/1974 Ford Lehm 120 pk f 165.000,' 
GRAND BANKS 36/1977 2x Ford Lehm 120 pk veel extra's f 200.000,' 
GRAND BANKS 36/1987 2x Ford Lehm 135 pk (nieuw O uur) z/BTW f 315.000,' 
GRAND BANKS 36/1987 SEDAN 2x Ford Lehm 135 pk z/BTW f 310.000,' 
GRAND BANKS 42/1973 (hout), 2x Ford Lehm 120 pk, alle extra's f 200.000,' 
GRAND BANKS 42/1974 2x Ford Lehm 120 pk vele extra's f 280.000,' 
GRAND BANKS 42/1977 2x John Deere 110 pk, vele extra s 1 265.000,' 
GRAND BANKS 42 MOTORJACHT 1983 2x Ford Lehm 120 pk z/BTW f415.000,' 
EDERSHIP 36/1981 2x Volvo Turbo 125 pk f200.000,' 
EUROBANKER 1980,2x 80 pk Ford Lehman f 150.000 
36 TRAWLER SEDAN/1988 (fabrieksnieuw) 2x 135 pk Ford f 220.000 
TAIWAN TRAWLER 41 SEDAN/1980,2x 150 pk Ford Turbo f 250.000,' 
EDERSHIP 40 SEDAN 1987 2x Volvo d 150 pk (80 uur) f 320.000,' 
ISLAND GIPSY 32 SEDAN/1988 nieuw 2x 90 pk Ford d f 250,000,' 
COMBI MOTORKOTTER 1988 12 x 3 75 x 1 25 m Ford 90 pk f 250.000, 

Wij zoeken voo r VRIJBLIJVEND E bemiddelin g 
(WIJ vragen geen exclusiviteit) 

GOEDE WERFSCHEPEN vanaf f 80.000,-

technauti c scheeps -
ramen op maat 
Scheepsramen op maat gemaakt, met 6 of 10 mm dik 
veiligheidsglas en geanodiseerde, zeewaterbesten-
dige aluminium profielen Geklemd of geschroefd, 
helder of zonwerend glas Vraag vrijblijvend prijs-
opgave De prijs zal U zeker meevallen. 

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

biedt te koop aan: 
1 D/s zeegaand dieseljactit, afnn 22 80 x 6 60 m prijs op aanvraag 
2 D/s zeegaand dieseljacht, afm 16 50 x 4 80 m f 575.000, 
3 D/s Super van Craft, afm 16 5 0 x 4 3 5 m / 560000, 
4 D/s Stella Mans trawler afm 14 00 x 4 10 m f 315.000, 
5 Smelnekruiser afm 13 4 5 x 3 9 5 m 1 287000, 
6 D/s Super van Craft afm 11 55 x 3 45 m f 245.000, 
7 Super van Craft 11 55 x 3 45 m f 235.000, 
8 Stella Mans kotter 11 50 x 3 70 m f 215.000, 
9 D/s BircfivKOOd 35 afm 10 7 0 x 3 5 0 m f 162.500, 

10 Beacficraft met boegschroef afm 12 5 0 x 4 0 0 m f 155.000, 
11 Super Elegant afm 1 1 8 0 x 3 3 5 m f 145000, 
12 Dolmankruiser afm 12 5 0 x 3 5 5 m f 110.000, 
13 Beachcraft met boegscfir afm 1 1 0 0 x 3 8 0 m f 107500, 
14 Super van Craft afm 1 1 4 0 x 3 3 0 m / 105000, 
15 Dart 9 00 x 3 10 m f 95.000, 
16 Target Royal E afm 10 5 0 x 3 1 0 m I 82.500, 
17 Risor 27 8 20 x 3 00 m f 64.000, 

18 Waterland 7 8 5 x 2 6 5 m t 32.500, 

Tevens verkoop nieuwe Birchwood motorjachten van 31 - 54 ft. 

GEVRAAGD: Ie klas werfschepen voor de verkoop. 

Jachthave n Meerzich t 
Voor : z o m e r - en w in te rs ta l l i n g 
(overdekt)/bemiddeling/reparaties/schilderwerk/ 
scheepsbenodigdheden/helling tot 30 ton. 

De technauti c 
katalogu s lig t voor u klaar.. . 

Alles over technautic scheepsramen en over zon 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 I 

technauti c bv wormerveer telefoon 075-21 21 50 

Bon voor grati s katalogu s 
Stuur mi) snel de uitgebreide kleurenkatalogus van technautic 
Na ontvangst van de acceptgiro-kaart voldoe ik f 10,- porto en 
admin kosten 

Naam 

Straat 

Postcode/Plaats 

Bon in open envelop opsturen naar technautic Antwoordnr 38. 
1520 WB W/ormerveer Een postzegel plakken hoeft met 
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VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

GESPECIALISEERD IN: 
• THORNYCROFT DIESEL • LEYLAND DIESEL 

• BMC DIESEL • DAF DIESEL • BUKH DIESEL. 
Voor inlichtingen : 

Machinefabrie k en Handelsondernemin g 

ASTO bv 
POSTBUS 3 

4940 AA RAAMSDONKSVEE R 
TEL. 01621-13650. 

Wij verzorgen de service en 
reparatie aan alle voorkomende 
scheepsmotoren, binnen- en 
buitenboordmotoren, diesel-
en benzinemotoren. 

Onze servicewagen rijdt 
door de hele Randstad. 

Vraag vrijblijvend 
onze tarievenlijst aan. 

v.d . Wansem Servic e Center 
bij pont Kaagdorp 
Huigsloterdijk 400 - 2158 LS Buitenkaag 
Telefoon 02524-4264 - Fax 5830 

IN EEN JACHT HOORT 
EEN STIL AGGREGAA T 
GEEN LAWAAIMAKER 

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

HOUWELING 
specialisten in scheepstechniek 

Teijlingerkade10,2361JN Warmond-tel 01711-10226 

Superieur e klasse m stalen jachtbouw van 
9 t/m 15 meter VRI-JON linin g series . 
Onze ultra-moderne ontwerpafdeling en hoog-
gekwalificeerde vakmensen zijn de scheppers 
van deze toonaangevende jachten Traditioneel 
nog op spanten gebouwd En dat zegt genoeg' 

VRI-JON' hét jacht voor het grote water . 
Zéér eigentijds interieur Ruim en met een skala aan mogelijkheden 
m de betere houtsoorten Natuurlijk geheel op uw persoonlijke 
wensen afgestemd Kortom , uniek ! 
Bezoek eens onze moderne jachtwerf in Ossenzijl 
Meer dan de moeite waardi 

VRI-JON B.V. JACHTWERF 
OPDIJK 16,8376 HH OSSENZIJL 
TELEFOON 05617-700 

TE KOOP: 

SCHEEPSDIESELMOTOREN 
van 6 - 600 PK, nieuw , gereviseer d of gebruikt . 

Tevens alle onderdelen hiervoor. Ook scfiroeven, 
assen etc. Ombouwsets voor alle bekende nnerken 
autodiesels om deze om te bouwen voor 
scheepsgebruik. Tevens motorinbouw, 
schroefasreparatie etc. BOVAG-garantie. 
Vraag folde r en prijslijst . Wij ruilen alles in. 

DRINKWAARD MOTOREN 
Parallelwe g 20 - Sliedrech t - Postbu s 265 
3360 AG Sliedrech t - Tel. (01840) 12332 

DRAMMER 700 

Glasveze l versterk t 
^  polyeste r motorschi p 

afm. 7.00 x 3.00 m. 
motor : 20 pk diese l 

Ook bouwe n wij de Drammer 935 

JACHTWERF„0/ympu^' 
Machinewe g 16-18,1394 AV Nederhors t den Berg , Tel. 02945-3236 
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ROESTVRIJSTAAL SCHEEPSBESLAG 
volgens  uw schets  of  tekening  maken  wij  vrijblijvend  offerte 

o.a voor: 

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

Zwem en reddingstrappen,  etc. 

Voor  nadere  informatie 

de Ridde r Staalbou w 
Havenplei n 14a -1721 CA Broek op Langedij k 

02260-17756-12053 

MOTOREN• BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
100% gereviseerd te vergelijken nfiet nieuw/. 
Geheel kompleet nfiet een hydraulische P.R.M, keer-
kopp. vanaf f 11.900,- incl. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10pkvoorschepentot18m. 
vanaf f 2 364,-incl. b.t.w. 
1 Jaar garantie na in gebruikname. 
Folders op aanvraag. 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Hatertsewe g 566-A - 6535 ZV Nijmegen -Tel.080-562339-230400 a* 

^ ^ 1 BJ~m 

Thermo-Jacht 
Leigraafseweg 3 
6983 BR Doesburg 
tel 08334-73000 

Klasse en kwalitei t uit staal van 9 tot 12 m 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART U STERK. 

Veilingweg  8 
5301 KM Zaltbommel 
Tei. 04180 - 12666 
Fax 04180 • 15455 

MICHIGAN WHEEL B.B.  EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

VERNIEUWDE u. ASSE UIT HOLLANDj 
spectaculaire vaareigenschappen 
aantrekkelijk interieur 
familieniacht voor 6 personen 

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

YACHTING BV 
Groenlandsekade  9-13, 3645 BA Vinkeveen,  tel.  02949/1466 
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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 

C U R \ boegschroef, 
BASE D ON ^fu/U^taal 

l Direct in pijp ingebouwde elektro-
I sene-motoren tot max 
11600 t/m, zonder extra over-/ 
ibrenging op de schroef, 
Ivoor jachten tot 14 meter 
I Documentatie en prijsli/st worden u op 
I aanvraag gaarne toegezonden 

ALPATE K BV CUNO NEDERLAN D 
ten zuide n van de lij n ten noorde n van de lij n 
Amsterdam-Arnhe m Amsterdam-Arnhe m 
Tel. 03434-53744, Ameronge n Tel. 058-152815,Leeuwarde n 

SUPER FAVORITE KRUISERS 
stale n motorjachte n van 8 00 -15 00 m met mahoniehoute n opbouv ï 

E 
in 

X 

in 

00 
X 
o 
in 
co 

JACHTWERF 'DEWATERSPORTD. MULDER' 
Fr Halsplantsoen6-2251 XJ Voorschoten Tel 01717-2325 
Tevens voor gebruikte tachten schilderwerk en stalling D Q Q o a t A / ^ / o A 

GASKOOKPLATE N 
Thermisch beveiligd 

Leverbaar in RVS of emaille 
Klein van afmetingen 

48 X 40 cm voor 3 en 4 pits, 
35 X 45 cm voor 2 pits 

Afschroefbare branders 
Solide uitvoering 

prij s vanaf f 264,-

17 

Ringdijk 34 2981 EW Ridderl(erl< 

Bel voor informatie of folder 01804-27292 

EDELMULTIPLE X 
VOOR DE JACHTBOU W 

V^ 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIE K 

TEAK 
ESSEN 

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

m zeilmakeri j 
lammert s van bueren 

Een kap met "koppie koppie". Daar weten wij 
raad mee. Lammerts van Bueren heeft al meer dan 
135 jaar ervanng in het produceren van kappen, 
sprayhoods, huiken, dekkleden, enzovoorts. 

Al vele duizenden jachten hebben wij in die tijd 
uitgerust met onze produkten. Wij beschikken dan 
ook over een arsenaal van duizenden snijpatronen. 
En over de mooiste en modernste doek- en frame-
kwaliteiten. 

Al s we uw boottype nog niet kennen is dat een 
onvolkomenheid, die we graag oplossen. Dan maken 
we desgewenst een afspraak om uw schip te komen 
opmeten en een haarscherpe offerte uit te brengen. 

Steenovenweg 3, 3532 AE Utrecht, 030-943141 
Mbert Plesmanweg 4, 4462 GC Goes 01100-30291 

52 MOTORBOOT - februan 1989 



CROWN-CRUISERS 
stoere knikspant motorjachten 

in staal leverbaar van 7.75 tot 11.40 mtr. 

CROWN-TRAWLERS 
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 KE YZER B.V. 
Tevens voor: schilder & t immerwerk & motor inbouw 

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 

MARINE 
KOOLMEES 
SCHEEPSDIESELMOTOREN 

Kijk en vergelijk onze FORD-
X L D -4 16-42 tot 50 pk, 4 Cll 
F S D - 4 25 - 62 tot 70 pk, 4 Cll 
2722E - 90 pk (68 Kw), 4 Cll 
2723E-105pk{86Kw), 6cil 
2725E-135pk(101 Kw), 6cil 
2726TM -160 pk (118 Kw), 6 cil 
2728TIM - 200 pk (149 Kw), 6 Cll 
div. keerkopp , en reductie s 
P R M - Paragon 
Velvet - Hurth 
Bowman - Manifolds 
Johnson Pompen 

RANG E in div . uitv . leverbaa r o.a . de 
tevens van Ford - Mermaid' (Engid) 
de Metonte 35 B H P - 3000 T 
Meteor 54 B H P - 4800 T 
Merlin 70 B H P - 4000 T 
Turbo-Merlin 110 8 H P - 4000 T 
Melody 85 S H P - 2600 T 
Turbo-Four 155 S H P - 2600 T 
Manner 128 8 H P -2600T 
Mistral 1758 H P - 2500 T 
Majestic 200 8 H P - 2500 T 
Monarch 230 S H P - 2500 T 
Turbo Plus 275 8 H P - 2500 T 

De FORD basismotor garandeen u tiednjfszekerheid - lange levensduur - kracht - be-
trouwbaarheid - laag brandstofverbruik - kompakte bouw - minder onderhoud - rustige 
loop - en een wereldwijd sen/ice netwerk Internationaal garantiebewijs 
Verder o a Vetus motoren, DAF. Perkins, Mitsubishi, enz Inruil mogelijk 

Kortlan d 56 - 2954 LD, Aiblasserda m - Tel. : 01859-14263. 

KWALITEIT, EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN! 

TEAKHOU T 
UIT VOORRAA D 

S C H E E P S / T E R R A S M E U B E L E N - K U I P T A F E L S - O P B E R G R E K J E S 
P R O F I E L E N - H A N D R E L I N G - P L A N K E N - M U L T I P L E X - S T U U R W I E L E N -

- b lok roos te r s o p m a a t -
P E N N E R E L I N G , O O K IN E I K E N - M A S S I E F E I K E N WC BRILLE N 

T E V E N S 
SFEERVOLL E V E R L I C H T I N G - Z E E R APART E N A U T I S C H E DECO-

R A T I E A R T I K E L E N , SP IEGEL S EN G E S C H E N K E N . O R I G I N E L E 
V O O R W E R P E N VA N OUDE S C H E P E N 

BESTE L 1989 CATALOGU S a f l . 4,- v i a postg i r o 294173 . 

ACQUA REALTY EUROPE B.V. 
Zeilw/eg 28, 8 2 4 3 PK Le l ys tad . Ho l land 

Tel : 03200 - 60602 • Te lex : 76360 arceb nl • Faxr 03200-61354 

SCHERPEL //? . JACHTWERF B.V. 
\ JACHTHAVE N „D E DRECHTAKKER " 

/"X Nieuwbouw: houten motorvletten -
teakdekken - verbouwingen. 
Zomer en winterstalling - 720 m2 overdekt. 
Reparatie en onderhoud hout, staal en polyester 

Oudloosdrechtsedi jk 95a -1231 LR Loosdrecht Tel 02158-1298 

r«ïf;^sr,tjt#>''K 

BOEGSCHROEFSPECIALIST 
>^>^»^'»^>^^>^ B R E O N '• «'N*^i««'̂ ^v•̂ 
• Elektrisch - hydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voorDoeraks p la tbodemsed 
• Van 4 l/m 200 pk' 
OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
Havenhoofd 7a 2989 AE Ridderkerk (Hl Ambacht) 
Tel 01858 12957 01804-22385 078-156012 

JACHTBETIMMERINGSBEDRIJ F 
t̂ Tevens volledig door ons 

afgebouwde VALKKRUISERS 

en cassco s te koop n akvoort '>^ 
ARTIMES 10,8309 AT TOLLEBEEK TEL, 05276-1592/05277-4570 URK 

Gebr. POST-KABOL A Scheeps CV. 
Een verwarmd schip is altijd 

prettig en... 
centrale verwarming is 

gemakkelijk, probleemloos 
en veilig. 

WIJ maken C V -ketels vanaf 47 cm hoog, met capaciteiten 
vanaf 3000 kcai/uur, die geru is loos en s t roomloos werken 

Geschikt voor zeil- en motorjachten vanaf 10 mtr 
Grotere capaciteiten en folder op aanvraag Rookgas-afvoer 

• BEZOEK ONZE SHOWROOM' 

Molenwal 3 1 , 3421 CM Oudewater, telefoon 03486-1277 

Kabol a central e verwarming... . 
i j s k o u d d e v i / a r m s t e ü 

B 

GOBA , MAATWER K IN ROESTVRIJ STAA L 

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

f .<f J- .^^  .^^\^\^^';^\^^  -^' ^^  .^ vo* # £ ^^  J^ #'  *̂̂^ 

Wat t Havanitraa t 8 2312LZLaid« n Hollan d Talaloo n 071-126813 
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METZELER 
rubberboten 

iR 
De Metzeler-dealers 
in Nederland z i jn: 

Watersport "Brabant" 
Den Bosch 
Tel. 073-42 23 10 

Bootcentrum Geertsma 
Leeuwarden 
Tel. 058-88 38 48 

Houtermans 
Maasbracht 
Tel. 04746-31 61 

Jachtwerf Kranerweert 
Zwartsluis 
Tel 05208-6 73 51 

K en S Polyboats BV 
Veere 
Tel. 01181-553 

Jachtwerf Maronier 
Lemmer 
Tel. 05146-33 00 

Menbo Boten 
Utrecht 
Tel. 030-31 20 88 

Watersport Neptunus 
Amsterdam 
Tel 020-44 51 19 

Nlon Watersport 
Raamsdonkveer 
Tel 01621-1 29 97 

Polyarc 
Harderwijk 
Tel. 03410-1 40 12 

Roomburgh Watersport 
Leiden 
Tel. 071-41 19 06 

Piet Schot 
Alkmaar 
Tel. 072-11 54 09 

Van der Velde 
Enschede 
Tel. 053-31 70 66 

Verkade Polyesterboten 
Pijnacker 
Tel. 01736-44 92 

A.E. Wester en zoon 
Grouw 
Tel. 05662-13 35 

MENDES 
Tel. 075-210521 

JACHTBETIMMERIN G 

lï 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casc o afbou w 
van interieurs . 

Teakdekke n enz . 
Verbouwinge n en/o f 

gedeeltelijk e 
vernieuwinge n in all e 

gewenst e uitvoeringen . 

VAIKKRUISER 

JACHTEN MET VEEL COMFORT 
EN 

UITSTEKENDE VAAREIGENSCHAPPEN! 
Leverbaar in lengten van 10 tot 16 meter. 

JACHTBOUW GIJS VAN DER VALK 
Nederveenweg 10a (aan de Haven) 5161 PA SPRANG-CAPELLE 

Telefoon 04168-3311 

Publiciteitsburea u 

"LEEUWENBERGH " b.v . 

SASSENHEIM 
Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIIVI 

TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 

in -MOTORBOOT-
eventueel ook voor 
opmaak en lay-out. 

Vragen naar 
Franl< van Gils. 

L.M. HUITEMA ING. 
JACHTONT\A/ERPEN 

I  AA K 2 1 9BO B P X K R O P S W Q L DE 
tel. :  OSaS O -  2286 2 

mMwmmmm 
Een overdekt e 
of open ligplaat s voo r uw schip... . 
daar w/aar de hiavenmeester u nog persoonlijk kent en 
met raad en vakkundige medewerkers terzijde staat. 
Deze gezellige kleine hiaven, met de outillage van een 
grote, ligt midden in de Friese Zuidwesttioek en vlak bij 
tiet iJsselmeer. 

Workume r Jachthave n bidespoobug 
Parallelwei 7, 8711 CH Workum, tel. 05151-1855 

Varen in 
de zon! 

In alle droom-vaaroebieden ter wereld: 

Caribbean, Frankrijk, Corsica, 
Spanje, Joegoslavië, Griekenland, 
Levkas, Rtiodos, Turkije en Franse 
binnenwateren. Kies uit ttonderden 
zeiljachten en motorkruisers, 39 ver-
schillende flotilla's en zes SunSail 
Clubs. Kom ook varen in de zon 
dit jaar! 

Vaarvakanties 
met garantie! 

Sunsail verhuurt uitsluitend de beste, 
nieuwste jachten. Naar wens met 
vliegreis. En altijd met de veilige 
bescherming van Garantiefonds 
en ANVR. . ^ . /'fS^f^ 
Vraag nü \S^afF  \\^JJ 
het gratis " ^ ' ^ * * ^ 
1989-programma! 

M 010-411.5434* 
SunSail 
International BV 

/ Hoogstraat 97 
^ 3011 PK 

Rotterdam-Centrum 

SunSail' 
De zonnigste vaeirvakanties! 

EUROPA 'S 
GROOTSTE 
PERMANENTE 
BOTEN-
TENTOON-
STELLING 
ALTIJD MEER DAN 300 
SCHEPEN BIJ ONS IN 
HARDERWIJK TE ZIEN. 

n ZEIUACHTEN 
D MOTORSAILERS 
D MOTORJACHTEN 
n WEEKENDKRUISERS 
D RONDE-EN 

PLATBODEMSCHEPEN 

Wij verkopen niet alleen schepen, 
wij bieden ook alle service zoals 
inruil, winterberging, ligplaatsen, 
reparatie en onderhoud, 
boottransporten, 301. kraan, 
verzekeringen en financieringen. 

Alle schepen indien gewenst met 
ANWB keurings-rapport. 

^  Hollon d Vadrtin q 
3846 BV HARDERWIJK-NL. 
Kelvinstraat 17(ind. terr. Lorentz) 
Tel. 03410-21555. Fax 22622 

Vraag onze botenlijst. 
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12 en 24 Vol t 

KLEUREN T.V. 
Laag stroomverbruik, ook op 220 Volt aan 
te sluiten, diverse uitvoeringen. 

vanaf 948,- incl . BTW 

HARINGVLIET B.V, 
Schiedamsedljk 76 A, 3011 EL Rotterdam 
Telefoon 010 - 4123577 / 4129155 

G. DE VRIES LENTSCHJR. JACHTEN B.V. 

i \ l ' i rOPOFRKHT MS \MSTFRD\MS( H l s( HFFF>!,\X hRF C, DE \ RIFS LFNTSCH IR 

• lACHTMAKELAARDI J • ONTV̂  fcRPEN 
• KtL RINGEN • T \X \T I t S 
• \D\IhZEN • ARBITR\GE 

POSTBlb-lf - lOO-jH ^MSTFRP\M \X FERDESTEIN SO 
1081 0< \MSTERD\MTE l 020 M 92 « TILF \ 1SU8 TEl\M SL 

K 
Servicebedrij f voo r de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Nijverheidsstraat 24, 

3371 XE Hardmxveld-Giessendam 

Tel. 01846-18737 

MONTY .. BANK KOTTER 

JACHTWERF GEBR WILLEMS 

Havenstraat 2 Industrieterrein Nagelerwcg 8304 AH Emmeloofd 

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

RHIGO SCHEEPSRAMEN. 
MOOI OM TE ZIEN, 

GEMAKKELIJK TE MONTEREN. 

IFS-*, 

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

5 R H I G O Calandw/eg23, 
Bergen op Zoom, tel 01640- 40150 

WH DEN OUDEN ^  i" , . _ j - i x 

scheepsdieselmotoren 
boegschroeven,  hydraulische  besturingen 

Voor verkoop en deskundige inbouw 

KLAA S MULDER JACHTBOU W I ^l^f.'i^tn'I^r^'"^"' 

WH DEN OUDENV (g, 

'9f^ 

PLEZIERVAARTUIGENFINANCIERING ? 
ENKELE VOORBEELDEN 

eOmncl 
12 500,-
17 000,-
20 000,-
25 000,-
30 000,-
40 000,-
50 000,-
70 000,-
75 000,-

100 000,-
t 125 000-
f 150 000,-

276,-
371,-
437,-
542,-
651,-
862,-

i 1046,-
f 1465,-
f 1570,-
I 2093,-
f 2616-
f 3139,-

96mnd 
f 198,-
f 262,-
f 308,-
f 375 
f 450-
f 593,-
f 741,-
f 1038, 
f 1112,-
f 1483,-
f 1854,-
f 2225,-

240 mnd 

Nieuw en gebruikt . Looptij d 1 - 20 jaar . 
100% financiering mogelijk 
geen informatie bij werkgever 

'j bestaande leningen geen bezwaar 
vlotte en discrete behandeling 
rente fiscaal aftrekbaar 
kwijtschelding bij overlijden en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 
max / 60 000,- gratis 
voor 'eigen huis' bezitters looptijd tot 20 jaar 
voorfinanciering tijdens aanbouw mogelijk 
diverse intermediairs 
doorlopende geldleningen in alle vormen 
financiering voor Duitsers en Belgen mogelijk 

120 mnd 
f 174,-
f 229,-
f 270,-
f 326,-
f 391,-
f 514,-
f 642,-
f 900,-
/ 964,-
f 1286-
f 1607,-
f 1929,-

180 mnd 
f 144,-
/ 188,-
f 221,-
f 264,-
f 317,-
f 414,-
f 518,-
f 725,-
f 776,-
f 1035,-
f 1294,-
f 1553,-

131,-
169,-
199,-
237,-
284,-
369,-
461 -
646-
692,-
922,-

f 1153,-
f 1384,-

Andere looptijden en hogere bearagen mogeiijk 
Rentewijzigingen voorbehouden 
Vraag vrijblijven d telefonisch e of schriftelijk e informati e 

RASPOORT 
ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSBEDRIJ F 
Wilhelminastraat 56, Postbus 146, 2000 AC Haarlem 
Tel (023) 31 47 55 (na 18 00 uur 03440-17898) 

Informee r ook naar onze zeer concurrerend e 
pleziervaartuiqenverzekering ! No clai m tot 40%. 

Stuur mij vrijblijvend een accoord van een financiering ter grootte van 
Af te lossen over maanden Aansctiafprijs boot 
Nieuw / gebruikt (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Naam Telefoon 
Adres Beroep 
Plaats Geb datum 
Netto inkomen . Gefiuwd ja / neen 
In gesloten envelop sturen naar Raspoort Antwoordnummer 469 
2000 VB Haarlem De postzegel betalen wij voor u MB 
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l^,  ^tinktoaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 

Tel 01846- 14979 

g g g ? HYDRAULISCHE BESTURINGEN 
1̂  j Voor beroeps- en pleziervaart 
Hog e kwalitei t & scherp e prijze n 
Rechtstreeks van de fabrikant, - Cap 50 KGM t/m 2000 KGM 

- Complete levering 
- Deskundig advies 

Informati e telefoo n 02513-13851 Uitgees t 

STALE N 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 versehillende uitvoeringen 
vana f / 7900,- inki btw 

Vraag vrijblijvend folders Ook uw adres voor motonnbouw 

JACHTBOU W MEBO, Fortlaan32 3554 HV Utrecht Tel 030444946440036 

ilDErspachErUï^-ii^diï ^ 

^ 
Hilvertsweg 

1214 JC Hilversum 
Tel 035 -1 70 55 

59 . 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over drijvende steigers denkt wilt u 
weten wat er te koop IS Natuurlijk' 
Vraag een foto bladi 

Westzi jde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT Tei 075351595 

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

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

schroeven assen kokers enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 • 4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l - Tel . : 01807 - 14602 

J O O R E N Snelle reparaties aan alle soorten scheepsschroeven 
ook voor de pleziervaart 

Botenlift tot 10 ton voor o a onderwatercleaning 
Levering nieuwe schroeven 

( ^ . 
D O R D R E C H T 

.6* 
\^ ̂  Hogedrukremiging 

Papendrechtstraa t 2a, 
tel . 078 - 133831 

b.g.g . 078 - 161349. 

n A C D E GROOT MOTOREN 
• ^ ^ ^ ' SLIEDRECHT 
• DAF 575 vanaf f 8000 compleet met nieuwe kk dashbord en bedrading 
• WIJ leveren DAF 475 575 615 825 1160 ook met turbo oplading 
• Alle voorkomende Mercedes motoren 
• Alle motoren zijn met revisie rapport en 12 maanden garantie na ingebruikname 
24 uur service - Gereviseerde motoren voor industne, bednjfs- en pleziervaart 
DE GROOT MOTOREN INDUSTRIEWEG 35 3361 HJ SLIEDflECHT TEL 01840 18938 

BLOEME N 
TIMMERWERKEN 

• TEAK DEKKEN 
(evt. ter plaatse gelegd) 

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

KANAALSTRAA T 39 5347 KM OSS 
Telefoon : 04120 - 42818/40620 

ROESTVRIJ STAA L 

MÏ1ÏÏ0M re 
B.V. WERKVREUGDE 

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

WERVEN als ZELFBOUWERS 

Staverse kotters 
10 05 X 3 50 X 1 10 m 
12 20 X 4 00 X 1 10 m 
Staalbouw 
10-6-5-4 mm 
Stuurhuis staal 
Inteneur teakhout 
Zeewaardig 
Droogvallen 
Zelf-afbouwpakket 

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

Scheepswerf 

Hellingspad 11 • 8715 HT Stavoren (FrI.) • Holland 
Telefoon 05149 • 1207 

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

• Voor eenieder met interesse voor navigatie 
• Voor wie zelfstandig wil navigeren op open water 
• Voor de examens Th«orati8Ch e Kustnavtgati e en 

VaartMwif s 2. 
• Zowel schriftelii k als mondeling Ie volgen 

CURSUS M A R I F O N I E 4 
• Voor wie alles wil weten over een optimaal gebruik 
• Voor het tïehalen van het officiële PTT-Bediening s 

certrficaa l 
• Voor wie eventueel zelf een marifoon wil installeren 
• Zowel schrtftelii k als mondeling te volgen 

vraag een infoma p en een proefle s 

nautisch instituut nauticum 
— .=-_^ " .3 ' Schardam 10 

^^^:^~z^^ 1476 NA Schardam 
-= - -= - — — Telefoon 02991 1710 
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PROFICIA T ALLES VOOR12&24VOLT 
voo r scheepvaar t & waterspor t 

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

Acculaadappcrote n 
12 & 24 Volt half- en volautomaten 

Beveiligingsapparatuu r 
Generatore n 
Benzine en diesel 

Gereedscha p  12 & 24 Volt 
Scheepshoorn s 
Elektnsche en compressorhoorns 

Huishoudapporcte n 
12 & 24 Volt 

M a r i f o o n en toebehoren 

Muziekappcrate n 24 Volt 
Navigatieapparate n 
Omvormer s ingang 12 of 
24 Volt; uitgang 220 Volt 

Pompen  12 & 24 & 220 Volt 
Automatische waterdruksystemen 

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

Kleurentelevisi e 
12/24/220 Volt; teletekst; multinorm 

Scheeps TV antenne s 
en toebenoren, o.a. masten, rotoren 

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

Scheepsverlichtin g 
Scheepsormaturen, TL-verlichting, 
navigotieveriichting, 
zoeklichten 

Installatiemateriale n 

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

HARINGVLIET BV 
ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 
Schiedamsediik 75a-7óa 
IverlengdeCoolsingel,bijmetrostationLeuvehavenl { ,. 

3011 EL ROHERDAM M 
010-4 123577 en 4129155 ^ 
Geopend van 8 tot 17 30, zoterdagsvonlOtot lSuur | 

R O T T E R D A M » 

I 1 

; 

i 

Uitgevoer d 
in staal ; 
rondspant , 
gejoggeld . 

Speelman s 
zeil/motorkotte r 
L.o.a. 10.50, 11.00 en 

12.00 m. 
Leverbaar in diverse 

zeil- en 
motoruitvoeringen. 

i 

; 

DE SCHEEPSBOUWERS BV 
Steurga t 3° 4251 NG Werkendam . Tel. 01835-3291 

m ALTEN A 
YACHTIN G B.V. 

ALL-ROUN D JACHTWERF EN SERVICEBEDRIJF 

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

met achterkajui t en open kuip , 
met of zonder flying-bridge . 

W 

Spoorhave n 3 . 4 9 3 1 BZ Geertru ldenber g 
Tel . 01621-12714 . 's Zaterdag s geopen d 



Blf ONS B 
KWALITEI T GEEN LUXE 

SEA RAY INTRODUCEERT D E 160 Bow RIDER, voor enthousiaste 
watersportliefhebbers is een 5 meter lange speedboat een leuke start. Wij zijn ervan overtuigd dat 
U, als U onze 160 Bow Rider eenmaal heeft gezien, niets anders meer wil t hebben. 

Stap eens aan boord en zie zelf wat moderne bouwers tegenwoordig te bieden hebben: de 160 
Bow Rider heeft standaard een integraal duikplatform, plus een teakhouten skiluik en is voorzien 
van de meest luxueuze vloerbedekking. Eenmaal achter het stuur gezeten in de, overigens perfect 
gevormde sportstoel, heeft U meteen een volledig overzicht over alle instrumenten in het ideaal 
ontworpen dashboard, waarin tevens een afsluitbaar handschoenenkastje en AM-FM radio zijn 
aangebracht. De met dikke vinyl beklede zitplaatsen blijvens zelfs comfortabel als ze nat zijn. 

U w Sea Ray dealer geeft U graag een demonstratie van de superieure prestatiekarakteristieken. 
Kom de 160 Bow R i d e ^ a uw eens bekijken. U ziet dan zelf 
dat topkwaliteit bij Sea Ray de norm is. 

If it isn't a Sea Ray, you've missed the boat.® 

Sea Ray Boats, Inc.. 2600 Sea Ray Blvd., Knoxville, TN 37914, USA. 
Sea Ray IntemationalTelex No. 6821300. Overal ter wereld verkocht. 

Impoii en distributie voor Sederland: Arie de Boom bv., 
A Brunswick Company 


