
LEVENSGEVAARLIJK E SKI-RACE 

GAS WERKT IN HET GENIEP 

TUMULT OM OOSTERSCHELDE 



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

NIMBUS 3003 CABINCRUISER LENGTE 9 20 M BREEDTE 3 20 M 

1 X VoLvo PENTA 

TMD41 143 PK OF TAMD 41 192 PK 

NIMBUS 2600 CABINCRUISER LENGTE 8 45 M BREEDTE 2 85 M 

1 X VOLVO PENTA TAMD 31 124 PK 

THE BEST, AND NOTHING BUT THE BEST. 

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

tel 020- 15 15 08 



WH.DENOUDENV gj 

wmüms 
VITUS INBOUWDELIN VOOR SCHICKMOIORIN 

UITLAATSYSTEMEN 
(van 40 tot 90 mm 0) 

FLEXIBELE KOPPELINGEN 
voor alle scheepsmotoren 

SCHROEVEN 
van 15 tot 200 mm 0 

WATERGESMEERDE 
SCHROEFASSYSTEMEN 
(voor assen van 25 tot 200 mm. 

W.H. DEN OUDEN N.V. • Fokkerstraat 571 • 3125 BD Schiedam • Tel. 010-4377700 • Telex 23470 • Telefax 010-4152634 
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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 . 

VICTRON 
LAOER/OIVIVORMER 
Type Atlas Combi. 
Professionele uitvoering. 
Uniek concept; 
12V. 25A. laadstroom (vol autom.). 
Omvormer 220V. 450W. continu. 
Omvormer 220V. 700W. max. ! 
Rendement (vollast) 82%. 
Compact formaat. 
KKK prjjs 1473.— 

NAVIGATIE 
• KOMPASSEN 
Plastimo Contest 100 schot 
Plastimo Contest 130 schot 
Plastimo Contest 130 beugel 
Plastimo Offshore 85 
Plastimo mini handpeil 
Plastimo Shark handpeil 
Autohelm digitaal handpeil 
Electronisch kompas 
• NAVIGATORS 
Philips AP-MK 4 
Navstar 2000-Satelliet 
Navstar 2000-Decca 
• MARIFOONS EXCL. ANTENNE 
Sailor RT-2048 1398 
Uniden MC-6700 BV 1098 
Shipmate RS-8100 (gratis antenne)1595 
Sailtron RT-2000 1198 
• DIEPTEMETERS 
Seafarer 501 389 
Seafarer 701 539 
Seafarer dig repeater 249 
NavicoDS-200 616 
Incastec mini 247 
Incastec echopilot 375 
Compact dieptemeter 695 
Plastimo Digipak S 599 
Autohelm Seatalk 756 

COMBI-SETS 
Plastimo Digipak CA 
Plastimo Digipak CW 
Autohelm Seatalk Tridata 1 
Autohelm Seatalk Tridata repeater 
• WINDMETERS 
Vet us 822 
Plastimo digit, handmeter 
Autohelm Seatalk inci masttop-unit 1 
Autohelm Seatalk VMG/Close hauled 
• STUUR-AUTOMATEN 
Autohelm 800 M 
Aulohelm 1000 f̂  
Autofielm 2000 M 1 
Autohelm 3000 M 1 
Autohelm 4000 M 1 

870 — 
870 — 
098 — 
612 — 

215 — 
240,50 
269,— 
571,— 

729,— 
995,— 
425,— 
275,— 
595,— 

225 
269 
310, 
196 
153, 
196 
284 

1598 

VEILIGHEID 
• RADARREFLECTOR S 
High Gam (hijsbaar) 149,75 
Diabolo reflector 409,75 
Plastimo joon 247,50 
Plastimo boei (div kleuren) 87,50 
Plastimo boeilicht 49,— 
Lavis veiligheidsgordel compleet 144,— 
Plastimo veiligheidsgordel (compi) 79,— 

SEVYLOR TX-280 TENDER 
280 X 130 cm. 300 kg. draagvermogen. 
Betrouwbaar fabrikaat (Zodiac groep). 
Gemaakt van Polytex. Zeer gunstig geprijsd. 
Eenvoudig op Ie bergen (lattenbodem). 
Compl.met grote pomp, peddels en opbergtas. 
Adviesprijs 900— KKK prijswinne r 750.— 

Ook Zodiac en Metzeler tenders 
n ons programma. 

Brittany anker 10 
Brittany anker 12 
Brittany anker 14 
Brittany anker 16 
Brittany anker 20 
Vetus RVS Asterix ankerrol 
Vetus RVS Obelix ankerrol 
Vetus RVS Francis ankerrol 
Vetus RVS Ed ankerrol 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

132, — 
162, — 
207,5 0 
229, — 
290, — 
192,5 0 
387, — 

97,7 5 
192 5 0 

HELLA AUTOIMATIC ACCU-LADER 
12V. 10A. effectlei. Electronisch gestuurd. Automatische 
laadstroom regulering. " — 
Hoge beveiligingsgraad.^-
Ivlet amperemeter en _ 
werklamp TUVenGS 
goedkeurmerk. - . , 
Kan onbeperkt - , « ' l | 
aangesloten blijven. « ' • " ' 
Adviesprijs 134— _ ' * " ^ ^ 
KKK prijswinner 105.— — -

TECHNIEK 
• VETUS HYDRAULISCHE 
BESTURINGEN 
MT-30 enkel 
MT-30 2e positie 
MT-45 enkel 
MT-65 enkel 
MT-80 enkel 
MT-110 enkel 
MT-140 enkel 
MT-45/140 2e positie 

1 ^ 
872,— 
967,75 

1563,— 
1861,— 
2159,— 
2221,— 
2659,— 
1256,— 

NITE OWL SCHIJNWERPE R 
Een miljoe n candl e power! ! 
Ongelooflijk veel licht. Superieure Amerikaanse 
topkwaliteit Practisch onbreekbaar ABS huis. 
Uitgebalanceerde handgreep^, -
Anti-verblindingsrand. / •  
Drijft-waterproof. 12V. 4A. i 
2.4 mtr krulsnoer. I 
Adviesprijs 295.— ' 
KKK prijswinner 235.— ' 

• LOGGEN 
NavicoDL-200 616,-
Plastimo Digipak L 599,-
Walker sleeplog economy 409,-
Compact log 695,-
Autohelm Seatalk 756 -

INTERIEUR 
• VERWARMING 
Wallas 1300 1237,— 
Wallas 1800 Sail 1805,— 
Wallas 2400 2015,— 
WebastoHLISD 1525,— 
Webasto HL32D 2085,— 
• KOKEN 
Eno 2-pits tafel model 248,50 
Eno2-pitscard model 284,25 
RVS 4-pits inbouw 445,— 
Eno 3-pits inbouw (emaille) 359,— 
RVS 3-pits l^obilife oven 1685,— 
Plastimo 2-pits oven RVS 875,— 
• KOELING 
Electrolux RM185-45 Itr 949,— 
Electrolux Rt^2210-60 Itr 1079 — 

Electrolux RM275-70 Itr 1275,— 
Electrolux RM212-60 Itr 815,— 
Electrolux RM400-100 Itr 1299,— 

Electrolux RB2195-54 Itr 1348 — 
Isostar Compact 2000-12V koelunit 1181,— 
Isotherm 3000-12Vkoelunit 2055,— 

ANKERS 
Brittany anker 3 5 kg 
Brittany anker 
Brittany anker 

kg 
kg 

57 75 
81 75 

104 — 

ZEILBESLA G 
• VAL/SCHOOTLIERE N 
Lewmar 6A 94 — 
Lewmar 7A 143,— 

Lewmar 8A 202,— 
Lewmar 16A 411,50 

Lewmar 24A 539,50 
• Lewmar 30A 625,75 

Lewmar 40A 726,25 
Lewmar 43A 1164,— 

Lewmar 16STA 591,50 
Lewmar 30STA 925,25 

Lewmar 40STA 1176,— 
Lewmar 43STA 1659,— 
Ook Enkes op voorraad 

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 010-4222650 

KOK 
SSSi 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden Prijzen mcl btw 
Speciale aanbiedingen geldig tot 1 7- 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 



spoRiBOor-cflvrffU M WIN 
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NIeuw-Loosdrecht . Eén van 
de bekendste watersportplaat-
sen van Nederland, gesitueerd 
in een schitterende, nog echt 
landelijke omgeving. 

In die unieke nautische 
ambiance is Pijl Watersport 
gevestigd, direct aan water en 
weg. 

Al enige decennia lang staat 
dit dynamische bedrijf bekend als het 
"Sportboot-Centrum van Nederland". Een bedrijf dat 
als een magneet sportbootliefhebbers uit heel Neder-
land - en daarbuiten - aantrekt. En daar zijn goede re-
denen voor ! 

Made in  USA 
Pijl Watersport heeft zich namelijk toegelegd op de 

verkoop en after-sales service van sportboten. 
En dan niet zomaar een assortiment! Het bedrijf 

aan de Loosdrechtse Plassen is exclusief importeur 
van de crème de la crème op sportbotengebied. 
Gebouwd in de USA, het land dat op dit specifieke 
terrein al vele topwerven biedt. Daaruit maakte Pijl 
Watersport een eigen, vakkundige selectie. 

Men behoeft beslist geen kenner van het boten-
vak te zijn om te kunnen constateren, dat het hier om 
excellente produkten gaat. Produkten die worden 
gemotoriseerd met inboard-outboard units, die 
wereldwijd gezien worden als de absolute top in hun 
klasse. Met andere woorden: de boot-motor combina-
ties die u in de showrooms van Pijl Watersport 
aantreft kunnen de toets van elke kritiek glansrijk 
doorstaan 

After-sales  service 
Uiteraard telt bij de aankoopbeslissing van een 

sportboot van klasse primair mee, in hoeverre en in 
welke mate een leverancier after-sales service kan 
leveren. Pij! Watersport heeft van .meet af aan 

gezorgd voor all-round service faciliteiten: een 
werkplaats met de meest geavanceerde electroni-
sche meetapparatuur, een inpandig testbassin, een 
hypermoderne railkraan-installatie, een zeer complete 
onderdelenvoorraad. 

Op het punt van automatisering is het Sportboot-
Centrum van Nedertand uiterst up-to-date. Mocht men 
overwegen om het nieuwverworven bezit - stan-
daardmatig toch al indrukwekkend uitgerust met 
allertei comfortvoorzieningen - te verrijken met extra 
accessoires: in de weivoorziene scheepswinkel kan 
men een geweldige keus doen uit het beste wat de 
markt te bieden heeft. 

Wil men de sportboot ook op ander water gaan 
gebruiken: Pijl Watersport kan u wat trailers betreft 
optimaal adviseren. En stap ook eens binnen in de 
wereld van het waterskiën. Als specialist brengt men 
hier het summum op het gebied van waterski's, 
pakken, vesten en waterski-accessoires. 

Het assortiment 
Het zal niet gemakkelijk zijn om een keus te doen 

uit het altijd zeer brede assortiment sport-boten. 
Stuk voor stuk betaalbaar, van flitsende racers tot ̂ ÊS^^ 

comfortabelegezinsboten. Gemaakt door | M 2 # ^ # | j | y A # 
wereldbekende topfabnkanten. STERN DRIVES & INBOARDS 

Gemotoriseerd door krachtige inboard-
outboard units of betrouwbare buitenboord-
motoren van gerenommeerde 
merken, zoals 

MerCruiser, 
Mercury en 

Yamaha. 
Kortom, het 

aanbod is totaal 
en compleet. 

En altijd: het beste dat 
de wereld-markt te bieden 
heeft. 

M/ 
Het beste  is  nog  niet  goed  genoeg. 

Nieuw-Loosdrechfsedijk 217-220, 
1231 KV Nieuw-Loosdrechf (Boomhoek) 

Telefoon 02158 - 1638, Telefax 02158 - 6793 
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ALLES VOOR 12 & 24 VOLT 
voo r scheepvaar t & waterspor t 

O.A. 

SALORA 
KLEUREN TV. 

12-24 VOLT 
ZEER LAAG STROOMVERBRUIK. 

OOK AA N TE SLUITEN OP 220 VOLT 
DIVERSE UITVOERINGEN. FOLDERS OP AANVRAAG . 

DEMONSTRATIE IN ONZE SHOWROOM. 

HARINGVLIET BV. 
E L E K T R O T E C H N I S C H E H A N D E L S O N D E R N E M I N G 
Schiedamsedi|k 75a - 76a 
verlengde Cools ngel b | metrostat on Leuvehavenl l i I 

3011 EL ROHERDAM * 
010-4123577 en 4129155 3eopend van 8 tot 17 30 zaterdags van 10 tot 13 uur | 

R O T T E R D A M , 

DE GROOT 
MOTOREN 
Een vertrouwd adres voor 
jacht- en scheepvaart. 

Nieuw in ons leveringsprogramma hebben wi) een 
degelijke en betaalbare generatorset opgenomen 

5 kVA 

Inbouw mogelijk 

Technische gegevens 

Mitsubishi 2 cilinder 
dieselmotor 
watergekoeld 
Marcon generator 
1 fase of op 3 fasen 
Automatische afslag 
op temperatuur en 
oliedruk 
Totale lengte 920 mm 
Hoogte 650 mm 
Breedte 420 mm 

In 3 verschillende uitvoeringen leverbaar 
- kielkoeling 
- interkoeling (origineel Bowman) 
- radiateurkoeling 

Totaalpr i j s vana f f 6400 , - ex . B T W 

DE GROOT MOTOREN 
Industrieweg 25 - 3361 HJ Sliedrecht Telefoon 01840 18938 

OOK IN UW SCHIP EEN 
^[«U M*vHï ^ 

VAN HOUWELING KPM 
Het gemak van een eigen onafhankelijk stroom-
net aan boord heeft een nieuwe dimensie gekre-
gen Houwelmg KPM heeft voor elk schip een 
kompleet 220/24/12Volt systeem Altijd automa-

tisch stroom be-
ll schikbaar feilloos 
r m en zonder lawaai 

• Victron acculaders, omvor-
mers en omschakelautomaten 

• Westerbeke aggregaten 
^Vakkundige installatie 

ŜS 1 ^Service waar u stil van wordt 

® 

Vraag dokjmentatie en advies 

HOUWELING 
specialisten m energietechniek 

Teylingerkade 10 2361JN Warmond tel 0171119315 

YEELZIJDIGHEIDB 
EN KWALITEI T 
MET HORA ^ 
SCHEEPSRAMEN 

aluminium en messmgprofiel 

m iedere gewenste afmeting 

diverse glassoorten en dikten 

optimale service en garantie 

35 (oar ervaring m de gehele scheepvaart 

vraag vri|bli|vend gratis documentatie 
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Jacabo 
MOTORJACHTE N 

Leverbaar van 9.25 - 20.00 meter, 
in diverse stadia van afbouw. 

Jansen Jachtbou w 
Papendrech t ïxv. 

Rosmolenweg 5 - 3356 LK PAPENDRECHT 
Telefoon: 078 - 151370 of 010 - 4340193 

ECHT WIJZ E 
SCHIPPERS DRUKKE N 

OF DRAAIE N 

050-18 02 48 
Of vullen de bon in! 
Dan krijgen ze het beste op 

het gebied van pleziervaart-
verzekering. Niet alleen aan-

trekkelijke lage premies, maar 
vooral ook uitstekende voor-

waarden. Want wijze schippers 
weten dat snelle afhandehng van 

averij en een persoonlijke betrokken-
heid pas écht inhoud aan een polis 

geven. 

Daarin kunt u onvoorwaardelijk rekenen 
op 'De Onderlinge Vriendschap' 
(DOV). Al meer dan 150 jaar ervaring 
in de complete binnenvaartverzeke-
ring. Waarom zou ü daar niet wel bij 
varen? 
Bel nu of vul de bon in voor snelle, 
prettige informatie. 

Naam: 

ÓDU 
-A Onderhnge Scheeps-

verzekenngsmaatschappij 
COMPACT 'DE ONDERLINGE 
VRIENDSCHAP' WA 
Kianeweg 91 
9718 JL Groningen 
Telefoon 050-180248 

Ik wil graag meer weten ' 
van uw pleziervaartverzekering. 

Maak mij wijzer. 

m/v 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

In open envelop zonder  postzegel zenden naar: 
I  DOV, Antwoordnummer 636, 9700 VC Groningen. 
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HOLLAÊÊ) 

KOMPASSEN EN AUTOPILOTEN KOOPT U NATUURLIJK BIJ DE 
SPECIALIST. NEDERLANDS FABRIKAAT, DUS SNELLE SERVICE EN 
ADVIEZEN VAN SPECIALISTEN. STEEDS ZIJN ONZE PRODUCTEN IN 
TESTEN ZEER GOED NAAR VOREN GEKOMEN. 

NIEUW: digitaal kompas type Pacific 002 
groot duidelijk afleesbaar display 
eenvoudige montage 
compensatie door de eigenaar zelf uit te voeren d.m.v. 
veldsterkte meting. 

Bel ons daarom voor informatie . 

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

b.v. jachthave n 
h. geijsma n 

Ligplaatsen , ideal e watersportmogelijk -
heden direk t aan de Briels e Maas, 
surfe n op het Oostvoorns e meer, het 
maasvlaktestrand , 18 hole s golfbaan , 
vermaar d duingebie d en natuurlij k dat 
alles op en in de naast e omgevin g van 
JACHTHAVE N H. GEIJSMAN 
Zanddij k 5 (Briels e meer) 
3233 XJ Oostvoorn e 
Tel.: 01815 - 31 92. 

* onderhou d 
* occasion s 
* watersportsho p 
* winterbergin g 
* botenlift , antifouling-servic e 

WAÏÏRSPORTER J A T DACHT 
UVAN WATER IN DE BOOT. 
MAAR DAN WARM? 
GIMEG biedt u de mogelijkheid van warm water in de 
boot. Met een speciale geiser op flessegas. In kombinatie 
met een pomp en een fraaie kraanset geniet u ineens van 
zoveel meer komfort. Aan boord van uw schip, maar ook 
in de caravan of camper. En de betrouwbare GIMEG 
garantie staat borg voor de veiligheid en kwaliteit. 

WATERSPORTERS» KAMPEERDERS» HOBBYISTEN» 
VAKMENSEN » DOE-HET-ZELVERS 

KIEZEN VOOR DE BETROUWBAR E KWAUTEIT VAN GIMEG 
BEL VOOR GRATIS KATALOGUS 
GIMEG biedt 1001 artikelen en accessoires voor de watersporter, 
kampeerder, hobbyist en vakman. U vindt ze in onze katalogus op zak-
formaat, waarin ook prijzen en verkoopadressen vermeld staan. 

Bel voor toezending van deze katalogus de GIMEG konsumententelefoon 
03406 - 63357, op werkdagen van 15.00 - 17.00 uur. 

GAUTZSCH GIMEG B.V. Postbus 65, 3454 ZH DE MEERN. 

km 

1^ „ ^  Riiwaï V^^' ^  • ^ ^ | H ^ ^ ^ 

GIMEG 

DE MEERN 
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Yanmar Scheepsdiesels : écht e krachtpatsers ! 
YANMAR scheepsdiesels zijn stille, soepel draaiende krachtpatsers. 
Voor zeil- en motorjachten, van 9 tot 34 pk met saildrive en tot 140 pk met keerkoppeling. 
YANMAR scheepsdiesels zijn zeer slijtvast, door gebruik te maken van de modernste 
materialen. Door plaatsing van bijna alle komponenten aan de voorzijde. Is het 
onderhoud minimaal. 
YANMAR scheepsdiesels staan op eigen ontwikkelde rubber dempers, een uniekê  
oplossing voor soepel en stil draaien. 

Verrassen d nieuws van YANMAR: 3-CYLINDER DIESEL BUITENBOORD MOTOR! 

YANMAR scheepsdiesels 
zijn gering van afmeting, 
door hun uitgekiende 
ontwerp levert dat al gauw 
een ruimte bespanng op 
vanlO-30%. 

RX NAVIGATOR 
• werkt op het Dacca systeem • 4-kanaals 
ontvanger • duidelijk afleesbare display •  
geheugen-chip voor drie maanden •  
spatwaterdichte behuizing • 100 
programmeerbare waypoints • integreerbaar 
met de RX Supervisor • geleverd met antenne 
en 18 mtr. katjel • functies o.a.: cross track 
error, course to steer, koers en snelheid over de 
grond. 1 jaar garantie | _ - , g5Q^_ . ^^^^^ ^ 

RX SATNA V 
• 100 programmeerbare waypoints • duidelijk 
afleesbare display • geheugen-chip voor drie 
maanden • spatwaterdichte behuizing •  
voorzien van: racetimer, man-over-board •  
routeplanning: 10 routes van 25 waypoints elk •  
integreerbaar met de RX Supervisor • geleverd 
met passieve antenne en 6 mtr. kabel • 1 jaar 
.arantle ^_ 2 4 9 5 ^ . 

incl. b.tw. 

RZ YACHTING 
NAUTISCHE APPARATUUR 

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

SERVICE DEALERS Qebola - Meppel 05220-56580 • Navco - Lauwersoog 05193-9239 
• A M L -BfUinisse 0113-1822» 
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RUDDERSAFE 
aanzienlijk verbeterde 

bestuurbaarheid bij lage snelheden 

optimale 
manoeuvreerbaarheid 
b)j gennge 
vaarsnefheden 
Sterk verbeterde 
koersstabtlttert 

Beschermende 
functie bij het 
achterurtvaren 

Eenvoudtge montage 

Mmimaal onderhoud 

m BRyLINER 

RUDDERSAFE 
HET ROER VOOR BUITENBOORDMOTOREN 

EN HEKAANDRIJVING! 

HAVECO 
Postbus 270 - 1180 AG Amstelveen - Tel 020-43.21.37 

HOLLkN D SPORT BO>1T CENTRE 
/1MSTERD4M 

109B KG Amsterda m • Zuidarzeewe g 2 • Tel 020 947527 • Telefax 020 6684S49 

Supe r Favorit e kruise r 
13.50 X 3.80 m. LAAT 

MAAR 
VAREINL. 

Onze kruisers zijn S ' Ï ! f " ^ j ^ ^ * " wens 
berekend op L f f l i [ o m o U t ^ | ^ 
optimaal vaarcomfort Ze zijn perfect 
uitgevoerd, hebben talloze opties, waar 
onder twee bovenwaterlijn toiletten, een 
prachtig teakhouten voor- en achterdek 
met een groot zwemplateau enzovoort 
Ze zijn leverbaar m diverse maten, van 
8 50 tot 18 00 meter 
Laat ze maar varen, deze schepen 

Jachtwer f D. Mulde r 
Frans Halsplantsoen 6 - 2251 XJ Voorschoten 

Telefoon 01717-2325 - bgg 3924 
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11.20 

11.40 

12.60 

13.80 

16.60 

TE KOOP 
KLAASSEN-VLE T 

X 3.70 m l x 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.35 m l x 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.70 m 2 X 

SUPER VAN CRAFT 
X 3.90 m 2 X 

SUPER VAN CRAFT 

Daf105 pk 

Daf 105 pk 

Daf105 pk 

Daf116 pk 

X 4.60 m 2 X Volv o MD 70 

JACHTWERF 

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

Tel . 0 1 7 1 7 - 5 8 13 

. B.V. 

SPSyslems* 
EPOXYSYSTEMEN 
SPECIAAL VOOR 
DE JACHTBOU W 

SP EPOXYLIJMEN zijn: 

• KLEURLOOS EN VERWERKBAAR VANAF 7° 

• SPLEETVULLEND, ABSOLUUT GEEN KRIMP 
NOCH VERGLAZING 

• WATER- EN DAMPDICHT 

• GEEN VRIJKOMENDE KWALIJKE DAMPEN 

• LIJMT HOUT, POLYESTER, STAAL, 
ALUMINIUM EN BETON 

• IDEAAL VOOR NIEUWBOUW, REPARATIE EN 
RESTAURATIE 

• ADVIEZEN EN DOCUMENTATIE: 
Onze jarenlange ervaring staat ter beschikking 

Jachthaftnbedrijf Jan Dekker 
OIEMERZEEDIJK 3 1095 KK AMSTERDA M TEL.: 020-6652452 
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Qhjm 
I  *AGENT PEDRO BOAT BELGI Ë 

Wij  vieren ons 

éénjarig bestaan! 
Ter  gelegenheid hiervan geven 

wij  op alle reserveringen 
VÓÓR 30 juni 1989 

10% KORTING! 

verhuurt kompleet uitgeruste 
motorjachten, in België. 

Ideaal voor bootvakanties met 
familie, vrienden of collega's... 

Iets om te doen!!!!! 

Ligging aankomst en vertrek: 
Gent Centrum Yachting Club 
Brugwachtershuisje St. Agneta 
Coupure Lindenlei 
9000 GENT 

Green Waterway Holidays N.V. 
Oudstrijderslaan 5 
8200 Brugge 
Tel. 09.32 50/384529 
Fax 09.32 50/384629 

*v^ _:k. 
^aEF% 

NIEUW ALTENA YACHTING 
presenteert; 

46' SEDAN 

1 t 

Érfir"-
iSlr^^^ H 

4 30 X 1 30 - 185 HP 

Dit schip IS speciaal ontworpen voor gebruik op open water 
en kan in meerdere uitvoeringen worden geleverd. 

Ook bouwen wij nog onze bekende Backdeck kruisers! i 

Alten a Yacht in g BV 
Spoorhaven 2, 4931 BZ Geertruidenberg, Holland 

Telefoon- 01621-12714. Fax: 01621-22469 

Wereldklasse Uit Amerika: 
De Stijlvoll e Nieuwe Motorjachten 

Van Hatteras 

Kom kijken in Aalsmeer, naar de splinternieuwe 

HATTERA S 54' 
demo-motorjacht - pn 1988 - 2x 720 s.h.p. diesel 
G.M. 8V-92TA - 60 uren - cruise speed 18 knts - onan 
20 Kw - 3 dubbele cabines - airco - micro-wave -
vaatwasmachine - wasmachine + droger - all-over 
stereo - eiektrischc davit - zwemplatvor.m J- ladder en 
veel extra's. 

Als Benelux alléén importeur bieden wij dit jacht aan 
tegen de zeer gunstige prijs van US$ 800.000,-. 
Voordelige financiering is mogelijk. 

ALBATRO S DIV . CEMAX WATERSPORT B.V. 
Jolwegll, 1435 KR RIJSENHOUT Postbus 272,1430 AG AALSMEER 
Telefoon 02977-27 77 7 — Telex 13691 alba nl — Fax 02977-42 20 7 
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LEEN NU GUNSTIG 

lBiBlQ@LBlB j 
WONINGVERBETERIN G 1 

BOOT/CARAVA N 1 

netto in 

10 0 0 0 , -
20 0 0 0 , -
25 0 0 0 , -
40 0 0 0 , -
60 0 0 0 , -

96 

1 5 1 , -
3 1 2 , -
3 9 2 , -
6 2 5 , -
9 4 1 , -

120 1 
mnd I 

1 3 2 , -
2 7 4 , -
3 4 4 , -
5 4 8 , -
8 2 5 , -

1 PERSOONLIJK E 1 
1 LENIN G 1 

netto in 
handen 

8 0 0 0 , -
15 0 0 0 , -
20 0 0 0 , -
25 0 0 0 , -
40 0 0 0 , -
60 0 0 0 , -

48 
mnd 

2 0 6 , -
3 8 4 , -
5 1 5 , -
6 4 5 , -

1 0 3 0 , -
1 5 4 8 , -

60 
mnd 

1 7 3 , -
3 2 3 , -
4 3 3 , -
5 4 2 , -
8 6 6 , -

1 2 9 4 , -

effectieve rente vanof 11 2 % 

SLUIT NU UW DOOKLOPENO KREDIET OVER TEGEN EEN VOORDELIGE RENTE! 

Snelle en discrete 
afwikkeling 
(binnen een dag) 
Geen informatie 
bi] werkgever 
Lopende leningen 
geen bezwaar. 

D O O R L O P E N D KREDIE T 

netto in 
handen 

8 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
15 0 0 0 , -
25 0 0 0 , -
40 0 0 0 , -
50 0 0 0 , -

rente + cfl 
per maand 

1 6 0 , -
2 0 0 , -
3 0 0 , -
5 0 0 , -
8 0 0 , -

1 0 0 0 , -

theor 
loopt 

67 
67 
67 
67 
6 6 
6 6 

eff 
rente 

11.2 
11,2 
11,2 
11,2 
10,9 
10,9 

rente ] 
p m J 

0,89 1 
0,89 
0,89 
0,89 
0,87 
0,87 

NIV O 
Distovro 

belvooreen 

Vriie besteding 
van fiet geld 
biiv. caravan, auto, 
meubels of 
woningverbetering. 

N I V O D I S C O N T O B V E M M A S T R A A T 7 - 7 A 

8 0 1 1 A E Z W O L L E (dagelijk s van 9 .00-21.00 uur ) 

Mercury Marine, sinds 50 jaar innovatief fabrikant vai 
Mercury en Manner outboard- en Mercruiser-inboard 
motoren, introduceert de nieuwe serie QUICKSILVER 
scheepsgeneratoren. 

KompaHt,  fluisteren, 
trillingvrü,  betrouwbaar! 
Deze generatoren vertegenwoordigen een nieuwe generatie, waarin 
al uw wensen en eisen standaard zijn ingebouwd: 
• Bijzonder kompakte afmetingen: vanaf L x B x H = 72,7 x 47,6 x 
58,4 cm. • Standaard gesloten koelsysteem • Geïntegreerd uitlaat-
spruitstuk/warmtewisselaar • Betrouwbaar bij hoge lucht- en 
watertemperatuur • Tnllingdemping door stootrubbers • Geluid-
demping op de luchtinlaat • Automatische begrenzer van de 
stroomspanning • Optimale corrosieprotectie • Quicksilver 
scheepsgeneratoren zijn verkrijgbaar als 4,6.5 en 8 kW benzinege-
nerator en als 8 kW dieselgenerator. 

Quicksilve r Generato r Stations : 
Jachtwerf Arie Wiegmans, Breukelen, tel. 03462-61574 - E.W. Onessen B.V., Amsterdam, 
tel. 020-151508 - Wim Gons Watersport, Tolkamer, tel. 08365-1692 - Tech. Bedrijf 
De Schiffart, Grouw, tel. 05662-1388 - Rowi Watersport Service, Bruinisse, 
tel. 01113-2195 - Jachtwerf Snijders, Maastricht, tel. 043-633034 •  

Watergeus Zwartsluis B.V., Zwartsluis, tel. 05208-67772 
Dokumentatie en informatie 
Marine Power Nederland 
Postbus 22 
2380 AA Zoeterwoude 
telefoon 071 89 68 00 

auicKsiu^a 
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NEDERLAND S GROOTSTE MOTORBOO T LEVERANCIE R 

Saga 20 afm. 6.10 x 2.20 x 0.70 m. 

Boomcruiser38 Ne\\ LineS afm 11 40x 3/:> m (staaj) 
Boomcmiser 51 New Line<B afm. 15.45 x 4.54 m. (staal) 

Reagen 35 PR afm 11 25x391 m. 
Reagen 13 PR afm 1195x4.22m. 
Reagen 46 PR afm 15.00x4.85m. 

Scand 25 Classic afm 7.62xZ87m 
Scand 7100 Dynamic afm 7 57 x Z49 m 
Scand 7800 NauOc afm 7 80 X 285 m 

Marex 21 Flexi afm. 6 45 x Z36 m. 
Saga 27 C afin. 8.15 X175 m. 

Saga 25 CC aftn. 7« X 2.75 m. 
Saga20ata 6.10 x 2.20 m 

UIT VOORRAA D LEVERBAA R 

GEBRUIKTE - EN DEMOBOTE N 
Saga 20, div. uitvoeringen v.a. f. 20.000,-

Saga27-AC div. uitvoeringen va. f. 45.000,-
Arendalsnekka, 6.40 x 2.20 m., 20 pk Bukh f. 25.000,-

Marco 810 AK '80,50 pk Renault f. 49.500,-
Karawi 710 MS Volvo diesel kompleet f. 30.000,-

Dehler Vananta 65 '77, zeer mooi, kompleet f. 17.500,-
Saga 24, 77,7.45 x 2.75 m., 20 pk Bukh f. 45.000,-

Windy 26 '82,62 pk Volvo diesel f. 69.500,-
Joda 8100 '81,33 Yanmar diesel f. 69.500,-

Drago 490, '86, mooie sportboot, Yamaha f. 14.500,-
Saga 35 '82,2 x 51 pk Perkina f. 120.000,-

Inter 630 de Luxe, 20 pk Mercury f. 12.500,-
Div. Scand-Boats Demo schepen. 

Boomcruiser 35 New Line ® afm. 10.40 x 3.60 m. (staal) 

M 

Scand 29 Baltic afm. 8.80 x 3.28 m. 

DQARNSTREAMB V 

Saga 27A afm. 8.15 x 2.75 m. 

Vervangende onderdelen w.o. cabnoletkappen 
van vele Noorse spitsgatters Nidelv, Joda, Marex, 
Hanto, Riser, etc. uit voorraad te leveren. 
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. 

Wjitteringswei 11-13,9011 WJ Irnsum, tel. 05660-1435/1764, fax: 05660-2244. (Vestiging Randstad) Plantage 33, 2377 AA Oude Wetering, tel. 01713-16250.' 

arie wiegmans SOIEENDUK 6, BREUKELEN 
TEL. 03462-61574 
WEEKENDS GEOPEND! 
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IMPORTEU R VOOR NEDERLAND POWERED BY-

EUROBOOT JAN BARENS B.V. rriTTLflTOT i 
BEATRIJSSTRAAT 73,3021 RC ROTTERDAM TEL 010-4773866 FAX 010-4760862 [ STERN DRIVES & INBOARDS | 

Een komplet e lij n Instrumente n en Stuurautomate n 

Betaalbar e kwalitei t van NAVICO 

1 Stuurwielautomaat 

Helmstokautomaat 

Dieptemeter 

v.a. 

v.a. 

f 

f 

f 

1345,-

695,-

395,-

Log v.a. f 495,-

Windmeetinstallatie f 1325,-

boo t electr o 

Prijzen zijn inklusief BTW 

Wilt u meer informatie of het adres van een dealer bij u in de buurt 
bel of schrijf even naar ^ ^3^ gQQ-p ELECTRO BV 

POSTBUS 199 - 3620 AD BREUKELEN 
TEL. 03462-65514 - FAX 03462-65595 
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de theori e en praktij k van 
^̂de waterspoitiKiiŝ ^ 

e s * * 

/ / T f ijk, verzekeren lijkt een vak te zijn van koele, 
^^J kille cijferaars. En, laten we eerlijk zijn, 

zonder die cijfers gaat het niet. Bij Diligentia is 
dat echter maar de helft van het verhaal. Wil je 
namelijk een maatadvies geven en dat wordt ons 
in de praktijk van alle dag voortdurend gevraagd, 
dan moet je - vinden wij - ook het nodige weten 
van die praktijk van het varen. Vandaar dat we 
als watersporters in hart en nieren ons buro maar 
al te graag verruilen voor de "broodnodige" 
praktijk. Indien u dat wenst mag u een beroep op 
ons doen om bij voorbeeld bij u aan boord uit te 
knobbelen wat voor u de ideale Watersportpolis® 
is. Een goed en welverzekerd vaarseizoen 
toegewenst'. 

De >Afetersportpolis 

Diligenti a van 1890, 
De Noord - en Zuid -
Hollandsch e Lloyd . 
Telefoon : 020-5462290 

Maak mij een aanbiedin g voor De Watersportpoiis® : 

Naam 

Adres 

J. Dudok van Heel 
Inspekteur 

J.M de Groot 
Inspekteur 

Postcode/Woonpl 

Telefoon 

Motor/Zeiljacht* Type Zeevaart ja/nee* 

Motor mbouw/aanhang/Z-drive*, Brandstof benz / 

diesel*, PK 

Afm X X Bouwjaar 

Nipiiwhnjjwwaarde f . 

Verzekerde/Dagwaarde f . 

No-claim nu 

Huidige verzekeringsmij 
* Doorhalen wat met van toepassing is In ongefrankeerde enveloppe 
zenden aan Diligentia, Antwoordnummer 2836 10OG PB Amsterdam 
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OP VAKANTI E MET EEN 
INGEVAREN JACH T VAN LENGERS 

Neptunu s 133 ex BTW f 485.000,-
1987 13 30 X 4 00. 2 X 250 pk G M 
Turbo De mooiste 133 ooit geb (N) 

Neptunu s 131 f 275.000,-
1977. 13 30 X 4 00, 2 X 192 pk Volvo 
Penta. TAMD 60 A. Vuilwatertank. 
getint glas. radar, zeer kompleet (N) 

Scand 29 Balti c 1159.500,-
1984. 9 00 X 3 10. 129 pk Volvo Penta 
TMD 40. keerkopp . mant. Decca Nav, 
ketel verw (A) 

Friboat s MY f 275.000,-
1975 1500x430,2x140pkAifo,gene-
rator, teakdek. in '89 geheel geschilderd 
en gestoffeerd Schip verkeert in per-
fecte staat (A) 

Valkkruise r Op aanvraa g 
1988 12 00 X 3 85. 2 X 150 pk Volvo 
Penta TD. origineel werf, teakdek 3 
hutten, radar. AP staat van nieuw (N) 

Rekere36 ' ex B.T.W. f 239.000.-
1987. 11 07 X 3 60. 30 pk Yammar. 
Satelliet nav teak kuip (A) 

Lowlan d Princes s f 225.000,-
1978 12 80 X 3 80 2 x 105 pk Volvo 
Penta D. alum ramen, teakdek. perfec-
te staat (A) 

Condo r f 189.000,- (A) 
1983.11 60x 3 85,120pk Daf. boegschr 
10 pk. douche, marif veel extra's 
Wordt geheel geschilderd opgeleverd 

Combinati e kruise r t 185.000,-
1979 12 50x3 70 2x100 pk Daf boeg-
schroef, teakdek. alum ramen, radar 
auto pilot (N) 

Porsiu s 42 f 175.000,-
1973. 13 00 x 3 95 120 pk Volvo Penta 
boegschroef, teakdek, aggregaat hydr 
stabilisator, zeer compleet schip m 
zeer goede staat 

Valkkruise r f 169.500,-
1981 1160 X 330 120 pk Daf 575, 
boegschroef, alum ramen teakdek. 
douche 2 hutten m z goede staat (N) 

Neptunu s 107 Twin f 137.500,-
1977 10 70 X 3 40. 2 X 135 pk Fiat Aifo. 
nieuwe stoffering, douche, i z g st (N) 

Cruisemaste r f 115.000,-
1983 8 50 X 3 30, 2 X 132 pk Fiat Aifo 
radar autopilot zeerveel extra s dege-
lijk en stoer schip (N) 

Steurgatkruise r f 97.500,-
1976, 10 50 X 3 30. 85 pk Mercedes 6 
cyl . alum ramen, douctie. schuifd (N) 

itJ=iS 
u., .. 

V 

w:r^ 

Waalvle t f 89.000,-
1977. 10 30 X 3 20. 72 pk 6 cyl Perkins 
D boegschr . ketel verw .open kuip (A) 

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

Aquanau t 880 GSOK f 85.000,-
1980. 9 20 X 3 05 62 pk Peugeot, boeg-
schroef, ketel verw . marifoon '80 (A) 

LENGER S 
YACHTIN G 

NIGTEVECHT Motorjachte n 
Princes s 37, 11 25 x 3 90 2 x 120 Ford Mermaid f 229.000,-
Tjeukermeerkruiser , 13 75 x 3 70. 2 x 124 pk V P Turbo ( 225.000,-
Valkkruiser , 13 00 x 4 10. 120 pk Daf f 185.000,-
Universa l Trawle r 40, 12 50 x 3 85. 120 pk Ford ( 185.000,-
Kompiakotter , 11 25 x 3 65. 100 pk Ford Lehman f 179.000,-
Combinatiekruiser , 12 50 x 3 85. 120 pk Volvo P f 175.000,-
Hewi Trawler , 11 70 x 3 65 120 pk BI 6 cyl I 139.500,-
Neptunu s 107, 10 70 x 3 40. 106 pk Peugeot I 115.000,-
De Jon g Motorkruiser , 13 75 x 3 45. 120 pk Hunth f 107.500,-
Fairlin e 32 Phantom , 9 80 x 3 30 2 x 85 pk Volvo P 1 99.500,-
Pedro 9.50, 10 00 x 3 30. 106 pk Volvo P f 92.500,-
Kok Vlet , 9 00 X 3 00 72 pk Ford D 1 89.500,-
Super Favaill e kruiser , 10 70 x 3 10 92 pk Peugeot 1 89.500,-
Cupid o de Luxe , 10 50 X 3 40, 72 pk Perkins f 77.500,-
Ameral , 12 00 x 3 65, 2 x 145 pk Perkins f 75.000,-
Succeskruiser , 8 60 x 2 90, 40 pk Mercedes f 32.500,-

ALKMAA R Motorjachte n 
Kompie r kruiser , 14 00 x 4 00. 2 x 105 pk BMC f 115.000,-
Heyblomkruiser , Open kuip. 10 60 x 3 35. 60 pk Arona f 99.000,-
Molenkruiser , 11 00 x 3 40. 105 pk Daf f 89.000,-
Bestevae r OK, 9 60 x 3 00. 50 pk Status Marinus f 77.500,-
Trekschuit , 12 00 x 2 70. 20 pk lister. 4 si pi f 59.000,-
Valkkruise r Sport , 9 00 x 3 40. 40 pk Mercedes D f 49.000,-
Amari l kruiser , 9 00 x 3 00 92 pk Peugeot D f 39.000,-
Cascaruda , 8 30 x 3 00 40 pk Peugeot D I 29.000,-
Waalwij k kruise r AU, 8 50 x 3 00. 90 pk Mere D f 29.000,-
Sleepboot/Duwer , 6 50 x 2 50. 52 pk Status Marinus f 29.000,-
Waterland , 7 00 x 2 60 38 pk Ford f 22.500,-
Glastro n Carlson , 5 40 x 2 44. 285 pk Rover f 14.900,-

ALKMAA R Zeiljachte n 
Noray 38, 11 58 x 3 58. 23 pk Volvo Penta D f 145.000,-
Phanto m 35, 10 65 x 3 25. 19 pk O. '81 f 129.000,-
Zeester , 9 00 x 3 00, 15 pk Mitsubish i f 59.000,-
Zeeschouw , 8 50 x 3 20, 40 pk Volvo Penta D t 49.000,-

NIGTEVECHT, Vreelandsewe g 11-13, 02945-3102 
ALKMAAR , Kraspolderwe g 2, 072-120875 

Bemiddeling/Inruil/Financiering/Verzekerin g 



MOTORBODT 

7e j aa rgang, n u m m er 6 
j u ni 1989 

Maandblad \oor de kleine 
motorvaart onder \erantwoor-
deli|kheid \ an Wil Horsthuis 

(joudsesingel 86 
5011 K D Rotterdam 
Telefoon 010 4 1 2 D 7 08 
Posta;iro 57 65 57 
Nederlandsche Midden-
standsbank rekening-
nummer 69 47 lo 085 
België postrekening 
000-1439291-05 

Adv iezen 
Pim korver 

Medewerkers 
I to I C apit, 
I uitenant ter zee 
W J J Geneste 
(Koninklijk e Marine), 
J Hoebe (leraar radio-afdeling 
Hogere 7ee\ aartschool 
Rotterdam), 
Ben Levie, 
Frans Loos, 
Dag Pike, 
Ben % an Rosendaal, 
Gerda Stoorvogel, 
C Voest, 
P H van der Weel, 
S Zeeman (KNZHRM ) 

Basis vo rmgev ing 
Henk de Brum, gvn, 
I piden 

Adver tent ie-exp lo i ta t ie 
Publiciteitsbureau 
I eeuwenbergh b v 

(Bob den Haring en 
Frank van Gils) 
Postbus 139, 
2170 AC Sassenheim 
Telefoon 02522-19023 

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

Druk 
Drukkerij Wyt & Zonen B V 
Rotterdam 

18 
Bep>erkingen dre igen op 
Oos te rsche lde 

22 
G as werkt in het gen iep 

24 
K o l o m H o u w i nk 

26 
Proefvaart A g d er 840 

30 
De V aar rege ls (1) 

32 
R a mp op E e ms 

34 
T e st 9,9 pk bu i ten-
b o o r d m o t o r en 

38 
N i e u we mo to rbo ten 

39 
M o t o r b o o t k r a nt 

44 
Techn i sch adv ies 

47 
Zee land in trek bij 
m o t o r v a a rt 

48 
M a r k e rs k lede rd racht m a ar 
ook j ogg ingpak 

50 
E W D n e s s e ns passie voor 
sne l va rende bo ten 

54 
M et een kuster t je om de 
noo rd (7) 

58 
Gids voor gebru ik te 
m o t o r b o t en 

58 
Elekt r isch va ren 

60 
Snel le m o t o r v a a rt 

62 
W a t e r s p o r t b o e k en 

63 
Scheepvaa r tbe r i ch ten 

Uitzich t 

Ongeveer een jaar geleden 
overvoer het Nederlandse 
binnenschip Iduna op de 
Eems een Westduits motor-
jacht De twee echtparen, die 
aan boord waren van de mo-
torboot kwamen daarbij om 
het leven Ondanks het on-
derzoek dat de raad voor de 
scheepvaart in Emden naar 
het ongeluk heeft ingesteld, 
waarvan we elders in dit 
nummer melding maken, 
weet niemand wat de oor-
zaak van het drama is ge-
weest Hel lijkt er alleen 
sterk op dat de opvarenden 
van de motorboot het binnen-
schip met hebben zien aanko-
men en in een desastreuze pa-
niekreactie ten onder zijn ge-
gaan 
Het lijkt er ook op dat het 
zeiltje dat om de reling op het 
verhoogde achterdek was ge-
spannen een fatale rol heeft 
gespeeld Zolang er binnen 

wordt gestuurd heb je op zo 'n 
boot vrijwel geen uitzicht 
naar achteren 'Hoeft ook 
met', zo ligt bouwers van 
dergelijke boten in de mond 
bestorven, 'want je stuurt 
toch meestal buiten' Zoals 
we allemaal weten, is die op-
vatting met staande te hou-
den • ons klimaat lokt de mens 
eerder naar binnen dan naar 
buiten 

Fouten kan iedereen maken 
en een ongeluk kan ook ieder-
een overkomen Maar we 
kunnen er wel uit leren En in 
dit geval zou de les kunnen 
Zijn dat iedereen met een 
kruiser met verhoogd achter-
dek de zeiltjes verwijdert. 
Het moge wellicht wat toch-
tiger zijn tijdens dat zomerse 
pilsje op het achterdek, maar 
het IS een essentiële voor-
waarde voor veilig varen tus-
sen de beroepsvaart. 

In het volgend e numme r onde r meer : 

• Uw gasinstallati e 

• Test Formul a sportboo t 

• Nieuw e Gillissenvle t 

• Autotelefoo n aan boor d 
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Beperkinge n dreige n 
op de Oosterscheld e 
Lange tijd trokken natuurbeschermers, watersporters, sport-
en beroepsvissers gezamenlijk op tegen de voorgenomen 
'dichte' afsluiting van de Oosterschelde. Sinds de doorlaat-
bare stormvloedkering een feit werd, kwam er verandering in 
die eensgezindheid. Het lijkt  erop dat in de ogen van natuur-
beschermers op de Oosterschelde geen plaats mag zijn voorde 
mens — en dus ook niet voor de waterrecreant. Voor de voor-
malige zeearm geldt intussen een 'voorlopige aamvijzing' tot 
beschermd natuurmonument. De consequenties worden begin 
1990 effectief 

Door Tom Remmerswaal 

Het is een heel gezelschap 
daar in de Statenzaal in Mid-
delburg. Aan de gang is een 
openbare vergadering van de 
Stuurgroep Oosterschelde, 
de ambtelijke instantie die de 
beslissingen voorbereidt wel-
ke noodzakelijk worden ge-
acht voor het zorgvuldig be-
heer van de zeearm waarnaar 
zij is genoemd. Vandaag zal 
er worden beslist over de aan-
wijzingvan grote delen van de 
Oosterschelde tot beschermd 
natuurmonument. 
Namens de watersportorga-
nisaties voert Frank Jibben 
van het Koninklij k Neder-
lands Watersport Verbond 
het woord. De A.N.W.B., de 
Hiswa en het verbond willen 
redelijke maatregelen steu-
nen, maar wijzen allerlei 
vaar-, anker- en betredings-
verboden af. Een vertegen-
woordiger van een water-
sportvereniging krijgt de la-
chers op zijn hand wanneer 
hij stelt: 'Maak van de Oos-
terschelde geen Arti s zonder 
bezoekers'. Vrijwel alle spre-
kers hebben grote bezwaren 
tegen de maatregelen. Als 

enige pleit de Zeeuwse Mi -
lieufederatie voor uitbreiding 
van het te beschermen gebied 
tot liefst de hele Ooster-
schelde. 
Ook in de stuurgroep zelf ko-
men veel bedenkingen naar 
voren. Ten slotte wordt beslo-
ten in principe met de voorlo-
pige aanwijzing van de Oos-
terschelde tot beschermd na-
tuurmonument akkoord te 
gaan; een aanwijzing overi-
gens onder het voorbehoud, 
dat er voorde mens(en) niette 
veel beperkingen komen. 

Watersporters, sportvissers 
en natuurbeschermers be-
gonnen zich in het begin van 
de jaren zeventig steeds meer 
af te vragen of het probleem 
van de terugkerende over-
stromingen niet op een ande-
re wijze kon worden opgelost 
dan door middel van een 
dichte dam, zoals de regering 
van plan was. Zo'n dam zou 

* Rond de Roggenplaat en rond 
Neeltje Jans mag met geankerd 
en ook met gevaren worden. Het-
zelfde geldt voor een deel van de 
Vondehngeplaat Droogvallende 
zandplaten mogen vrijwel ner-
gens meer betreden worden 
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de bijzonder rijke zeearm ver-
anderen in een langzaam ver-
vuilend brakwatermeer, zo 
was hun angst. Zij werden 
krachtig gesteund door de be-
roepsvissers en de oester- en 
mosselkwekers. De door een 
actiegroep naar voren ge-
brachte dijkverhoging haalde 
het niet. Ten slotte vonden de 
partijen elkaar in een erg kost-
baar compromis, de water-
doorlatende dam, die in geval 
van hoge stormvloeden de 
Oosterschelde tijdelijk zou 
kunnen afsluiten. 
Deze milieubeschermers van 
het eerste uur kregen zoveel 
steun, onder andere omdat zij 
sterk de nadruk legden op de 
recreatiemogelijkheden die 
verloren zouden gaan: water-
sport op helder zout stromend 
water, droogvallen, sportvis-
sen, zwemmen, zeekraal snij-
den, wadlopen. Recreatie 
dus, die juist door die bijzon-
dere natuur van de Ooster-
schelde werd mogelijk ge-
maakt. Mit s goed begeleid, 
zouden al die activiteiten in 
de toekomst doorgang kun-
nen blijven vinden. Daar-
naast vestigden zij uitgebreid 
de aandacht op de unieke bio-
logische rijkdom. 
Langzaam echter lijk t zich 
een kentering te voltrekken in 
het denken over natuurbe-
scherming. Het heeft er veel 
van weg dat volgens sommi-
gen de mens geen deel meer 
mag uitmaken van die natuur 
van de Oosterschelde. De we-
gen van de ofiiciéle natuurbe-
schermers en de waterspor-
ters, sportvissers en andere 
recreanten lijken zich defini-
tief te gaan scheiden, juist op 
het moment waarop elders 
steeds meer de nadruk wordt 
gelegd op het feit dat de mi-
lieuproblemen alleen geza-
menlijk kunnen worden over-
wonnen. 

De natuurbeschermers wij -
zen erop dat na de afsluiting 
van Krammer en Tholenst 
Gat de Oosterschelde een 
stuk kleiner is geworden. Zo-
wel de vogels als de waterre-
creanten trekken naar dit ver-
kleinde gebied. De water-
sport en andere activiteiten 
moeten daarom aan banden 
gelegd worden, zo vinden zij. 
Het betreden van zandplaten 
en het droog laten vallen van 
schepen is volgens de mi-
lieumensen uit den boze. De 

mens past niet in ongerepte 
natuur, zeggen zij, eraan 
voorbijgaand dat die in Ne-
derland vrijwel niet meer be-
staat. 
Er verschijnt een reeks van 
publikaties van verontruste 
milieuactivisten, waarin het 
publiek wordt voorgehouden 
dat op de Oosterschelde de 
zaken grandioos uit de hand 
lopen. 'Met een motorbootje 
over de Oosterschelde krui-
sen is net zo iets als met een 
cross-brommer over de Hoge 
Veluwe rijden. Vanzelfspre-
kend is dat laatste niet toege-
staan; waarom wordt het eer-
ste dan niet aan banden ge-
legd,' vraagt de bioloog P. 
Nienhuis zich afin een hoofd-
artikel in 'Het Zeeuws Land-
schap'. 

De milieuactivisten worden 
krachtig gesteund door som-
migejournalisten. 'Organisa-
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ties, vijftien jaar terug op de 
bres om de unieke natuur-
waarden te bewaren, keren 
zich nu tegen een goede be-
scherming van de natuur. 
Hard schreeuw en en o\ erdre-
\ en beledigd doen, staan cen-
traal in de reacties. Geen 
schade aan flora en fauna, 
zegt de Hiswa, met \oorbi j-
gaan aan het vernietigende 
rapport over de vervuiling die 
watersporters in havens ver-
oorzaken.' Dit alles is te lezen 
m de Provinciale Zeeuwsche 
Courant in een zogenaamd 
stellingnemend artikel. Al die 
negatieve publikaties leiden 
mede tot het voornemen van 
het ministerie van Landbouw 
en Visserij om per 1 januari 
1990 grote delen van de Oos-
terschelde voor het publiek af 
te sluiten. 

C. A. Overbeeke is haven-
meester in Burgsluis op 

Schouwen. De waterspwrters 
in deze haven worden met 
grote problemen geconfron-
teerd. Woeger w as de Noord-
zee op enkele kilometers af-
stand. Nu moet er twaalf kilo-
meter gevaren worden (via de 
Roompotsluis), straks wordt 
dat vijfentwintig kilometer. 
Overbeeke: 'Als de maatrege-
len doorgaan, kunnen de 
mensen die soms al jaren hier 
een ligplaats hebben, geen 
kantmeerui t. Niet alleen mag 
de nabijgelegen Roggenplaat 
niet meer betreden worden, er 
mag zelfs ook niet meer ge-
ankerd worden. Bovendien 
wordt de Oliegeul afgesloten. 
Di t alles in het belang van de 
zeehonden. Er zitten er hier al 
jaren een stuk of drie op de 
platen. Er zijn enkele lig-
plaatshouders die nu al be-
dankt hebben'. De water-
sportvereniging heeft be-

zwaar aangetekend tegen de 
beperkingen. Zij wordt daar-
in gesteund door de gemeente 
\Vestenschouwen, die aan-
wijzing van de Oosterschelde 
tot natuurmonument krach-
tig afwijst. 

Zeehonden 
Motorbootschipper Dook 
Goris uit Roosendaal ligt in 
een andere haven, Colijns-
plaat op Noord-Beveland. 
Hi j vertelt over zijn proble-
men. 'De activiteiten vanuit 
de haven hier gaan eigenlijk 
het hele jaar door. Veel mo-
torbootschippers op de Oos-
terschelde zijn tevens sport-
vissers, 's Winters zit ik vaak 
op de Noordzee, 's Zomers 
gaat mijn vrouw graag mee. 
Die wordt al zeeziek wanneer 
we de Roompotsluis door 
zijn. Daarom liggen we dan 
vaak op de Schelde. Er zijn 

veel beschutte ankerplaatsen 
rond de Roggenplaat en rond 
Neeltjejans. Nu wil men daar 
grote aantallen zeehonden 
uitzetten. Het lijk t toch ner-
gens op dat de mensen daar-
voor moeten wijken.' 
Hi j wordt bijgevallen door ir. 
Frans de Bie uit Brasschaat in 
België. De Bie is eveneens ei-
genaar van een zeegaand mo-
torjacht. 'We lagen eerst in 
Breskens, het gezin wilde 
graag wat rustiger water. Als 
hier niets meer mag, dan kun-
nen we net zo goed naar Blan-
kenberge gaan.' 
De Colijnsplaatse water-
sporters moeten niets van 
de beperkingen weten. Ge-
steund door middenstand en 
beroepsvissers verzonden zij 
een door ruim twaalfhonderd 
handtekeningen onderschre-
ven protest naar de provincie, 
waarin zij er sterk op aan-
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Oosterscheld e 
drongen om met hun belan-
gen rekening te houden. 
'Waar moeten de vogels heen, 
dat is steeds maar weer de 
vraag; ik zeg, wanneer wordt 
er nu eens gesproken over de 
rechten van de mensen die 
hier al jaren een ligplaats heb-
ben?' Aan het woord is dan 
secretaris Nuy ten van de Wa-
tersportvereniging St. Anna-
land. Hij heeft veel kritiek op 
de milieubeweging: 'De Zee-
uwse Milieufederatie verwijt 
de watersport allerlei zaken 
zonder enig bewijs aan te dra-
gen. Er wordt gesproken over 
het verjagen van vogels en 
over het vertrappen van 
plantjes. Waar wij ankeren is 
het puur zand, daar zijn geen 
plantjes en daar is ook geen 
voedsel voor de vogels.' 
Op mooie zomerdagen wordt 
door de watersporters uit Sint 
Annaland op en rond de 
zandplaten in de mond van de 
Krabbenkreek gerecreeerd: 
ankeren, droogvallen met 
platbodems, spelende kinde-
ren in het zand, het zijn alle-

maal beelden die dreigen te 
verdwijnen. De watersport-
vereniging kan zich goed vin-
den in de genuanceerde wijze 
waarop via het KNW V en de 
Hiswa de bezwaren tegen de 
aanwijzing tot natuurmonu-
ment naar voren zijn ge-
bracht. 'Regelgeving wordt 
door ons niet zonder meer af-
gewezen. We hebben zeker 
oog voor de belangen van het 
milieu. Beperkingen zonder 
aantoonbare noodzaak daar-
toe wijzen wij evenwel af Ik 
hoop dat alle partijen bereid 
zijn om op een evenwichtige 
manier te bekijken, welke 
maatregelen er moeten wor-
den genomen - met daarbij 
als uitgangspunt een vol-
waardige positie van de mens 
in het Oosterscheldegebied.' 
Aldus secretaris Nuyten. 

'Voorbarig ' 
Ir . Th. A.J. \ 'et te is consulent 
natuur, milieu en faunabe-
heer van het ministerie van 
Landbouw en Visserij. Hij is 
zeer bereid een toelichting te 
geven op de aanwijzing van 
de Oosterschelde tot natuur-

monument. 'Veel van de con-
clusies die de mensen trekken, 
zijn erg voorbarig', vindt hij . 
'We moeten uitgaan van de 
maatregelen zoals die nu door 
ons worden voorgesteld en die 
mijns inziens redelijk zijn. Op 
veel plaatsen kan men ge-
woon blijven varen, bijvoor-
beeld in de kom van de Oos-
terschelde. Wel wordt het 
verboden de droogvallende 
platen daar te betreden of 
schepen droog te laten vallen. 
Anders ligt het in het westen 
rond de Roggenplaat en rond 
Neeltje Jans. Dat gebied is 
van belang voor de zeehon-
den: daar mag niet worden 
gevaren, gevist of geankerd. 
Hetzelfde geldt voor een deel 
van de Vondelingenplaat.' 
Vervolgens komt ir. C. A. C. 
J. Oomen aan het woord, de 
hoogste vertegenwoordiger 
van minister Braks in de pro-
vincie Zeeland. Hij is wat ver-
baasd over de commotie die is 
ontstaan. 'Wanneer de uit-
breidingsplannen van jacht-
havens ter sprake komen, zo-
als vrij recent nog in Sint An-
naland, wordt ons altijd te 

verstaan gegeven dat de re-
creatievaart op de Ooster-
schelde vooral doorgaande 
scheepvaart is. Nu komt in-
eens het probleem van de an-
kerplaatsen en het betreden 
van de platen naar voren.' De 
directeur L.N.O. brengt naar 
voren dat de watersport be-
slist niet onmogelijk wordt ge-
maakt. Er zal een intensief 
overleg met alle betrokkenen 
komen en er zal veel aan voor-
lichting worden gedaan. 'De 
geluiden uit de samenleving 
zijn ons niet ontgaan, anders-
zins blijf t het uitgangspunt 
van het beleidsplan overeind 
staan. Het is nu eenmaal niet 
mogelijk het iedereen naar de 
zin te maken', zegt hij tot slot. 

Protest 
Vijftie n jaar geleden keerde 
het K.N.W.V. zich tegen de 
Oosterscheldedam om de 
unieke watersportmogelijk-
heden te behouden; het zou al 
heel wonderlijk zijn wanneer 
het verbond dat nu niet zou 

* Sint Philipsland. Foto Piet van 
der Weel 
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doen, nu de watersp)ort weer 
met een dreiging te maken 
krijgt . 
De reactie van het K.N.W.V. 
gaat evenwel verder dan een 
alleen maar afwijzen van de 
beperkingen. Het verbond 
heeft een uitgebreid rapjxjrt 
opgesteld over de problema-
tiek. Daarin wordt niet alleen 
ingegaan op de relatie tussen 
watersport en natuur, er wor-
den ook constructieve voor-
stellen in gedaan. Het ver-
bond wijst erop dat de Oos-
terschelde slechts extensief 

wordt bevaren en dat er ge-
zien het totale oppervlak 
slechts weinig wordt gean-
kerd. Platen worden alleen 
maar betreden gedurende een 
beperkte tijd in de zomer en 
dan alleen nog maar bij goed 
weer. Frank Jibben van het 
verbond betreurt het dat de 
provincie tot nu toe met de 
verlangens van de water-
sporters weinig rekening lijk t 
te houden, een provincie die 
juist zegt de watersport te wil -
len bevorderen. 
Woordvoerder Vos van de 

provincie ziet het anders: 'Wij 
zijn er niet op uit de water-
sport op de Oosterschelde te-
rug te dringen. We willen het 
gebruikjuist regelen. Er blijf t 
voldoende ruimte over waar 
wel mag worden gevaren. Bo-
vendien gaan we nog dit jaar 
aanlegsteigers op Neeltje 
Jans maken, dan kunnen de 
mensen ook daarheen. Het 
college van Gedeputeerde 
Staten is daarom akkoord ge-

* Een van de weinige havens 
waar nog nieuwe ligplaatsen mo-
gen komen, is de Roompothaven 
op Noord-Beveland. 

gaan met de voorlopige aan-
wijzing van de Oosterschelde 
tot natuurgebied, inclusief de 
sluiting van de Oliegeul en de 
Geul van de Roggenplaat 
voor de scheepvaart. 

Toekomst 
"\'oorlopige' maatregelen 
kunnen worden verzacht, 
maar ook verscherpt. Veel 
watersporters en andere be-
langhebbenden vrezen dat 
het laatste zal gebeuren. De 
schippersverenigingen delen 
die vrees en verwachten af-
sluiting van de Witte Ton-
nenvlije, mogelijk zelfs van de 
hele Krabbenkreek. De mi-
lieufederatie geeft ruim-
schoots voeding aan die vrees 
via het uiten van verdere ver-
langens: afsluiting van de 
Schelphoek, waar onlangs 
passantensteigers werden 
aangelegd, sluiting van trai-
lerhellingen, beperkingen in 
de Voordelta, verbod op het 
irebruik van antifouling. 
"Ruimte zat', zegt de provin-
cie, eraan voorbijgaand dat 
de af te sluiten gebieden juist 
veel worden gebruikt door 
met name motorbootschip-
pers, niet om er rond te cros-
sen maar voor een rustige en 
natuurvriendelijke recreatie. 
Buiten deze gebieden zijn er 
maar weinig geschikte anker-
plaatsen. Watersporters die 
al lang een ligplaats hebben, 
zetten vraagtekens bij het be-
leid van de provincie, die 
enerzijds ligplaatsen erbij wil 
liebben en anderzijds niet al-
leen de nu aanwezige zeehon-
den wil beschermen, maar 
zelfs dieren wil uitzetten. Zij 
adviseren: 'Bevries het aantal 
ligplaatsen, dan is er vanzelf 
ai minder verstoring.' Ge-
meentebesturen en exploi-
tanten daarentegen moppe-
ren dat lege werkhavens niet 
kunnen worden 'gevuld' om-
dat het beleidsplan voorlopig 
weinig ruimte meer biedt 
voor nieuwe ligplaatsen. Het 
laatste nieuws is, dat de pro-
vincie de zeezeilerij vanuit de 
Oosterscheldemond wil gaan 
Ijevorderen. 

Het ziet ernaar uit dat de wa-
tersport op de Oosterschelde 
een veelbewogen jaar tege-
moet gaat. 

• Vissen IS een geliefde bezig-
heid van veel watersporters op 
de Oosterschelde. 
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Boekje open over gas aan boord (1) 

Gas werk t in het geniep 

Boekje open over gas aan boord (1) 

Gas weric t in liet geniep 

Boekje open over gas aan boord (1) 

Gas weric t in liet geniep 

je open over gas aan boord (1) 

riet in liet geniep 
Na een aantal ernstige ongelukken heeft het er enkele jaren 
geleden naar uitgezien dat het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat wettelijke veiligheidseisen zou opleggen aan alle 
pleziervaartuigen met meer dan één slaapplaats. In het kader 
van de deregulering was de minister bereid voorlopig van 
overheidsingrijpen af te zien en de verschillende groeperin-
gen de kans te geven zelf orde op zaken te stellen. Voor de 
pleziervaart houdt dit dus in: op vrijwillige basis zorgen dat 
er aan een bepaald pakket veiligheidseisen voldaan wordt. 
Deze eisen zijn door de Werkgroep Veiligheid van het Breed 
Overleg Waterrecreatie (BOW) opgesteld. 

Door Dick van den Ende 

Waarom is er zoveel te doen 
over gas aan boord? Waarom 
wordt er bijvoorbeeld een be-
veiligd komfoor aanbevolen, 
terwijl we dat thuis niet heb-
ben? Kortweg: is gas aan 
boord gevaarlijker dan gas 
thuis? Het antwoord hierop 
luidt: ja! 
Om te beginnen is de installa-
tie thuis aangelegd en afge-
perst door een erkend instal-
lateur alvorens het GEB de 
gaskraan opengezet heeft. 
Een installatie aan boord 
heeft veel meer te lijden dan 
een toestel thuis, denk alleen 
maar aan vocht, tempera-
tuurswisselingen en in hoofd-
zaak trillingen. 
De ruimte aan boord is veel 
kleiner, een gevaarlijke con-
centratie gas is dus veel snel-
ler bereikt. Aan boord moeten 
we steeds flessen wisselen, we 
sleutelen dus steeds aan het 
leidingsysteem. 
En tot slot: flessegas is (veel) 
gevaarlijker dan aardgas. De 
oorzaak hiervoor is tweeledig: 
a) in tegenstelling tot aardgas 
is flessegas zwaarder dan 
lucht. Aan boord zal gas zich 
dus verzamelen onder in het 
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schip en daar ophopen, b) 
flessegas is al bij zeer kleine 
concentraties explosief, en 
door het onder a) genoemde is 
ook bij geringe lekkage deze 
explosiegrens al snel bereikt. 
Het aan boord gebruikte fles-
segas kunnen we in drie groe-
pen verdelen: 
- butaan 
- propaan 
- menggassen 
Hiertegenover staat het aan 
de wal gebruikte gas: aardgas 
ofte wel methaan. 
Tot slot een gegeven dat voor 
flessegas van belang is: de vo-
lumevergroting van vloei-
baar propaan naar gasvormig 
is 275 maal, bij butaan is dit 
235 maal. 

Butaan 
Butaan wordt meestal gele-

b) verd in blauwe flessen van 13 
ine kg. In de watersport wordt dit 
en gas zeer veel gebruikt. Toch 
eis kleeft aan dit gas een groot be-
ïze zwaar. Het kookpunt ligt vrij 
kt. hoog(-0,5°C). 
es- Wat betekent dit nu in de 
oe- praktijk? Butagas en propa-

gas zijn makkelijk vloeibaar 
te maken. Dat wil zeggen dat 
deze gassen met een geringe 
drukverhoging overgaan in 

an vloeibare vorm. De druk in 
;as een gasfles wordt geleverd 

door het gas zelf en is gebon-
)or den aan de temperatuur van 
/o- de vloeistof Vermindert de 
ei- druk (afname van gas) en is de 
li g temperatuur van de vloeistof 
dit boven het kookpunt, dan gaat 

de vloeistof onmiddellijk ko-
ken en vormt daardoor nieuw 
gas, waardoor de druk weer 

:1e- stijgt. In de gasfles heerst dus 

altijd een evenwichtstoestand 
tussen vloeistof, temperatuur 
en gasdruk. 
Voor koken, dus het overgaan 
van vloeistof naar gas, is ech-
ter veel energie nodig. Deze 
energie wordt in eerste in-
stantie door de vloeistof gele-
verd in de vorm van warmte: 
door het koken zal de tempe-
ratuur van de vloeistof dalen. 
Hierdoor zal warmte door de 
met de vloeistof in aanraking 
zijnde fleswand stromen. Dit 
gaat vrij traag. Naarmate de 
fles leger wordt zal de vloei-
stof sneller afkoelen en zal ook 
de opwarming trager gaan 
daar veel minder fleswand 
met de vloeistof in aanraking 
is. 

Is de temperatuur van de 
vloeistof gedaald tot het kook-
punt, dan zal de gasleverantie 
stoppen. Na enige tijd zal 
de vloeistof weer wat opge-
warmd zijn en wordt er weer 
gas geleverd. Het vuur is on-
dertussen wel uitgegaan en 
wat er dan bij gebruik van niet 
beveiligde toestellen gebeurt, 
laat zich raden. 
Di t gevaar doet zich bij bu-
taan reeds voor bij omge-
vingstemperaturen lager dan 
10°C. 
Het is ook mogelijk dat door 
condensatie van het gas in de 
fles de druk (tijdelijk ) lager 
wordt dan de omgevings-
druk. Er zal dan lucht in de 
fles kunnen stromen. Als de 
vloeistoftemperatuur hierna 
weer stijgt en de fles weer gas 
gaat leveren kan er een explo-
sief mengsel uit de kraan ko-
men. Een schipper, die dat 
was overkomen, vertelde mij 
één keer tartaartjes van het 
plafond schrapen voldoende 
te vinden. Hij gebruikt nu 
propaan. 
Een ander gevaar kan ont-
staan bij het dalen van de 
omgevingstemperatuur. De 
vloeistof is nog warm genoeg. 
Er is dus voldoende gasdruk. 
De leiding komt echter onder 
het kookpunt. Er kan nu gas 
gaan condenseren tot drup-
peltjes in de leiding. Als zo'n 
druppeltje naar buiten gebla-
zen wordt, zal er een steek-
vlam ontstaan (volumever-
groting) . Maar ook als dit niet 
gebeurt kan er zich iets verve-
lends voordoen. Als de tem-
peratuur weer stijgt, zullen de 
druppeltjes weer gas worden. 
In de leiding heerst dan de-
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Wanneer 
dreig t 
explosie ? 
Laten we eerst eens de 
verschillende eigenschappen 
van deze gassen op een rijtj e 
zetten. 
Per gassoort zijn achtereen-
volgens de chemische formu-
le, de explosiegrenzen, het 
kookpunt en het soortelijk ge-
wicht ten opzichte van lucht 
vermeld. Over de explosie-
grenzen nog het volgende: on-
der de onderste explosiegrens 
gebeurt nog niets, er is te wei-
nig gas aanwezig. 
Boven de bovenste explo-
siegrens zal ook geen explosie 
optreden, wel zal er brand 
ontstaan. Een explosie zal dus 
alleen plaatsvinden als de 
concentratie van het gas zich 
tussen de beide waarden be-
vindt. 

Mclhaan. 

CH4; 5,3-14,0%; -
0,5549 

-161,6°C; 

Propaan. 

C3H8; 2,2-9,5%; 
1,5503 

-42,1°C; 

Butaan. 

CtHio; 1,9-8,5%; 
2,076 

-0,5°C; 

zelfde situatie als in de fles: 
een evenwichtssituatie tussen 
vloeistof en gas. De druk in de 
leiding zal hierdoor kunnen 
oplopen tot enkele honderden 
malen de normale gasdruk. 
Deze druk zal makkelijk aan-
leiding kunnen geven tot lek-
kages. Toepassing van een 
beveiligde régulateur kan dit 
gevaar bezweren. 

Propaan 
Propaan wordt in het alge-
meen geleverd in zilvergrijze 
flessen van 10,5 kg. Voor de 
beroepsvaart is dit het enige 
wettelijk toegestane flessegas. 
Veel van de hierboven opge-
somde gevaren gelden niet 
voor propaan, daar het kook-
punt veel lager ligt (-42, TC). 
In Nederland zal een pro-
paanfles dus altijd gas blijven 

leveren (tenzij de fles leeg is). 
Ook dit gas is zwaarder dan 
lucht en ook hier ligt de onder-
ste explosiegrens erg laag 
(2,2%). 
\ 'eel mensen menen dat bu-
taan goedkoper is dan pro-
paan, het is 'heter'. In theorie 
is dit zo; de verbrandings-
waarde van 1 m^ gas is onge-
veer 20% hoger. Zoals echter 
al aangegeven, is de volume-
vergroting van propaan veel 
groter. Als we nu naar de ver-
brandingswaarde per kilo 
vloeibaargas kijken dan blijk t 
die voor beide gassen gelijk te 
zijn. Als we dan ook nog in 
aanmerking nemen dat voor 
de verbranding van butaan 
meer lucht nodig is dan voor 
propaan (theoretisch 24 m^ 
lucht voor 1 m'' propaan en 30 
m^ lucht voor 1 m^ butaan) 
dan blijf t van dit voordeel niet 
zoveel over. 

* Drukregelaar met manometer. 

nen de eerder genoemde pro-
blemen zich voordoen. 
Meer problemen zullen zich 
bij gebruik van Camping-gaz 
niet voordoen, of het moet de 
aanslag zijn die elke vulling 
op uw portemonnee doet. 
Bij gebruik van l.p.g. ligt de 
zaak echter heel anders. \ 'o l-
gens de hinderwet mag l.p.g. 
alleen gevuld worden in vast 
ingebouwde tanks in auto's 
en in wisseltanks voor vork-
heftrucks. L.p.g. is dan ook al-
leen geschikt als motorbrand-
stof L.p.g. voor huishoude-
lij k gebruik is niet toegestaan. 
Zoals zoveel wettelijke maat-
regelen is ook deze vrij zinnig. 

Bij gebruik van l.p.g. als auto-
brandstof wordt deze als 
vloeistof onder uit de tank ge-
haald. Onder toevoeging van 
warmte (meestal koelwater) 
wordt deze vloeistof dan om-
gezet in gas. Ontmenging zal 

Menggassen 
Menggassen zijn, zoals de 
naam al aangeeft, mengsels 
van in hoofdzaak propaan en 
butaan, soms verontreinigd 
door enkele zwaardere gas-
soorten. 
Bij deze groep vinden we twee 
bekende voorbeelden: Cam-
ping-gaz en l.p.g. Hoewel ze 
vrijwel gelijk zijn van samen-
stelling, zijn ze in prijs eikaars 
uiterste. Over menggassen 
kunnen we kort zijn: gebruik 
ze niet. 

Bij lagere temperaturen lij -
den menggassen aan hetzelf-
de euvel als butaan. Er vindt 
dan namelijk ontmenging 
plaats. Dit wil zeggen dat de 
propaan uit het mengsel ver-
dampt. Ten slotte blijf t dan 
alleen de butaan over en kun-

dan ook nooit kunnen op-
treden. 
Gaat men nu l.p.g. gebruiken 
om op te koken, dan zijn er 
twee mogelijkheden: ofwel 
men vult een propaanfles met 
l.p.g., ofwel men gebruikt een 
omgebouwde l.p.g.-tank. Om 
dit laatste duidelijk te maken 
even een beschrijving van 
zo'n tank. Op een l.p.g.-tank 
vinden we naast de vulleiding 
en de leiding naar de motor 
nog een paar appendages, 
meestal een veiligheidsklep, 
een ullage-opening en een 
voorraadmeter. Het doel van 
de laatste is duidelijk. De vei-
ligheidsklep zorgt dat de druk 
in de fles nooit te hoog kan 
worden. De ullage-opening 
zorgt ervoor dat de fles niet 
meer dan voor 80% gevuld 
wordt. De werking hiervan is 

simpel: in de tank zit een lei-
dinkje tot het vloeistofniveau 
dat bij 80% vulling bereikt 
wordt. Tijdens het vullen zet 
men de ullage-opening open. 
Er stroomt dan gas uit. Zodra 
het vloeistofniveau het pijpje 
bereikt komt er vloeibaar gas 
uit de opening (als een witte 
ijsnevel). Het tanken moet nu 
gestopt worden en de tank is 
keurig tot 80% gevuld. 
Zo'n tank om te bouwen voor 
afname van gas in plaats van 
vloeistof is vrij simpel: men 
verwisselt de aansluitingen 
op vul- op aftapopening en 
klaar is Kees. Alles lijk t nu 
goed, maar een tank is een 
drukvat. Dit moet periodiek 
gekeurd worden. Meestal 
wordt bij de sloop een oude 
tank gekocht, waarvan de 
keurdatum verlopen is. 
Voor het vullen moet de tank 
in de auto meegenomen wor-
den. De appendages van dit 
soort tanks zijn echter niet be-
schermd zoals bij butaan- en 
propaanflessen. Hier zit altijd 
een afschermkap om de 
kraan. Bij aanrijdingen of 
noodstops kunnen de appen-
dages dus makkelijk bescha-
digd worden. Bij foute monta-
ge van de tank aan boord zou 
er vloeistof in de leiding kun-
nen komen. 

Al s de tank vol is, kan er via 
het veiligheidsventiel aan 
boord bij opwarmen gas vrij -
komen (dit door de grote uit-
zettingscoëfTiciënt). 
Er zij n speciaal voor caravans 
enige tijd speciale l.p.g.-tanks 
in de handel geweest. Op deze 
tanks waren de appendages 
beschermd; bovendien kon de 
tank door een frame niet fout 
gemonteerd worden. Deze 
tanks worden echter sinds 
1985 niet meer door het 
stoomwezen gekeurd. 
In tegenstelling tot de eerder 
genoemde gassen, die alle vrij 
zuiver zijn, bevat l.p.g. nogal 
wat verontreinigingen. Deze 
bestaan uit zwaardere kool-
waterstoffen (pentaan en 
hexaan) en gum-vormende 
stofien. De zwaardere kool-
waterstofien kunnen aanlei-
ding zijn tot ülic-achtige af-
scheidingen. Hierdoor kun-
nen kleine openingen ver-
stopt raken. De gum-vormen-
de stoffen kunnen grotere ver-
stoppingen veroorzaken. 
Nu even de tweede mogelijk-
heid: l.p.g. in een propaan-
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Gas 
fles. Begin liier nooit aan! De 
uitzettingscoëfficiënt van alle 
vloeibare gassen is groot. Dit 
wil zeggen dat ze bij verwar-
ming een groter volume inne-
men. De fles wordt door deze 
verwarming ook wel groter, 
maar lang niet in die mate. Bij 
vervN arming wordt de fles dus 
voller. Een te volle fles ver-
vormt bij opwarming en kan 
zelfs barsten. Om deze reden 
mogen gasflessen nooit meer 
dan voor 80% gevuld wor-
den. De enige veilige vulme-
thode is die door middel van 
weging. Dit is bij een pomp 
nooit mogelijk. 
Dat er veel fout kan gaan, mag 
wel blijken uit het feit dat door 
de reguliere handelaren jaar-
lijk s zo'n 10% van de flessen 
wegens vervormingen uit de 
handel genomen worden. Sa-
menvattend: voordelen van 
l.p.g.: goedkoop en veel vul-
stations. Nadelen: geen veili-
ge tanks te krijgen (caravan-
tanks waren zo duur dat het 
voordeel van l.p.g. pas voor 
uw kinderen gaat gelden); 
kans op verstoppingen door 
verontreiniging; kans op ont-
menging; kans op gaswolk of 
vervorming bij opwarming; 
vullen en opslag onwettig. 

Tot slot dan nog in het kort 
iets over aardgas (methaan). 
Zoals uit de gegevens van dit 
gas blijkt , is dit het enige van 
de vier genoemde gassen dat 
lichter is dan lucht. Dit gas 
zou dus aan boord veel veili-
ger zijn. Het vloeibaar maken 
van dit gas alleen door druk-
verhoging is echter niet moge-
lijk . Ook de temperatuur 
moet onder het kookpunt ge-
bracht worden. De fles zal geï-
soleerd moeten worden en zal 
moeten blijven. Ook als er 
geen gas afgenomen wordt, 
moet er dus gas ontsnappen. 
Voorlopig is dit gas in vloei-
bare staat alleen experimen-
teel toegepast als motor-
brandstofin stadsbussen. 

Conclusie 
Onze conclusie luidt dan ook; 
gebruik liefst propaan. Vaart 
u alleen bij temperaturen bo-
ven 10°C dan kunt u ook bu-
taan gebruiken. Gebruik geen 
menggassen. 

De auteur van dit artikel, de heer 
Van de Ende, is als scheepsbouw-
kundig expert verbonden aan de 
Scheepvaartinspectie. 

Volgende keer: 
de gasinstallatie 

Water controlè\ 
'/e. 

MOTORBOOT-
verzamelban d 
Voor lezers die AIOTOR-
B O Or bewaren, brengen 
wij een handige verzamel-
band. 
Het is een witte plastic om-
slag met rode opdruk, die 
van binnen blauw is (de 
standaard M O T O R-
BOOTkleuren dus). 
waarin men dooi micld»! 
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 
verzaniell)aiid. (MO-
T O R f J O Or uas in dat 
(• (• }sic jaar dunner dan 
nu). 

Men kan de banden be-
stellen door het overeen-
komstige bedrag over te 
maken op giro 57 65 57 of 
bankrekening 69 47 15 
085 (België: postrekening 
000-1439291-05) van 
M O T O R B O OT Rotter-
dam. Op uw overschrij-
ving vermelden: Verza-
melband(en). 
En wel; 
- ƒ 15,- ofBfr . 275 voor 
é('n \ ci/anu-lband (dus 
voor één jaargang); 
- ƒ 25,-"of Bfr. 460 voor 
twee banden (twee jaar-
gangen dus); 
- / ' 4 0 ,- of Bfr. 735 voor 
drie banden en 
- ƒ 5 0 ,- of Bfr. 915 voor 
vier banden. 

Deze prijzen zijn inclusief 
btw en verzendkosten. 

Gasten aan boor d 

Motorvaart is iets voor natuur-
vrienden. Ik merk het vaak. Veel 
motorschippers houden er van op 
een rustig plekje naast het groen te 
liggen of wat te dobberen achter 
hun anker. 
Wie zo een deel van het grote geheel 
is geworden merkt al snel dat de 
vogels die watersporter niet als erg 
bedreigend ervaren. Je kunt de een-
den bijna pakken en reigers komen 
onwaarschijnlijk dicht bij in de 
hoop van de hengelaar een vis te 
krijgen. Liggend in Zeeland voor 
een spoedig droogvallende plaat is 
het mij gebeurd dat vogels alvast 
zitplaats namen op de reling in af-
wachting van hun komende kokkei-
diner. 
Wie regelmatig aan boord slaapt 

zal zeker de geluiden van dieren 
op dek kennen. Vooral 's morgens 
vroeg kunnen zij trippelenden tsjil-
pend een boel lawaai maken. 
Krankjorum is het geluid van een-
den die aangroei van je boot pluk-
ken. 
Velen van ons zullen wel vermoeide 

postduiven met vertrouwen in de 
watersporter te gast hebben gehad. 
Eerst zijn zij te moe om wat te 
doen, maar na wat rust willen zij 
wel even rondstappen en wat eten. 
Daarna blijven zij niet lang meer 
want het thuishonk wacht. Daarin 
zijn duif en varensgast overigens 
gelijk. Of het nu thuishok of thuis-
haven is, aan alle moois komt een 
eind. 

Bert Houwink 
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u w DROOM KOM T UIT ZWEDEN. 
Dromen worden werke-

lijkheid met 'n boot van Ryds. 
R)'ds biedt Zweedse top-
kwaliteit, degelijkheid, veiligheid 
en functionaliteit tegen 'n op-
vallend vriendelijke prijs. 

Er zijn meer dan 25 ver-
schillende Ryds-boten, tussen 
de 2,5 en 6 m. Vanaf een handige 
bijboot tot een volledige 
toerboot. Bovendien is er een 
complete lijn open visboten. 
Alle typen zijn uitgerust 
met een betrouwbare Johnson of 
Evinrude buitenboordmotor. 

Vraag naar de adressen van 
de dichtsbijzijnde Ryds-dealer. 
Bellen kan natuurlijk ook. 

O U T B O A R D M A R I N E 
KeEBStzSiRCE B V . 

Outboard Manne Nederland BV 
Fie\olaan 13, 1382 JX Weesp 
Telefoon 02940-152 51 
Voor België 02-2452007 

WA 

Net als thui s overa l en altij d 220 Volt 
De Atlas Combi is een kwaliteitsomvormer en -lader meen. 
Het omvormergedeelte levert geluidloos 220 Volt uit uw 
accu's. Zo kunt u zonder aggregaat-herne t.v kijken, 
elektrisch koffiezetten, scheren, een hapje klaarmaken in de 
magnetron... en nog veel meer. 

hIturenTVvid M 

foft n 

kocIkM t MMmoc W 

koHiMctte r 

klokpom p 

•  
•  
•  
ei 
01 
CS 
D 
D 
n 
n 
p 

^^etron-ove n 

MjU iDu" ' ~^,,^ 
A Atlas Combi 12/450 
B Atlas Combi 12/1500 

Het laadgedeelte brengt uw accu snel weer in perfecte 
konditie Zodra 220 Volt uit lichtnet of aggregaat beschikbaar 
is, schakelt de acculader vanzelf op laden over. Alle functies 
zijn ook op afstand te bedienen De Atlas Combi is er in een 
lichte en zwaardere uitvoering 
Vraag ASA Boot Electro of een van onze dealers méér 
informatie. 

Atlas Comb i van Victro n Energie . 
220 Volt : overal , altij d 

victron energie 

m 

Bel voor informatie: 03462 • 6 55 14 
of zend deze bon in een gefrankeerde envelop, aan: 
ASA Boot Electro B.V., Postbus 199, 
3620 AD BREUKELEN 
Graag ontvang ik meer informatie over de Atlas Combi 
omvormers en laders. 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoon. 
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Ruime en pretti g 
varend e familieboo t 
Een nieuwe motorboot op de Nederlandse markt is de Agder 
840, een 'ovemaads' polyester schip van Noorse makelij. 
De Agder is een halfglijder, die geleverd wordt met dieselmo-
toren tot 105 pk. Het is een ruime en comfortabele boot, die 
goed hanteerbaar is, weinig golfslag veroorzaakt en weinig 
motorlawaai produceert. 
Dat bleek ons bij een proefvaart, die we onlangs bij harde 
wind maakten op het Sneeker Meer. 

Proefvaart Agder 840 

Wat bij het bekijken van de 
Agder (8,40 x 3,20 x 0,80 me-
ter) meteen opvalt is de ruim-
te, zowel in de voor- en achter-
kajuit als in de kuip. In de 
voorkajuit bevindt zich een 
royale u-vormige zithoek, die 
kan worden veranderd in een 
driepersoons slaapplaats. De 
bank zit - mede door de goed 
geplaatste ruggesteunen - ge-
rieflijk . Er zijn rondom ra-
men, zodat het een lichte 
ruimte is. Eén van de ramen 
kan open met het oog op de 
\enti latie, terwijl dit raam te-
vens als vluchtluik dienst kan 
doen. Een apart vluchtluik is 
niet aanwezig. 

Aan stuurboord zit verder een 
toilet, voorzien van ventilatie, 
onderwaterlijn-w.c. en een 
wastafeltje. Het toilet is aan-
gesloten op een vuilwater-
tank, die men (op daarvoor 
geschikte of bestemde plaat-
sen) kan leegpompen. 
Aan bakboord treft men nog 
een hang- en legkast aan, ter-
wij l er verder bergruimte aan-
wezig is in de kooien. 
\ ' i a een opstapje bereikt men 
de kuip met aan stuurboord 
de stuurstand met tweezits-

• bank, waaronder een koelkast 
is ingebouwd en aan bak-

* Interieur. 

boord de kombuis, bestaande 
uit een tweepits gasstel en 
gootsteen met warm en koud 
water (op het proefschip was 
een boiler ingebouwd, een ex-
tra voorziening waarvoor 
1450 gulden incl. btw in reke-
ning wordt gebracht). Het 
kooktoestel is thermisch be-
veiligd en wordt gevoed door 
een campinggasfles, die in een 
geventileerde box staat in een 
bergruimte naast de kom-
buis, zodat er slechts een klein 
stukje gasleiding is, dat uiter-
aard veel beter te controleren 
is dan een meterslange lei-
ding. Zolang er niet wordt ge-
kookt kunnen gootsteen en 
kooktoestel worden afgedekt. 
Op het instrumentenpaneel 
vindt men de klokken van de 
motor en een schakelpaneel 
voor de verlichting en de an-
dere apparatuur, zoals de rui-
tewissers. Het fraaie houten 
scheepsstuurwiel staat een 
beetje schuin — alsof je in een 
auto zit. Een soort autostuur 
zou dan ook meer op zijn 
plaats zijn geweest (óf verti-
cale plaatsing van het stuur-
wiel). 

Verder is er in de kuip een rui-
me zit/eethoek met maximaal 
5 zitplaatsen om een klapta-
fel. In de achterkajuit zijn ten 
slotte nog 3 ruime slaapplaat-
sen, bergruimte en een open-
slaand raam. Bovenop de 
achterkajuit is een zonnedek, 
waarbij standaard kussens 
worden geleverd. Tegen het 
ronde en brede achterschip is 
een zwemtrap gemonteerd. 
Op het proefschip was ook 
een zwemplatform aange-
bracht, maar dat is een extra. 
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*  Zitruimte in de kuip. 

De kuiptent, die ook over de 
achterkajuit valt, kan gedeel-
telijk worden weggenomen, 
zodat de stuurstand overdekt 
blijft . 

Constructi e 
De Agder is een forse en stevi-
ge boot, afgeleid van de tradi-
tionele overnaads gebouw-
de Scandinavische spitsgat-
scheepjes. Het uiterlijk van de 
overnaadse bouw is in polyes-
ter nagebootst wat niet alleen 
van belang is voor het gezicht, 
maar al die richels in de leng-
terichting geven ook een flin-
ke stijHieid aan het casco. Het 
brede ronde achterschip en de 
sterk uitwaaierende voorste-
ven verraden al dat er onder 
water weinig traditioneels 
aanwezig is. De boot heeft de 
diepe V-vorm met de scherpe 
kimmen, voorwaarde voor 
snelle (en soepele) vaart en 
het bijbehorende vlakke 
onderwaterschip van mid-
scheeps tot de spiegel. Een 
flinke scheg zoigi vooi kocis-
stabiliteit en stevigheid in het 
vlak, terwijl 3 ingelamineerde 
schotten een flink dwarsver-
band in de boot brengen. Het 
polyester (het vlak is ruim an-
derhalve centimeter dik, de 
rest van de romp zo'n 6 tot 8 

millimeter) is mooi afgewerkt 
en strak. 
Bovendien is het vlak groten-
deels dubbelschalig, waarbij 
de ruimte tussen de schalen is 
volgeschuimd. Dat draagt 
niet alleen bij aan de stevig-
heid, maar ook aan de veilig-
heid: het geeft de boot een 
enorm reserve drijfvermogen. 

Voortstuwin g 
Het proefschip is uitgerust 
met de nieuwe 4 cilinder Yan-
mar diesel, die 88 ook levert 
bij 3800 toeren per minuut. 
Het is een verbeterde versie 
van de 77 pk diesel van dit 
merk. De cilinders hebben 
een grotere boring, waardoor 
de cilinderinhoud is vergroot 
van 1640 tot 1840 kubieke 
centimeter. Bovendien is de 
motor uitgerust met zoge-
naamde 'boost control' een 
techniek, die permanent de 
druk in het inlaatspruitstuk 
meet en daarbij de brandstof-
hoeveelheid aanpast. De bei-
de veranderingen leiden tot 
ccn groter vermogen en een 
betere verbranding, waar-
door de motor voldoet aan de 
hoge milieu-eisen in Zwitser-
land en Scandinavië. 
In het inlaatspruitstuk zit te-
vens een warmtespiraal (een 
extra, die niet tot de stan-

*  De achterkajui 

daarduitvoering behoort) 
waarmee starten bij tempera-
turen onder — 15 graden Celsi-
us wordt vergemakkelijkt. De 
voorziening is bedoeld voor 
extreme omstandigheden. 
De motor is flexibel opgesteld 
en wordt gekoeld door middel 
van een warmtewisselaar. 
Merkwaardig genoeg ont-
breekt in de aanzuigleiding 
voor het buitenkoelcircuit een 
wierpot, maar dat blijk t een 
vergissing te zijn. Dit hoogst 
noodzakelijke onderdeel 
wordt wel standaard bij het 
schip geleverd. 
De uitlaat is watergekoeld 
door middel van een wa-
terslot. 
De schroefas is door middel 
van een vaste flens met de 
motor verbonden, doch de 
schroefaskoker is flexibel ge-
monteerd. De binnenste pak-
kingbus is vetgesmeerd door 
middel van een staufTerpotje. 
We zouden de voorkeur geven 
aan een vetkanon, dat is scho-

_ „ i , i . „ i : : i „< r 

tiever. 
De motor, die in goed geïso-
leerde ruimte staat, zuigt 
lucht aan via luchtslangen die 
in de boorden uitkomen. De 
boot is voorzien van een 
brandstoftank van 200 liter 

met ontluchting en aftapmo-
gelijkheid. 

Varen 
Er staat een harde wind 
(Beaufort 6 tot 7) als we de 
Agder losmaken bij Brands-
ma Jachten in Sneek. Bij het 
aan boord gaan blijk t meteen 
al dat de boot een flinke aan-
vangstabiliteit heeft: de boot 
helt nauwelijks over als je in 
het gangboord gaat staan. 
'We hebben het gemeten', 
vertelt de heer G. T. Brands-
ma, 'als een volwassene aan 
boord stapt zakt de boot aan 
die kant met 3 centimeter'. 
De boot ligt met de kop op de 
wind, die in harde vlagen om 
ons heen giert. Maar hij blijf t 
onder controle en de kop drijf t 
langzaam dwars weg, terwijl 
wij ons soms moeten vastgrij-
pen om ons evenwicht niet te 
verliezen in de onverwachte 
rukwinden. Brandsma keert 
de boot bedaard en we varen 
richting Houkesloot en 

Omdat het kil en regenachtig 
is hebben we de tent er voorlo-
pig op laten staan. Het is een 
enorme windvanger, die in el-
ke vlaag bol gaat staan als een 
ballon, maar bij het sturen 
van de boot merk je vrijwel 

MOTORBOOT - juni 1989 27 



Agder 840 in het kor t 

De belangrijkste kenmer-
ken van de Agder 840 zijn: 
- afmetingen: lengte 8,40 
meter; breedte 3,20 meter; 
diepgang 0,80 meter. 
- constructie: polyester 
'overnaads' versterkt met 
dubbele volgeschuimde 
bodem, ingelamineerde 
schotten en lange scheg. 
- voortstuwing: 88 pk 
Yanmar diesel (4 cilinder 
met oplading en laad-
luchtkoeling); de motor is 

voorzien van interkoeling. 
- indeling: de boot heeft 
een voorkajuit met een 
royale zithoek, die kan 
worden veranderd in een 
slaapplaats voor 3 perso-
nen; er is een achterkajuit 
met een 1-persoons plus 
een 2-persoons kooi; in de 
open kuip is een royale 
kombuis en een grote zit-
hoek. 
- de Agder 840 wordt 
geïmporteerd door 

Brandsma Jachten in 
Sneek; telefoon 05150-
25000. 
- prijs: het proefschip 
kost ƒ 134.000,- inclusief 
btw, exclusief de extra's, 
de standaard uitvoering is 
uitgerust met een 60 pk 
Yanmar diesel; prijs 
ƒ 129.000,-; de boot is ook 
leverbaar met een 94 pk 
Volvo Penta diesel 
(ƒ 144.000,-) of een 104 pk 
Yanmar (ƒ 149.000,-). 

Vervolg van de vorige pagina. 

niets van al dat geweld, ter-
wij l we toch maar 1000 toeren 
per minuut draaien. V\'e va-
ren dan naar schatting een ki-
lometer of 7 tot 8. Van golf-
vorming is bij deze snelheid 
nog geen sprake. 
Met kleine sprongetjes voe-
ren we het toerental op: 
- 1500: snelheid (volgens het 
VDO-log) 6,7 knopen; de mo-
tor, die een gezellig snorrend 
geluid maakt, is nauwelijks 

waarneembaar; er is nog nau-
welijks golfvorming. 
- 2000 toeren: snelheid 8,3 
knopen; we horen nu de mo-
tor, maar het is een prettig ge-
luid; van trillingen is geen 
sprake; ook niet vlak boven de 
schroef van de achterhut; de 
boot begint een hekgolf te 
trekken. 
- 2500 toeren: de boot begint 
nu boven zijn rompsnelheid 
te komen; tegen zijn boeggolf 
op te klimmen met een snel-
heid (volgens het log, dat ons 

* De Yanmardiesel. De accuruimte. 

overigens wat optimistisch 
lijkt ) van 9,8 knopen, ofwel 
ruim 18 kilometer; het schip 
trekt nu een flinke golf, maar 
van de motor hebben we bij de 
conversatie nog absoluut 
geen last, hoewel we er recht 
boven staan. 
Bij 3000 toeren per minuut zit 
de boot nog steeds tegen de 
boeggolf aan en de snelheid is 
dan ook maar iets hoger: 11 
knopen. 
Bij 3500 toeren per minuut 
schieten we vooruit: het log 
wijst 15,9 knopen aan en we 
stuiven door de venijnige kor-
te golven van het roerige 
Sneeker Meer. We blijven gas 
lieven en op het maximale toe-
I ental van 3800 komen we bo-
\ en de 19 knopen, zeg maar 35 
kilometer. Zoals gezegd is dat 
misschien enigszins geflat-
teerd, maar we snijden met 
een flinke gang door de gol-
ven, die het schip behoorlijk 
afremmen, zodat het goed 
mogelijk is dat de aangegeven 
snelheid op glad water wel 
wordt gehaald. Al moet er 
\\ orden bijgezegd dat de Yan-
mar diesel een doordouwer is: 
j e ziet de snelheid nauwelijks 

teruglopen als de boot zijn 
kop in zo'n golf zet. 
We leggen de boot even stil, 
dwars op de golven. Dan valt 
de rustige beweging op, waar-
mee het schip de dwars inko-
mende golven onder zich door 
laat rollen. En wat opnieuw 
opvalt is de sterke koersstabi-
liteit : de kop waait niet weg; 
het schip verlijert in zijn ge-
heel, maar dat gaat opmerke-
lij k langzaam. We varen een 
stuk recht tegen de golven in, 
die ver opzij worden gegooid, 
zodat de ruitewissers het 
overkomende water gemak-
kelijk bijhouden. We gaan er 
schuin tegenin en ook dat gaat 
soepel - al maakt de boot 
soms stevige klappen in het 
warrige golfpatroon. Ken-
merkend is evenwel de rust 
die bij dat alles aan boord 
blijf t heersen. Bochten over 
stuur- en bakboord draaien 
we-ondanks de harde w i n d-
binnen twee scheepslengten 
op ongeveer 2000 toeren. 
Achteruitvaren kost op de 
wind enige moeite, maar is 
goed te doen. Je profiteert 
hierbij van de grote zijdeling-
se weerstand van de boot, die 
ook dwars op deze harde wind 
op lage snelheden varend, 
steeds zeer behoorlijk han-
teerbaar blijft , ook voor min-
der ervaren of handige schip-
pers. 

Conclusie 
De conclusie mag dan ook lui-
den dat de vaareigenschap-
pen van de Agder goed zijn. 
De boot luistert nauwgezet 
naar zijn schipper. Het mo-
torgeluid is nooit hinderlijk 
en trillingen komen vrijwel 
niet voor (en onder normale 
omstandigheden vermoede-
lij k helemaal niet). 
Van zware golfvorming is 
nauwelijks sprake. En bij rus-
tige toervaart, zeg maar op 
toerentallen tussen 1600 en 
1800, zul je niemand hinde-
ren, terwijl de motor er - me-
de dank zij de genoemde 
'boost control' - ook geen 
moeite mee heeft. 
Minder geslaagd vinden we 
het gebruik van campinggas 
(als er al op gas wordt gekookt 
dan geven wij de voorkeur 
aan propaan), het schuine 
stuurwiel en het ontbreken 
van de wierpot (een krasse -
zij het eenmalige - vergis-
sing). 
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De 2000-seri e 
Ontworpen om binnen zeer 
bescheiden afmetingen reus-
achtige prestaties te leveren. 
Zuinig en stil. Onderhoudsarm 
en betrouwbaar. De 2000-serie 
loopt vanaf model 2001 met 9 pk 
tot model 2003 Turbo met 43 pk. 

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

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

Geavanceerd e generati e 
zes-in-lij n dieselmotore n 
TAfWID 61 to t TAMD162. 
Profs herkennen in deze nieuwe 
serie de absolute perfectie. De 
gunstige vermogens/gewichts-

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

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

[MLiSDK^ 
Handelmaatschappij b.v. 

Postbus 195 
3640 .AD Mijdrecht 
Telefoon 02979-84411 

A^OLV^ O P E B ï X A 

MOTORBOOT - juni 1989 29 



Vaarregels onder de loep (1) 

De top-tie n 
In  twee artikelen behandelt Geert Flobbe, medewerker van het 
stafbureau van de Rijkspolitie te Water te Driebergen, de 
voornaamste regels waaraan we ons op de binnenwateren 
hebben te houden. In bijgaand artikel belicht hij  de eerste vijf 
van deze tien gulden regels. Verwezen wordt naar de regle-
menten, waarin deze bepalingen zijn opgenomen: het Binnen-
vaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitieregle-
ment (RPR). 

* Zo ontmoeten schepen elkaar 
vaak op de nvieren: met blauw 
t>ord en verkeerde wal-licht. 

1. Schip in orde? Schipper 
bekwaam? 
Ook nadat het Binnensche-
penbesluit in werking getre-
den zal zijn zullen de meeste 
pleziervaartuigen niet aan 
een keuringsplicht onderwor-
pen worden. Toch stellen de 
reglementen wel wat eisen 
aan de technische toestand 
van uw schip. Kijk t u maar 
eens in art. 1.06 BPR. 
Het luidt: 
Een schip of een samenstel mag niet 

deelnemen aan de scheepvaart, in-
dien de lengte, de breedte, de hoogte 
boven water, de diepgang, de ma-
noeuvreerbaarheid en de snelheid 
van dit schip of dit samenstel niet 
verenigbaar zijn met de karakteris-
tiek en met de afmetingen van de 
vaarweg en van de kunstwerken. 
Opgronddaarvan kunnen we 
stellen dat u met een huifschip 
het IJsselmeer niet op mag, 
om het maar eens extreem te 
stellen. U mag met een licht 
motorbootje niet zomaar een 
zwaar jacht slepen; kijk t u 
maar inar t6 .21-l BPR. Hier-
van luidt te tekst: 
Een motorschip dat zorgt voor de 
voortbeweging van een samenstel 
moet een vermogen hebben dat vol-
doende is om de goede manoeuvreer-
baarheid daarvan te verzekeren. 
Op de wateren genoemd in 
art. 2 en 3 van het Bijzonder 
reglement kleine vaartuigen 
evenals op de Rotterdamse 
Waterweg moet u een snel-
heid van tenminste 6 km/uur 
kunnen halen. 

Op de wateren waarop de Bij -
zondere Bepalingen voor de 
scheepvaart in Zuidwest Ne-
derland van toepassing zijn 
(globaal gezien ten zuidwes-
ten van Gorinchem) evenals 
op de Rotterdamse Waterweg 
is tijdens het varen bij nacht 
en slecht zicht een radarre-
flector verplicht. 
De bekwaamheid van de 
schipper zou worden geregeld 
d.m.v. een vaarbewijs. Het 
laat zich aanzien dat zo'n 
vaarbewijs voor de niet-
beroepsmatige-vaart (ple-
ziervaart dus) niet verplicht 
zal worden gesteld. Het regle-
ment eist wel een bekwame 
roerganger zie art. 1.09 lid 1 
BPR. 

De tekst hiervan luidt: 
Een schip mag niet deelnemen aan 
de scheepvaart indien het sturen 
niet wordt verricht door een daartoe 
bekwaam en tenminste 16jaar oud 
persoon. 
Een dronken roerganger is 
niet bekwaam, maar iemand 
zonder kennis van zaken, te-
midden van drukke scheep-
vaart evenmin. Op veel wate-
ren is voor het besturen van 
een speedboot een minimum 
leeftijd van 18 jaar gesteld. 
\ 'oor de leeftijdseisen van de 
overige categorieën schepen 
wordt verwezen naar art. 1.09 
li d 2 BPR/RPR, dat luidt: 
De bepaling omtrent de leeftijd 
geldt niet: 
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a. voor een klein open motorschip 
met een lengte van minder dan 7 
meter, waarvan de hoogst bereik-
bare snelheid niet meer is dan 
12.964 km per uur, indien hei stu-
ren wordt verricht door een tenmin-
ste 12jaar oud persoon; 
b. voor een klein zeilschip met een 
lengte van minder dan 7 meter. 
c. voor een klein door spierkracht 
voortbewogen schip. 

2. Leer  de vaarregels - ver-
l ichtin g - dagtekens - ver-
keersborden - geluidssei-
nen enz, en pas ze op de 
ju ist e wijz e toe. 
Hieruit volgt al dat u een re-
glement aan boord moet heb-
ben. Maar als u moet gaan 
zoeken op een moment dat u 
het al had moeten weten, bent 
u te laat. Fris uw kennis tevo-
ren dus al op. 

3. Bedenk dat niemand 
voorran g heeft, maar  dat 
hooguit de ander  verpl ich t 
i s ui t te wijken . 

4. Een klein schip moet 
bijn a altij d wijke n voor  een 
groot schip. 

5. Al s u uitwijk t laat dan 
tijdi g en duidel i j k zien dat 
u uitwijk t en hoe u uitwijkt . 

Om de punten 3, 4 en 5 toe te 
lichten wordt hierbij een 
schematisch overzicht van de 
vaarregels afgedrukt. Denk 
erom: een schema heeft als 
sterk punt dat het overzichte-
lij k is, maar als zwak punt dat 
het nooit helemaal volledig is. 

Volgende keer: 
De andere vijf 

Situati e A 
— Keren 
— Wegvaren 
— Haven/vaarwater  in/ui t 
— Oversteken 
— Overstekende veerpont 

1. Klein wijk t voor groot. 
2. Klein t.o.v. klein en groot 
t.o.v. groot: 
— wie tegen stroom haven in 
vaart wijk t voor wie voor 
stroom (zonder keren) de ha-
ven in wil ; 
— de manoeuvre moet zonder 
gevaar kunnen plaatsvinden; 
— men mag andere schepen 
niet plotseling of in sterke ma-
te in hun koers of snelheid hin-
deren. 
Te vinden in de artikelen 
6.13, 6.14, 6.16en 6.23. 

Situati e B 

Kruisend e koersen 
1. Klein wijk t voor groot. 
2a. Klein motorschip wijk t 
voor klein roeischip en dat 
moet weer wijken voor een 
klein zeilschip; 
2b. Zeilboten onderling: 

- zei loversb wijk t voor zeil 
over bb; 
- zeil over zelfde boeg: loef 
wijk t voor lij ; 
- zeil over sb wijk t bij twij -
fel voor loef; 
- klein zeilschip wijk t voor 
groot zeilschip. 

In deze gevallen geldt dat een 
schip dat de stuurboordswal 
houdt zijn weg mag vervolgen 
en niet hoeft te wijken. 
3. groot t.o.v. groot: klein mo-
torschip t.o.v. klein motor-
schip en klein roeischip t.o.v. 
klein roeischip: van stuur-

Vaarregel s in het kor t 
We geven hierbij een schematisch overzicht van de belang-
rijkste vaarregels, die op de binnenwateren van kracht zijn en 
die zijn geformuleerd in het Binnenvaart- en in het Rijnvaart-
politiereglement, die respectievelijk worden afgekort als BPR 
en RPR. 
Het is een samenvatting in telegramstijl van de regels, die van 
kracht zijn in de vier belangrijkste verkeersituaties. We ver-
wijzen naar de BPR/RPR-artikelen, waarin de situaties wor-
den behandeld. 

boord komend schip heeft 
voorrang. 
Te vinden in artikel 6.03a. 

Situati e C 

Tegengestelde koersen 
- 1. Klein wijk t voor groot. 
2. Groot t.o.v. groot: 
- Rijn/Waal/Lek en Gelder-
se IJssel/Maas: a. zonder 
blauw bord: bakboord op 
bakboord; b. met blauw bord: 
stuurboord op stuurboord; c. 
overige wateren van het BPR: 
beide wijken naar stuur-
boord; uitzondering: als er 
met een blauw bord wordt ge-
varen naar een haven, vaar-
water, ligplaats, sluis of brug 
aan bakboord. 
3. Klein t.o.v. klein: 
- Rijn/Waal/Lek en Gelder-
se IJssel/Maas: beide wijken 
naar stuurboord; 
- overige wateren BPR: 

- klein motorschip wijk t 
voor klein roeischip en dat 
wijk t weer voor een klein 
zeilschip; 
- klein zeilschip, zeilend 
over sb, wijk t voor klein zeil-
schip, zeilend over bb; 
- klein motorschip t.o.v. 
klein motorschip en klein 

roeischip t.o.v. klein roei-
schip: beide wijken naar 
stuurboord. 

Volledige tekst in de artikelen 
6.04, 6.04a en 6.05. 

Engte 
- stromend water: 

a. Rijn/Waal/Lek: 
1. klein wijk t voor groot; 
2. afvaart gaat voor op-
vaart. 
b. wateren BPR: voor 
stroom gaat voor tegen 
stroom varend schip. 

- stilstaand water: 
1. klein wijk t voor groot; 
2. schip met grote bocht 
aan stuurboord gaat voor; 
3. schip, dat aan stuur-
boord geen hindernis heeft, 
gaat voor; 
4. bezeild klein zeilschip 
gaat voor ander klein zeil-
schip; 
5. klein zeilschip voor de 
wind gaat voor ander klein 
zeilschip. 

Artikelen 6.07 en 6.08. 

Situati e D 

Voorbi j lope n 
1. mag alleen als er geen ge-
vaar is; 
2. men dient medewerking 
aan de manoeuvre te verlenen 
(uitgezonderd groot ten aan-
zien van klein); 
3. over bakboord of bij vol-
doende ruimte eventueel over 
stuurboord; 

- zeilschip laat ander zeil-
schip zo mogelijk aan loef 
voorbij; 
- een schip moet ruimte ge-
ven aan loef ten behoeve van 
een zeilschip; uitgezonderd 
een groot schip t.a.v. een 
klein zeilschip. 

Artikelen 6.09, 6.10 en 6.11. 
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Overvare n motorboo t (4 doden ) had 
slech t zich t naar achtere n 

Overvare n motorboo t (4 
slech t zich t naar ad 

op 20 mei vorig jaar omstreeks 18.10 uur overvoer het zee-
waarts varende Nederlandse binnenschip Iduna op de Eems 
ter hoogte van Oldersum het Westduitse motorjacht Mine. 
Het motorjacht zonk onmiddellijk en de vier opvarenden, 
twee Westduitse echtparen, verdronken. 
Onlangs heeft de raad voor de scheepvaart in Emden het onge-
luk onderzocht er er rapport van uitgebracht. 
Oorzaak van het ongeluk is volgens de raad dat hetjacht, dat 
in dezelfde richting voor de Iduna uitvoer, plotseling scherp 
naar bakboord draaide en voor de steven van het binnenschip 
terecht kwam. 

De loods, die aan boord van de Iduna was, wordt verweten één 
van de drenkelingen, die hij op korte afstand boven water zag 
komen, geen reddingboei te hebben toegeworpen. 
Uit het rapport van de raad blijkt ook dat de opvarenden van 
hetjacht het binnenschip waarschijnlijk niet hebben gezien, 
doordat ze binnen stuurden en een slecht uitzicht naar achte-
ren hadden door het verschansingskleed rond het verhoogde 
achterdek, een euvel waaraan heel wat van dit soort boten 
mank gaan. 

De Iduna van schipper-eige-
naar Molewijk uit Terneuzen 
was op de ongeluksdag met 
een lading van 1070 ton turf, 
die deels aan dek was ge-
stouwd, van Boekhorst op 
weg naar Delfzijl . Volgens 
loods Uijen was de lading 
weliswaar hoog, maar zijn 
uitzicht voldoende, hetgeen 
door een getuige-deskundige 
werd bevestigd. 
Uijen was om 14.45 in Her-
brum aan boord van de Iduna 
gekomen om het schip naar 
Delfzijl te brengen, omdat 
schipper Molewijk niet in het 
bezit is van het Eemspatent, 
dat op het traject vereist is. 
Uijen, die de Eems zeer goed 
kent, nam het roer meteen 
over. In de stuurhut waren 
verder de beide dochters van 
de schipper, die als stuurman 
en matroos varen en de acht-
jarige zoon van de schipper. 
Bij Papenburg meldde hij 
zich per marifoon (waarvan 
er twee aan boord waren die 
bijstonden op de kanalen 10 
en 15) bij Ems Revier Radio. 
Het was druk met ple-
ziervaart - het was de vrijdag 
voor het Pinksterweekeinde. 
De Iduna had de ebstroom 
mee en voer met een snelheid 
van 20 kilometer per uur. 
Bij ton 96 zag hij het motor-
jacht Mine op 600 tot 700 me-
ter voor zich. Het voer kort 
langs de rode tonnenlijn. 
Bij ton 92 verlegde het zijn 
koers iets naar bakboord, ter-
wij l de Iduna zich in het mid-
den van het vaarwater nog 
ongeveer 50 meter achter de 
motorboot bevond. Uijen 
kreeg aanvankelijk de indruk 
dat het jacht de bocht bij Ol-
dersum gewoon wilde volgen. 
Hi j had geen marifooncon-
tact opgenomen omdat alles 
erop wees dat hij het jacht op 
een afstand van 30 tot 40 me-
ter zou passeren. 
Toen hij dichterbij kwam, zag 
hij dat het zicht op de boot 
naar achteren sterk beperkt 
werd door een blauw zeil dat 
aan de 3 zijden aan de reling 
om het achterdek was beves-
tigd. Bij de inhaalmanoeuvre 
week hij verder uit naar bak-
boord. Daar was ruimte ge-
noeg voor - de vaargeul is ter 
plaatse 150 meter breed - en 
er varen geen tegenliggers, 
wat gezien het aflopende tij 
ook te verwachten was. 
Hi j gaf bij ton 90 via de stuur-

automaat een koerswijziging 
van 20 graden bakboord en 
liep over naar de bakboords-
helft van het vaarwater. Kort 
na het passeren van ton 90 

* De bocht in de Eems bij Ol-
dersum, waar het drama zich vol-
trok. 

zwenkte hetjacht scherp naar 
bakboord. Uijen vroeg stuur-
vrouw Molewijk een aan-

dachtsein te geven. Ze gaf er 
twee kort na elkaar. Volgens 
Uijens verklaring zat de Idu-
na op het moment van het 
tweede aandachtsein nog 
steeds ongeveer 50 meter ach-
ter het jacht. Hij schatte de 
zijdelingse afstand nog op 20 
meter, maar precies kon hij 
het niet zeggen. Hij had het 
gevoel dat men op hetjacht de 
Iduna in het geheel niet zag. 
Kort na het tweede geluidsein 
gaf Uijen hard bakboordroer 
en zette de hoofdmotor stop. 
Hetjacht kwam echter verder 
naar bakboord, zodat een 
aanvaring onvermijdelijk 
was. 

Stuurvrouw Molewijk ver-
klaarde dat hetjacht op 30 tot 
40 meter zou zijn gepasseerd 
als het zijn aanvankelijke 
koers had volgehouden. Na-
dat het scheepje enigszins 
naar bakboord was gegaan 
was er nog steeds een ruimte 
van zo'n 30 meter. Zij wist 
niet of de Iduna bij ton 90 de 
koers 20 graden naar bak-
boord had verlegd, maar kon 
bevestigen dat Uijen kort 
voor de aanvaring hard bak-
boord had gedraaid. Toen de 
Mine sterk naar bakboord 
draaide had zij gcluidsigna-
len gegeven, zo verklaarde zij. 
Bij de botsing was de machine 
stop gezet. 

Getuige Duis, die met zijn 
zeilboot Pomona in de buurt 
was, verklaarde dat het mo-
torjacht correct langs de rode 
tonnenlijn had gevaren, ter-
wij l het binnenschip ongeveer 
midden in het vaarwater 
voer. Pas na het horen van het 
tweede geluidsein zijn hij en 
zijn vrouw op de situatie gaan 
letten. Vanuit zijn gezichts-
hoek - schuin van achteren -
had het eruit gezien alsof de 
schepen op dezelfde lij n va-
rend elkaar naderden. Tien 
seconden later vond de aan-
varing plaats. De motorboot 
zou bakboordroer hebben ge-
geven, even op de boeggolf 
van de Iduna hebben gedanst 
en toen zijn verdwenen. Hij 
begreep niet dat de Mine na 
het tweede waarschuwings-
ein bakboordroer gaf Hij kon 
alleen de stuurboordzijde van 
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de Iduna zien en kon niet zeg-
gen ofhet schip koerswijzigin-
gen had gemaakt. Hij wachtte 
na de aanvaring vergeefs op 
het tevoorschijn komen van 
de Mine en is daarna naar een 
drijvend voorwerp toege-
varen. 
Een andere getuige, een zeke-
re Ehrman, had het ongeluk 
gezien vanaf de dijk bij de 
sluis van Oldersum. Hij zag 
de stuurboordkant van de 
Iduna, die hij de geluidseinen 
hoorde geven. De motorboot 
is daarna naar bakboord ge-
weken, zo verklaarde hij, en 
het binnenschip had niet ge-
reageeid. Hij kon niet zeggen 
ofhet binnenschip naar bak-
boord was gegaan. Daarvoor 
was de afstand te groot. 
De Mine is een 11 meter lang 
stalen knikspantjacht \ an het 
type met gesloten stuurhuis 
en verhoogd achterdek met 
achterkajuit. Er stond een 

* Bij de foto's. Boven: zo zag 
de Mine eruit toen ze was gebor-
gen- De kiel is bij de aanvaring 
flink naar stuurboord omgezet 
Onder- de ramen zijn bij de aan-
varing naar binnen gedrukt en 
tiet verschansingskleed werd van 
de reling gereten. 

zescilinder Dafdiesel in. De 
dubbele besturing was hy-
draulisch. De boot was vol-
gens een getuige-deskundige 
technisch in goede staat. 
Aan boord van het jacht be-
vonden zich eigenaar Ber-
nard Santjer (55) uit Rhau-
derfehn, zijn vrouw en het 
echtpaar Oltmann. 
Na de aanvaring nam schip-
per Molewijk het roer over en 
sloeg vol achteruit terwijl 
loods Uijen naar voren rende 
om te zien of er hulp geboden 
kon worden, nadat hij eerst 
alarm had geslagen via de 
marifoon. Hij zag dat het 
jacht slagzij maakte en snel 
onder water verdween. Nadat 

de Iduna tot stilstand was ge-
komen voer zij terug naar de 
plaats van de aanvaring, 
waar men één van de opva-
renden van het jacht zag op-
duiken achter het schroefwa-
ter van het binnenschip. 
De drenkeling hief een arm 
omhoog, maar was binnen 10 
seconden verdwenen. Uijen 
wenkte andere pleziervaar-
tuigen om naderbij te komen, 
omdat het zinloos was in de 
sterke stroom de bijboot te 
water te laten. Hij wist niet 
waar de bootshaak lag en zou 
daarme de drenkelingen toch 
niet hebben kunnen bereiken, 
zo zei hij. In zijn paniek had 
hij niet naar de reddingboeien 
gekeken, die aan het stuur-
huis hingen. Hij dacht dat het 
beter was de jachten in de 
buurt te waarschuwen dan 
een reddingboei naar de dren-
keling te gooien. 
Om halfzeven werd mevrouw 
Santjer bewusteloos uit het 
water gehaald. Zij stierf korte 
tij d later. Twee dagen later 
werden de lijken van het echt-
paar Oltmann geborgen en 
pas zes dagen later werd het 
lij k van jachtschipper Santjer 
gevonden. 

Het jacht werd op 24 mei ge-
licht en aan de grond gezet en 
op 30 mei geborgen. 

Het schip was zwaar bescha-
digd. De ruiten van de stuur-
hut waren naar binnenge-
drukt en lagen in de boot. Blij -
kens het onderzoek is de Mine 
dwars voor de Iduna geko-
men en naar stuurboord om-
gerold, waarbij het anker van 
de Iduna zich in de bodem 
van de motorkamer boorde. 
De lange dooskiel kreeg ver-
\olgens een zware klap, raak-
te diep ingedeukt en werd 
naar stuurboord omgezet. 
Het stuurwerk werd daarbij 
niet beschadigd. Toen het 
schip boven water kwam 
stond de gashandel op de bui-
tenstuurstand in de achteruit 
en de contactsleutel in de be-
drijfstand. De roerstandaan-
wijzer wees hard stuurboord 
aan. Het roer stond in de mid-
denstand. Het roer maakte 
van boord tot boord vij f sla-
gen. Volgens een getuige-des-
kundige was dat overeen-
komstig de voorschriften, 
maar het heeft wel tot gevolg 
dat een onervaren roerganger 
met kleine stuurbewegingen 
grote koersveranderingen kan 
veroorzaken. 

De gashendel en de roer-
standaanwijzer konden vol-
gens de deskundige tijdens of 
kort na het ongeluk in bewe-
ging geweest, zodat niets 
hoeft te zeggen over pogingen 
om aanvaring te voorkomen. 
De raad stelde vast dat Uijen 
niets was te verwijten ten aan-
zien van de oorzaak van het 
ongeluk. 
De merkwaardige manoeu-
vre van het jacht is volgens de 
raad de oorzaak van het dra-
ma. En die manoeuvre zal wel 
een raadsel blijven, omdat er 
geen overlevenden zijn en 
vastgesteld kon worden dat 
het jacht geen technische 
mankementen vertoonde. 
Wel verwijt de raad Uijen dat 
hij de drenkeling geen red-
dingboei heeft toegeworpen. 
De raad verklaart er wellis-
waar begrip voor te hebben 
dat Uijen een moment niet 
wist wat te doen, maar vindt 
het niettemin een inbreuk op 
het goede zeemanschap en de 
hulpverleningsplicht die in de 
meeste voorschriften is vast-
gelegd. 

De raad laat daarbij de vraag 
open of daarmee wellicht ook 
een of meer levens gered had-
den kunnen worden. 
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Drie 9.9 pk's getest (2) 

Plusse n en minne n 
in de praictijl c 

SUZUK I 9,9 CS 

De Suzuki-motor die werd ge-
test was de elektrisch te star-
ten DT9.9E. De prestaties 
daarvan zijn identiek aan die 
van de versie die met de hand 
wordt gestart. 
Suzuki introduceerde in 1988 
de 9.9-motor tegelijk met een 
model 8 ter vervanging van de 
15 pk DT15. De nieuwe motor 
is daardoor lichter en com-
pacter dan zijn voorganger. 
Het is de enige buitenboord 
onder de 20 pk (15 kW) die 
standaard is uitgevoerd met 
automatische olie-injectie. 

De motor kan alleen in vrij -
loop worden aangetrokken 
(koordlengte 1,25 meter). 
Een extra koord voor gebruik 
op het vliegwiel in geval van 
nood wordt meegeleverd 
(niet bij model E). Om het te 
kunnen gebruiken moet de re-
peteerstarter worden verwij-
derd. De steeksleutel die 
daarvoor nodig is en die 
wordt meegeleverd, past ech-
ter niet. Eigenlijk is een ring-
sleutel vereist. 
De lange stuurarm zwaait 
verticaal over bijna honderd-
tachtig graden zodat de mo-
tor goed kan worden wegge-
stouwd. De flinke draaigreep 
heeft in het midden de stop-
knop. De grote hoek waarover 

Door Keith Henderson 

De technische specificatie van een motor is één, het gedrag 
van de machine bijvoorbeeld het bedieningsgemak zijn zeker 
zo belangrijke zaken. MOTORBOOT testte drie buitenboord-
motoren van nog nèt geen tien pk, motoren van Mercury, 
Suzuki en Yamaha. In deze tweede aflevering: de ervaringen 
bij het gebruik. 

het handvat van laag naar 
hoog toerental draait (160 
graden), vond ik niet prettig. 
Die hoek is meer dan twee-
maal zo groot alsdiebi jdeYa-
maha (72 graden). Het is het 
prettigst als je van langzaam 
naar snel varen draait in één 
beweging van de pols. Op de-
ze motor moest ik na halfgas 
de greep loslaten en opnieuw 
pakken om verder te kunnen 
draaien. 
De wrijving waarmee de gas-
greep draait, is gemakkelijk in 
te stellen. De wrijving bij 
stuurbewegingen kan worden 
veranderd met een schroef in 
de motorophanging. Het ge-
reedschap daarvoor wordt 
meegeleverd. All e bedie-
ningsknoppen hebben een 
symbool plus een aanduiding 
in het Engels en in het Frans. 
Op een sticker staan de posi-
ties voor langzaam, start en 
snel. De handgreep van de 
keerschakeling heeft de goede 
grootte en zit zoals gebruike-
lij k aan de stuurboordkant. 
De choke-knop zit, voor 
rechtshandigen wat onge-
makkelijk, laag voorop, met 
de brandstofslang en de 
stuurarm in de weg. Het kop-
pelen van de brandstofslang 
gaat goed. Het stationair 
draaien wordt bijgesteld met 
een geribbelde knop op het 
voorpaneel. De noodstop-
schakelaar zit niet ideaal. Tij -
dens de tests zette ik hem twee 
keer ongemerkt om. De eerste 
keer zag ik het pas na een aan-
tal malen vergeefs trekken 

aan het startkoord. Op het 
voorpaneel is een waarschu-
wingslamp voor te laag 
oliepeil. Als er genoeg olie is, 
knippert de lamp voor het 
starten. 
De motor wordt aan de boot 
bevestigd met twee vleugel-
schroeven die gezekerd kun-
nen worden met een hangslot. 
Er zijn in de ophangbeugel 
twee gaten voor bouten om de 
motor aan de spiegel te beves-
tigen en een gat voor een vei-
ligheidslijn. 
De verticale stand van de mo-
tor kan gemakkelijk, met één 
hand, worden veranderd. 
Om de motor op te klappen 
moet een rode hendel tussen 
de ophangklampen worden 
weggedrukt. Er zijn twee 
standen voor varen in ondiep 
water en één voor helemaal 
opgeklapt. Opduwen van die 
hendel laat de staart zakken. 
Twee anoden bieden bescher-
ming tegen galvanische cor-
rosie, één op een wang van de 
ophangklamp en één op de 
gebruikelijke plaats onder 
de anti-cavitatieplaat. In 
plaats van een breekpen is er 
een rubberen frictiekoppeling 
in de schroef. Die zit op de as 
vast met de merkwaardige 
combinatie van een zelfbor-
gende moer èn een splitpen. 
Een goede draaggreep maakt 
het dragen gemakkelijk. Bij 
modellen met korte staart 
hangt echter het motorblok 
lager dan de staart, met het 
gevaar dat water door de uit-
laatpijp terugloopt in de cilin-

ders. Bij het model met elek-
trische start is de verhouding 
nog ongunstiger door het ex-
tra gewicht bovenop. Er is een 
handgreep in de kap, maar 
die is te ondiep om er veel aan 
te hebben. De plastic kap over 
de motor is met één klem ach-
terop toch waterdicht. In de 
kap ontbreekt geluidsisolatie. 
Een sticker buitenop ver-
meldt bougietype en elektro-
denafstand. De carburateur 
en de brandstofpomp vormen 
een geheel en hebben een ge-
luiddemper. De stelschroe-
ven voor het stationaire toe-
rental en het brandstof-
mengsel zij n goed bereikbaar. 
De carburateur kan makke-
lij k worden afgetapt. Voor 
verder werk moeten twee 
schroeven worden verwij-
derd . Direct vóór de pomp be-
vindt zich een weg[werp 
brandstoffilter. 
De elektrische ontsteking is 
onderhoudsvrij en kan niet 
worden versteld. Bougies ver-
vangen gaat met een gewone 
sleutel. Elektrische verbin-
dingen en de zekering (reser-
ve aanwezig) zijn als een 
worstje in plastic gewikkeld. 
Dat is met klittenband geslo-
ten en kan dus gemakkelijk 
worden geopend. 
Iets over de smering. De 
olietank van 0.71 liter bevindt 
zich onder de kap. Die moet 
worden geopend om olie bij te 
kunnen vullen. Van de tank 
gaat de olie door een fijn filter 
naar de krukas gedreven 
jx)mp en van daar naar een Y-
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vormige aansluiting achter de 
slangkoppeling, waar zij in de 
benzine komt op weg naar de 
carburateur. In tegenstelling 
tot het andere systeem van 
Suzuki wordt de verhouding 
olie:benzine in dit mengsys-
teem alleen bepaald door het 
motortoerental. Op de grote-
re buitenboordmotoren ge-
beurt dat door de stand van de 
gasklep. 
De 24-liter brandstoftank is 
net zo gigantisch en onhandig 
als die van de concurrentie. 
De vulopening is echter gro-
ter zodat morsen beter kan 
worden voorkomen, een be-
langrijk punt op boten. De 
dop en de beluchtingschroef 
hebben de juiste vorm voor 
een goede greep. 
Drie punten moeten worden 
gesmeerd, twee op de kantel-
as en één op de stuuras. 
De motor startte vlot. Afge-
zien van wat schudden bij 
1500 t/m liep hij bij alle toe-
rentallen soepel. In vrijloop 
draaide hij rustig om 850 t/m, 
een toerental dat zakte tot 670 
t/m bij langzaam varen. Wie 
dat te langzaam vindt, kan de 
laagste stand instellen op mi-
nimaal 1700 t/m. 
De gereedschaptas bevat 
8x10 mm en 12x14 mm 
steeksleutels, bougiessleutel, 
schroevedraaiers, combina-
tietang en startkoord. 
De fabrikant beveelt aan de 
motor regelmatig met zoet 
water door te spoelen. Het 
aansluitstuk dat daarvoor no-
dig is, is een extra. De goede 
handleiding is gesteld in ze-
ven talen: Engels,» Frans, 
Duits, Spaans, Zweeds, 
Noors en Fins. Op verzoek le-
vert de importeur een Neder-
landse samenvatting. Naast 
gegevens over de motor en het 
gebruiken daarvan staat er 
nog wat in over het varen. 

PLUSPUNTEN 

• automatische menging 
• instelbare laagste snelheid 
• weinig geluid 
• hoge topsnelheid. 

M INPUNTEN 

• groot brands tofgebruik 
• slechte draaggreep 
• geen noodstopschakelaar 
• doorspoelaansluiter 

MERCUR Y 9.9M 

De 9.9 Mercury werd in 1987 
op de Europese markt geïn-
troduceerd ter vervanging 
van het verouderde model 
9.8. Mercury heeft duidelijk 
diep nagedacht bij het maken 
van de nieuwe motor, die ook 
beschikbaar is in een 6- en 8-
versie. De motor wordt, zij het 
met een grotere boring, ver-
kocht als 15. Door het gebruik 
van metrische bevestigings-
middelen is de motor onder-
houdsvriendelijk. 
Trekkend aan het startkoord 
(lengte 1,4 meter) merk je di-
rect dat er een nieuw type 
startmechanisme op deze mo-
tor zit. Verdwenen zijn de 
pallen die plachten te breken 
als je per abuis trok terwijl de 
motor draaide. Starten kan 
alleen in de vrij loops tand. De 
motor kan zo nodig worden 
aangetrokken met het meege-
leverde reservekoord. Eerst 
moet dan het starterhuis wor-
den weggenomen. De drie 
schroeven daarvan kunnen 
worden losgemaakt met de 
meegeleverde sleutel. 

De helmstok is sterk en heeft 
dejuiste afmetingen (38 cm). 
Hi j kan over een hoek van 160 
graden achterover worden 
gezet bij het wegstouwen. Een 
dikke rubber handgreep be-
dient het gas en keerschake-
ling. Midden op de greep zit, 
goed bereikbaar, de rode 
stopknop. Door de greep uit 

de vrijloopstand te draaien 
komt eerst de schroef in zijn 
werk en wordt daarna de snel-
heid opgevoerd. Voor achter-
uitvaren geldt hetzelfde na 
draaien in de andere richting. 
Het systeem heeft een inge-
bouwde beveiliging tegen te 
hoge toerentallen in de vrij -
loop. 

De choke-knop, voorop de 
motor, is groot en goed vast te 
pakken. Hij doet drie dingen. 
Al s je eraan trekt, spuit er 
brandstof in de cilinderka-
mers, opent de gasklep wat en 
komt de voorontsteking iets 
vroeger te liggen. Het is wel 
alles ofniets, er is geen tussen-
stand. Door de knop te draai-
en verandert het stationaire 
toerental. 

De noodstopschakelaar is 
standaard. Het systeem is in 
die zin uniek, dat als de stuur-
man met het stopkoord over-
boord is gegaan, een ander 
bemanningslid de schakelaar 
weer aan kan zetten. Die kan 
dus de motor weer starten om 
de drenkeling op te pikken. 
Bij andere systemen moet je 
meestal eerst het koord weer 
zien terug te krijgen of een 
reservekoord zien te vinden 
voor je opnieuw kunt starten. 
Bij 'man-over-boord' heb je 
echter al genoeg te doen en is 
een draaiende motor heel nut-
tig. Ik vind het Mercury-sys-
teem goed, hoewel je het na-
tuurlijk kunt misbruiken door 
het stopkoord helemaal weg 

* Mercury 9.9. 

te laten. All e bedieningson-
derdelen zijn voorzien van 
een Engelstalige aanduiding. 
De motor wordt aan de 
spiegel bevestigd met twee 
vleugelschroeven die kunnen 
worden gezekerd met een 
hangslot. Er zijn twee gaten 
voor bevestiging met bouten 
en een gat voor een veilig-
heidslijn. De manier van op-
klappen is ongebruikelijk. In 
plaats van te trekken aan de 
kap, duw je de stuurhendel 
naar beneden. Bij sommige 
andere motoren kun je dat al-
leen doen op straffe van het 
breken van de hendel. Het 
werkt echter heel goed en je 
kunt elk van de drie standen 
voor varen in ondiep water 
gemakkelijk kiezen. Een pijl 
geeft aan in welke stand de 
motor staat. 

Een meestal moeizame aan-
passing, die Mercury heeft 
vereenvoudigd, is het veran-
deren van de hoek met de 
spiegel. Na het opklappen 
van de motor beweeg je een 
plastic knop naar een van de 
drie posities. Achteruitver-
grendeling gaat automatisch 
in vrijloop en achteruit. Dat 
kan echter simpel zo worden 
gewijzigd dat de vergrende-
ling bij het aanlopen van het 
strand alleen in de achteruit 
werkt of permanent is bij het 
varen in golven. 
Een rubber mof in de schroef 
beveiligt dit onderdeel tegen-
schroefslag, waardoor een 
breekpen overbodig is. Om-
dat een zelfborgende moer 
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wordt gebruikt, ontbreekt te-
recht een splitpen. Dank zij 
goed nadenken bij het ont-
werpen heeft de moer op de 
schroef dezelfde maat gekre-
gen als de bougie. Voor beide 
is dus maar één sleutel nodig. 
De drukring van de schroef 
kan worden gebruikt als hulp-
gereedschap voor het openen 
van de tandwielkast, wat 
overigens niet iets is voor 
amateurs. 
Een werkelijk voortreffelijke 
draaggreep zit tussen de op-
hangklampen. Achter in de 
kap is een draaggreep uit-
gespaard, die echter te ondiep 
is voor natte en vette vingers. 
Ook zit er boven op de kap een 
greep; dat is vooral handig als 
j e de motor op wil t klappen 
zonder gebruik te maken van 
de stuurarm. 

De kap, van binnen bekleed 
met negen millimeter dik iso-
latieschuim, wordt vastgezet 
met één klem achterop. Een 
dik rubberprofiel tussen on-
der- en bovendeel van de kap 
doet tevens dienst als stoot-
rand en beschermt de kap als 
de motor op zijn kant ligt. 
De carburateur heeft een in-
gebouwde pomp en sproeier 
in plaats van een choke-klep. 
Stationair- en mengsel-
schroeven zijn goed verstel-
baar met een schroevedraai-
er. Het ontstekingsysteem is 
elektronisch. Een inlaatdem-
per ontbreekt. Het grote 
brandstoffilter met glazen pot 
is goed toegankelijk. De tot nu 
toe gebruikte grote bajonet-

aansluiting van de brand-
stofslang is eindelijk vervan-
gen door het simpele type van 
plastic dat al werd gebruikt 
op de kleine Mariners. 
De bougies kunnen worden 
vervangen zonder speciale 
sleutel, hoewel die wel in de 
gereedschapstas aanwezig is. 
De motor wordt gesmeerd 
met 1:50 mengsmering. Er 
zijn drie smeerpunten voor de 
stuur- en opklapbewegingen. 
Mercury gaat over op plastic 
brandstoftanks. All e in Ame-
rika gemaakte motoren heb-
ben al zo'n tank van 12 of 24 
liter. In Europa worden plas-
tic tanks van 12 liter geleverd 
bij de modellen 5,6 en 8, en 
stalen bij de grotere model-
len. Een uitzondering bij die 
laatste is 15E, die voorlopig 
alleen in Amerika wordt ge-
maakt en een plastic tank van 
24 liter heeft. De plastic tanks 
zijn los verkrijgbaar. Ikwasin 
de gelegenheid er een te pro-
beren. 

De stalen tanks roesten snel 
als de lak is beschadigd, zijn 
moeilijk te dragen en zijn rela-
tief hoog waardoor zij soms 
slecht zijn op te bergen. De 
plastic tanks zijn lager, beter 
te dragen en roesten en deu-
ken niet. Zij hebben zelfs een 
reserveruimte waardoor je 
niet zo snel per abuis zonder 
brandstof komt te zitten. Het 
zachtere plastic beschadigt 
ook de boot minder als je op 
een golf klapt. De stalen tank 
bij de 9.9.M is met zijn 24 liter 
even groot als die van de con-

currenten. De vulopening is 
wat aan de kleine kant. 
De motor sloeg tijdens de hele 
test goed aan en draaide bij 
730 t/m soepel stationair. In 
het werk liep hij zelfs bij 630 
t/m nog regelmatig, iets dat 
vissers zullen waarderen. 
Door de choke-knop te ver-
draaien, kun je nog tot 1400 
t/m langzaam varen. Bij het 
langzaam openen van de gas-
toevoer was er tussen 1200 en 
1500 t/m een traject met wat 
geschud door een te rijk 
mengsel. Daarboven accele-
reerde de motor soepel en 
krachtig tot aan volgas. 
Bij de meeste motoren is ma-
noeuvreren een zaak waarbi] 
j e twee handen - en ogen - no-
dig hebt voor de motor, niet 
echt logisch. De in één hand-
greep gecombineerde gas-
schakelbeweging is een goede 
oplossing voor dat probleem. 
Na een paar minuten wen-
nen, ging het prima. 
Automatische oliemenging 
van het type Auto Blend I I is 
als extra verkrijgbaar. Het 
systeem bestaat uit een com-
binatie van tank en doseerap-
paraat die tussen brandstof-
tank en motor wordt aange-
bracht. Olie en benzine wor-
den gemengd in de vaste 1:50. 
De gereedschapsset bestaat 
uit een gecombineerde 10 
mm. bougie/schroefmoer 
ringsleutel en een schroeve-
draaier. Om de koelruimte 
schoon te kunnen spoelen, zo-
als wordt aanbevolen door de 
fabrikant, moet extra een 
aansluitstuk worden gekocht. 
Mercury levert een heldere 
Nederlandstalige gebruiks-
aanwijzing met goede teke-
ningen. Raadselachtig is de 
specificatie voor de E-model-
len, die wordt gegeven in mi-
nuten in plaats van in kilocou-
lombs of ampère-uren. 

• draaghandgreep 
• gas/schakel/stuurarm 
• noodstopschakelaar 
• stationairinstelling. 

• krappe brandstoftank 
• hoog geluidsniveau 
• lage topsnelheid 
• doorspoelaansluiter. 

Test 9,9 pk's 

De Yamaha 9.9D is ook be-
schikbaar met een vermogen 
van 14,5 pk(10,7 kW). Dat 
verklaart waarom hij, met 
246 cc, de grootste cilinderin-
houd heeft van de drie moto-
ren in deze test. Het is ook de 
reden waarom hij de zwaarste 
is. Hij is ontworpen in de tijd 
dat de opzet met 9,9/15 pk ge-
bruikelijk was. Tegenwoor-
dig wordt de 9,9 meer op klei-
nere modellen zoals de 8 en 6 
gebaseerd dan op grotere. 
Een pal zorgt ervoor dat het 
startkoord (lengte 1,25 me-
ter) alleen kan worden ge-
bruikt als de motor in de vrij -
loop staat. Als er iets kapot-
gaat, moet de repeteerstarter 
worden verwijderd (een sleu-
tel wordt meegeleverd) en het 
reservekoord op het vliegwiel 
worden gewonden. 
De stuurarm is met 29 centi-
meter betrekkelijk kort en is in 
zo'n hoek geplaatst dat je er 
aan stuurboord gezeten ge-
makkelijk mee vaart. De 
werking van de draaigreep 
voor de gasbediening is di-
rect. Langzaam of volgas va-
ren kan binnen één natuurlij-
ke beweging van de pols. De 
mate van wrijving is verstel-
baar, maar daar is een sleutel 
voor nodig. Een pijl op de 
stuurarm wijst op een kleine, 
om de handgreep gewonden, 
grafiek het relatieve brand-
stofverbruik bij elke stand 
van de gasklep aan. Dat gege-
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ven wordt dan gepresenteerd 
als het percentage van het 
verbruik bij volgas. Yamaha 
noemt deze voorziening de 
energie-adviseur. 
De omkeerschakelaar zit zo-
als gebruikelijk aan de stuur-
boordkant en beperkt auto-
matisch het toerental in de 
achteruitstand. Een mogelijk 
gevaarlijke situatie kan ont-
staan - toegegeven, je doet 
dan iets mals - als je volgas 
geeft en dan achteruit scha-
kelt. Je kunt het gas dan niet 
meer minderen! Het pro-
bleem is te voorkomen door 
de pal (682-41666-00 Stop-
per, magneto control lever) te 
vervangen door een met veer-
spanning. 
Op het voorpaneel is, naast de 
noodstopschakelaar en een 
flinke choke-knop, een op de 
lichtspoel aangesloten stek-
kerdoos aanwezig. Symbolen 
geven de functie aan van alle 
bedieningsorganen. Op de 
twee klampschroeven met 
knevel kan een hangslot tegen 
diefstal worden aangebracht. 
Opmerkelijk is dat er in de op-
hangbeugel wel een oog zit 
voor een veiligheidslijn, maar 
er geen gaten zijn voor bout-
bevestiging. 
De opklapvergrendeling 
wordt met de hand bediend. 
Door een hendel tussen de op-
hangklampen naar beneden 
te drukken, gaat hij los. De 
motor kan dan worden opge-
klapt. 
Al s je de ondiepwaterpositie 
wil t gebruiken, moet je je over 

de spiegel buigen, een specia-
le hendel naar voren duwen 
en de staart opduwen. Om de 
motor weer in de gewone 
stand te krijgen, moet je: de 
motor naar boven kantelen, 
de hendel terugzetten, de mo-
tor laten zakken en de opklap-
vergrendeling loslaten. Het is 
een lastige procedure, die bij 
de produkten van de concur-
renten veel eenvoudiger is. 

Een rubberen slipkoppeling 
in de schroefnaad moet scha-
de door schroefslag voorko-
men. De schroef is op de as 
bevestigd met een kroonmoer 
en een splitpen. 
Bijna onzichtbaar tussen de 
ophangklampen is een draag-
handgreep gemaakt, waar-
rnee de motor horizontaal 
wordt gedragen. De greep is 
voor niet-Japanse handen 
aan de kleine kant. Een ver-
dieping achterin de onderste 
helft van de kap biedt een goe-
de greep voor het opklappen 
van de motor. Achterin het 
bovenste deel van de kap is 
een greep voor het naar voren 
kantelen. 

De niet-geïsoleerde kap 
word t onderaan met één klem 
gesloten. De gecombineerde 
carburateur brandstofpomp 
heeft geen inlaatdemper. 
\Mak ernaast zit een groot 
brandstoffilter met doorzich-
tige bezinkkolf Zowel de sta-
tionair- als de mengschroef 
zijn goed bereikbaar. Zonder 
speciaal gereedschap kan de 
timing van de elektronische 

* De geteste Mercurymotor, die 
vooral opvalt door de handige 
stuurstok (foto boven) Op de fo-
to rechts de Yamaha buiten-
boordmotor, die zich als de snel-
ste en de zuinigste van het 
drietal ontpopte 

ontsteking worden bijgesteld. 
Mengsmering in de verhou-
ding 1:100 is voorgeschreven. 
Standaard is een grote, on-
handige, stalen 24-liter 
brandstoftank. Die tank 
wordt automatisch belucht 
zodra de brandstofleiding is 
aangesloten. Identieke aan-
sluitingen van de slang op de 
tank en op de motor zijn een-
voudig en goed. 

Iets dat er uitziet als een be-
tonnen bouwblok blijk t bij 
goed kijken een gebruiksaan-
wijzing in twaalf talen. Het 
zijn twaalf afzonderlijke 
boekjes in één omslag. De ta-
len zijn Engels, Frans Duits, 
Italiaans, Nederlands, 
Noors, Zweeds, Deen, Fins, 
Spaans, Portugees en Grieks. 
Het boekje in degewenste taal 
kan uit de omslag worden ge-
nomen, waarna de rest weg 
kan. Het is een veel prakti-
scher benadering dan de ge-
bruikelijke veeltalige teksten 
met één regel in elke taal, 
waarbij de lezer wordt ge-
dwongen een aantal pagina's 
door te bladeren om één be-
grijpelijke instructie te vin-
den. De gebruiksaanwijzing 
heeft veel tekeningen die de 
heldere tekst nog aanvullen. 
De motor sloeg probleemloos 
aan, draaide rustig bij een sta-

tionairtoerental van 850 t/m 
en zakte af tot 760 t/m bij 
langzaam varen. Tussen 1000 
en 1950 t/m ging hij viertak-
ten, waarschijnlijk door een te 
rij k mengsel. Bij alle andere 
snelheden liep hij soepel. De 
motor heeft maar één smeer-
punt, op de as waarom hij 
draait bij het sturen. Dat lijk t 
daar te weinigen kan als altijd 
op zout water worden geva-
ren problemen geven. 
De rubberen afdichting tus-
sen onder- en bovendeel van 
de kap steekt niet uit en be-
schermt de verf dus niet als de 
motor op zijn kant wordt 
neergelegd. 

Twee anodes onder de anti-
cavitatieplaat beschermen te-
gen corrosie. 

De gereedschaptas bevat: 
10x12 mm ringsleutel, bou-
giesleutel, schroevedraaiers, 
combinatietang, twee reser\e 
bougies, doorspoelaanslui-
ting en startkoord. 

• snel 
• zuinig 
• gebruiksaanwijzing 
• doorspoelaansluiting. 

• draaggreep 
• smeerpunt 
• zwaar 
• ondiepwaterhendel. 
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NIEUWE MOTORBOTEN 

Nieuwe stalen boten 
bi j Zuiderze e Yachtin g 

Willem Pasterkamp, de man 
achter Zuiderzee Yachting in 
Emmeloord, begint binnen-
kort met een nieuw program-
ma polyester en stalen motor-
jachten. Voor de polyester 
boten maakt het bedrijf ge-
bruik van een aantal bestaan-
de ontwerpen, maar bouwt 
deze om tot geheel nieuwe 
schepen. Het programma 
voor de stalen jachten is 
nieuw. 

Met de overname van K & S 
Polyboats uit Veere brengt 
Pasterkamp een serie kleine 
gezinskruisers in de vaart. De 
basis voor drie van die krui-
sers is gelegd door de Kilkrui -
sers, waarvan de mallen naar 
Emmeloord zijn overge-
bracht. Onder de naam Zui-
derzee zullen de lengten 6.70, 
7.50, 7.70 en 9.00 (de oude 
8.60) in produktie worden ge-
nomen. All e kruisers worden 
uitgerust met een Yanmar-
diesel van 30 tot maximaal 77 
pk. De prijzen komen te lig-
gen tussen de 70 duizend en 
130 duizend gulden. Een be-
langrijke wijziging in het be-
staande concept is ook dat per 
model ongeveer negen varia-
ties in het interieur mogelijk 

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 li j n, dat ervoor zorgt dat 
u volgende maand M O-
T O R B O OT in de bus 
krijgt . 
U kunt dagelijks - ook in 
het weekeinde - bellen van 
9 uur 's morgens tot half 
negen 's avonds. 
Een abonnement kost 
ƒ 59,60 per jaar (12 num-
mers). 

zullen zijn. Afhankelijk van 
de wens van de klant. 
In staal start Zuiderzee 
Yachts dit jaar de produktie 
van de kruisers die de naam 
van de werf zullen dragen. De 
schepen worden uitgevoerd 
in lengten variërend van tien 
tot dertien meter. Volgens 
een tijdloos, modern ontwerp 
van Martin Bekebrede uit 
VVorkum. 

Deze knikspantjachten krij -
gen een opvallende lij n die 
voornamelijk bepaald zal 
worden door de lager geplaat-
ste ruiten van de salon ten op-
zichte van de stuurstand. De 
Zuiderzee Yachts worden uit-
gerust met 80 tot 145 pk Ive-
co-diesels en worden met of 
zonder open stuurbrug gele-
verd. 

Bakdekke r bi j 
De Koning -
Keyzer 
De scheeps- en jachtwerf De 
Koning-Keyzer uit Leider-
dorp brengt een nieuwe bak-
dekkruiser met een lengte van 
10,50 meter. Het is een stalen 
schip, dat door de afwezig-
heid van gangboorden niet al-
leen beschikt over een onge-
kend groot voordek, maar ook 
over een opmerkelijk ruime 
voorkajuit. Het ontwerp is ge-
baseerd op de romp van de 
Crown-kruiser, die de werf al 
velejaren bouwt. Zowel casco 
als opbouw worden van 4 mil-
limeter dikke plaat gemaakt. 
De boot, die 3,25 meter breed 
is, wordt uitgerust met een 4-
cilinder 62 pk diesel van Ve-
tus. Het schip is compleet le-
verbaar vanaf f 124.500,-
(incl. 18,5 procent btw); tech-
nisch vaarklaar is de prijs 
f53.450,- en het casco kost 
f31.250,-. 

De boot is er met achterkajuit 
of met open kuip. Er is ook een 
versie met een lengte van 9 
meter. 
Nadere informatie bij de werf, 
telefoon 071-895190. 

* Stalen Zuiderzee, naar ontwerp van Bekebrede. 

Linsse n bouw t 
politieboo t 

Linssen Yachts in Maas-
bracht heeft onlangs een snel-
le patrouilleboot gebouwd 
voor de politie van Geneve. 
De boot is gebaseerd op de 
snelle SX-serie van deze werf, 
die is ontworpen door de 
Westduitser W. H. Wilke. 
De boot is 12,35 meter lang; 
3,85 meter breed en wordt 

* De Linssen patrouilleboot in 
actie. 

voortgestuwd door 2 Volvo 
Penta-diesels van elk 306 pk. 
De boot is uitgerust met een 
bluskanon, een hydraulisch 
klapbare spiegel met een 
laadvermogen van 1000 kilo, 
zwaailichten, sirenes en navi-
gatie- en communicatie-ap-
paratuur. 

Ook andere Zwitserse kan-
tons tonen belangstelling 
voor het schip. 
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DAT ONS UITSTEKEND LIGT. 

MOGEN WIJ AAN U VOORSTELLEN: DE 260 OVERNIGHTER. 
De slanke moderne lijnen van deze sport eruiser zullen voor de kenners van de karakteristieke 
\ormge\ingseoneepten van Sea Ray. geen \-errassing zijn. 

Maar kijk ook eens hoe schitterend vorm en functie elkaar aanvullen. In de ruime cockpit met 
ingebouwde koeler, bekerhouders en flessenrekken, zullen gasten zich uitstekend op hun gemak 
voelen. Het zonnedek is l,7()m lang. Benedendeks vindt u een keuken met fornuis en een ijsbox. 
een chemisch toilet, een V-vormig tweepersoonsbed, een hangkast en meer dan voldoende 
opbergruimte. U kunt zelfs, extra, een kampeerkap laten aanbrengen. Maar. . . de prestaties en 
het bedieningsgemak van de 260 Overnighter zult u net zo indrukwekkend vinden 
als de vormgeving. 

Bezoek nu uw Sea Ray Dealer en ontdek zelf hoe goed tie 
260 Overnighter past bij de stijl en het comfort waaraan u 
gewend bent. ^ 

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

Sci R,iy Boats. Inc., 2(m Sea Ray Blvd.. KnoxvillcTN .̂ 7914, USA. 
Sea Ray International Telex No. 682I.̂ (K). Overal ter wereld verkocht. 
hnpovt VII (lisliihiilic  roor XahrLiiiii:  Arie de Boom liw. 
Oud Loosdreclitsediik 163. Loosdreclit. Tel: ()2ISS-4514. 

A Brunswick Company 

file:///ormge/ingseoneepten
file:///-errassing
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Ameland 
gesloieii 
tot 1 jul i 
In verband met de aanleg van 
de nieuwe jachthaven op 
Ameland kunnen passanten 
in de maanden mei en juni 
niet op dit Waddeneiland te-
recht. 
In deze periode worden de 
voorzieningen getroffen voor 
de nieuwe haven, waarvoor 
de veerdam moet worden op-
geknapt en baggerwerk moet 
worden uitgevoerd. 
Het is niet mogelijk uit te wij -
ken naar de Ballumerbocht, 
omdat daar lezelfder tijd ook 
werk wordt uitgevoerd, en 
wel het op Deltahoogte bren-
gen van de Waddendijk. 
Op 1 jul i hoopt de stichting 
passanthaven 't Leijegat, die 
het beheer over de haven 
krijgt , de eerste passanten te 
kunnen verwelkomen . In de 
haven komt ligplaats voor on-
geveer 80 passanten. 

Plan voor 
oliebestrijdin g 
Minister Smit-Kroes heeft 4 
miljoen gulden per jaar nodig 
voor het paraal houden van 
een organisatie, die olieram-
pen op de Noordzee kan be-
strijden. Dat blijk t uit haar 
voorstel voor het opzetten van 
zo'n organisatie, dat onlangs 
aan de raad voor de water-
staat is voorgelegd. Er wordt 
daarbij uitgegaan van een 
ramp, waarbij 30.000 kubieke 
meter olie of chemicaliën in 
zee terechtkomen. De helft 
daarvan verdwijnt door ver-
damping en afljraak in het 
zeewater; de andere helft 
moet door speciale vaartui-
gen worden opgeveegd. 
Rijkswaterstaat beschikt zelf 
over een aan tal van deze vaar-
tuigen, terwijl daarnaast par-
ticuliere baggerschepen op 
afroep beschikbaar zullen 
zijn. 

Weerbericht voor 
IJsselmeer  en Wad 
Het KNM I brengt sinds 1 
april een speciaal weerbericht 
voor de watersport en de bin-
nenscheepvaart op het IJssel-
meer, de randmeren, de 
Friese meren en de Wadden-
zee. Het is (uitsluitend) tele-
fonisch te beluisteren via het 
nummer 06-911 223 52. 
Het speciale weerbericht be-
vat informatie over het actue-
le weer en het weer dat voor de 
verdere dag wordt verwacht. 
Na 13.00 uur wordt ook een 
verwachting voor de volgen-

Marifoo n 
antenne 

Lankhorst-Taselaar brengt 
een nieuwe marifoonantenne 
op de markt. De geheel roest-
vrijstalen antenne (ook de 86 
centimeter lange spriet is van 
dat materiaal) is van het 
Amerikaanse merk Metz. De 
antenne, die inmiddels goed-
gekeurd is door de PTT, is be-
veiligd tegen blikseminslag. 
Prijs ƒ 109,95. 

de dag gegeven. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan de 
wind, gezien de betekenis van 
deze factor voor de beroeps-
en pleziervaart op de genoem-
de wateren. 
Het bericht wordt minstens 
zeven keer per dag bijge-
werkt, de eerste keer om vier 
uur 's morgens, de laatste keer 
om tien uur 's avonds. De kos-
ten van het raadplegen bedra-
gen ongeveer vijfti g cent per 
minuut. 
Eerder dit jaar introduceerde 
het KNM I al een speciaal 
weerbericht voor het Deltage-
bied. Dit kan worden beluis-
terd via het telefoonnummer 
06-911 223 53. 

Nieuwe Rol la-schroef 
voor snelle boten 
De Zwitserse schroevenfabri-
kant Rolla, die naam heeft ge-
maakt als ontwerper en con-
structeur van schroeven voor 
raceboten, is met een nieuwe 
vijfliladig e schroef op de 
markt gekomen voor grote en 
snelle motorboten. 
Het is een vijfl3ladige roest-
vrijstalen schroef, die lever-
baar is in doorsneden tot 22,6 
duim en spoedvariaties van 
30 tot 31 duim. 
Bij een test met een snelle mo-
torboot met een gewicht van 7 
ton, die was uitgerust met 
twee motoren van 450 pk, 
werd een snelheid van meer 
dan 110 kilometer per uur be-
reikt. 

Meer boten op 
Hiswa te Water 
De zesde Hiswa te Water, die 
van dinsdag 5 tot en met zon-
dag 10 september 1989 
plaatsvindt in het Nautisch 
Kwartier Amsterdam, wordt 
gekenmerkt door een aantal 
verbeteringen van de accom-
modatie. Het aantal ligplaat-
sen groeit van 250 vorig jaar 
naar 300 dit jaar. 
Bovendien wordt het kadeter-
rein, waar de speciale tentpa-
viljoens staan opgesteld, aan-
trekkelijker gemaakt. Het ter-
rein wordt geëgaliseerd en 
verfraaid. Ten behoeve van 
bezoekers en exposanten 
wordt een nieuwe douche- en 
toiletaccomodatie gereali-
seerd. 

De afgelopen Hiswa te Water, 
georganiseerd door Rai-ge-
bouw onder auspiciën van de 
Hiswa, werd een doorslaand 
succes. Ruim 28.000 bezoe-
kers zagen circa 250 schepen, 
geëxposeerd door 160 expo-
santen. 
De Hiswa te Water blijk t een 
uitstekende aanvulling op de 
Hiswa in het Rai-tentoonstcl-
lingscentrum. Het exposi-
tieprogramma omvat kajuit-
jachten met een lengte van ze-
ven meter of langer. In de ka-
de-accommodatie vindt de 
bezoeker onder andere acces-
soires en toebehoren, jacht-
makelaars en -bemiddelaars. 

* De nieuwe Rolla-schroef. 

Vlaanderen 
Watersport 
breidt uit 
Tegelijk met de ingebruikne-
ming van de nieuwe Pekelha-
ringhaven in Medemblik 
opende \ ' laanderen Water-
sport aan deze haven een kan-
toor en showroom. Vlaande-
ren verkoopt onder andere 
scheepsdieselmotoren van 
Yanmar, scheepsverwar-
ming van Webasto en stuur-
automaten van Autohelm. 
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Kanaal 80 
voor Engelse 
jachthavens 
\ 'oor jachten die Engeland 
landoen, is het sinds kort mo-
gelijk rechtstreeks radiocon-
tact te onderhouden met 
lachthavens. Voorheen was 
(lat alleen mogelijk door tus-
senkomst van derden. 
\ 'oor de communicatie dient 
in eerste instantie VHF(ma-
iifoon)-kanaal 80 te worden 
«gebruikt. Wordt op dit kanaal 
niet geantwoord, wat met na-
me gedurende een overgangs-
periode de komende maan-
den het geval kan zijn, dan 
kan gebruik worden gemaakt 
\an kanaal 37. 

Tot voor kort konden de En-
gelse jachthavens alleen 
werken met kanaal 37. Tege-
lij k was kanaal 37 niet voor 
jachten buiten het Engelse 
territorium beschikbaar. 

Scouting-
festijn op 
Maasplassen 
\ ' an 25 jul i tot 2 augustus zal 
op de Maasplassen bij Roer-
mond het 8e Nationaal W'a-
terkamp van Scouting Neder-
land plaatsvinden. Ruim 
3000 deelnemers uit binnen-
(11 buitenland zullen met hun 
kano's, roei- en zeilboten een 
week lang samen optrekken. 
Wedstrijden, zwerftochten 
(ook 's nachts), roeien, zeilen, 
zwemmen en surfen vormen 
de ingrediënten van het 
kamp. 
De 1000 buitenlandse deelne-
mers komen uit België, 
Luxemburg, Oostenrijk, Ita-
lië, Frankrijk, Griekenland, 
Denemarken, Zweden, Ier-
land en Engeland. Speciaal 
voor de buitenlandse gasten 
zorgt Scouting Nederland 
voor zo'n lOU extra boten. De 
meeste boten zijn van het type 
lelievlet, waarvan er in ons 
land ruim 1200 in gebruik 
zijn. 
Deze boot is ook bij buiten-
landse Scoutingorganisaties 
in de vaart. 

Rumoer om Leie 
De plannen van de Geweste-
lijk e ontwikkelingsmaat-
schappij Oost- \ ' laanderen 
( G O M O \ ' ), die onder meer 
behelzen het samenbrengen 
\ an de zeven watersportvere-
nigingen langs het riviertje de 
Leie in één grote jachthaven, 
hebben grote onrust gewekt 
onder de Vlaamse water-
sporters. 
De \ 'erstandhouding der 
Oostvlaamse watersport-
liefhebbers (VOV^V) , een 
samenwerkingsverband van 
watersportverenigingen, 
heeft een fel protest laten ho-
ren en voorgesteld om over de 
toekomst van de 'golden ri-
ver' van gedachten te wisse-
len met alle belangengroe-
pen: de watersport, de hore-
ca, de autoriteiten, de toeristi-
sche organisaties. 
De \ ' 0 \ 'W wijst erop dat er 
in Gent wordt gewerkt aan 
verbetering van de mogelijk-
heden voor het w atertoerisme 
en dat de verenigingen langs 
de Leie zeer veel in hun ha-
vens hebben geïnvesteerd. 
Al s de plannen om alle havens 
te combineren doorgaan zou 

dat allemaal vergeefse moeite 
zijn geweest. aldus de 
\ ' 0 \ ' W, dat uiteenzet dat 
men niet alle heil van grote 
havens moet verwachten. 
'Dat kleine jachthavens het 
uitstekend doen, bewijzen de 
acht clubs op het \ 'eerse Meer 
en de clubs aan de \ 'echt en de 
Linge', aldus de organisatie, 
die vreest dat in een 'masto-
donthaven' ook de gezellig-
heid verloren gaat, die zo ken-
merkend is voor de kleinere 
clubs, waar de mensen elkaar 
kennen. 
Ook enkele andere voorstel-
len vinden geen genade in de 
ogen van de \ ' O V W, zoals 
het verbod op privé-steigers 
in de Leie te hebben en het 
verbod om langs de Leie te 
overnachten buiten die grote 
geplandejachthaven. "Auto's 
moeten toch ook niet op een-
centrale parkeerplaats? 

Waarom boten dan wel?', zo 
vraagt de VOV W zich af En: 
'Waarom zou iedereen van de 
avondrust van de Leie mogen 
genieten, wandelaars, 
fietsers, ruiters, vissers, maar 
watersporters niet?' 

Minister wil meer veiligheid 
bij vervoer ammoniak 
Minister Smit-Kroes van 
\ 'erkeer en Waterstaat vindt 
dat het vervoer van ammoni-
ak onder druk per binnen-
vaartschip met meer veilig-
heidsmaatregelen moet wor-
den omgeven. Om dat te be-
reiken moet de kwestie wor-
den aangekaart in de Centra-
le commissie voor de Rijn-
vaart in Straatsburg. 
Ui t onderzoek is gebleken dat 
het vervoer van gevaarlijke 
stoffen op de route Rotter-
dam-Duitsland 'vrijwel op al-
le onderzochte punten' vol-
doet aan de veiligheidsnor-
men die het ministerie stelt. 
Dat is niet het geval met het 
vervoer van ammoniak, met 
name niet in de buurt van 
Dordrecht. 

Volgens de minister zouden 
de bebouwde kommen van 
Dordrecht, Zwijndrecht en 
Papendrecht moeten worden 
vermeden door schepen die 

ammoniak vervoeren en ook 
door andere gastankers die 
niet zijn uitgerust volgens de 
speciale eisen die gelden voor 
LPG-tankers. 

Palmer  Johnson 
naar  Antibes 
De belangstelling van Ameri-
kaanse botenbouwers voor 
Europa neemt eerder toe dan 
af In navolging van verschei-
dene andere bedrijven uit de 
Verenigde Staten heeft nu 
ook Palmer Johnson een Eu-
ropese vestiging geopend. De 
keus viel daarvoor op het 
Franse Antibes. 
'We hebben veel Europese 
klanten en waren het tegen-
over hen verplicht te zorgen 
voor een goed ondersteu-
ningspunt', aldus Mik e Kel-
sey, president van Palmer. 

Merenr \ bouwt 
motor  voor 
sportwagen 

De nieuwe 1989 Chevrolet 
Corvette ZR 1, een sportwa-
gen in de super-klasse, is uit-
gevoerd met een aluminium 
V 8 motor, ontworpen door 
Lotus en gebouwd door de 
buitenboordmotorenfabri-
kant Mercury. 
Deze nieuwe LT5 motor kost-
te General Motors nogal wat 
hoofdbrekens. Het ging hier 
om een betrekkelijk kleine 
produktie van een geheel 
nieuw model 5,7 liter, VB mo-
tor, 385 pk, 4 kleppen per ci-
linder, bovenliggende nok-
kenassen en een compressie-
verhouding van 11,25:1. 
In dit geval was van belang 
dat Mercury reeds 25 jaar ge-
leden een aluminium 4-cilin-
der motorblok ontwikkelde. 
Immers, een aluminium mo-
tor te vervaardigen voor nau-
tisch gebruik is heel wat moei-
lijker dan een soortgelijke mo-
tor voor een automobiel. Ge-
zien vooral, het zo evidente 
corrosie-probleem. 
Di t vooral deed het, inmid-
dels bij General Motors ge-
vormde, ZR 1-team besluiten 
gebruik te maken van de ken-
nis van Mercury Marine op 
dit gebied. Kennis vooral van 
aluminiumlegeringen met 
een laag kopergehalte en van 
de zo belangrijke samensirl-
ling van het 'anaerobisclic', 
dus meegevende pakkings-
materiaal. 

De totale jaarprodukt ie was 
vastgesteld op 1800 eenhe-
den. Dat is nu te weinig voor 
General Motors, waar 1 enke-
le produktielijn alleen al 1600 
motoren op 1 dag fabriceert, 
terwijl Mercury goed op klei-
ne series is ingesteld. 
De produktie van de Corvette 
ZR 1 is inmiddels begonnen. 
De manager van de Mercury 
motoren-afdeling in Stillwa-
ter, Bud Agner, deelde mee 
dat iedere LT5 grondig wordt 
getest op all toerentallen en 
werktemperaturen. Een van 
die testen houdt in, dat een 
muntstuk op zijn kant, op een 
draaiende motor geplaatst, 
bij toerentallen gelegen tus-
sen 500 en 1500, niet mag om-
vallen! 
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Reddingboot voor  binnenwater 
In april heeft de minister van 
verkeer en waterstaat, me-
\Touw Smit-Kroes, een speci-
aal voor de redding en opspo-
ring van drenkelingen op de 
binnenwateren ontworpen 
reddingsboot gedoopt. 
De boot is door de inspecteur 
van de Koninklijke Neder-
landse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen 
(KNBRD) ,deheerC.Kras in 
samenspraak met de scheeps-
bouwer Mulder & Rijke te 
IJmuiden ontworpen en ge-
bouwd. 

Romp en dek zijn van massief 
polyester. 
De verstijving van de romp 
door de ingebouwde, volge-
schuimdc luchtkasten is voor 
de geprofileerde zijden ruim-
schoots voldoende, echter de 
bodem is d.m.v. 2 langspan-
ten/vloerdragers en een dub-
bele kiel extra verstijfd om de-
grote bodembelasting bij 

snelle vaart op te kunnen 
nemen. 
Het drijfvermogen, voldoen-
de om de boot onzinkbaar te 
maken is ondergebracht in de 
langsscheepse luchtkasten in 
de zijden. Hierdoor is ook in 
lekke toestand de stabiliteit 
voldoende. 
Het dolboord is glad afge-
werkt om bij hel binnenhalen 
van drenkelingen deze niet te 
verwonden aan uitsteeksels. 
Stuurman en een beman-
ningslid kunnen gedurende 
partrouille of een actie achter 
elkaar zitten op de met 
schuimrubber beklede 'duo-
zit' wat gebleken is een veilige 
en vaste zit te zijn bij hoge 

Safeway Marine 
in Roosendaal 
De Belgische handelsonder-
neming in scheepsartikelen 
Safeway Marine heeft een 
verkoopkantoor geopend in 
Roosendaal. Het bedrijf ver-
koopt overwegend produkten 
op het gebied van de veilig-
heid op en om het schip. Tot 
het verkoopprogramma be-
horen jonen, toptekens voor 
bebakening, radarreflectoren 
en ontluchtingsventilatoren. 

snelheid. Naast de 'duozit' 
kan een gewonde persoon lig-
gen of b.v. een surfplank wor-
den meegenomen. 
De overige uitrusting bestaat 
uit: 
- R.V.S. bolders op voor en 
achterdek. 
- Besturing op voorzijde van 
'duozit' met Morsekabel naar 
motor. 
- Grijplijnen van zwart poK-
propyleen rondom vastgezet 
met R.V.S. beugels. 
- Sleeppaal tegen achterzij-
de van 'duozit' bevestigd aan 
de langs spanten in de bodem, 
trekkracht ca. 500 kg. 
- Sleeplijn rol tegen de voor-
zijde van de motor bun voor 
50 m. lijn . 

* De nieuwe reddingboot. 

- Fender van manilla kleurig 
polypropyleen rondom in ee-
n uitsparing t.p.v. de dek/ 
rompverbinding. Deze fender 
wordt bevestigd door slechts 
2 spanners op de spiegel en is 
dus eenvoudig af te nemen 
voor onderhoud en/of repa-
ratie. 
- De boot kan afliankelijk 
\'an de gewenste snelheid 
worden voorzien van een 
B.B.-motor van 55-75 P.K. 
waarmee snelheden tot ca. 27 
knopen kunnen worden ge-
haald. 
De boot werd geschonken 
door het stichtingsbestuur 
van het Comité voor de Zo-
merpostzegels te Utrecht. 

50 jaar  Mercury 
Di t jaar gaat Mercury Mari-
ne beginnen aan het vijftigste 
jaar van haar bestaan. 
Een halve eeuw technische 
ontwikkeling en technologie 
op het vlak van nautische 
voortstuwing, waarbij van 
het prill e begin af het oog-
merk was: 'technisch leider-
schap is een garantie voor 
succes'. 
De oprichter van Mercur\-, 
Carl Kiekhaefer, kwam door 
een merkwaardig toeval met 
het produkt buitenboordmo-
tor, in de aanvang ook wel 
'aanhangmotor' genoemd, in 
aanraking. Door een samen-
loop van omstandigheden 
werd hij namelijk eigenaar 
van een partij van 300 slecht 
functionerende buitenboord-
motoren. 
Door Carl Kiekhaefer, her-
bouwd en sterk verbeterd. 

waren de motoren van een 
dusdanige kwaliteit dat de 
oorspronkelijke eigenaar, die 
ze voor een krats van de hand 
had gedaan, ze niet alleen te-
rugkocht maar tevens weer 
een nieuwe bestelling deed! 

In de 'Fweede Wereldoorlog 
bouwde de onderneming 
tweetakt-motoren voor oor-
logsdoeleinden, waarvoor het 
bedrijf een onderscheiding 
verwierf voor het zorgvuldig 
aanhouden van de produktie-
schema's. 
In 1961 kwam de fusie van 
Mercury en de industrie-gi-
gant Brunswick tot stand, za-
kelijk gezien een erkenning 
van het leiderschap op de 
nautische motor-produktie. 
In dat zelfde jaar kwam daar-
voor weer een bewijs in de 
vorm van de hekmotor. 

Dui^s plan vo 
heropening vj 
Picardiekand 
In opdracht van de 
watersportbond wore 
onderzoek ingesteld n; 
mogelijkheden om he 
Picardiekanaal tussen 
gen in Duitsland en C 
den weer geschikt te 
voor de scheepvaart. 
Het weer openstellen v 
kanaal zou van belanj 
nen zijn voor de ontwik 
van de recreatie in het 
gebied, aldus de bonc 
gens een eerste globe 
ming is met het uitvoer 
de noodzakelijke verb 
gen, waaronder de aanl 
enkele kunstwerken, e 
drag gemoeid van vijf t 
joen gulden. Op grond 
budgetten die aan Dui 
de beschikbaar zijn vo 
bevorderen van de rei 
in bepaalde gebieden, 
deze kosten geen pro 
hoeven te zijn. 

Steun Toc 
i 

bb-motoi 

Een van de nieuwe produkte 
van Acqua Realty uit Lclv 
stad is een ophangsteun voor 
de buitenboordmotor. \ 
De steun kan eenvoudig aan > 
de reling worden bevestigd 
door middel van 4 bouten en 
moeren (rvs). 
In de uitsparingen van de 
steun bevinden zich plastic 
hulzen die ervoor zorgen dat 
het hout niet direct op de buis 
gemonteerd hoeft te worden. 
De steun is gemaakt van mas-
sief teakhout met afgeronde 
hoeken. De afmetingen zijn: 
17,5x 17,5x4,5 cm. 
Prijs ƒ 41,40 incl. BTW. 
Inlichtingen Acqua Realty 
Europe, Lelvstad, telefoon 
03200-60602.' 
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Ontdek Frankrijk 

eens vanai het water. 

Huur een rivierkrui-

ser met /'n tweeen, met 

't hele ge/in of met meer 

families en maak een 

schitterende tocht over de 

l'Yanse rivieren en kana-

len. Vooral in het voor- en 

najaar, wanneer de Franse 

natuur op haar mooist is, is dit 

één van de leukste manieren 

om Frankrijk te doen. Onder-

weg /iet u schitterende kastelen 

en ma)cstueuze landhui/en aan u 

voorbijtrekken en maakt u van 

dichtbij kennis met de couleur locale 

in pittoreske binnenhaventjes. Maar 

bovenal geniet u volop van de ruige 

beboste hellingen, afgewisseld door 

prachtige landelijke doorkijkjes, 't Is 

de meest ontspannen vorm van rei-

zen die er is. (leen files, geen haast 

en aanleggen waar 't leuk of interes-

sant is. Voor méér informatie kunt u 

terecht bij één van onderstaande 

specialisten: 

Sunsail Internationa l BV. 

lel.: 010-4115454. VDF. lel.: 020-

341741. Belvilla, lel.: 072-622544. 

Phili p Hamers International . 

Tel.: 02942-3524. 
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Peugeot 
In het februari- en maart-
nummer is een storing be-
schreven van een vrijwel gelij-
ke aard. Het betrof namelijk 
een falende toeren regeling bij 
Peugeot diesels. Deze moto-
ren gingen na enige uren ge-
draaid te hebben ineens snel-
ler draaien, om vervolgens na 
een paar seconden weer op 
het oude toerental terug te 
vallen waarop de heer Buis-
kool uit Haarlem in het mei-
nummer reageerde. 
Een tweetal lezers, varende 
met dezelfde motoren, schre-
ven eveneens dat het euvel 
verholpen zou zijn als het 
brandstoffilter vervangen 
werd door een schoon filter, 
terwijl ook het zeefje in de 
brandstofopvoerpomp gerei-
nigd moet worden. De verkla-
ring voor het oplopen van het 
toerental zit in het feit dat de 
voordruk van de brandstof 
naar de hoge druk brandstof-
pomp te gering is. Hierdoor 
valt de regelnaald naar vol-
last en lopen de toeren tijde-
lij k op. Al s door het hoge toe-
rental de brandstofdruk zich 
herstelt zal de regelnaald de 
regeling weer sturen en komt 
het toerental weer terug tot 
normaal. 

Rest mij behalve de heer Buis-
kool de heren A. Diederiks en 
K. Nap te bedanken voor hun 
schrijven over dit probleem. 

Uitlaa t en 
bedradin g 
Wij hebben pas een andere 
boot gekocht van 12 meter 
met een DAF 575 en een kop-
schroef 
De motor is uitgevoerd met 
een gelijkstroom dynamo en 
een startmotor van 24 volt 
voorzien van wisselschake-
laar om 2 accu's voor het star-
ten te koppelen naar 24 volt; 1 
accu is er voor kopschroef en 
de rest van de installatie. 
Nu wil ik het systeem ver-
nieuwen en tevens een wissel-

stroom dynamo aanbrengen. 
Kunt u mij aan een schema 
hiervoor helpen. 
Verder wil ik het uitlaatsys-
teem vervangen. Nu heeft u in 
de Motorboot van januari 
1989 geschre\en over tegen-
druk in de uitlaat. Ik ga 6 me-
ter uitlaatpijp doorsnee 70 
mm naar de spiegel overbrug-
gen. Kunt u mij vertellen wel-
ke uitlaatpot daar tussen 
moet ter hoogte van de motor. 
Al s ik achteruit vaar en het 
roer ligt aan BB dan gaat het 
schip toch nog SB uit en moet 
het gecorrigeerd worden met 
de kopschroef, zou het moge-
lij k zijn dat er een verkeerde 
schroef onder zit? 

W. A. C. Roderkerken, Spijke-
nisse. 

Antwoor d 
\ 'oor wat uw eerste vraag be-
treft bijgaand een schema hoe 
zo'n aansluiting er uit zou 
kunnen zien. Het ontwerpen 
van een compleet bedra-
dingsschema valt buiten de 
bedoeling van deze rubriek. 
Om op uw tweede vraag ant-
woord te kunnen geven moet 
men de ligging van de uitlaat 
kennen, b.v. het aantal boch-
ten. DAF schrijft in elk geval 
voor dat de weerstand van de 
totale uitlaatleiding niet meer 
dan 800 mm waterkolom mag 
bedragen. Een leiding van 70 
mm heeft bij 5 meter lengte 
een weerstand van 22 mm wa-
terkolom, voor elke bocht 
dient men een meter bij de 
lengte op te tellen. Zo moet 
ook de weerstand van de dem-
per er bij geteld worden. In 
het algemeen kan men stellen 
dat de demper inhoud tussen 
de 5 en 10 keer de cilinderin-
houd moet zijn. Neem bij 
voorkeur een scheepsdemper. 
Wat uw laatste vraag betreft 
moeten we weten of we een 
rechts draaiende dan wel een 
links draaiende schroef heb-
ben. Een schroef, die bij een 
draairichting - van achteren 
gezien - met de wijzers van 

een uurwerk mee, het schip 
vooruit stuwt, noemt men een 
rechtse schroef Bij zo'n 
schroef heeft de boeg de nei-
ging BB uit te gaan. We gaan 
hierbij uit van een stilliggend 
schip, waarop tot vaart voor-
uit wordt aangezet. In achter-
uitvaart gebeurt het omge-
keerde. Een linkse schroef 
trekt achteruitvarend het 
achterschip naar stuurboord. 
Dat is vrij normaal. 
Bij achteruit varen blijf t het 
min of meer een gevoelige 
zaak om het schip op koers te 
houden. Bij het ene schip lukt 
dat gemakkelijker dan bij het 
andere. Ik denk dat er met uw 
schroef niets fout is. 

Drie accu' s 
Mij n Mebo 280 motorkruiser 
is uitgerust met een geschei-
den systeem voor de elektrici-
teit nl. 2 accu's van 88 Ah ge-
scheiden door een Vetus ac-
cuschakelaar constant belast-
baar 175 ampère periodiek 
300 ampère. De motor is een 
Mercedes diesel OM 636 en 
de dynamo een Magneton 14 
\ ' 35 ampère. 

* Bedradingschema kopschroef. 
Zie 'Uitlaat en bedrading'. 

Daar wij nogal veel stroom 
verbruiken via Webasto ver-
warming, elektrisch toilet, ra-
dio, marifoon, dieptemeter, 
ventilatoren en verlichting 
willen wij een derde accu van 
88 Ah bijplaatsen. Wij willen 
van 2 accu's de - doorverbin-
den met een gevlochten meta-
len strip en de -I- met een accu-
kabel met een kern van 5 mm 
koper. Wij denken hierdoor 
een accu te krijgen van 176 Ah 
voor het boordnet en een 
startaccu van 88 Ah. 
Kan de Vetus accuschakelaar 
de spanning van 3 accu's ver-
dragen? Is het systeem van 
doorverbinden goed? Welke 
stand van de accuschakelaar 
is de beste? 

Na opladen startaccu stand I 
overschakelen naar boordnet 
stand 2, na opladen boordnet 
over schakelen naar stand 
beide, of na starten direct 
overschakelen naar stand bei-
de? Wij varen gemiddeld per 
week 6 a 8 uur. 

A. Spee, Roermond. 

* Schema. Zie 'Drie accu's.' 

SCH£M/I 
l/OOff 

F /iecu'S 
P/!ff/IL L EL 
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/ sr/IRTflCCU + 

BS /IH 

es /Iff 

BB BH 
ST/lffT 
MCU 
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Antwoor d 
Uw vraag of de \ 'etus-schake-
laar de spanning %'an 3 accu's 
kan verdragen kan bevesti-
gend beantwoord worden. De 
accu's zijn n.l. parallel ge-
schakeld, dat wil zeggen de 
spanning blijf t gelijk aan die 
van één accu. Bij serie schake-
len van accu's worden de 
spanningen van elk der accu's 
bij elkaar opgeteld. 
Toch verwarren veel mensen 
spanning met stroom. Ik denk 
dat ook u de stroom bedoelt. 
Maar ook dan is het in orde, 
omdat er door de \ 'e tus scha-
kelaar niet meer gaat dan de 
dynamo kan leveren. Volgens 
uw gegevens is dit 35 A. In dit 
geval maakt het dus niet uit 
hoeveel accu's er op staan. 
Bijgevoegd is een schema dat 
aangeeft hoe de accu's ge-
schakeld kunnen worden. 
Welke stand de accu-schake-
laar moet hebben is afhanke-
lij k van de vraag welke accu 
men wil laden. Het schema is 
zonder meters maar ik neem 
aan dat u die wel tot uw be-
schikking heeft. Ziet men dat 
b.v. de startaccu vol is (door 
het terug lopen van de Amp.-
meter) dan kan men over-
schakelen op de lichtaccu's. 
Is ook deze geladen dan kan 
men de schakelaar hier op la-
ten staan, omdat men steeds 
licht gebruikt, terwijl het star-
ten pas weer later komt en die 
accu tot dan vol blijft . Zorg 
wel steeds vooreen volle start-

Motor te klein 
Ik ben in het bezit van een 
Crown Cruiser van 9,85 x 

3,18 meter. Ik heb hem als 
casco gekocht en zelf afge-
bouwd. Over de motor ben ik 
ingelicht door Levland. Daar 
heb ik toen een 38 pk motor 
(originele) scheepsdiesel ge-
kocht, deze was zwaar genoeg 
voor de boot. De schroef is van 
Van \ 'oorden. Daar ik altijd 
op wat rustig water gevaren 
heb ging altijd alles goed. 
Maar dit jaar ben ik naar Di-
nant met vakantie geweest, 
via Vianen en Gorinchem. 
Daar de Waal en bij Woudri-
chem de Maas op; waar nog 
niet veel stroming stond voer 
ik nog maar zo'n 8 km per uur 
en dit dan nog met 2800 toe-
ren, dus bijna voluit. Dege-
nen die ik spreek, zeggen dat 
de motor te klein is. Daar twij -
fel ik aan. Het kan volgens mij 
ook aan de schroef liggen. 
Ik heb alle gegevens opge-
zocht, zoals motor - as -
schroef- grafiek voor bepalen 
schroefdiameter, tekening 
voor aanbrengen schroef 
ruimte onder en boven. 
Over een andere motor heb ik 
ook inlichtingen ingewonnen, 
bij Drinkwaard in Sliedrecht. 

* Thomycorft-diesel 38 pk. Zie 
'Motor te klein'. 

Hij adviseerde mij om eem 
OM 617 5 cil. gereviseerd te 
kopen. Hierbij moet ik dan 
een homokineet kopen, an-
ders kom ik met de hoogte niet 
uit. 
Hij adviseerde om ook een 
grotere schroef te nemen, een 
21-duims maar volgens de 
grafiek moet het een 25-duims 
schroef zijn. 
Nu heb ik een paar vragen. 
Is de motor te licht of is de 
schroef te licht? Zijn motor en 
schroef allebei niet goed? Als 
de motor te licht is, doe ik er 
dan goed aan om een gerevi-
seerde motor te kopen? De 
keerkoppeling wordt dan 
overgezet. 

L. Al. Vulto, Geldermalsen. 

Antwoor d 
Een te klein vermogen is net 
zo vervelend als een te groot. 
Om die reden zijn er ter bepa-
ling van het te installeren ver-
mogen vuistregels. Deze re-
gels zijn er voor schepen 
op rustig vaarwater en voor 
schepen op groot water, zoals 
rivieren, het IJsselmeer en de 
Zeeuwse wateren. Deze re-
gels gaan uit van de waterver-
plaatsing van het schip waar-
in de motor geplaatst moet 
worden. 

Zoals u weet wordt het ver-
mogen tegenwoordig uitge-
drukt in kw (kilowatt) en niet 
meer in pk (1 pk = 0,736 kw). 
Nu heeft u bij uw brief docu-
mentatie gevoegd maar toch 

* Crownkruiser. Zie 'Motor te 
klein'. 

Motorboo t geeft 
technisc h advies 
.\ls u met problemen zit die te 
maken hebben met uw motor-
kamer (motor, koppeling, 
asleiding, elektriciteit) dan 
kunt u die voorleggen aan on-
ze werktuigkundige mede-
werker, C. \ 'oest. 
Is het een probleem waars'an 
we denken dat meer mensen 
er mee kampen, of waarvan 
de oplossing ook voor ande-
ren interessant is, dan wordt 
het antwoord op de \ raag in 
ons blad gepubliceerd, an-
ders krijgt u per brief ant-
woord. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief met de om-
schrijving van het probleem 
en gegevens over motor (plus 
eventuele foto's en tekenin-
gen) en schip aan: 
Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam 

ontbreken een paar belangrij-
ke informaties. Deze ontbre-
kende gegevens vul ik aan, u 
kunt ze dan zelf corrigeren. 
Ik neem aan dat uw schip een 
waterverplaatsing heeft van 7 
ton. Kiest men een motor 
voor groot water en men blijf t 
op stil water dan zal zo'n mo-
tor sneller vervuilen omdat 
deze motor in het algemeen 
maar een klein deel van zijn 
vermogen behoeft te leveren. 
Kiest men echter een kleine 
motor en men komt op groot 
water zoals in uw geval dan 
komt men vermogen te kort 
en zal de vaarsnelheid laag 
blijven en kan men zelfs in de 
problemen raken. De keuze 
van het vaargebied wordt 
daarom vaak van tevoren be-
paald. 

Voor uw schip zal op groot 
vaarwater een vermogen no-
dig zijn van 45 kw (60 pk) uit-
gaande van de waterverplaat-
sing van 7 ton. Of u daarbij 
gebruik wenst te maken van 
een gereviseerde motor is af-
hankelijk van het beschikbare 
budget. Nieuw is en blijf t het 
beste. Komen we nu aan de 
keuze van de schroef 
In uw briefis niet vermeld of 
de motor moeite heeft met het 
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D E TECHNIEK VAN HET 
ONGESTOORDE GENIETEN 

Yamaha maakt buitenboordmotoren met maar een doel u ongestoord te laten genieten 
van een vrij leven op hel water De geavanceerde technologie van Yamaha is er op 
gericht maximale kracht, minimaal onderhoud en optimale milieuvriendelijk -
heid te combineren De 3-ciIinder 
modellen zijn in dat opzicht toonaan 
gevend De serie bestaat uit 7 basis-
modellen van 22 kW (30 pk) tot 66,2 kW 
(90 pk) Allemaal dankzij hun M J 1 I ' j I 1 
formidabele techniek goed voor ^ B • 1 [ i | l | 
ongestoord plezier' ^ J B M I L J i M l •  

DE 
YAMAHA 50 

3-cilinder  2-takt, 698 cc, goed voor  36,8 
kW (50 pk) Zoals alle 3-cilinders met 
Yamaha Autolube-smermg 
Naar keuze met hand of elektrische 
starter Voorzien van afstandsbediening 
Keuze uit 20 propellers voor optimale af-
stemming op uw boot 

YAMAH A MOTOR NEDERLAND BV 

D E B U I T E N G E W O N E 
Uithoorn Tel (02975)77435 

B U I T E N B O O R D 

UWDROOMBOOT 
KOMT UIT ZWEDEN 
Voor gunstig geprijsde kwaliteits-motorboten gaat u naar 

D E V R I E S MOTOREN 
Scheendijk 15/1 3621 VC Breukelen, Holland 
Telefoon 03462-61551 Telefax 03462-62820 

^ KLEUREN TY. OP 12 VOLT 

^ ^ ^ a Renaud verzekert U altijd het beste beeld bi| het 
^ laagste stroomverbruik met deze 26 cm, 
^ ^ ^ 220/12 volts kleuren-televisie 
^ ^ ^ Natuurlijk ook met de service en zekerheid die U 
1 ^ ^ alleen van RENAUD mag verwachten 
^ ^ 2 '"c' afstandbediening 

B Hosangweg22-248 l KZWoubrugg e 
tel 01729-8984 - Fax 01729 9441 
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bereiken van het maximum 
toerental. Ook is niet aange-
geven of uw schip op stil water 
de rompsnelheid haalt. De 
rompsnelheid van uw schip 
zal vermoedelijk 13,5 km/uur 
bedragen (afhankelijk van de 
waterlijnlengte). Ook vraag 
ik me af bij welk toerental van 
de motor deze snelheid ge-
haald wordt. Bij de documen-
tatie is wel een tekening van 
het schroefraam, de afmeting 
van dit schroefraam is aange-
geven met een referentie D, 
waarbij ik aanneem dat het de 
huidige schroefdiameter is. 
Al s dit waar is dan is het 
schroefraam aangepast voor 
een schroef van 18 duim, het-
geen in principe te klein is 
voor het eventuele nieuw te 
installeren vermogen. 
Naar mijn berekening zal de 
schroef een diameter moeten 
hebben van 22 duim en een 
spoed van 14 duim ervan uit-
gaande dat het toerental bij 
maximaal vermogen circa 
1000 omw./min. zal zijn. 
Deze schroef past dan niet 
meer in het schroefraam. Het 

* Motorboot, varend op romp-
snelheid. Zie 'Waarom loopt 
lengte?' 

lijk t mij dan ook verstandig 
voor u tot verbouwing over-
gaat bij een schroevenfabriek 
(Federal, Lips) te informeren 
of er een aangepaste schroef te 
koop is. 

Uw huidige schroef laat een 
groot verlies zien. Met deze 
schroef met een spoed van 15 
duim moet u theoretisch 23 
km/uur kunnen varen. Aan-
genomen dat u niet verder 
komt dan 13,5 km/uur, komt 
daaruit de conclusie dat de 
slip 70% is terwijl deze nor-
maal circa 40% is. 
Di t verlies wordt veroorzaakt 
door de kleine diameter van 
de schroef t.g.v. de lichte 
motor. 

Waarom 
loop t lengte ? 
Wil t u mij eens uitleggen wat 
de relatie waterlijnlengte -
rompsnelheid nu precies in-
houdt? 
Met andere woorden: waar-
om vaart een lang schip snel-
ler dan een kort? 

J. van As, Hilversum. 

Antwoor d 
Aan het begrip rompsnelheid 
kan men een wetenschappe-
lijk e uitleg geven maar een-
voudig gezegd is het die snel-
heid waarbij het schip nog net 
gedragen wordt door de golf-
toppen. 

Daar het contact van het wa-
ter met het schip als grootste 
lengte de waterlijn heeft zul-
len de golftoppen daar binnen 
moeten blijven. Als een schip 
zich door stil water beweegt 
zal het golven veroorzaken. 

De grootte en de afstand van 
de golftoppen hangen af van 
de snelheid, waarmee geva-
ren wordt. Daar het schip 
door minimaal twee golftop-
pen gedragen moet worden, 
de boeg- en hekgolf, mogen 
deze golftoppen dus niet zo-
ver uit elkaar liggen dat het 
achterschip in een dal weg-
zakt. Zou dit gebeuren dan 
vaart het schip als het ware 
tegen zijn eigen boeggolf om-
hoog. 

Het vermogen om dezelfde 
snelheid te houden, terwijl 
het schip omhoogvaart is niet 
aanwezig en er ontstaat een 
evenwicht. De rompsnelheid 
is circa dit evenwicht. 
Is het vermogen wel aanwezig 
dan kan het schip onder be-
paalde voorwaarden uit het 
water komen, hetgeen dan 
planeren heet. 
De rompsnelheid ligt dus vast 
met de waterlijnlengte. 

De Oosterschelde blijk t bij de 
motorbootschippers in trek te 
zijn. Het aantal motorboten is 
relatief hoog. Voor een deel 
wordt dit verklaard doordat 
veel van deze boten gebruikt 
worden voor de sportvisserij. 
Ook op de Westerschelde, 
waar het aantal ligplaatsen 
overigens beperkt is, varen 
veel motorboten. De droog-
vallende havens die we hierbij 
nog aantreffen dragen daar 
mede toe bij. 
Grevelingen en het Zuidhol-
landse Haringvliet zijn echte 
zeilwateren, het merendeel 
van de ligplaatsen wordt daar 
door zeilers ingenomen. 
Een deel van de schepen die 
op de Oosterschelde varen 
heeft een ligplaats op de Gre-
velingen of op het Veerse 
Meer. Dit draagt in belangrij-
ke mate bij aan het grote aan-
tal sluispassages bij de Greve-
lingensluis en de Zandkreek-
sluis. 

'i motorvaar t 

* In de haven van Stavenisse 
liggen vrijwel uitsluitend motor-
txiten. 

Di t blijk t uit het rapport over 
de watersport in het Deltage-
bied dat de Hiswa, de organi-
satie van de watersportbe-
drijven, onlangs aanbood aan 

het provinciebestuur van 
Zeeland (zie ook de Motor-
bootkrant in het mei-
nummer). 
Het rapport pleit ervoor het 
aantal ligplaatsen in de Oos-
terschelde zelf prioriteit te ge-
ven in plaats van een nieuwe 

haven in Bruinisse aan de 
Grevelingenkant. Hier en 
daar rond de Oosterschelde 
begint zich een tekort aan lig-
plaatsen af te tekenen. 
In plaats van het terughou-
dende beleid van de overheid 
in het Oosterscheldegebied 
bepleit gedeputeerde Vente-
vogel de gulden middenweg. 
'I k vind niet dat we er vanuit 
moeten gaan dat alles kan, 
maar ook niet dat er niets 
meer mogelijk is. In dit ver-
band zie ik in de toekomst met 
name nog mogelijkheden in 
Zierikzee en in Wemeldinge. 
Daar liggen de oudste rech-
ten. Ook komt er een passan-
tenhaven aan de Grevelin-
gendam. Veel toekomstige 
voorzieningen zullen door 
particulier initiatief tot stand 
moeten komen. De tijd is 
voorbij dat de overheid aller-
lei leuke voorzieningen kan 
laten aanleggen', aldus de 
heer Ventevogel. 
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Markers: klederdracht maar 

Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

In Marken houden ze de tra-
ditie in ere, maar ze gaan ook 
het nieuwe niet uit de weg. 
Een jongen met hip rechtop 
staand haar zwiert op een 
skateboard de Kerkbuurt in. 
Hi j komt van de moderne bi-
bliotheek, met het gemeente-
huis en de hervormde kerk 
één van de stenen gebouwen 
van de Kerkbuurt. 
Aangekomen bij de groen-
zwart-witte huisjes moet hij 
zijn plank onder de arm ne-
men. Dehuisjesstaanzodicht 
op elkaar en de steegjes gaan 
over in tuintjes met hekjes en 
trappen, zo dat hij niet verder 
kan. Een vrouw in een licht-
blauw glanzend trainingspak 
komt de buurt binnen ge-
fietst. 

'Zeker wezen tennissen', 
roept een vrouw in kleder-

dracht (het witte mutsje op, 
de roodgestreepte mouwtjes 
opgerold), die op een trap-
leertje de ramen zeemt. Een 
paar hoekjes om en we zien 
een huisvrouw de geverfde 
houten gevel van haar huis 
nog fraaier poetsen. Zedraagt 
een modern roze jogging-pak 
maar achter haar raampjes 
hangen de traditionele glans-
katoenen, met bloemen be-
drukte gordijntjes aan een ko-
peren roede. Die halve gordij-
nen zijn speciaal. Ze zijn 
zwaar gesteven en lopen in 
scherpe vouwtjes naar onde-
ren, waar ze samengebonden 
zijn. Er tussen staat ook al vol-
gens eeuwenoude gewoonte 
een theepot op een stoofje. 
Geen planten maar meestal 
theepotten voor de ramen in 
Marken. 

Buiten aan de waslijnen wor-
den de jogging- en trainings-

* Hellend straatje aan de rand 
van een werf. 

pakken afgewisseld met witte 
schorten, blauw gestreepte 
onderbroeken, mouwen en 
kleedjes. Die waslijnen vor-
men een hoofdstuk apart. 
Knijpers worden niet ge-
bruikt want de was wordt van 
oudsher tussen twee touwen 
geklemd, de roop. De touwen 
worden strak tussen palen op 
de bleek gespannen. Het is 
wel een handigheidje dat je 
moet beheersen, vertelt een 
vrouw in klederdracht. Het is 
donderdag en niet maandag, 
de dag dat vroeger de waslij-
nen volhingen. Dat komt door 
de wasmachine, een van de 
zegeningen van de moderne 
tijd. Zowel het moderne als 
het oude weet men te waarde-
ren. Dejonge Markense vrou-
wen koesteren hun antieke 
spullen in huis die ze nog heb-
ben van betovergrootmoeder. 
\ ' andaar dat je als buiten-

staander zo moeilijk aan bij-
voorbeeld kappendozen en 
bauwenkisten kan komen. 
Woeger, en nu vaak ook nog, 
had men de gewoonte de on-
derdelen van de kleding in do-
zen en kistjes op te bergen. 
Deze werden in huis opgesta-
peld en er werden witte kleed-
jes tussen gelegd. Er waren 
geen kasten in de kleine hou-
ten huizen. In de antiekwin-
kel op het plein tegenover de 
kerk zijn soms nog wel een 
paar dozen en kistjes te koop. 
Dat hangt er maar van af of 
iemand een inboedel van de 
hand heeft willen doen, en dat 
komt vanwege de liefde voor 
het oude niet veel voor op 
Marken. 

Hoe is het mogelijk dat een 
kledingstuk in een doos of kis-
tje past? De kleding van bo-
ven de gordel van de vrouw 
bestaat uit veel kleine stuk-
ken, zoals een soort mouwen, 
het rijglijf , nu vaak ingekrom-
pen tot een 'middelde' van 
twintig centimeter, een voor-
stuk, een halsdoek en de 
bauw, een vierkant frontje, 
dat een lapje is van prachtige 
katoen, vroeger van de Oost-
indische stof sits (met kop-
spelden werden en worden de 
kledingstukken aan elkaar 
vastgezet). Dan zijn er de 
prachtige gehaakte en gebor-
duurde banden en linten. En 
vroeger bestond het zondagse 
mutsje van de Markense uit 
twaalf onderdelen (in het mu-
seum is dit aan de hand van 
foto's te zien). Dat alles kan 
netjes in de dozen gevouwen 
worden. Met feestdagen 
wordt de klederdracht nog 
bijna door iedereen te voor-
schijn gehaald. Met liefde! 
Nee, gelukkig sterft deze eeu-
wenoude traditie die hier en 
daar nog de gewone Holland-
se kleding uit de zestiende en 
zeventiende eeuw als oor-
sprong heeft, nog lang niet 
uit. 

Deze ijzersterke cultuur 
wordt onder andere in stand 
gehouden door naaicursus-
sen aan nieuwelingen en jon-
ge vrouwen. Ze worden op 
winteravonden in het mu-
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seum gegeven. Door oudere 
inwoonsters worden de patro-
nen en handwerktechnieken 
op mensen overgebracht die 
deze 'volkskunst' niet van een 
familielid willen of kunnen le-
ren. De stoffen zijn gewoon te 
koop in twee Markense win-
kels, de groente- en kruide-
nierswarenzaak in de Kerk-
buurt en een manufacturen-
winkel in de Havenbuurt. 
Straatnamen zijn er niet. Het 
is gewoon KB, van Kerk-
buurt een, twee en drie enzo-
voorts. Deze nummering en 
het feit dat de huizen zo dicht 
op elkaar staan heeft Marken 
zowaar met New York ge-
meen. 

Vroeger heette de Kerkbuurt 
Monnikenwerf, genoemd 
naar de Norbertijner monni-
ken die in de dertiende eeuw 
het eiland kochten. Zij bouw-
den een dijk om het eiland en 
maakten hier en daar een 
soort terpen, 'werven', waar 
woonhuizen op kwamen. De 
monniken bedreven de land-
bouw en veeteelt maar toen zij 
in de veertiende eeuw het ei-
land verlaten hadden ging 
men in Marken leven van de 
zeevisserij, tot aan de aanleg 
van de afsluitdijk in 1932. Op 
de werven was maar weinig 
plaats, zodat de huizen klein 
werden en dicht tegen elkaar 
aan werden gezet. De hellen-
de tuintjes en bleken, waar 
men zo gemoedelijk overheen 
kan lopen, zijn dus van oor-
sprong de zijkanten van de 
werven. Veel huizen stonden 
vroeger ook op palen, als be-
scherming tegen overstro-
ming. Na afsluiting van de 
Zuiderzee zijn die onderkan-
ten van de huizen dichtge-
metseld, hetgeen praktische 
ruimte opleverde. 
Een van die ruimten wordt 
bijvoorbeeld prettig benut 
door een geitenkaasboerderij. 
Het is de Corneliahoeve in de 
Havenbuurt vier. Men zoekt 
tevergeefs als men een grote 
hoeve op het oog heeft. Het is 
een houten huisje. Na binnen-
komst ziet men een klein hel-
der onderhuis, geschilderd in 
de Markense kleuren witwa-

terbiauw, een soort hemels-
blauw, kanariegeel en hard-
blauw. Er achter nog een kel-
dertje, waar een wrongelbak 
staat. De twaalf geiten grazen 
op gehuurde grond, buiten de 
bebouwde kom. Cornelia is 
zowel de naam van de kaas-
boerin als van haar lievelings-
geit. Cornelia Kaspers komt 
oorspronkelijk uit .Amster-
dam, heeft het naar haar zin 
in Marken en vindt het kaas-
maken dat ze twee maal per 
week doet een leuk werk en 
een mooie hobb\. De kleine 
kaasjes staan op planken in 
het onderhuis. Cornelia fan-
taseert ermee. Soms verwerkt 
ze paprika en kruiden in de 
grondstof, soms komijn en het 
laatste nieuws van de Corne-
liahoeve is de nagelgeiten-
kaas. Haar man melkt de gei-
ten. \ ' an honderdtwintig liter 
melk worden ongeveer 
vierentwintig kaasjes ge-
maakt. 

Er is nog meer ambachtswerk 
in Marken te bekijken, zoals 
een pottenbakkerij en een 
klompenmakerij. Deze is niet 
zo aantrekkelijk gelegen aan 
het parkeerterrein, maar bin-
nen is het er wel zo leuk en zijn 
er allerlei klompen tegen re-
delijke prijs te koop. In het 
weekeinde wordt door de 
klompenmaker gedemon-
streerd hoe hij een klomp in 
twintig minuten voltooit en 
doordeweeks geeft een werk-
studente een aardige uitleg. 
Zo vertelt ze bij het tonen van 
fraai bewerkte bruidsklom-
pen het volgende verhaaltje. 
Een jongen beloofde een 
meisje bij wijze van aanzoek 
een paar klompen voor haar 
te bewerken. Zolang hij de 
klompen aan het maken was 
kon het meisje over het aan-
zoek nadenken. Als ze de 
klompen aannam was het 'ja'. 
Prachtige klompen zijn ook in 

/< 

het museum in de Kerkbuurt 
te zien. Twee dames in kleder-
dracht verkopen de kaartjes. 
Zij zijn vrijwilligsters en be-
antwoorden alle vragen voor-
al over de kleding die ze dra-
gen met oneindig geduld. Of 
het koud is, die dracht? Neen, 
er zijn zoveel lagen. Of het 
niet prikt, al die spelden 
waarmee de onderdelen aan 
elkaarzijn vastgemaakt? Nee, 
v\ij prikken onszelf niet, wij 
zijn hard, en bovendien zijn er 
zoveel stevige voeringen dat 
de spelden het lichaam niet 
raken. Eén van de dames 
heeft de leuke voornaam 
Luutje. 'Mevrouw' is er niet 
bij , op Marken. Van jong tot 
oud worden de mensen bij de 
voornaam genoemd, zoals 
vroeger ook bij de beroemde 
Sijtje Boes het geval was. 
Nu zwaait een nicht van Sijtje 
Boes Maritje Appel, de scep-
ter in het toonhuisje aan de 
haven. Ze laat de mooie dozen 
zien, de zeventiende eeuwse 
kast, de bedstee, de oude kle-
ding en het luik dat toegang 
geeft tot de ruimte tussen de 
palen. 

Er zijn nog meer toonhui.sjes 
bijgekomen aan de haven en 
nog meer souvenirwinkels. Er 
is een viskraam, een poffert-
jeskraam, er zijn veel kof-
fiehuizen. De toeristenindus-
trie heeft toegeslagen. Met-
een als j e hier voet aan wal zet 
aan de oude vissershaven, die 
in 1837 gegraven werd, be-
vangt je de vrolijke roes van 
het kleurrijke vissersplaatsje. 
Visgeuren, felle kleurtjes en 
een wijds vergezicht. Maar 
dit is toch niet het echte Mar-
ken. Daarvoor moet je landin-
waards gaan en de andere 
buurten bezoeken, zoals de 
genoemde Kerkbuurt of 
Monnikenwerf, de Witte-
werf, de Grotewerf, de Rozen-

* Huizen aan 'het kanaal' in de 
havenbuurt. 

werfen de Moeniswerf. Ze lig-
gen een flink eind lopen (fiets 
meegenomen op de boot?) 
verspreid tussen de weilan-
den, deze verhogingen, waar 
de authentieke huisjes op een 
kluitj e bijeen staan. Een mooi 
gezicht ook, zo'n huisjesheu-
veltje in de verte. In deze oor-
den is het rustig. Bijna geen 
toeristen. Een geheel onge-
schonden eigen wereldje. De 
huisjes van de Rozenwerf lig-
gen zo dicht bij zee, dat op-
kruiend ijs in de winter een ge-
vaar vormde. Hiertoe zijn in 
zee voor de dijk van de Rozen-
werf grote ijsbrekers ge-
plaatst. 

Dwars door het eiland, zo on-
geveer van de Noordoostelij-
ke punt, waar een eind verder 
de vuurtoren 'het paard van 
Marken' staat, naar de zuid-
westelijke kant, waar de dijk 
naar Monnickendam begint, 
loopt een water. Dit verzande 
vaartje met de witte ophaal-
bruggetjes had vroeger een 
kanaal moeten worden waar 
zeeschepen doorheen zouden 
varen. Op initiatief van ko-
ning Willem I begon men in 
1825 dit kanaal te graven dat 
de schepen op veiliger manier 
van de Zuiderzee naar Am-
sterdam zou voeren, en zo-
doende de ondiepe gevaarlij-
ke plekken voor Amsterdam 
zou vermijden. Maar omdat 
het beloodsen van de on-
dieptes door Markers werd 
gedaan zou dit inkomensver-
lies betekenen. Daardoor is 
het plan slechts voor een deel 
verwezenlijkt, men heeft er nu 
een aardig slootje aan overge-
houden, waar het goed vissen 
is, waar de reigers aan de kant 
staan en dat heel landelijk 
door het eiland Marken loopt. 
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'Een langzame boot. Dat is niks!' 

E. W. Driessen s passi e 
voor snelvarend e boten 
Eenmaal in de „boot-busi-
ness' richtte Driessen, nu zo'n 
kleine dertigjaar geleden, zijn 
aandacht op produkten van 
Amerikaans fabrikaat. ' In 
Amerika', zo zegt hij nu in de 
pas in gebruik genomen 
nieuwbouw, 'waren ze op het 
gebied van de watersport veel 
verder dan hier. Bovendien 
heb ik altijd een uitgesproken 
belangstelling voor Amerika 
gehad. Ik ging al naar de New 
York Boatshow toen ik twin-
t igjaar was. Ik heb geen geld 
van mij n ouders meegekre-
gen, maardoordat mijn vader 
bij de KL M  werkte, had ik 
wel het voorrecht dat ik heel 
goedkoop kon vliegen. Ik 
kwam in die tijd in Amerika 
op boatshows en in bedrijven 
waar nog nooit een Nederlan-
der was geweest.' 
Boten van gerenommeerde 
Amerikaanse merken vorm-

Tegen de vlaggemast voor de spiksplinternieuwe bedrijfsge-
bouwen van E. W. Driessen in Amsterdam ligt een kleine roei-
boot. Het is één van de eerste bootjes die directeur Edward 
Willem Driessen in 1959, als aankomend ondernemer, 
eigenhandig bouwde. Het was zo ongeveer ook het laatste. In 
plaats van roeiboten te bouwen, ging Driessen al gauw 
nieuwgebouwde motorboten kopen en verkopen. Sindsdien is 
'E. W. Driessen bv' uitgegroeid tot één van de grootste bedrij-
ven, zoal niet het grootste, in zijn soort in Nederland. 

den de basis van de ontwikke-
ling die het bedrijf doormaak-
te. Zij nemen in het verkoop-
programma nog steeds een 
belangrijke plaats in. Daar-
naast importeert Driessen bo-
ten uit andere landen, met na-
me uit Scandinavië. Neder-
landse boten ontbreken in het 
assortiment 'Omdat ', zo zegt 
Driessen, 'wat ik verkoop, 
niet in Nederland gemaakt 
wordt.' Van de omzet van het 
bedrijfwordt zestig procent in 
eigen land gerealiseerd, de 

rest is export. Driessen ver-
koopt boten naar verschillen-
de Europese landen, vooral 
naar West-Duitsland, Frank-
rij k en Zwitserland; en ook 
het Midden-Oosten is een 
aantrekkelijk afzetgebied. In 
alle gevallen gaat het om snel-
varende en comfortabele 
schepen, de specialiteit van 
het bedrijf 
Is Driessen nogal terughou-
dend wanneer het over hem-
zelf gaat, zodra het gesprek op 
snelvarende boten komt. 

* Edward Driessen (54) werd 
geboren in Barendrecht. Zijn 
vader werl<te als 'director of 
research' bij de KLM, toen nog 
gevestigd op het vliegveld Waal-
haven bij Rotterdam. Ook voor 
Edward lag aanvankelijk een 
loopbaan in de vliegerij in het 
verschiet. Hij werd boordwerk-
tuigkundige en maakte in die 
functie 120 vlieguren op de 
Vickers Viscount. Een in mili-
taire dienst opgelopen rugbles-
sure betekende het einde van 
zijn vliegcarriére. 
'Nadat de KLM naar het nieuwe 
Schiphol was verhuisd,' aldus 
Driessen, 'waren mijn ouders in 
Aalsmeer gaan wonen. Ik zeilde 
veel op de Westeinderplas en de 
watersport was mijn hobby. Toen 
het vliegen niet meer kon, ben ik 
roeiboten gaan bouwen. Ik ver-
kocht mijn zeilboot voor 211 gul-
den en dat was mijn startkapi-
taal. ' 

De boten die hij maakte, waren 
drie meter lang en kostten 175 
gulden. 'Maar aan één zo'n boo-
tje moest je héél lang werken.... 
en een uur later was je het kwijt. 
Ik merkte al gauw, dat ik geen 
jongen was voor de bouw. Ik zag 
meer in het zelf kopen en verko-
pen van nieuwe boten, in impor-
teren en exporteren.' 

breekt bij hem regelrecht en-
thousiasme door. 'Ik heb het 
van begin af aan in snelle bo-
ten zien zitten. Een snelva-
rende boot is toch het mooiste 
watje hebben kunt? Wat heb 
j e nu aan een langzaamvaren-
de boot? Dat is niks, daar kom 
j e niet eens op de rivieren mee 
vooruit, laat staan dat je er 
mee de zee op kunt gaan. Ik 
heb klanten die maken een 
schitterende reis over de Rijn, 
helemaal naar boven, naar 
Basel toe en dan weer terug, 
de reis van hun leven. Daar 
hoefje met een langzaamva-
rend schip niet aan te begin-
nen; dat heeft er gewoon de 
kracht niet voor. En op zee is 
zo'n boot al helemaal niks. Je 
hoeft maar een klein beetje 
wind of wat golfslag tegen te 
hebben en al gauw gaat de 
angst een rol spelen, eenvou-
dig omdat je niet genoeg po-
wer hebt.' 

Ter verduidelijking wat hij 
onder snelvarende boten ver-
staat, zegt hij: 'Dan heb ik het 
niet over raceboten. Dan heb 
ik het over boten waarmee je 
onder alle omstandigheden 
goed kunt varen, boten met 
vermogen. Snelvarende bo-
ten zijn boten die half plane-
ren ofwel planeren en die een 
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snelheid kunnen varen van 
vijftien tot vierentwintig kno-
pen.' Voor dat soort schepen 
is de belangstelling in de loop 
der jaren ook in Nederland al-
leen maar toegenomen; een 
ontwikkeling die ook duide-
lij k tot uiting komt in de voor-
spoedige groei en bloei van 
Driessens onderneming. 
Zoals de Amerikanen en ook 
de Noren en Zweden al lang 
doen, zoeken volgens Dries-
sen ook steeds meer Neder-
landers het ruime water op. 
De ons land omringende wa-
teren bieden daar ook ideale 
mogelijkheden toe, zo meent 
hij . 
'Neem de Noordzee. Daar 
kun je toch uitstekend varen 
met een powerboat. Als je bij 
IJmuiden eruit gaat en j e 
vaart over de Noordzee bij-
voorbeeld naar Christian-
sand in Noorwegen. De Fred 
Olsen-lijn doet het ook. Die 
vaart 's morgens om twaalf 
uur weg en is He volgende dag 
om elf uur in Christiansand. 
Dat kan met een powerboat 
ook. En dan hebben wij nog 
het voordcel boven Amerika, 
datje niet het risico loopt door 
een haai te worden opgegeten 
als je per ongeluk in het water 
valt, zeg ik al tijd maar. Nee, je 

* Het nieuwe bedrijfsgebouw 
van E W Onessen 

kunt hier uitstekend varen, 
bij IJmuiden eruit en dan 
naar Scheveningen of de Oos-
terschelde, dat is prachtig va-
ren. En dan ben je met een 
snelle boot zeker niet duurder 
uit dan met een langzaamva-
rend schip. Een heleboel 
mensen zien dat verkeerd. 
Die vragen: Driessen, hoeveel 
brandstof verbruikt zo'n boot 
wel niet. En dan leg ik ze het 
uit. Zeg dat een snelvarend 
schip in een uur 32 kilometer 
aflegt en daarvoor veertig li -
ter brandstof verbruikt. Een 
langzaam varende boot ver-
bruikt maar tien liter per uur, 
maar doet over dezelfde af-
stand vier uur. Dan kom je 
toch ook op veertig liter uit. 
Dat is precies hetzelfde. Al -
leen ben je met een snelle boot 
wel zoveel eerder waar je zijn 
wilt. ' 

'Wat Nederland mist,' aldus 
Driessen, 'zijn voldoende 
voorzieningen om snelvaren-
de boten, die je op een trailer 
achter de auto meeneemt, be-
hoorlijk in en uit het water te 
krijgen. Een pleidooi om daar 
wat aan te doen, richtte hij al 
eens aan het adres van de bur-
gemeester van Zandvoort. In 

* Een van de eerste roeiboten 
die Edward Onessen eigenhandig 
bouwde, nu een 'klem monu-
ment' aan de ingang van het be-
drijf. 

.Amerika heb je overal met 
stenen of asfalt verharde 
plaatsen waarje met de trailer 
zo het water in kunt rijden. In 
Zeeland zijn er nu een paar 
van. maar in een plaats als 
Zandvoort is het nog steeds 
heel moeilijk.' 

Wat hem ook dwars zit is de 
manier waarop veel water-
sporters met hun afval om-
gaan. Dat een snelvarende 
boot nadelen voor het milieu 
zou hebben, verwijst Dries-
sen naar het land der fabelen. 
'Neem van mij aan, dat de 
motoren zo schoon zijn als 
maar kan, alleen al omdat 
daar in het buitenland heel 
strenge eisen aan worden ge-
steld. Daar hebben de fabri-
kanten echt alles aan gedaan 
wat op dat gebied maar moge-
lij k is. Daar zit ook het pro-
bleem niet. Er is in Nederland 
op het water heel iets anders 
aan de hand. Dat is het vrijwel 
ontbreken van voorzieningen 
om de vuile troep op een be-
hoorlijke manier af te voeren. 
In Amerika heeft elke snelva-
rende motorboot, elke krui-
ser, een vuilwatertank, dat is 
voorschrift. In die tank wor-
den alle afvalstoffen verza-
meld en als zij vol is wordt zij 
in een jachthaven leegge-
pompt. Hier in Nederland, 
jongen, daar gaat alle rommel 
zo maar het water in. Ieder-
een pompt de smeerlapperij 
door de wc naar buiten. Ook 
in Zwitserland moet elke boot 
tegenwoordig een vuilwater-
tank hebben. Ik zou er een 
groot voorstander van zijn 
wanneer dat in Nederland 
ook zo zou zijn. Ik vind het 
vreselijk, olie en rotzooi op het 
water. Maar het ligt aan de 
manier waarop de mensen 
zich gedragen, niet aan de 
boten.' 

Wat vindt Driessen het be-
langrijkste als ondernemer? 
Hi j aarzelt geen moment: 
'Dat is het leveren van een ui t-
stekend produkt. Dat heeft 
voor mij altijd voorop ge-
staan.' Tot de grootste ver-
koopsuccessen van zijn be-
drij f behoort de Amerikaanse 
Boston Whaler. In het nieuwe 

kantoorgebouw van de on-
derneming hangen verschei-
dene certificaten waarmee de 
Amerikaanse fabriek blijk 
geeft van erkentelijkheid voor 
de prestaties van het Amster-
damse bedrijf op dit punt. 
Driessen leverde Boston 
Whalers onder andere aan 
Rijkswaterstaat en de Rijks-
politie te Water. 
"De Boston Whaler is het bes-
te voorbeeld van wat ik onder 
een goed produkt versta. Die 
boot is werkelijk perfect. Ze is 
dubbelwandig en helemaal 
volgeschuimd volgens een 
speciaal procédé. Zinken kan 
die boot niet, al zou je haar in 
drie stukken zagen. Zo'n pro-
dukt is gewoon niet te ver-
slaan, ook in Amerika niet. De 
fabriek bouwt er veertiendui-
zend per jaar en geeft op elke 
boot een jaar garantie, dat 
zegt ook wel iets. En dan de 
produktiemethoden. Het is 
de enige fabrikant die alle on-
derdelen onder nummers 
heeft, zoals dat bij autofa-
brieken het geval is.' 
In maart dit jaar nam E. W. 
Driessen een nieuwe show-
room annex kantoor in ge-
bruik. Besloegen de bedrijfs-
ruimten, gelegen op een uniek 
punt aan de Nieuwe Meer in 
Amsterdam, tot voor kort 
zo'n 375 vierkante meter, na 
de uitbreiding was dat zeven-
tienhonderd vierkante meter. 
De showroom, vol met glan-
zende boten, geeft een goed 
beeld van de produkten waar-
mee Driessen groot is gewor-
den. Bij het bedrijf horen 
vierhonderd ligplaatsen. 
Edward Driessen is nu 54 
jaar. Jong genoeg om nog een 
hele tijd mee te gaan, zoals hij 
zelf zegt. Heeft hij al zijn wen-
sen in vervulling zien gaan? 
Wat peinzend zegt hij: „I k 
zou wel in Amerika hebben 
willen wonen en werken. Je 
kunt er meer, er is meer geld, 
er zijn meer mensen die een 
boot kunnen betalen. Maar 
dat houdt niet in dat ik niet 
tevreden ben hoor. Ik ben al-
tij d tevreden geweest. Als j e 
alle ellende op de wereld ziet, 
dan zit ik hier in Ncdciiand 
toch ook als God in Frank-
rijk. ' En met een blik over het 
water, dat zijn bedrijf aan drie 
kanten omgeeft: 'Als je dat zo 
z ie t- ik heb gewoon het mooi-
ste watersportbedrijf van Ne-
derland.' 
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in t 
uropes e concep t voo r 

elektrisc h koelen . 
De GMT gelijkstroom koelkasten zijn speciaal ontworpen voor 

inbouw in schepen. Dat betekent een optimaal ruimtegebruik binnen 
standaard inbouwmaten.Bij de GMT scheepskoelkasten is de kunststof 
geleiderail voorzien van een speciale borging. Dit voorkomt het bewegen 
van de roosters bij zeegang. Een opstaande rand voorkomt het 
wegschuiven van de inhoud. 

Alle GMT koelkasten zijn voorzien van de befaamde 
Danfoss BD compressor, die u bovendien nog 
kunt kombineren met een energiebesparende 
GMT 'koude accu'. 
Dit biedt dan de volgende voordelen: 

• hoog rendement met een laag stroomverbruik 
• zeer lange levensduur 
• zeer laag geluidsniveau (25 dBA) 
• volledige vermogensafgifte bij hogere 

omgevingstemperatuur 
• volledig radio-ontstoord, volgens VDE 0875 
• standaard laagspanningsbeveiliging 
• ongevoelig voor scheepsbewegingen 
• leverbaar in 40, 56, 80 en 100 liter 
• 12 of 24 Volts uitvoering 

Krachtig e gelijkstroo m 
itoelaggregate n 
Eco-line is een aan de praktijk 
getest programma van krachtige 
koelaggregaten, voorzien van de 
bekende Danfoss BD compressor. 
Het ontwerp en de konstruktie van 
de statische condensor 
garandeert, ook bij hogere 
omgevingstemperaturen, een 
optimale werkingsgraad. 

Koelkaste n / ijsmaker s 
De 100 Itr koelkasten zijn voorzien 
van een geïntegreerde ijsmaker. 
De produktiecapaciteit bedraagt 
ca. 300 ijsblokjes per dag, met een 
opslagcapaciteit van ca 150 
ijsblokjes. 
GMT ijsmakers zijn extreem zuinig, 
zowel wat water- als 
stroomverbruik betreft. 

GMT-tec 
bedieningsuni t 
Koelaggregaten en koelkasten die 
zijn voorzien van de GMT koude 
accu, kunnen d.m.v. het GMT-tec 
systeem een hoop energie 
besparen. De compressor zal 
alleen worden ingeschakeld bij 
voldoende electrische energie. 
Zonder dat het koeltechnische 
rendement wordt aangetast. De 
GMT-tec systemen zijn standaard 
uitgerust met een traploos 
instelbare thermostaat. 

Ook leverbaar zijn 
inbouwkoelkasten en koelboxen. 

Voor inlichtingen en dokumentatie 
bel Boomsma. 

I300MSMA Boomsma bv. 
Postbus 50128 
1305 AG Almere-Haven 

Tel: 03240- 1 15 24 
Telex: 7 01 21 
Telefax: 03240-1 1519 f 
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Bi.: 
Duic h Iruernaltonal Sbiplrading ^ 

D.I.S. BOTEN, U vaart er wel bi j 
Yachttrader s - Yachtservic e 

Als U wilt kopen of verkopen, is het verstandig om 
met D.I.S. Boten kontakt op te nemen. 
Bezoek spoedig onze haven te Loosdrecht en 
overtuig uzelf dat U bij ons de beste kans hebt om 
tot zaken te komen. 
Wij kunnen U dit o.a. garanderen doordat wij over 
een uitgebreide Yachtservice-afdeling beschikken. 

Dus graag tot ziens , 
of bel ons direk t voo r een 
vrijblijvende , kosteloz e taxati e van 
uw schip,  waar in Europ a zich di t 
ook bevindt ! 

BIJ ONS IN DE HAVEN ZIJN ALTIJD CA. 120 ZEIL- EN MOTORJACHTEN AANWEZIG O.A. 

MOLENKRUISER 
nr, 11388-afm. 11.50x3.40 m. 
Motor Peugeot 96 pk. 
Vr.pr. Hfl. 79.500,-

RIJO KRUISER 
nr. 11776-afm. 10.50 x 3.10 m. 
Motor Mercedes 90 pk diesel. 
Tweede stuurstand, g.s.a.k. 
Vr.pr. Hfl. 66.000,-

RIJNLANDKRUISER 
nr. 11743-afm. 9.30x3.30 m. 
Motor Mercedes 100 pk diesel. 
Schip verkeert in nieuwstaat. 
Vr.pr. Hfl. 155.000,-

VALKKRUISER 
nr. 11788-afm. 11.60 x 3.50 m. 
Motor Thorncraft 120 pk, schip 
verkeer! in nieuwstaat. 
Vr.pr. Hfl. 155.000,-

AUGUSSTEINKRUISER 
nr. 11762-afm. 11.60 x3.35 m. 
Motor Daf 120 pk diesel. 
Solide schip in perfekte staat 
Vr.pr. Hfl. 119.500,-

MARCO 8.10 A.K. 
nr. 11769-afm. 8.10 x 2.85 m, 
Motor Volvo Penta 75 pk diesel. 
In prima staat, 2e stuurstoel. 
Vr.pr. Hfl. 57.500,-

ALTENA 930 
nr. 11668-afm. 9.30x3.20 m. 
Motor Continental 41 pk diesel. 
Tweede stuurstand, g.s.a.k. 
Vr.pr. Hfl, 52,000,-

FAIRLINE MK II 
nr. 11764-afm. 7.38x2.67 m. 
Volvo Penta 130 pk h.drive, open 
kuip. 
Vr.pr. Hfl. 37.500,-

COMBI KRUISER 
nr. 11814-afm. 7.50x2.20 m. 
Renault 40 pk, schroefas. 
Fraai schip, open kuip. 
Vr.pr. Hfl. 12.000,-

PLACOM 650 
nr. 11504-afm. 6.50x2.30 m. 
Motor Yamaha 40 pk bbm. 
Vr.pr. Hfl. 11,500,-

WATERLAND 700 
nr. 11826-afm. 7.00 x 2.50 m. 
Motor Ford 40 pk inboard. 
Vr.pr. Hfl. 19.500,-

CUPIDOKRUISER 
nr. 11616-afm. 8.50x3.00 m. 
Motor Peugeot 75 pk inboard. 
Vr.pr. Hfl. 30.000,-

Oud Loosdrechtsedij k 145, Loosdrecht . Tel . 02158-6168. Fax 02158-5527 

Correspondentie : Postbu s 96, 1230 AB Loosdrecht . 
Ook all e zon - en feestdage n geopen d van 10.00-18.00 uu r 

DUTCH INTERNATIONAL SHIPTRADING 02158-6168 

CENTRAALSTAAL  BOUWPAKKETTEN 
• van de Stadt 34' knikspant (staal/aluminium) 
• van de Stadt 40' Caribbean knikspant (staal/aluminium) 
• van de Stadt 40' Norman knikspant (staal/aluminium) 
• Barkas 9.00 m (staal, multikntkspant) 
• Casta 570 motorvlet (staal, multiknikspant) 

CENTRAALSTAAL 
Centraalstaai BV 
Euvelgunnenweg 25 
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Telefoon 050-422122 
Telex 53796 CESTA NL 
Telefax 050-421426 O 
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Met een kustertje om de noord (7) 

Herfs t in de Limf jord 
Door Frits Loomeijer 

Met twee Rotterdamse 
vrienden als bemanning 
zwierven we een goede week 
rondom de eilanden Mors en 
Fur. De Limljor d is daar op 
zijn mooist. Smal kronkelig 
water wordt afgewisseld door 
brede diepe gedeelten terwijl 
talloze keileem-klippen -
sommige zijn meer dan 100 
meter hoog - de kust tot een 
zeer gevarieerd landschap 
maken. 
Ook het weer was die dagen 
afwisselend genoeg. De over-
wegend westenwind was de 
ene dag zwak tot matig om de 
volgende dag met 25 m/sec 
(windkracht 9) terug te ko-
men. Korte zonnige perioden 
werden opgevolgd door felle 
buien met regen, hagel en on-
weer. Wil d weer met prachti-
ge wolkenluchten, maar we 
moesten er terdege rekening 
mee houden. 
Zo lagen we een dag verwaaid 
in Nykobing op Mors. In 
Thisted belandden we op een 
avondwandeling door de re-
gen in een café aan de haven-
kant waar we eerst uren later 
weer uitkwamen; ettelijke 
glazen bier 'rijker' en vele kro-
nen armer. 
Ondanks het wilde weer ging 
alles die dagen naar wens en 
wat het varen betreft, volgens 
verwachting. 
Toch had de Limfjord een pit-
tige verrassing voor ons in 
petto. 
Na ons bezoek aan Thisted 
zouden we via de noordelijke 
vaarweg rond Mors terug 
naar Struer om van beman-
ning te wisselen. Met buiig 
weer en een harde, maar afne-
mende westenwind vertrok-
ken we op 29 september in de 
middag. Afgaande op het 
weerbericht dat een rustige 
nacht voorspelde werd beslo-
ten om in een ondiepe bocht 
van de Naes Sund nabij het 
gehucht Doverodde voor an-
ker te gaan. De noordelijke 
vaarweg rond Mors is niet be-
vuur d en omstreeks zes uur 

ff^ 
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Na ons bezoek aan L0gst0r in de laatste dagen van augustus 
kwamen we op 2 september in het circa 45 mijl  westelijker 
gelegen Struer aan. Daar zouden we enkele weken blijven. 
Enerzijds omdat het Birthes geboorteplaats is en er de nodige 
familie woont, anderzijds waren we gedwongen de Jutland 
enige tijd stil te leggen, want ik moest voor mijn werk een 
aantal dagen naar Nederland. Eind september gingen we 
weer aan de vaart maar toen was het volop herfst geworden. 

's avonds was het daar al stik-
donker. 
Om kwart over vij f lieten wij 
het anker vallen op ongeveer 
100 meter van de door op-
waaiïng geheel onder water 
verdwenen los- en laadpier 
van Doverodde. We lagen 
prachtig in de beschutting 
van het dorpje dat tegen een 
glooiende heuvelrug ge-
bouwd is. 
Tegen licht worden de vol-
gende ochtend werd ik wak-
ker. Aan de bewegingen van 
het schip voelde ik dat de 
wind was toegenomen en in 
de stuurhut gekomen zag ik 
dat er een stevige west-noord-
westen wind stond. We lagen 

* Een kijkje vanaf Knudshoved 
klif op de noordwestelijke kant 
van het eiland Fur Rond Fur en 
Mors IS de Limfjord op zijn 
mooist. Steile keileemkliffen 
waarvan sommige meer dan 100 
meter tioog zijn worden afgewis-
seld door lage landtongen, 
graseilandjes en dicht beboste 
oevers 

aan alle kanten beschut maar 
de Jut land begon zich te roe-
ren. De rest van de beman-
ning sliep nog en ik besloot de 
zaak met een kop koffie vanuit 
de stuurhut maar eens aan te 
zien. Het woei inmiddels te 
hard om nog met een roeiboot 
naar de wal te gaan. 
Kort na negen uur kreeg ik de 
indruk dat het anker een heel 
klein beetje aan het krabben 

was. De Jut land lag alles be-
halve rustig aan de ketting te 
rukken. Het leek alsof het 
schip van wege de wind op zij n 
opbouw achterop zo nu en 
dan begon 'op te loeven'. 
Hierdoor maakte het slingers 
achter de ketting tot wel ne-
gentiggraden op de windrich-
ting. Een ideale situatie om 
het tweede anker te presente-
ren maar aangezien we die 
ochtend toch zouden vertrek-
ken had ik daar niet veel zin 
in. 
I k maakte Birthe en onze twee 
vrienden wakker met de me-
dedeling dat we direct zouden 
vertrekken en toen ik weer bo-
venkwam zag ik dat dit letter-
lij k opgevat moest worden. 
Het anker krabde nu werke-
lij k en met flinke gang ver-
daagden we. Veel ruimte was 
er niet en we hadden ongeveer 
600 meter te gaan naar lager-
wal. Als een haas vloog ik 
de machinekamertrap af en 
startte de motor. 
Inmiddels waren er twee man 
bij de ankerlier. Meer ketting 
geven hielp niet. Daarvoor 
hadden we al te veel gang en 
daarom begonnen we als gek-
ken de ongeveer 25 meter ket-
ting op te draaien. Echter, 
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* Na het een keer tevergeefs 
geprobeerd te hebben kwamen 
we een paar dagen later alsnog 
in de vissershaven Lemvig aan. 
Het wilde depressieweer was 
veranderd in een stille herfst. 
Slecht zicht hield ons daar een 
dag en zou ons de rest van de 
maand parten spelen. 

met zo'n bos ketting aan de 
kop en een flinke wind dwars 
was er van normaal manoeu-
vreren geen sprake. Toen we 
nog honderd meter van de wal 
waren (klei met stenen) dre-
ven we dwars op de windrich-
ting met nog een goede tien 
meter ketting uit de kluis. Het 
echolood gaf nog een halve 
meter water onder de kont 
aan. Het enige wat ik kon 
doen was hard achteruit 
draaien. En ja, wat ik hoopte 
gebeurde, dank zij onze linkse 
schroef met veel spoed. 
Langzaam draaide de kont 
naar stuurboord in de wind en 
naar dieper water en nu had-
den we de tijd om het anker 
helemaal op te halen. In to-
taal nam deze noodoperatie 
op de nuchtere maag drie 
kwartier in beslag. 
Het gevolg was dat we om-
streeks kwart voor tien voor 
stroom en wind op weg waren 
naar Struer waar we eigenlijk 

pas de daarop volgende dag 
moesten zijn. Eenmaal beko-
men van de bijna-stranding 
nabij Doverodde ontstond 
het wat overmoedige plan om 
die dag naar de vissershaven 
Lemvig te gaan om dan mor-
gen 20 mijl terug te varen naar 
Struer. 
Het woei tussen zeven en acht 
uit het west-noordwesten 
maar daar hadden we in de 
beschutte fjord geen last van. 
Althans, niet op het moment 
dat we de plannen maakten. 
Ondanks de harde wind 
scheen de zon en vanuit de 
stuurhut genoten we van het 
schitterende uitzicht: hard 
blauw water met witte kop-
pen en schuimstrcpen onder 
een sterk wisselende wolken-
lucht. 
Om 13.0.5 uur passeerden we 
de spoor- en verkeersbrug van 
Oddesund waarna het nog 
twaalf mijl over wat breder 
water was naar Lemvig. Ik 
had me inmiddels wel ver-
baasd over de kracht die de 
kleine maar vinnige golven 
van de fjord hadden en vroeg 
me af hoe het voorbij de brug 
zou zijn. Het meest westelijke 
deel van de Limfjord, de Nis-
sum Bredning, is ongeveer 20 

mijl lang en wordt bij de gro-
te visserij haven Thyboron 
slechts door een smalle land-
tong van de Noordzee ge-
scheiden. 
Bij de genoemde brug ver-
smalt de Nissum Bredning 
zich trechtervormig en bij de 
windrichting van die dag was 
het daar pal lagerwal. Om 
kort te gaan, we hebben het er 
precies een kwartier uitge-
houden waarna we de brug 
wederom opriepen met het 
verzoek te passeren, nu in oos-
telijke richting. 
We kwamen in een regelmati-
ge, korte maar zeer steile zee 
terecht waar de Jut land niet 
mee overweg kon. Het schip 
raakte al snel in een cadans 
waarbij het zijn dikke kop 
steeds verder in de golven 
stak. De snelheid liep van een 
kleine zeven knoop terug naar 
drie ... twee ... één ... en ten 
slotte nul knoop. Ik probeer-
de hier verandering in te 
brengen door het tocrental te 
variëren maar dat hielp niets. 
In feite varieerde het toeren-
tal al te veel want de schroef 
kwam iedere keer dat de kop 
in de golven dook, boven 
water. 
Motor en koppeling kregen 

hierdoor flink op hun donder 
en het enige wat we konden 
doen was teruggaan. Met één, 
twee schuivers toen we 
dwarszee lagen was dat beke-
ken waarna we in alle rust 
naar Struer voeren. 
Toen we een paar dagen later 
met prachtig stil herfstigweer 
alsnog naar Lemvig voeren 
over een spiegelgladde Nis-
sum Bredning konden we ons 
niet meer voorstellen dat dit 
water met een goede wind-
kracht zeven in zo'n rotzee 
kon veranderen. De haven-
meester van Lemvig begon 
echter te lachen toen ik het er 
met hem over had. Met 
noordwestenwind hadden 
ook de Noordzeekotters res-
pect voor dit binnenwater en 
in het verleden was er menig 
vissersschip vergaan nadat 
het veilig van de Noordzee 
binnengelopen was. Het ver-
baasde hem niet dat zo'n lege 
Nederlandse platbodem niks 
klaarspeelde op lagerwal. 
Inmiddels was het oktober 
geworden en in Lemvig moes-
ten we een dag blijven liggen 
vanwege de mist. Hoge druk 
weer met matigen slecht zicht 
zou ons de hele maand parten 
spelen. 
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Klein e advertentie s 
Lezers kunnen kleine adverten-
ties plaatsen tegen een tarief 
van ƒ 6 - per regel (inclusief 6 
procent btw). België Bfr. 120 
per regel. 

TK M o t o i i u v i s e r 14 x 3.30140 pk 
Douche W.C. vr prijs ƒ 49.000. Tele-
foon 01853-3025. 

Door bijzondere omstandigheden 
te koop: D o e r a k 7 8 0 A K bouw-
jaar 1980 bouwnummer 416, met 
veel extra's. Polyester dak - kachel 
- koelkast - vlakke mahony betim-
mering boven de A.K. - extra lade -
extra kastjes - radio - bakkie enz. 
enz. De boot (Anita) bevindt zich in 
een goede staat. Koopsom: 
ƒ 50 .000, -A .J .Verhoogt te l . :030-
870446. 

S u p e r Favor i t e Kru ise r 1979, 
afm. 9,40 x 3,20 x 0,90 m., 50 pk 
Peugeot (Volvo Penta) diesel, pim. 
700 vaaruren, 250 I diesel, en 250 I 
drinkw.tank, met uitgeb. ruime 
kuip, siermast, badplateau met 
trap, kompas, dieptemeter, 4 pk 
boegschroef, Rematron hetelucht-
verw., plafondisolatie, koelkast, 
vergroot toilet met wastafel en nog 
div. extra's. Nw. afdek- en nw. win-
ter-zeildoek. Van buiten opn. ge-
schilderd en behandeld. Pracht on-
derhouden kruiser. Prijs 
ƒ 79.000,-. Recent ANWB-expert i-
serapport aanwezig. Tel.; 038-
650936. 

S a g a 2 7 , bouwjaar 1973, Volvo 
25 pk, Eberspacherverwarming, 
goed onderhouden. Vraagprijs 
ƒ 39.500; telefoon 01548-1568. 

Te koop: Speedc ru i se r type 
'TORNADO' 1974; 9 x 3 m Polyes-
ter; 2 X 145 PK Pernis Turbo diesel-
motoren; Radar; Aut. Piloot; 
Nieuwste type dieptemeter; Elec. 
ankerlier; Marifoon; Nw. Cabriolet 
Cap.; Kuip 3 M lang; Prijs 
ƒ 47.500,-telef. 01871-1614. 

Te koop Motorjacht P r inces s 3 3 , 
lengte 11 meter; breedte 3,43 me-
ter; bouwjaar 1985. Uitgenjst met 2 
Volvo Penta turbo-dieselmotoren; 
vermogen 2 x 110 pk; vraagprijs 
ƒ 150.000,-Telefoon 01159-1796. 

Particulier (België) verkoopt: iwo -
to rboo t Prof i l e 3 3 bouwjaar 
1981; motoren: 2 x mercedes 44 pk 
diesel; lengte: 10,30 m; breedte: 
3,60 m; diepgang: 95. De boot is in 
polyester en voorzien van : 6 slaap-
plaatsen, warm + koud water, wc, 
douche, verwarming, lucht circula-
tie , koelkast, kookvuur (3 pits), 
kompas + dieptemeter, speaker 
buiten. Zeewaardig LOG - wal-
stroom + generator, tank Mazoet: 2 
+ 4001, tank water: 5001, boiler: 801. 
Gekleurd glas + alum, ramen + in-
ventaris groot. Prijs: 108.000 gul-
den. Telefoon 093252461440. 

TK ST iMotoriu - 950 X 310 Peugeot 
d 55 pk OVBB Best A K zonnedek 
ƒ 37.500 event ruilen voor open 
kuip tel.: 02940-12916 

Te koop Ra<lada r D e c c a 1 0 1 in 
goede staat ƒ 1500,- Tel. 01134-
2519 na 18.00 uur. 

tk Duikisoot : Mal of boot voor zelf-
bouw alles druppelvormig vanaf 
ƒ 8000, - te l : 03480-23750 

Wij groeien uit onze weekendkrui-
ser. We gaan een D o e r a k bekijken. 

Gevraagd: Doe ra k 7 0 0 / 7 3 0 a k 
05220-54007. 

Ar iadn e Kru ise r 8,40 x 2,85 Mer-
cedes OM 636 42 pk vaarkl. Vr. pr. 
ƒ 26.000 Tel. 01713-13465 

Te koop open spor tboo t merk Sea 
Ray Monaco 185 met zwemplateau 
en zonnedek en cabr. kap motor 
Mercruiser 205 pk L 533 Br 244 incl. 
trailer Bouwjr 1987 n.w. 5 5 . 0 0 0 , -
prijs 40.000,-. Tel. 04242-83835. 

T.k. o m k e e r kopp . Boncini/Mon-
tamari 2:1 - 20 pk - 10 kgm evt. 
compl.met4cyl .Tel . 01803-18754. 

Te koop Pow ie s 3 7 11.30-3.80 m. 
Lux polyester motorjacht met Lloyd 
certif icaat, 2 x 145 pk dieselmoto-
ren. Onder architect afgebouwde 
werfbetimmering. Flybridge kom-
pas, dieptemeter, marifoon, enz., 
enz. Vraagprijs ƒ 190.000,- Tel.: 
076-658707. 

Ruy te r t r a w l e r ' 8 1 , 1350 x 405 
135 ƒ 225.000,- na 21.00: 04920-
24014. 

Te koop Dompkru i se r Domp 740 
kajuit zeilboot saildrive Benz motor 
all. ramen ƒ20 .500 , - tel. 010-
4219867. 

T.k. Romanx a Kru ise r 11.60 x 
3.50,6 cil. Ford Diesel 100 pk, 2e st. 
stand al. ramen, douche, toilet, 
boegschr., mar. kookapp., koelk., 
stereo, dieptem., walaansl., verw. 
prijs n.o.t.k. tel. 01807-19288. 

T.k. Gi l l issenvle t 10,5 m Gsokak 
1981 Ford d l 00 pk boegschr., alm. 
ramen, marif., dieptem., enz. Inl. tel. 
071-897766. 

Uniek Motorsa i lo r 2 x 60 pk Mer 
vol ingericht primastaat, 11 x325 ,4 
sip., wc, bad, tv, ijskast, vhf Gonio, 
komp. zeil Gik enz. Tel. Belg 
036461549 vp 135.000. 

T.k. Mar i f oo n Shipmate rs 8000 
vr.pr. 800, -Te l . 020-186754. 

T.k. Va l k spor t Bj. 1977 960x305 
Mercedes200 55 pk. d.m. radio-tv, 
rv watertank, op wal te zien 
ƒ 38500. Telefoon 070-975011 

Dit 14 meter lange dubbelschroefs-
Pors ius-kot te r jach t van I e ei-
genaar is exclusief, heeft vele ex-
tra's en verkeert in perfecte staat. 
Prijs n.o.t.k. Tel. info: 05280-67499. 

Te huur aangeboden supe r 
c ra f t luxe dubbelschroefs motor-
jachten. 14 meter en 11,55 meter 
Ligplaats Braassemermeer. Inlich-
tingen 03404-60788 of 06-
52860133. 

Zeer mooie ko f fe rbakde k k ru i -
ser , bouwjaar 1935 albin 4 cil. 7.20 
X 2.30 tel: 023-371634. 

Te koop Wik ingsboa t 2 8 pol. in 
vaart '84 diesel sabb 135 pk diverse 
extra's vraagpr. 85000 fl Ned. BTW 
Bel tel. 0932-34558678 na 19 uur. 

Uw beste verzekering voor een ge-
slaagde vaarvakantie is een M o -
to rboorvaarcursus . Sluizen, ha-
vens of stroom, daarna geen pro-
bleem meer. Bel nu: 01832-1412 of 
schrijf: Zeil- en Vaarinstituut Hol-
land, Maasdi|k 49, 4281 NE Andel 
N.Br. 

D o e r a k - M a r a k moto r jach te n 
Eista jachthaven Pro Aqua. Meppel 
05220-54007; 7 dagen open. 

O. C. Yach t in 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. 

Agend a 

- tot en met 28 mei: 'Ziet kin-
deren! deeze schepen aan', 
tentoonstelling van mari-
tieme 'centsprenten', Neder-
lands Scheepvaart Museum, 
Amsterdam. Informatie: 020-
5232222. 
- 17-25 juni: Classic Boat 
Festival, Shotley Point Mari-
na, Ipswich, Engeland. Infor-
matie: 09-44 473 348982. 
- 27 juni-20 augustus: ten-
toonstelling over het kaar-
ten-, instrumenten- en uit-
gevershuis Van Keulen, 
Nederlandse Scheepvaart 
Museum, Amsterdam. Infor-
matie: 020-5232222. 
- 5-10 september: Hiswa te 
Water, Nautisch Kwartier 
Amsterdam. Informatie: 020-
5491212. 
- 14-17 september: Botenfes-
tival 'Marit iem', Den Bosch. 
Informatie: 04199-3892. 
- 14-16 november: Marine 
Equipment Trade Show, Rai, 
Amsterdam. Informatie: 020-
5491212. 
1990 
- 20-28jan.:Boot'90Düssel-
dorf . 
- 10-18 maart: Hiswa 90, 
Rai, Amsterdam. Informatie: 
020-5491212. 
- juli/sept.: 100 jaar Water-
sportverbond, tentoonstel-
ling over de pleziervaart, 
Nederlands Scheepvaart 
Museum, Amsterdam. Infor-
matie: tel. 020-5232311/ 
5232222. 
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LAND 

Nationale 
botenbank 
De Nationale Botenbank is 
even simpel als goedkoop. 
Al s u een boot te koop hebt, 
\ uit u de Botenbankbon in en 
stuurt hem naar De Nationa-
le Botenbank, Nieuwpoorts-
laan 199, 1815 L M Alkmaar. 
Uvv 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 betakn 
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-
BOOT gepubliceerd. Ver-
koopt Il uw boot via een ma-
kelaar of bemiddelaar, of als 
u zelf makelaar of bemidde-
laar bent, dan komt er een 
sterretje te staan achter de 
naam van de verkoper. 

Afkortinge n 
V e r k l a r i n g en v an de codes en 
a fkor t ingen in het ove rz i cht 
van de N a t i o n a le B o t e n b a n k. 
*  \ ' e r k o p er ve r koopt v i a of is 
ze l fmake laar of b e m i d d e l a a r. 
O n d er R O M P M A T : 
P = kunststof, W = hou t, 
S = s taa l, A = a l u m i n i u m, 
F = fe r rocement. 
O n d er T O E B E H O R E N: 
A -ach te rka ju i t, B - d o u c h e/ 
b a d, C- to i le t, D - z w e m t r a p, 
E - v e r w a r m i n g, F-koe lkas t, 
G - k o o k a p p a r a a t, H - 2 e s t u u r-
s t a n d, I -boegschroef, J - s t u u-
r a u t o m a a t, K -koo ien -I- a a n-
tal, L -weds t r i Jdu i t voe r i ng, 
M l - b u i t e n b o o r d m o t o r, M 2 -
b i n n e n b o o r d - b e n z i n e, M 3 -
b i n n e n b o o r d - d i e s e l, M 4 -2 
I j i nnenboord d i e s e l m o t o r e n, 
N - d i e p t e m e t e r, O - m a r i f o o n, 
P - rad io r i ch t i ngzoeke r, Q - r a-
d iocasse t tespe le r, R - r a d a r, 
S -sa tnav, T - t ra i l e r, U - b i j -
boot, V - r e d d i n g v l o t, W-
w i n d m e t e r s e t, X - k o m p a s, Y -
log, Z-ze i len + a a n t a l. 
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VLET/Hartinvest roei txxjt 
H. Kraa ier 075-287541 
VISSCHOUW roe iboot 
M. Kraa ier 075-287541 
KILKKRUISER 530 / Johnson bui tenboord 
F.C.A.M. Bruynzeels 020-850023 45 
BEENHAKKER motorboot/Yamaha BB 
H. Touwslager 010-4554207 8 
WAVE RODER Dr iver 502 / Suzuki AB L 
D. Schaper-Kempen 49-2841-73581 30 
JUMBO 600 / rao torkru iser /A lb in 
J.M.C. Ringers 05250-2009 12 
PEEREBOOM motork ru iser /A lb in 022 
E .J. Wilms 02518-59747 12 
ZEEUWSE ZALMSCHOUW motorv let 
J. Ros 01650-43836 
TUKKERVLET motorjacht/Yanmar 
P. Bakker 072-402705 12 
PASSAAT 735 DLX motor :acht / Renault 
J.P.M. Hermans 013-360243 40 
ST.JOSEFVLET/Linssen motor jacht /Volvo-Penta 

076-416799 25 

40 

40 

50 

40 

28 

20 

25 

600 

J. Sprado 
WOUDSTRA k r u i s er / BMC 
H. Rei inen 080-779339 
TEN BROEKE motor jacht / Arona d i e s el 
D. Walinga 03484-2557 
WATERLAND motor jacht /Renault Marine 
H.J. Willems 073-414280 
POLARIS ALPHA 770 motor jacht / Renault 
H. Gottemaker 05486-55488 
DOERAK 800 motor jacht Volvo Penta 
J .H. Pr insenwerf * 01621-12309 
ONE-OFF motorkot ter / G.M. JS424 
A. Vos 01846-13106 
ONE-OFF motorkru iser / Farrymann 
R. Schroevers 04998-98113 
VAN LEEUWEN motorschouw/Golf 
B. Bleuraink 03410-21436 
VAN VEEN VLET OK / Bukh 
J. Hagestein 078-148153 
SAGA 27 motork ru iser / Volvo Penta 
J. Rater ink 08340-48253 
SLICKCRAFT SL 27 powerboat/ 2 motoren 
D. Kool 020-867110 
SUCCES motor jacht OM 636 
G.W.M. Pe te rs 080-223155 
BEACHCRAFT motorjacht/Merc.OM 620 
W.J. S l i nge r land 01828-15819 55 
GOUWEROK waaiers teven motorkru iser /Merdedes 
G. Th i jssen 08894-13694 45 
CROWN k r u i s er / Yanmar d i e s el 
W.J. S t a u t t e n er 070-555925 12 
ONE-OFF motork ru iser / Mercedes 
A.J. Kloos 01815-2865 40 
BIRCHWOOD k r u i s er / Ford benzine 
A.W. Kooi 050-418710 58 
WERFKRUISER/Spaansen / Mercedes 
H. Metse laar 075-218263 40 
COMBI KRUISER motor jacht /Mercedes 
Jachtwerf Zwemer BV * 01107-1547 40 
VECHTKRUISER AK motor jacht /Peugeot 
J. Zoetmulder 02513-11349 50 
ORG. DIREKTIE VLET met s l i n g e r r u i t en / DAF 
G. Hoogstms 02208-97841 105 
VECHTKRUISER / Renault 
G. Verhagen 02975-65817 40 
AMULET motor jacht /Leyland 
H. Van E f te r ik 02977-26634 63 
WADDENKRUISER g e s l. k a j u it / Peugeot 
F.A. Cunes 01890-14851 92 
TARGET express motor k r u i s er / Peugeot 
J.W. Van Put ten 02270-1176 65 
ONE-OFF rondspant m o t o r k o t t e r / s t e u n z e il 
A. Vermeiren 03-275978 100 
STEURGAT / Spaans motor jacht /Mercedes 
G.H. Groenendaal 03455-74114 100 
SWIN PATIO motor jacht /Ford 
L.G. Kempers 010-4261267 80 
SWIN PATIO motor jacht / Mercedes OM 620 
J. Heesakkers 04192-15097 55 
WERFSCHIP g e s l . s a l on motor jacht/ Peugeot 
H.V. Di jkhuizen 078-131907 55 
DE BOER S H e d r e c ht motork ru iser / DAF 
T. Van Eeuwijk 04183-1861 155 
COMBI KRUISER motor jacht /Volvo Penta 
L. He in is 02995-1960 106 
VALKKRtnSER raotorjacht/Volvo tu rbo 
P. De Rover 01890-18573 168 
VRIES LENTSCH sa lon bakdekkru iser /Volvo 6C 
J. Hein ls 02995-1960 96 
HECK werfmotorschip Henschel 6c 512 
J . B. Ro t t inghu is 030-793293 
SUPER ZEELAND motor jacht /2x Peugeot 
P . J. Brand 078-148162 
YSSELAAK motorschip / Perk ins d i e s el 
G. Blommers 08356-30186 
HOTORTANKSCHIP(drinkw) /Kromhout 69 SK 
Mevr. A. Romijn 02230-30108 90 
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Elektrisch varen met de Style 21 

Varen met een motorbootje zonder datje een motor hoort— dat 
is even wennen. We varen op een druilerige lentedag op de 
Loosdrechtse plassen met de Style 21, een open polyester 
motorboot, die wordt voortgestuwd door een elektromotor van 
1,9 pk bij 1000 toeren per minuut. Een mooi langzaam draai-
ende motor dus, die een snorrend jluistergeluid maakt, terwijl 
hij ons met een pittig gangetje (tussen de 11 en 12 kilometer 
per uur) verplaatst. 

Je went snel aan die rust. Vooral omdat ons tijdens dit proef-
tochtje met deze Engelse boot, die door Scanship Holland uit 
Weesp op de markt wordt gebracht (we meldden dat reeds in 
het meinummer), bleek dat elektrisch varen nog een aantal 
voordelen heeft, die vooral blijken uit de afwezigheid van een 
hoop dingen, waar een gewone motorboot niet buiten kan, 
zoals brandstoftanks, koelsystemen met de nodige afsluiters, 
ivierpotten, expansievaten, en leidingen en tenslotte uitlaat-
installaties. In dit bootje tref je niets van dat alles aan. 

De Style is een stevige poiy es-
ter boot met een lengte van 
6,40 meter; een breedte van 
1,73 meter en een diepgang 
van 0,53 meter. Het scheepje 
is een getrouwe kopie van de 
open motorbootjes, die rond 
de eeuwwisseling populair 
waren en die werden aange-
dreven door stoomma-
chientjes of door elektromoto-
ren. 'Het is dan ook niets 
nieuws', zegt de heer R. Gro-
tenhuis, eigenaar van Scan-
ship Holland, 'elektrische 
voortstuwing is een beproefde 
techniek, die in de watersport 
niet verder is ontwikkeld, 
maar die in de industrie door 
en door beproefd is. Kij k 

maar naar de vorkheftruck. 
Die is heel algemeen in maga-
zijnen en pakhuizen. Hij 
maakt gebruik van dezelfde 
techniek. Er is niets experi-
menteels aan en er kan heel 
weinig aan kapot gaan'. 
De boot zit stevig in elkaar. 
Daar staat in de eerste plaats 
de rompvorm borg voor, 
maar ook het dek, de stevige 
binnenschaal en zware wran-
gen in het vlak zorgen voor 
stijfheid. Met zijn gewicht 
van rond de 1000 kilo is het 
dan ook een relatief zwaar 
bootje. 

Iets voor midscheeps is de 
elektromotor ingebouwd, ge-
flankeerd door accuberg-

ruimten aan bak- en stuur-
boord, die elk 4 tractiebatte-
rijen bevatten met een geza-
menlijk vermogen van 175 
ampère per uur. Het zijn 6-
volts batterijen, die zo zijn ge-
schakeld dat ze de spanning 
leveren van 48 volt, waarop 
de motor draait. Je kunt er 
volgens de importeur 8 uur op 
vol vermogen mee varen (de 
boot loopt dan zijn rompsnel-
heid van ongeveer 12 kilome-
ter per uur). Als er op onge-
veer driekwart van het ver-
mogen wordt gevaren houden 
deaccu'shet lOtot 13 uur uit. 
Tot de standaarduitrusting 
behoort een acculader met 
een laadcapaciteit van 25 

aampère per uur, zodat je de 
accu's in één nacht kunt 
laden. 
De drie meter lange roest-
vrijstalen schroefas is drie-
maal gelagerd. Vlak achter de 
motor is een stuwdruklager 
geplaatst, zodat de op tril -
lingsdempers geplaatste mo-
tor en de flexibele koppeling, 
waarmee die met de schroefas 
is verbonden, onbelast kun-
nen draaien. Aan de buiten-
zijde wordt de schroefaskoker 
afgedicht met een waterges-
meerd rubberlager, terwijl 
aan de binnenkant een gewo-
ne pakkingbus met vetpot is 
gemonteerd. De motor is 
voorzien van een omkeerme-
chanisme. Vanwege het lage 
toerental hoeft geen reductie 
te worden toegepast. 
Volgens importeur Groten-
huis is de installatie niet ge-
voelig voor vocht. 
De Style is een typische dag-
boot, voorozien van fraaie zit-
banken met bestikte kussens, 
die plaats bieden aan tien per-
sonen. In deze banken vindt 
men bergruimte voor zaken 
als stootwillen en touwwerk. 
Elektrisch varen kent zijn 
specifieke routine. Behalve de 
lijntjes moetje bij het wegva-
ren ook de stroomdraad los-
maken en de stekkerverbin-
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* Zij-aanzicht. 

Geruisloo s en 
milieuvriendelij k 

Elektroboo t 
in het kor t 
Enkele fei ten en cijfers over de 
Style 21. 
- Afmetingen: lengte 6,40 
meter; breedte 1,73 meter; 
diepgang 0,53 meter. 
- \ 'oortstuwing: 48 volts 
elektromotor met een vermo-
gen van 1,4 kw bij 1000 om-
wentelingen per minuut. De 
boot wordt geleverd met 8 ac-
cu's, waarop 8 uur met volle 
snelheid kan worden gevaren 
en ongeveer 10 tot 13 uur op 
driekwart van het vermogen. 
- Prijs in standaarduitvoe-
ring f 41.990,-. In de luxe uit-
voering, waarmee wij hebben 
gevaren, is de boot voorzien 
van een teak voor- en achter-
dek, teak berghout en stuur-
wiel en van fraai klassiek ko-
peren beslag. In deze uitvoe-
ring kost de boot f47.500. 
- Uitvoering: behalve als 
elektroboot, kan de Style ook 
worden geleverd als diesel-
motor, terwijl eveneens cas-
co's en gedeeltelijk afgewerk-
te versies leverbaar zijn. 
- Import en informatie: 
Scanship Holland in VVeesp, 
telefoon 02940-17276. Het 
bedrijf beschikt over een ver-
koophaven bij De Waterwolf 
in Loosdrecht. 

ding met de batterij accu's tot 
stand brengen. Je draait ver-
volgens de contactsleutel om 
waarmee de motor klaar 
wordt gemaakt voor het be-
drij f Starten is er niet bij. Zo-
lang er niet wordt gevaren 
staat de motor stil. Schakel je 
achteruit dan begint de boot 
achteruit te varen. Zetje hem 
neutraal dan staat de motor 
weer stil. Schakel je ver-
volgens vooruit dan begint de 
motor weer te lopen. Een heel 
energiebewust systeem: als je 
de motor niet nodig hebt, 
loopt hij ook niet. 
Het elektronische schakelsys-
teem werkt gemakkelijk, snel 
en doelmatig. En niet te ver-
geten: veilig. Als je bij het 
wegvaren meteen volle kracht 
geeft, schakelt hij even uit om 
overbelasting te voorkomen. 

Hetzelfde gebeurt als je van 
volle kracht ineens teruggaat 
naar neutraal of achteruit. De 

elektronica beschermt de mo-
tor tegen misbruik. 
Voor wie diesels gewend is, 
oogt de elektromotor onwaar-
schijnlijk klein. Maar de mo-
tor is heel wat mans. Voll e 
kracht draaiend kun je hele 
korte bochten maken (naar 
schatting tussen de anderhal-
ve en twee scheepslengten), 
terwijl de boot ook achteruit 
varend goed bestuurbaar 
blijft . De rechtse schroef geeft 
hem weliswaar de neiging 
naar bakboord weg te draai-
en, maar door het relatief gro-
te laterale vlak is dat met het 
roer goed te corrigeren. Te-
meer ook, omdat de boot wei-
nig last van zijwind heeft (we 
voeren zonder tent of 
buiskap). 

Het varen met de elektroboot 
is goedkoop: het laden van de 
accu's kost een gulden tot 
f 1,50 aan elektriciteit en 
daarvoor kun je een hele dag 
varen. En dat mag tenslotte 

* Het instrumentenpaneel 

* De motor  en de batterijen. 

bijna overal. Op veel plaatsen 
die voor motorvaart zijn ver-
boden magje met de geruislo-
ze en uitlaatvrije elektroboot 
varen. In theorie zou je zelfs 
onafhankelijk van stroom van 
de wal kunnen zijn. Dan zou 
j e het dak van de zonnetent, 
die bij de boot leverbaar is, 
helemaal met zonnepanelen 

moeten bedekken. Dat levert 
namelijk net zoveel stroom op 
als de motor verbruikt. Het is 
alleen nog nooit toegepast, 
zodat de praktische bezwaren 
niet bekend zijn. 
Een set van 8 batterijen kost 
f5360,- en gaat gemiddeld 4 
jaar mee, al komt het ook voor 
dat er meer dan 10 jaar mee 
kan worden gevaren. 
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Blessur e van piloo t haalt 
Satisfactio n voortijdi g ui t 

'Doorstee k van de gekken ' 
De tweede editie van 'La 
diagonale des fous' ofwel de 
'doorsteek van de gekken', de 
monster-skirace van meer 
dan tweeduizend kilometer 
dwars door Frankrijk, is voor 
Satisfaction, het enige Neder-
landse team dat aan de 
krachtproef deelnam, een 
avontuur met gemengde er-
varingen geweest. Asterix, 
dat aanvankelijk ook zou 
meedoen, had zich afgemeld 
omdat skiër Arno van den 
Broek toch nog teveel last had 
van zijn vorig jaar opgelopen 
blessure. 
Satisfaction, met de zeven-
tienjarige Raymond van Ype-
ren als skier, moest na de vijf -
de dag de strijd staken wegens 
een blessure van de piloot. 
Dat betekende voor de Neder-
landers een plotseling einde 
van een race waarin zij tot dan 
volop hadden meegedraaid. 
I n het internationale veld van 
achttien teams wist Satisfac-
tion zich, tot de dokter advi-
seerde ermee te stoppen, ge-
middeld op een vijfde plaats 
te handhaven. 

De 'Diagonale' gaat in tien 
dagen van Deauville in het 
noordwesten van Frankrijk 
via Parijs naar St. Tropez in 
het zuidoosten. Het is een kei-
hard evenement, in twee op-

zichten. In sportief opzicht 
vergt de race alles van het uit-
houdingsvermogen van de ra-
cers; in commercieel opzicht 
willen voor de organisatie de 
belangen van de sponsors al 
gauw zwaarder wegen dan 
die van de deelnemers. \ ' an 
beide aspecten kreeg ook Sa-
tisfaction volop zijn deel. 
Dat begon al bij de eerste 
etappe, 125 kilometer lang, 
van Deauville naar Rouen. In 
de proloog, de dag ervoor, 
had het team zich, ondanks 
een slechte loting die een 
startpositie in de achterste rij 
opleverde, verzekerd van een 
zeer respectabele vijfde 
plaats. 

Van Deauville naar Rouen 
gingen de eerste zeventien ki-
lometer over zee - naar wat 
voor zee. Een harde wind joeg 
de golven zo hoog-op, dat de 
meeste deelnemers er com-
pleet door werden verrast. 
Nog nauwelijks de haven van 
Deauville uit, ging de ene 
skiër na de andere het water 
in, ook Van Yperen. \ ' an de 
wal uit gezien leek het daar 
even buiten op zee een slag-
veld - en toen was de Diago-
nale nog maar nauwelijks aan 
zijn eerste volle wedstrijddag 
begonnen. Het communiqué 
dat de organisatie 's avonds 

uitgaf, sprak van golven van 
twee meter hoog. 'Als je thuis 
vertelt hoe hoog die golven 
waren, dan geloven ze j e ge-
woon niet,' aldus Raymond 
die avond in het motorhome 
van het team. 
Het zou niet de enige beproe-
ving van die dag zijn. Een-
maal op de Seine werden de 
skiers ook de overige ruim 
honderd kilometers geteis-
terd door ruw water en een ui-
terst onaangename tempera-
tuur. Bovendien was er vrij 
veel scheepvaart op de rivier, 
wat het racen er niet gemak-
kelijker op maakte. En in 
Rouen moest toen ook nog, 
onder dezelfde onaangename 
weersomtandigheden, de eer-
ste 'special' worden gevaren: 
een race van precies één uur 
lang rondom twee boeien. 
Op deze eerste dag al meteen 
tot het uiterste getest, kropen 
de skiërs 's avonds dodelijk 
vermoeid in hun slaapzak-
ken, uitgelegd in het kleine 
'vooronder' van hun boten -
want in de Diagonale zijn de 
deelnemers verplicht aan 
boord te slapen. 

\ 'ervolgens was er voor Satis-
faction het incident in Ver-
non... Het was de middag van 
de tweede dag van de Diago-
nale en de skiërs hadden het, 
van Rouen op weg naar Ver-
non, op een vrij rustige rivier, 
met twee keer een stop om een 
sluis te passeren, niet al te 
zwaar gehad. Zoals voor vrij -
wel elk van de tien dagen die 
de Diagonale duurt, stond 

* Het team van Van Yperen in 
duel met een Frans team bij het 
ronden van een boei tijdens de 
'special' in Rouen 

ook in Vernon een 'special" op 
het programma. 
Een 'special' in de Diagonale 
des fous betekent, dat het ge-
hele deelnemersvedl van 
achttien skiërs, en dus acht-
tien boten, in een manche 
veertig of zestig minuten lang 
rondom twee boeien raast. In 
Vernon was het zestig minu-
ten. Voor het team-Van Ype-
ren werden het er nog geen 
tien. Juist toen piloot Berto 
van Yperen, de vader van de 
skier, zijn boot op volle snel-
heid rond een boei wilde stu-
ren, veranderde de achter 
hem komende boot van een 
van de Spaanse teams plotse-
ling van koers, om vervolgens 
dwars door de lij n van de Ne-
derlandse equips te varen. 
Temidden van het geweld 
van de almaar aanstormende 
racers hielp co-piloot Ben 
Klomp de hevig geschrokken 
Raymond aan boord. Berto 
van Yperen, niet minder ge-
schrokken, en woedend, 
stuurde de boot ver\'olgens 
uit de cours. \ 'oor hem hoefde 
het die dag even niet meer. 
Toen het eind van de speciale 
daar was en de Spanjaard aan 
wal stapte, had \ ' an Yperen 
sr. zich 'uit zelfbescherming' 
in de camper van het team te-
ruggetrokken. 'Die man had 
toch onmiddelijk de zwarte 
vlag moeten krijgen,' zo he-
kelde hij het uitblijven van 
enige sanctie tegen de Spanj-
aard van de kant van de wed-
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^ . 

es (^om/^s y; 
•f NederlafWStf team in 

strijdleiding. 'Op die manier 
varen is spelen met mensen-
levens.' 
De volgende dag bereikte 'la 
Diagonale' Parijs, zij het vele 
uren later dan de bedoeling 
was. Een dikke en hardnekki-
ge mist had 's morgens het 
vertrek uit Vernon lange tijd 
onmogelijk gemaakt. Uren-
lang hingen de teams, vroeg 
uit de veren omdat de start 
voor zeven uur was gepland, 
landerig rond in een kaal en 
somber gebouwtjes, wach-
tend tot de zon zou doorko-
men. Die liet zich echter pas 
tegen half tien zien en toen 
wachtte er nog een tocht van 
133 kilometer, veelvuldig on-
derbroken voor het passeren 
van sluizen. 

Zou alles 'normaal' zijn ge-
gaan, dan zou er voor de 
teams tussen de aankomst in 
Parijs en de onvermijdbare 
'special' een rustperiode van 
drieëneenhalf uur hebben ge-
zeten. Nu moesten de skira-
cers ongeveer een kwartier na 
aankomst in Parijs al weer het 
water in. De sponsors van La 
Diagonale des Fous hadden 
juist voorde race in Parijs hun 
relaties in grote drommen op-
getrommeld en bovendien 
wemelde het op de kademu-
ren langs de Seine van de toe-
schouwers. Voor de racers 
was er geen pardon. 
En ook op deze dag zou de 
special voor Satisfaction niet 
al te lang duren. Piloot Berto 
van Yperen had 's morgens, 
bij het verlate vertrek uit Ver-

non, al geklaagd over pijn in 
de nek. Bij de special in Parijs 
ging het er rauw aan toe. Het 
geweld van de achttien boten 
zorgde op het smalle par-
cours, ingeklemd tussen de 
kademuren langs de Seine, 
voor woest water waarop de 
boten harde klappen maak-
ten. Bij weer zo'n klap ging er 
met de nek van Van Yperen 
definitief iets mis. 
De dokter constateerde een 
geblesseerde spier. Van Ype-
ren werd gemasseerd en de 
volgende morgen was het te-
am weer present bij de start 
voor de tocht naar Monte-
reau. Satisfaction maakte de 
etappe af, ook al werd de pijn 
van de piloot in de loop van de 
dag alleen maar erger. De 
dokter, opnieuw geraad-
pleegd, constateerde nu dat 
bij Van Yperen twee nekwer-
vels verschoven waren. Een 
manueel-therapeut bracht ze 
hardhandig weer in het gelid, 
maar dat verhinderde de or-
ganisatie van de monster-
tocht niet om het team te advi-
seren de Diagonale maar voor 
gezien te houden. 

Uitslag 
1. Stilz-Van Cauwenber-

ghe-Schlidde (West-Duits-
land) 

2. Luca-Forni-Alippi 
(Italië) 

3. Cardona-Dienne-Sen-
dra (Frankrijk) 
4. Choukroun-Joye-Fadel 

(Frankrijk) 
5. Serra Carrera-Morato 

Alberti-Gunfaus (Spanje) 

6. Daems-Devos-Janssens 
(België) 
16. Moyersoen-Herssens-
Scheppers (België) 

* Berton van Yperen loopt in 
Panjs een nekblessure op, die 
een eind zal maken aan de race 
van het team. 

Skirace n in Belgi ë 
in opgaand e lij n 

In België maakt het waterski-
racen een opleving door, na-
dat er een aantal jaren de klad 
in heeft gezeten. Toen Danny 
Bertels, tweemaal wereld-
kampioen en driemaal Bel-
gisch kampioen, in 1984 met 
skiracen stopte, liep de be-
langstelling voor deze tak van 
sport snel terug. Inmiddels 
heeft België weer twee Euro-
pese kampioenen, respec-
tievelijk in de klasse F2 en F3, 
en vertoont in samenhang 
daarmee de belangstelling 
voor het skiracen een duidelij-
ke opgaande lijn . 
België is in het seizoen 1989 
nadrukkelijk aanwezig bij de 
belangrijkste internationale 
evenementen, waaronder de 
Europese kampioenschap-
pen in Spanje en de wereld-
kampioenschappen in Italië. 
De kalender van de Belgische 
Waterski Federatie voor de 
rest van het seizoen vermeldt 
daarnaast nog een reeks wed-
strijden om het Belgische na-
tionale kampioenschap. 

Juni 
- 4 juni: Costa Zela Twin 
Race; 

- 11 juni: * MWK , Me-
chelen; 
- 18juni: Europacup, Lyon; 

Juli 
- 2 ju l i : *  W W , Hasselt; 
- 16 juli : K Belgisch kampi-
oenschap, SWK, Schoten; 
- 18-29 juli : Europese kam-
pioenschappen, Spanje. 

Augustus 
- 13 augustus: * CNTM, 
Manage; 
- 20 augustus: * RSTW, Wé-
pion. 

September 
- 10 september: ''' LSV, 
Gent; 
- 13-24 september: Wereld-
kampioenschappen, Italië; 
- 27 september: Giro del La-
rio (Europacup), Italië. 

Oktober 
- 1 oktober: 
CNMB, Bergen. 

Finale, 

De wedstrijden met een * tel-
len mee voor het Belgische na-
tionale kampioenschap skira-
cen. K = Klassiek. 
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WATERSPORTBOEKEN 

Glori e van 'Annigje ' T^*%i y 
herleef t in boek 

COIEEPSREMÉÜ 
HENK DESSENS JOHN SPRINGER BARTVERMEER 

DE BOER MARITIEM 

Het zeilend vrachtschip 'An-
nigje' en dan in het bijzonder 
de restauratie van deze in 
1908 gebouwde Hasselteraak 
zijn het onderwerp van het 
boek 'Scheepsrestauratie' dat 
onlangs is verschenen bij De 
Boer Marit iem. 
De Annigje werd gebruikt 
voor het vervoer van hooi en 
later van turf over de Friese 
wateren, de Zuiderzee en de 
Gelderse IJssel. In 1976 
kwam het schip in het bezit 
van het Maritiem Museum 
'Prins Hendrik' in Rotter-
dam. Hier werd het met grote 
zorg en nauwkeurigheid in 
zijn oorspronkelijke staat te-
ruggebracht. 

'Scheepsrestauratie' is ge-
schreven door Henk Dessens, 
John Springer en Bart Ver-
meer. Naast een volledige be-
schrijving van de restauratie 
geven zij in het boek histori-
sche informatie over het 

schip, de turfvaart en de 
schippersfamilie die de An-
nigje lange tijd in bezit had. 
De tekst wordt afgwisseld met 
veel tekeningen van het schip, 
gedetailleerde werktekenin-
gen van onderdelen en zowel 
historische als recente foto's. 
'Scheepsrestauratie' kost 
ƒ 29,90 of Bfr. 395. 

Zeilen 
Anders dan de titel van het 
boek 'Zeilen van beginner tot 
gevorderde' doet vermoeden 
is dit eigenlijk een ouderwets-
degelijk soort van algemeen 
watersportboek. 
Het verschaft een soort van 
algemene watersportontwik-
keling, waar ook verstokte 
motorbootliefhebbers veel 
plezier aan zullen hebben. 
Onlangs is bij Hollandia in 
Baarn de vijfde druk van dit 

boek verschenen, dat op heel 
wat zeil- en vaarscholen als 
lesboek wordt gebruikt. 
Voor de schat aan informatie, 
die het boek biedt, is niet 
duur. Pr i js /29,50. 

Kajuit -
verhalen 
Bij Hollandia is onlangs ver-
schenen het boekje Kajuit-
verhalen. Het is een verhalen-
Ijundel gewijd aan ervaringen 
met kleine zeilboten in de zee-
gaten, voor de kust en op de 
rivieren van Engeland en 
Schotland. Schrijver is jacht-
ontwerperen watersportjour-
nalist Maurice Grifiith . Het 
zijn verhalen waarin de gezel-
ligheid en de ruigheid van het 
leven op een kleine boot het 
centrale thema vormen. Het 
gaat om weekeind-en vakan-
tietochten, zoals vele Engelse 
watersporters die maken. En 
voor mensen die de Engelse 
vaarwateren willen verken-
nen is er ook heel wat van te 
leren. Want Grifiit h schrijft 
niet alleen romantische sfeer-
verhalen, hij stopt er ook de 

nodige informatie in en weet 
zonder pedant te worden me-
nige praktische les te geven. 
Het boekje maakt ook duide-
lij k hoe verwend wij Neder-
landers zijn met onze over-
\ioed aan beschutte wateren. 
De Engelse watersporter en 
zijn schip zijn vaak aangewe-
zen op grillige en ruwe kust-
wateren, die hoge eisen stel-
len aan schip en opvarenden. 
Maar het plezier is er niet 
minder om. Integendeel. Dat 
maakt dit boekje wel duide-
lijk , ondanks zwakke plekken 
in de vertaling die een gevolg 
zijn van de onbekendheid van 
de vertaalster met scheep-
vaart en watersport. Dat 
blijk t overigens meteen al op 
de omslag, waar wordt ge-
meld dat het verhalen over de 
binnenwateren betreft. 
Prijs ƒ 22,50. 

Twee jaar 

Ri(luinl!k'nr\I>anii 

TWEE JAAR 
VOOR DE MAST 
1834-1836, 

,..£-/* 
• " ^ f , . . -

In de serie Hollandia zeeboe-
ken is onlangs verschenen 
'Twee jaar voor de mast'. Het 
is een vertaling van een klas-
siek boek over de zeilvaart, 
dat geschreven is door de 
Amerikaan Richard Henry 
Dana. De auteur beschrijft in 
het boek zijn leven als ma-
troos aan boord van de zeilen-
de vrachtschepen in de eerste 
helft van de vorige eeuw. Het 
is een kleurrijk boek dat een 
trefiend beeld geeft van het 
matrozenleven. 
Het is een gemakkelijk lees-
baar boek dat hier en daar 
verraadt dat de vertaler niet 
thuis is in de zeilvaart- en zee-
manstermen. 
Prijs ƒ 24,50. 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubriek zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e en Berichten 

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

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
Opgave van de m de "Benchten aan Zeevaren-
den bekendgestelde wijzigingen op de Hydro-
grafische kaarten, uitgegeven door de Chef der 
Hydrografie EdiOe 1989 

weekuitgave nr 19 van de B a.Z (dd. 6 mei 
1989) 

Kzt. B-aX Krt. B.aX Krt. B.aX 
18014 316 1811 320 1812 8 314 
18032 313CD 18117 31S(D 

1812 3 314 

313 (T) Monding Westerschelde Nienwe 
sluis. Verankeringen. Diikverzwanng licht-
boeL 
Ter hoogte van Nieuwe Sluis worden voorbe 
reidende werkzaamheden uitgevoerd t b v het 
verzwaren van de zeedijk Hiertoe is een een 
traal ankergewicht met dne ankers uitgezet, 
waarvan de kettmglengte ± 100 m bedraagt 
Ter markenng van het centrale ankergewicht is 
op 51 24 5214 3 31 43 "E gelegd een N-cardi 
nale hchtboei VO 

N B De werkzaamheden zullen tot medio sep-
tember voortduren De scheepvaart wordt ver-
zocht met tussen de hchtboei en de kust door te 
varen en voorzichtig te passeren 

314 Fnese Zeegat. Westgat. Betonning ver-
legd. 
De volgende (licht)boeien verplaatsen, naar 
a 53" 29 Se-TJ-e^Oa 58"E(±300mENE).WG7, 
b 53 29 1274 6^04 06"E{± 150m) WG9 

315(D VSSTifabij Vlieland'. Markering wrak 
gewijzigd. 
VongBaZ 75(T)/89vervalt 
1 Op53M3 36'TJ4=41 38T bevmdt zich een 
gevaarlijk wrak 
2 Het wrak sub 1 is aan de W-zi}de gemar-
keerd door een W cardmale hchtboei 0(9) ISs 
3 De W-cardinale raconhchtboei is opge 
nomen 

316 Hyd. kaart 1801.4. 
Op ± 51° 54 52"N-3° 59' 12"E alsnog schrappen 
de ondiepte van cm 6dm 
Betreft 
Hyd krt(n) 1801 4 
Bron Hyd L l t 2 

320 Waddenzee. Diepte-opgave 
De minste diepte m dm bij gem LLWS, be 
draagt in 

Midden Spitse Stompe-
vaar tons tonskant 
waters kant 

Vaarwater naar 
Den Oever 25 
Vaan» Afsluitdijk 9 
(SW inloop) 

17 
9 

22 
10 

weekuitgave nr 18 van de B a Z (dd 29 apnl 
1989) 

Kit . B.a.Z. Krt. B.a.Z. Krt. B.a.Z. 
1801 310 18112 307 1812 5 301 

18114 304 312 
18018 307 1811S 303(T) 1812 6 312 
1810 310 1812 310 1812 8 312 
1811 310 1812 1 312 18129 312 

301 Osterems. Honubalje. Sparboeien 
verlegd. 
De volgende sparboeien verplaatsen, naar 
a 53°36 16'N-6°49 11"E(± 300mS).F 12, 
b 53°36'49TI-6°49'48"EC±2S0mENE), 
F 14 

303(T) Waddenzee Vaarwater van de Zwarte 
Haan. Pijplegwerkzaanüieden. Zandwin-
ning. 
1 Voor de aanvoer van zand voor het verhogen 
van de zeedijk langs de Noorderleegpolder is 
een persleiding in aanleg vanaf het dnjfbaken 
V H 9 ( ±53 21 39"N5°40 24'S) m de nchting 
124 over een afstand van 1.7zm, 151 over 
0,4zm, vervolgens 170 tot de kust 
2 De bij het werk aanwezige werkvaartuigen 
voeren de voorgeschreven dagmerken en hch 

ten. De persleiding zal worden gemarkeerd 
door blazen 
3 Eind mei of begm juni 1989 wordt, m verband 
met zandzuigwerkzaamheden, het vaarwater 
van de Zwarte Haan ujdehjk afgesloten voor alle 
scheepvaart Deze afsluitmg zal ongeveer 2 a 3 
maanden duren Gedurende de penode dat bo-
vengenoemd vaarwater is afgesloten dient het 
scheepvaartverkeer gebruik te maken van de 
route via de Kromme Balg Het zandwinnmgs 
gebied is ongeveer gelegen nissen de dnjfba 
kens VH 32 en VH 11 Zodra bovengenoemd 
vaarwater wordt afgesloten volgt nader bericht 
over gelegde en opgenomen betonrung 

Waddenzee. Noord Meep. Riepel. Dnjfbaken 
vervangen door ton. 
Naar 53 20 231 5̂ 19 41ï : (± 150m SW) ver 
plaatsen hel dnjfbaken NOM IDA-R 1 en ver 
vangen door een overeenkomsüge rood 
groen-rode stompe ton met stomp topteken 

Den Helder. Marinehaven Willemsoord. 
Streefdiepten gewijzigd. 
Op 52 57 38'N4'47 12'Edestreefdiepte(4,7 
9) wijzigen m '(2,8 8)' 

310 Meetopstanden Nederland. 
Vorig B.a.Z.: 246/89. 
Ondergenoemde meetopstanden/gol&neet 
boeien zijn voorzien van een licht Fl (5) Y 20s 
De door * aangegeven meetopstanden zijn se 
dert de vonge opgave geplaatst c q verwij 
derd. 

w SS" 26 09-N.6' 55 IST, rode hchtboei 36, 
OF. 
z. 53= 26 OOTJ-r 55 OOT, groene hchtboei 37 
OG 
2 Schrappen de volgende (licht)boeien, op 
a ± 5Ï̂  36 SSTJ-r 30 47T;, groene hchtboei 7 
b ± 53' 37 04-N-6' 30 47T:, rode hchtboei 8 
Ritfgate, 
c ± 53 36 58T).€° 34 06^, rode hchtboei 10 
d. +53°36 0111-6° 36 U T, rode sparboei 12 
e ±53*34 55-N-r36 52-E, groen rood-groe-
ne hchtboei 13/Hubertgat 16, 
f ± 53" 34 15'N-r 38 20T N-card hchtboei 
15/H15/A2, 
g ± 53 34 09Tf-6° 40 WE. rode sparboei 16, 
h ± 53' 33 40TI-r 39 39^, groene ton 17, 
1 ± 53 33 ISTJ-r 41 54T, rode sparboei 18' 
Fischerbalje 2, 
J ± 53' 32 49T»-e' 41 24"E, groene ton 19 
k. +53=32 4 ™ - r 43 U T, rode hchtboei 20/ 
Reede, 
l ± 83° 32' IS-N-r 42' 39T, groene hchtboei 
21. 
m. ±S3°31'56-N-6°44 49T, rode sparboei 22/ 
Reede, 
n. ± 53° 31 50T<-6° 43 39"E, groene ton 23 
o ± 53° 30' 52T(-6° 46 07T, groene hchtboei 
25 
3 Aanbrengen de volgende Oicht)boeien, op 
a 53° 36 40,5'TI-6°28 54 T, een groene spitse 
ton'T, 
b 53° 37 03,5'n-6" 28 54,5 T, een rode spar-
boei '8', 
c 53° 37 00"N-6° 31 10,5T, een rode püaar 
hchtboei met cihnder '10/Rlffgat 6', I O R. 13s, 
d 53° 36 57,5'TI 6° 33 26T, een rode pilaar-
hchtboerl2'c OR., 

Vaarwater 

'SE van Enkhuizerzand 
'Malzwm 
• Wierbalg 
'Paardenhoek 
'Zuidoostrak 
' WestgafBomdiep 
'Lutjewad 
"Eüanderbalg 
'Eüanderbalg 
'Spruit 
' Pleterburenwad 
'Zuidoost Lauwers 
'Zuidoost Lauwers 
'Hoistbomgat 
'Sparregat 

Pos 

52'36 37"N-5°29'08T 
52° 59 14'N-4°54 57T 
52 57 19"N-4°57 27"E 
53° 09 22'T<-5° 10'07T 
53° 07 05''N-5° 15'19T 
53° 24 40TJ-5°37'46T 
53° 26 03T(-r 18 36"E 
53° 28 02'H-6° 19 57T 
53°28'04"N-6°20 Ofl-E 
53° 29 09"N-6°24 54T 
53° 26' 13T(-6°27'55T 
53° 27 28'T)-e'28 59T 
53° 27 45^-6° 35'35T 
53° 32 38T}-6° 36'53T 
53° 31 00"N-6° 37'22T 

Zee-
krtn 

1454 

„ 

„ 
1460 

„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 

••  

Hyd 
kitn 

1811 

„ 
„ 
„ 
„ 

, 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 

Bron 

RWSS9/484-89 
Bema 86/89 
Bema 72/89 
Bema 76/89 
Bema 76/89 
Bema 89/89 
Bema 88/89 
Bema 88/89 
Verwijderd 
Bema 66/89 
Bema 88/89 
Bema 66/89 
Bema 66/89 
Verwijderd 
Bema 70/89 

312 Westereems. Randzelgat. Doekegat. Be-
tonning gewijzigd Wrakdiepten en radarre-
ferentiehjn gewijzigd. 
1 Verplaatsen en/of wijzigen, naar 
a 53" 36 58"N-6° 19 29"E, verkennmgshcht-
boei Westerems, 
b 53°36 55"N-6"19 29"E, de RWVS waakton, 
c 53° 37 06,6"N-6°22 08 • £, rode hchtboei 2, 
d 33° 37 06,5"N-6°22 U'T, rode waakton 2, 
e 53° 36 47-N-6°22 08T, groene hchtboei 1, 
f 53° 36 44"N-6°24 23T, groene ton 2, 
g 53° 37 06T<-e°24 23,5'T, rode sparboei 4, 
h 53° 36 44"N-e° 26 37'T, groene hchtboei 5 
nG4s, 
i 53° 37 03"N-6° 26'39T. rode hchtboei 6 FIR 
4s, 
j 53° 36 40,5'n-6°31 lOT, groene hchtboei 9 
IO G 13s, 
k 53°36 3611-6° 33 14T, groene hchtboei U 
OG, 
1 53° 36' 02,5"N-6° 35 37T, rode hchtboei 14 
nR4s, 
m 53° 31 09,5'TI-6° 46' 27,5T, rode sparboei 
24, 
n 53°30 27"N-r47 53T, rode hchtboei 26 H 
R4s, 
o 53° 30 17"N-6° 47' 37"E, groene hchtboei 27 
n G 4S, 
p 53° 29'4211-6° 49 09"E, rode sparboei 28, 
q 53° 29 31,511-6° 48 52 • £, groene hchtboei 
29, 
r 53° 28 51U 6° 50 29"E, rode hchtboei 30 
FlC2)R9s, 
s 33°28 03"N6°51 49,5"E, rode sparboei 32, 
t 83° 27 48K-6° 51 24T, groene ton 33 Alte 
EmsU, 
u 53° 27 14"N-6° 53' 08,5T, rode hchtboei 34 
F1R4S, 
V 53° 27 05"N-6° 52' 53T, groene hchtboei 35 
nG4s. 

e 53° 35 43"N-6° 35 16'E, een groene pilaar 
hchtboei'13' FlG4s, 
f 53° 35 0OU-6° 36 56"E, een groen-rood 
groene pilaarhchtboei met kegel '15/H16' 
FlC2-H)Gl5s, 
g 53°35 28"N-6°37 33'E, een rode pilaarhcht 
boei'16' Fl(2)R9s, 
h 53° 34 22,51J 6° 38 25"E, groene pilaarhcht 
boeri7/H15'10G13s, 
1 53° 33 2711 6= 41' 21T, een rode pilaarhcht 
boei met cümder' 18/Fischerbalje 2' Fl R 4s, 
j 53° 33 i r N 6 ° 41 00"E, een groene pilaar 
hchtboei'19' FlG4s, 
k 53° 32 39"N-6" 43 12'T, een rode sparboei 
• 20', 
1 53° 32 22,5N 6° 42 48"E, een groene spitse 
ton '21', 
m 53° 31 50"N-6° 44' 56 5"E, een rode pilaar 
hchtboei • 22' Fl(2)R9s, 
n 53" 31 34,511-6° 44 37'E, een groene pilaar 
hchtboer23' FlC2)G9s, 
o 53" 30' 53"N-6' 46 08T, een groene spitse 
ton '25', 
p 53° 34 18U 6° 40 12T, een S-card hcht 
boei V0(6)• ^L̂  
4 Vernummeren, op 
a ± 53° 33 43"N-r 38'43T, rode sparboei A2a 

b ± 53° 32' 5014-6° 39 35T, rode sparboei 
A2bm'A2a' 
5 Op ±53° 34,9 N-6'16,4'E, bij de hchtboei H2, 
schrappen de magenta cukel (Racon(B)) 
N 3 B aZ. nr 312 IS verwerkt op een overlay 
dat graüs is te verknjgen bij de verkoopagen 
ten, genoemd aan de bmnenzijde van de kaft 
van de hydrografische kaart 
Weekmtgave lu 17 van de B a Z 
(dd. 22 apnl 1989) 

Krt . B.a.Z. Krt. B.a.Z. Kit . B.a.Z. 
1809 2 289 1811 290 1812 6 288 

288 Eems. Bocht van Watnm. Rede Oterdnm. 
Betonning gewijzigd 
1 De volgende hchtboeien vnjzigen, op 
a ± 53 19 10"Nrol 07T, PS 4 m geel spits 
met hggend kruis 'PS' Ok Fl Y 
b ± 53' 19 0711 r 02 15T, BW 28 m geel spits 
met hggend kruis 3W Gp Fl (4)Y 12s 
2 Naar 53 18 4211-r 02 22T(± lOOm NNW) 
verplaatsen de hchtboei BW 15 en wijzigen m 
F1G5S 

289 Enropoort, Benelnxhaven. 5e en 7e Pe-
trolenjnhaven. Verlichtiug gewijzigd 
1 Op 51 57 26,7'N4 07 48,1'E aanbrengen 
een dukdalf met hcht FlG5s 
2 Op ± 51° 55 13'N-4° 12 29"E de dukdalf 
voorzien van een hcht FY 
3 In elk der volgende pos, op de dukdalf, 
schrappen het daarbij vermelde hcht 
a even NNW van 1, (F G), 
b ±51°56 31"N-4°10'21'T,(F); 
c ±51° 55 1111-4° 12 57T,(FY) 
N B De gegevens sub 1 en 2 dienen m de LI 
Ned te worden opgenomen onder de nummers 
1018 8 en 1020 4, de ovenge gegevens zijn con-
form 

290 Zeegat van TexeL Schietoefeningen 
VongBaZ 25/89 
Liggmg schietterrem B ± 52° 52,5 N 4° 42,8 E 
In de penode van 1 fm 31 mei 1989 zullen, op 
werkdagen van 09 00 tot 18 00 uur, van boven 
genoemd terrein schietoeferungen worden ge-
houden met luchtdoelgeschut De onveüige af 
stand IS tot 14 km NB Op maandagmorgen en 
vnjdagrmddag wordt met geschoten. 

Weekmtgave nr 16 van de B a Z 
(dd. 15 apnl 1989) 

K i t B.a.Z. Krt. B.a.Z. Krt. B,a.Z. 
18011 278 1803 2 275 1803 2 277(T) 

276 1812 3 284 

275 Westerschelde. Vlissingen. Marifoonka-
naal gewijzigd 
O p ± 5 r 24 2111-3 36 48'E, m de noot gemeld 
• VHP COMMUNICATIF, het VHF kanaal 61 wij 
z igenm'2r 

276 Westerschelde. Middelplaat. Sperbeton-
ning opgenomen 
VongBaZ 658(T)/88vervalt 
1 De in bovengenoemd B a Z vermelde sper 
betonmng is opgenomen 
2 De N cardmale ton EXDW zinker is terugge 
legd m de gekarteerde pos 

277(T) Westerschelde. Middelplaat. Ton ter 
beschemimg van zinkers 
Op 51° 22 25'N 3° 48 44'E is djdehjk gelegd 
een gele spitse ton 'Sper 9' 

278 VSS-Maas West bniten'. Wrak 
VongBaZ 214(P)/89vervalt 
Op 51° 57 33'ïl-3°23 17"E aanbrengen een on 
gevaarlijk wrak 

284 Waddenzee. Zontkamperlaag. Lichtboei 
verlegd 
Naar 53 26 2811 6° 06 06"E (± 3S0m SE) ver 
plaatsen de hchtboei Z 4 GvS 1 

• BERICHTEN AAN DE SCHEEPVAART 

FRIESLAND 
Van Harinxmakanaal. Wijziging bedienings-
tijden 
De bediemngstijden van de Tsjerk Hiddesslui 
zen (0,0), Komngsbrug te Harlmgen (1,8), Draai-

brug te Kiesterzijl (6,0), Stationsbrug te Frane-
ker (9,1). Basculebrug te Dronnjp (15,9), Bascu-
lebrug te Demum (22,0) en de Basculebrug te 
Ritzumazyl (22,9), allen vaarweg 022 zijn v w b 
de zondagbedienmg gevnjzigd en vastgestekl 
als volgt 
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1 mei - 31 mei en 1 september - 30 september 
0900-1200 1400-1800 

1 ]um - 31 augustus 
09 00-1200 1400-17 00 18 00 20 00 

Bovendien voor de Tsjerk Hiddessluizen 
1 apnl 30 apnl en 1 oktober 31 oktober 
0900-1100 1600-1800 

In de met genoemde periodes wrorden de 
kunstwerken op zondag met bediend 
Naast bovengenoemde bediemngsregelmg 
geldt alleen voor 1989 
30 apnl 1989 Tsjerk Hiddessluizen 09 00-10 00. 
14 00 15 00. 18 00-19 00 Staüonsbrug Franeker 
08 30-09 00. 19 00 20 00 
Voor alle objecten geldt voor zondag 1 oktober 
1989 de regehng als m mei en september 

0655 Vaarweg Sneek-IJlst. Wijzigüi g bedie-
lungstijden 
De bediemngstijden van de Geeuwbrug (km 
2,0), gelegen over de Vaarweg Sneek IJlst 
(vaarweg 57). zijn voor wat betreft de zondag 
bedienmg gewijzigd en vastgesteld als volgt 
- 1 mei tot 1 jum en 1 september tot 1 oktober 
zon/fstd 0900-12 00 14 00 18 00 

- 1 pmi tot 1 september 
zon/fstd 09 W 12 00 14 00 1700 18 00-20 00 

OVERIJSSEL 
0680 Kanaal Almelo-De Haandiik . 
Stremming te Gramsbergen 
In verband met het mhangen van het beweeg 
bare gedeelte van de m aanbouw zijnde brug 
bi] de schutsluis De Haandnk, gelegen m het 
Kanaal Almelo-De Haandnk, m de gemeente 
Gramsbergen, ter hoogte van km 31.1 zal de 
scheepvaart zijn gestremd op donderdag 25 
mei 1989 van 06 00 tot 19 00 uur 
Deze scheepvaartstremmmg zal mogehjk eer 
der worden opgeheven en, mdien noodzake-
b]k, langer worden gehandhaafd 

0643 Steenwijkerdiep 
Vanaf 25 apnl tot emd september 1989 worden 
werkzaamheden uitgevoerd ter vervangmg van 
de draaibrug Halfweg, km 4,0 m het Steenwij-
kerdiep, te Steenwijk In verband hiermede zal 
naast de te vervangen brug een noodbrug wor 
den aangebracht 
Door de aanwezigheid van hulp en geleide 
werken zal de voor de scheepvaart beschikba 
re doorvaartbreedte worden gereduceerd tot 
3,80m 
De maximale doorvaarthoogte bij KP, zal 2,75m 
bedragen 
De scheepvaart wordt verzocht met de werken 
rekenmg te houden en voorzichtig te passeren 

FLEVOLAN D 
0613 Goomieer. Wijzigin g bedieningstijden 
sluis m Almere-Haven 
De bedienmgsöjden van de sluis m Almere Ha 
ven aan het Goouneer (vaarweg 229) km 37,0 n 
zijn gewijzigd en vastgesteld als volgt 

16 apnl tot 16 mei en 16 september tot 16 ok-
tober 
ma t/m vr op verzoek (tel 03240-14588) 
za. zon/fstd. 09 00-12 00 14 00-17 00 

- 16 mei tot 1 jum 
mat/mvr 0900 1200 1400-1700 
za, zon/fstd idem 

- 1 jum tot 16 september 
mat/mvr 09 00-12 00 

1300-1700 1800-1900 
za, zon/fstd idem 

NOORD-HOLLAN D 
0570 Zaan/Zijkanaal G Stremmmg te 
Zaandam 
In verband met het houden van Internationale 
kanowedstnjden zal de beroeps- en recrea 
tievaart op de Voorzaan en het Zijkanaal G te 
Zaandam als volgt zijn gestremd. 
a Op zaterdag 24 jum van 10 00 tot 14 00 uur 
met de mogebjkheid van beperkte doorvaart 
zonodig onder begeleidmg van de Rijkspohtie 
te Water en een stremmmg van 14 00 tot 17 30 
uur zonder deze mogebjkheid (met uitzonde-
rmg van de Zeevaart) 
b Op zondag 25 jum 1989 van 10 00 tot 17 00 urn-
met de mogebjkheid van beperkte doorvaart 
zonodig onder begeleidmg van de Rijkspohtie 
te Water 

0629 Noordhollandsch Kanaal Onderhonds-
werkzaamheden Meeawenpleinbmg te Am-
sterdam 
In verband met onderhoudswerkzaamheden 
aan de Meeuwenpleinbrug, beweegbare brug 
nr 491, gelegen over het Noordhollandsch Ka 
naai voor het Meeuwei^ïlem te Amsterdam, zal 
deze met voor de scheepvaart worden geo-
pend tot 2 jum 1989 van 09 00 tot 10 00 uur 

Tevens dient de scheepvaart m genoemde pe-
node rekenmg te houden met mcidentele 
stremnungen van 10 00 tot 16 30 uur 
De doorvaarthoogte van de brug m gesloten 
stand bedraagt NAP + 2 80m 

GELDERLAN D 
0520 Kanaal Zntphen-Enscfaede. Stremming 
slms Delden 
In verband met het vervangen van de machme 
werken aan de schutsluis Delden m het Kanaal 
Zutphen Enschede van de Twenthekanalen zal 
de scheepvaart tweemaal worden gestremd en 
wel Van vnjdag 21 jub te 20 00 tot maandag 31 
jub 1989 te 06 00 uur en van vnjdag 4 augustus te 
20 00 tot maandag 14 augusnis 1989 te 06 00 uur 
De stremmmgen zullen zo mogebjk eerder wor 
den opgeheven en mdien nodig langer worden 
gehandhaafd 

0562 Kanaal van Sint Andries. Stremming te 
St Andnes 
In verband met het vemchten van onderhouds 
werkzaamheden aan de sluis te St Andnes, zal 
de scheepvaart door deze sluis m de penode 
van maandag 29 mei te 07 00 tot vnjdag 16 jum 
1989 te 04 00 uur, zijn gestremd 
Het bgplaats nemen en hervatten van de vaart 
dient te geschieden op aanwijzmg van de 
dienstdoende ambtenaren, welke aanwijzmgen 
terstond moeten worden opgevolgd 
De stremmmg wordt ter plaatse door teken A 1 
mt Bijlage 7 van het BPR aangegeven 

BELGI Ë 
0595 Haven van Antwerpen. Stremnung Van 
Cauwelaertsluis 
Wegens drmgende herstelwerkzaamheden 
aan de Van Cauwelaertsluis m de Haven van 
Antwerpen zal de scheepvaart t h v deze sluis 
zijn gestremd van 

28 mei te 08 00 tot 29 mei te 20 00 uur 
4 jum te 08 00 tot 5 jum 1989 te 20 00 uur 

Slnis Evergem gelegen m Oost-Vlaanderen 
op de RINGVAAR T rond Gent 
Verbmdmg Kanaal Gent Temeuzen met Kanaal 
Gent-Oostende Bediemng enkel voor ple 
ziervaart op zon en feestdagen van 1 mei tot 31 
augustus 
Uren van 10 00 u tot 12 00 u en van 14 00 u tot 
19 30 u mtgezonderd op 21 juli 

0610 Sambre. Geen bediening slaizen 
Wegens het gebrek aan personeel zullen de 
sluizen, gelegen m de Sambre, vanaf 21 apnl 
1989 voor onbepaalde üjd van maandag tot vnj 
dag tussen 08 00 en 16 00 uur met meer voor de 
scheepvaart worden bediend 

NOORD-BRABAN T 
0711 Bergsche Maas. Bouw verkeexsbmg te 
Hensden 
1 Onder verwijzmg naar de Verkeersmaatre 
gel te Water van de Hoofdmgemeur Directeur 
van de Rijkswaterstaat m de Directie Benedenn 
vieren nr 2/1987 van 15 apnl 1987 (Scheepvaart-
benchtnr 79/805 dd 11 mei 1987) wordt het vol-
gende bekendgemaakt 
2 Het bouwen van de verkeersbrug over de 
Bergsche Maas nabij kmr 231. is m een stadium 
gekomen dat er nu begonnen wordt aan de 4e 
bouwfase n.1 het opruimen van de tijdebjke 
werkbrug, noodremmmgwerk en het werk-
steiger 
3 Als gevolg van deze werkzaamheden is tot 
omstreeks 16jum 1989 de noordebjke doorvaart 
openmg van de verkeersbrug voor de scheep-
vaart gestremd. 
Tijdens deze stemmmg wordt er zowel aan de 
bovenstroomse als aan de benedenstroomse zij 
de van de noordebjke doorvaartopenmg het 
verkeersteken A1 mt bijlage 7 van het BPR ge-
toond 
Tevens wordt er aan de bovenstroomse zijde, 
vanaf de middenpijler m noordoostebjke nch-
tmg, 2 rode stompe tonnen en een rode bchtboei 
mtgelegd Daar zowel de op als de afvaart ge 
bruik moeten maken van de zmdebjke door-
vaartopenmg, wordt er zowel aan de boven-
stroomse- als aan de benedenstroomse zijde van 
deze doorvaartopenmg een geel vast bcht ge-
toond overeenkomstig artikel 6 25 bd 2 van het 
BPR 

4 In het belang van de veibgheid is m het n-
viervak tussen kmr 230 en 232 een oploopver 
bod van kracht Dit oploopverbod wordt ken 
baar gemaakt door het verkeersteken A.2 van 
het BPR, welke wordt getoond nabij kmr 230 op 
de rechteroever en nabij kmr 232 op de bnker-
oever 
5 Tijdens deze werkzaamheden dient de 
scheepvaart voorzichtig te passeren golfslag 
en/of zmgmg te vermijden, rekenmg te houden 
met werkvaartmgen en evenmeel mtstaande an 
kers of draden 
Het vemujden van hmderbjke waterbewegmg 

wordt kenbaar gemaakt door het verkeersteken 
A 9 van het BPR welke wordt getoond nabij kmr 
230 op de rechteroever en nabij kmr 232 op de 
bnkeroever 

ZIHD-HOLLAN D 
0693 Oude Ri|n. Geen bedienmg Steekter-
bmg te Alphen a/d Rij n 
In verband met het venueuwen van het beweeg-
bare gedeelte van de Steekterbrug over de Ou 
de Rijn Alphen a/d Rijn, kan deze brug met voor 
de scheepvaart worden bediend zaterdag 27 
mei te 14 00 tot vnjdag 2 jum 1989 te 12 00 uur 
Tevens is tussen maandag 29 mei te 12 00 en 
dinsdag 30 mei te 06 00 uur geen scheepvaart 
onder de brug mogebjk i v m de aanwezigheid 
van werkschepen 

0694 Gonwe Stxemmmg/oponthond 
te Gouda 
In verband met de montage van betonnen hefto-
renelementen t h v de meuwe spoorbrug over 
de Gouwe te Gouda zal de scheepvaart op de 
Gouwe dagelijks zijn gestremd mssen 07 10 en 
10 40 uur, terwijl dagebjks de scheepvaart op-
onthoud ondervmdt tussen 06 15 en 07 lOalsme 
de tussen 10 40 en 16 30 uur, een en ander gedu 
rende de [senode van 29 mei t/m 1 jum en op 5 jum 
1989, of zoveel korter als mogebjk of zoveel lan-
ger als noodzakebjk zal blijken 
Tijdens het oponthoud zal de scheepvaart ter 
plaatse worden geregeld middels aanwezige 
vaartmgen van de provmcie Zmd Holland en de 
Rijkspobüe te Water 

0668 Does. Vaststelling bedieningstijden 
Doesmolenbrug 
Vanaf jum 1989 zal de bediemng gaan plaatsvm-
den van de meuwe brug (Doesmolenbrug) over 
de Does (vaarweg 215) m km 3,7 te Hoogmade 
De bediemngstijden van de Doesmolenbrug zijn 
vastgesteld als volgt 
- 16 apnl tot 16 oktober 
ma t/m vr 07 00-20 00 
za 0900-1900 
zon/fstd 10 00-1500 1600-20 00" 

16 oktober tot 16 apnl 
mat/mvr 1000-16O0 
za 0900-1400 
zon/fstd geen bediemng 

*  Bedienmg op zon/fstd vanaf eerste Paasdag, 
als deze valt tussen 10 en 16 apnl 
- In drmgende gevaUen en onder bijzondere 
omstandigheden, zal de brug, na tijdig telefo-
nisch verzoek, ook bmten de vastgestelde be-
diemngstijden worden bediend 

ZEELAN D 
0697 Schelde-Rijnverbinding. 
Stremming oostelijke kolk Kreekraksinizen 
Wegens schadeherstellmgen aan de zmdebjke 
hefdeur van de oostehjke schutkolk van de 
Kreekraksluizen wordt de oostsluis voor de 
scheepvaart gestremd van maandag 29 mei te 
07 00 uur tot woensdag 31 mei 1989 te 17 00 uur 

BELGI Ë 
0649 Haven van Antwerpen. 
Stremming scheepvaart 
IV m herstelwerkzaamheden zal de scheep-
vacirt door de Boudewijnsluis vanaf 1 september 
1989, voor de duur van vermoedebjk zeven we-
ken, gestremd zijn voor de scheepvaart 

0663 Albertkanaal . Stremming middensluis 
te Diepenbeek. Verlengmg 
De herstelwerkzaamheden aan de middensluis 
te Diepenbeek, zoals vermeld m scheepvaart-
bencht m 032/0213 dd 20 februan 1989, duren 
langer als voorzien, derhalve zal de stremmmg 
worden verlengd t/m 17 jub 1989, of zoveel korter 
als mogebjk of zoveel langer als noodzakebjk zal 
bbjken 

0675 Leie. Stremmmg St. Jorisslnis te Gent 
Wegens vermeuvnng van de deuren van de St 
Jonssluis te Gent zal deze vanafSmei 1989, gedu-
rende vermoedebjk een maand, met voor de 
scheepvaart worden bediend 

STREMMINGE N 
I N FRANKRIJ K 
Dit jaar is de scheepvaart m de volgende nvie-
ren en kanalen nabij onderstaande kunstwer 
ken als volgt gestremd. 

Rivier/kanaal 
Canal a grand gabarit Dnnkerque-Escant 
- slms Cmchy 5 tot 24 jmu (19 dagen), 
- sluis Denam 4 september (1 dag), 
- sluis Mardyck 12 tot 18 jum (6 dagen) 

Sc:arpe supérieure 
sluis Brebieres - Haute Tenue 22 mei tot 16 

jimi (9 dagen) 

Sambre canalisée et canal de la Sambre è 
l'Oise 
- sluis Bois lAbbaye 9 tot 18 september (9 
dagen). 
- slms Sassegmes 9 tot 18 september (9 dagen) 

Canal du Nord 
tunnel bij Ruyaulcourt 3 tot 18 september (15 

dagen) 

Canal de Saint-Quentin 
verdeelpand 1 jum tot 1 jub (30 dagen) 

Canal de la Somme 
sluis St Valery/Somme 16 mei tot 18 jum (32 

dagen) 

Canal de PAisne k la Mame 
tunnel Mont de Billy 9 mei tot 9 jum (30 da 

gen), de scheepvaart is gestremd tussen de 
sluizen 18 en 24 

Mame 
- sluis Samt-Maur 4 september tot 2 oktober (30 
dagen) 

Canal de TOurcq è Petite section 
gedeeltebjk 13 november tot 11 december 

(28 dagen) 

Canal de la Mame au Rhin 
ophaalbrug St Mansuy 29 mei tot 4 jum (5 

dagen) 
brug Menaucourt 29 mei tot 1 jum (3 dagen) 
brug bij Longevüle 29 mei tot 3 jum (5 dagen) 

Canal de ITst (zmdebjk deel) 
van sluis 46 te Cone tot sluis 45 te Messem 5 

tot 19jimi(15dagen), dit gedeelte plus de vaar 
weg naar Nancy verder op 14 jub, 1 november 
11 november, 1̂  kerstdag en 1 januan 1980 

Moezel 
- grote sluis Thionville 19 en 20 jub (2 dagen) 

Canal du Nivemais 
- Inovember 1989 tot 31 maart 1990 

Canal du Centre 
- sluis 11 Ocean tot sluis 8 Ocean (Montceau-
les-Mmes) 12 tot 18 jum, 26 jum tot 2 jub, scheep-
vaart is mogelijk voor boten tot een diepgang 
van 0,80 m, 2 tot 8 oktober (6 dagen) 

Canal de Roanne è Digom 
18 september tot 6 november (49 dagen) 

Tonne 
- van Aiucerre tot Migennes en van de keer-
sluis van Joigny tot Vüleneuve-sur Yonne 30 mei 
tot 23 jum (24 dagen) 
- van ViUeneuve-sur-Yoime tot Cannes-Ecluse 
31 mei tot 23 jum (23 dagen) 

Canal de Bourgogne 
- van sluis 8 S te Vandenesse tot sluis 12 Y te 
Eguilly 23 oktober tot 6 november (14 dagen) 
- van sluis 13 Y te Clamery tot sluis 54 Y te Ven-
arey 23 oktober tot 27 november (23 dagen) 

van sluis 70 Y te Rougemont tot sluis 80Y te 
Ancy le-Franc 23 oktober tot 27 november (35 
dagen) 

Saóne 
- van Cone tot i^remont 7 tot 17 jum (10 
dagen) 

Canal de la Robine 
- 13 tot 25 november (12 dagen) 

Baise 
- 2 oktober tot 1 november (30 dagen) 

Grati s bellen 
In België 
Belgische lezers kunnen 
gratis bellen \oor een 
abonnement. En wel 
nummer: 

11.55.55 (zonder zone-
nummer) van Telcservice 
België. Dagelijks tot 22.00 
uur bereikbaar, behalve 
op zondag. 
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Chartered >ticht Brokers and VbLers on Oath under Netherbrds Low 

Bootz Ykcht Brokers 

Super van Cratt 12 60 m 1979 2xDaf120pk radar auto 
Diloot RDF King Sailor marifoon dinette omvormer kom 
3as log dieptem Hfl 245 000 

Fairlin e Cornich e pol 1986 9 52 m 2x 165 pk Volvo D 
zeer modern en fraai schip electr ankerlier marifoon hydr 
trimflaps reddingsvlot Hfl 225 000 

Kotter 
fraa eas 

-1 2x Daf 120pk teak dek 
iDF gastenhut plus 2 hutten 

Hfl 335 000 

Super van Craft 13 30 m 1980 2x 120 pk Dal autop oot 
electr kompas log dieptemeter dinette 2x ijskast pert 
staat Hfl 282 500, 

Super van Craft staal 19751160x340x110m 2x65 
pk Tfiornycroft diesels zeer mooie staat van onderfioud al 
tijd binnen gelegen Hfl 185 000-

^ ^ s i ^ l i l l » » 

Cascarud a staal 1978 12 50x3 80 x 1 30 m werfschip 
120pkD boegscfiroef Neco kompas marifoon diepleme 
ter log zeer ruim sctiip Hfl 165 000 

Spitsga t Kotte r staal 1979 12 75x3 85 x 1 55 m 2x105 
pkD generatorset teak dekken verwarming oliebadschr 
assen 6 vaste si pi perfecte staat Hfl 215 000 

Stoomsloe p polyester Bredendam bouvïjaar 1982 met 
Stuart 8 pk motor 10 km max sneltieid nv» trailer stoom 
keur 1989 in nieuvïstaat Hfl 15 0000 

Kotte r staal 1971 10 00x3 40 x 1 20 m 72 pk Perkins 
diesel rvs railing omvormer zoeklicfit marifoon venAiar 
ming massief teak interieur Hfl 140 000 

Zeilaak staal 11 80 x 3 00 x O 50 m boegscfiroef 42 pk 
Perkins D grootz/fok (1985) nieuwe mast en giek eenvou 
dig interieur Hfl 65 000 

iria i nc i I UI ̂  j |J^  r u u uies e i c e yutj u y e 
renoveerd 86 electr ankerlier marifoon boegschroef teak 
kuip 4 5 si pi Hfl 72 000 

ue V le i Le iiiu i ui uw 
spitsgat llOpkForddiesel verwarming boiler geschilderd 
in 89 mooi en comfortabel scfiip Hfl 320 000 

«1 gfywil i 
&^ H 

H •  
1 
1 

Vlet rondspant en gejoggeld ca 1982 10 50x315x100 
mtr IOC pk Volvo D achterkajuit venwarming achterka 
juit nw dektent nw kabelanng Hfl 127 500 

Braban t Kruise r staal 1976 9 40x3 25 x 1 00 m 62 pk 
D half overdekte stuurhut achterkajuit verwarming diep 
temeter t v zeer ruim Hfl 62 500,-

3-spani siaai isot 't ^ux joax i aum 3upkSabbdie 
sel zeeschip (2x altantische oversteek e d ) midden kuip 
generator nw geschilderd Hfl 180 000 

Oud Loosdrechtsedij k 169-1231 LV Loosdrech t - Hollan d 
Tel: (0)2158-1507 (day)-(0)35-6039 8 (evening ) 

Telex: 41550 may d nl 
20 min. from Amsterda m Airpor t 
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PROFICIA T 

IE VOOR Z' N PLEZIER VAAR T 

Onze ontwerpers van scheepsinterieurs hou-
den al 25 jaar rekening met persoonlijke 
wensen. U kunt dus zelf bepalen, hoe kom-
fortabel uw kajuit wordt ingencht. En u vaart 
toch zeker voor uw plezier? 
WIJ geven u graag een vrijblijvend advies. 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 BV, 
Lorentzstraat 16, Postbus 136 
3840 AC Harderwijk. Tel. 03410-13960 

Proficiat 
l<ruiser 
Betere vaareigenschappen] 
grotere betrouwbaarheid, 
meer comfort. 

PROFICIAT 1045 G 10 45 x 3 35 x O 85 m 

Alle PROFICIAT 
KRUISERS ook als 
casco leverbaar 

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

PROFICIAT 1000 SN 
PROFICIAT 1100 SN 

W!C^BO 
'S» 

°^'CIA T KP^^ ' ̂  

JACHTWERF WICABO 
Bartlehiem (FrI) 
Tel 05196 - 2380 
Fax 05196 - 2234 
Postbus 8 9110 AA Birdaard 

KAMPIOE N LICHTGEWICHT . 
Ontdek de verrassende 

voordelen van SeaNymph. 
Een serie recreatie- en gebruiks-
boten die zich onderscheiden 
door hun extreem lage gew îcht, 
hun onderhoudsvrije, onver-
woestbare gestel, en een zeer 
lange levensduur. Dit alles als 
gevolg van de unieke, volledige 
aluminium rompconstructie. 

SeaNymph boten zijn 
er in een groot aantal typen, alle 
voorzien van een Johnson of 
Evinrude buitenboordmotor. 

Maak eens een proefvaart 
bij de Evinrude- of Johnson-
dealer in de buurt. 
Bel even voor adressen. 

^ 8 ^ 
@ O U T B O A R D M A R I N E 

M[i(Hj[irao=^aRfl[Hj B.V. 

Outboard Manne Nederland B V 
Flevolaan 13, 1382 JX Weesp 
Telefoon 02940-15251 
Voor België 02-2452007 
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Superieur e klasse in stalen jachtbouw van 
9 t/m 15 meter. VRI-JON linin g series . 
Onze ultra-moderne ontwerpafdeling én 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 
in de betere houtsoorten. Natuurlijk geheel op uw persoonlijke 
wensen afgestemd. Kortom : uniek ! 
Bezoek eens onze moderne lachtwerf in Ossenzijl... 
Méér dan de moeite waard! 

VRI-JON BV. JACHTWERF 
OPDIJK 16, 8376 HH OSSENZIJL 
TELEFOON 0 5 6 1 7 - 7 0 0 

VAAR IN 
EERSTE KLASSE 

g^ 

De Amerikaanse technologie met de Europese zin voor 
komfort en luxe. Een prestigieus gamma van 39' tot 70'. 
Persoonlijke binneninrichiting. 

NORTH SEA MARIN E 
Nieuwe werfkaai 5 - 0400 OOSTENDE 
Tel.: 059-32 06 88 — Fax: 059-32 20 04 

VOERT IN 

Voor België : 
NIMBUS - PHOENIX - MOODY - NORTH WIND - PRINCESS 
- LM - TOLLYCRAFT - CARVER 

Voor de Benelux : 
OCEAN ALEXANDER - GRAND BANKS 

Niets is zo fijn als na een lange dag varen, uit 

te blazen bij een ijskoude borrel, met mooie muziek 

op de achtergrond. Zonder je zorgen te hoeven 

maken of het licht het wel doet. Of de TV. Of de radio. 

Of de motor de volgende dag wel zal starten. 

Dan wil je kunnen blindvaren op je accu. Op 

z'n kwaliteit, op z'n vermogen. Aan die wens komt 

VARTA ruimschoots tegemoet met verschillende 

accu's. Niet voor niets is VARTA de specialist voor 

stroomvoorziening op het water. 

stuur mij informatie over 

O de accu's van VARTA O de zonnepanelen O de acculaders 

Naam 

Adres 

Postcode/plaats 

^  VARTA i^\  vaart! 
Bon m ongetrankeerde envelop zenden aan: © 

. VARTA ACCU B.V. - Antwoordnr. 40152 - 3040 VB Rotterdam. ^ 
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De nieuw e hydrografisch e loarle n zijn uit , dus : 

EDITIE 1989... 
UW VEIUGHEID, 

ONZE ZORG 

Verknigbaor bi| : 

Datema b.v. - Delfzijl (05960-13810) 

Harr i b.v. - Amsterdam (020-248052) 

Sestrel -Observator b.v. - Rotterdam (010-4130060) 

Al le A N W B - k a n t o r e n 

Naut ic r ing waterspor tzaken. 

ROMANZA KRUISER leverbaar v a 9 00 mtr 
- met elegante waaiersteven 
- casco's in alle stadia van afbouw 

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 

ANKER - TRAWLER 
• 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 

68 MOTORBOOT - juni 1989 



ZODIAC BRENGT EEN 
NIEUWE SERIE 
OPBLAASBOTEN SERIE 

Zodiac de uitvinder van de opblaasboot, scoort nog steeds 
bi|Zonder hoog met de SERIE 1 

Zoals je van een gevestigd bednjf mag verwachten, 
betekent dit wederom een revolutie op watersportgebied 
Nooit eerder kon u voor zo'n lage pnjs zoveel ervanng, 
vakkennis, zeewaardigheid, kortom Kwaliteit kopen 
U profiteert mee van ruim 50 jaar ervanng 

Serie 1 opblaasboten zijn vervaardigd van STRONGAN 
Dit IS een door ZODIAC ontwikkelde stof Uiteraard 100% 
luchtdicht. Met gelaste naden En met een stootrand versterkt 
Dankzij een asymetnsch verbindingsprofiel is de (multiplex) 
vlonder snel en eenvoudig te installeren 

Andere voorzieningen, welke standaard zijn bij SERIE1 
multifunctionele handvaten een afneembare boegkap, 
opblaasbare kiel (vanaf S131), een loosgat 

Vraag eens vnjWijvend documentatie, of dealerlijst bij 

Zodiac Nederland. Boeierspad 21, 
1081 KE Amsterdam, ® 020 - 427277 

/^ 

De Sterke  Diesels 
voor  het  wijde  water 

FORD - LEHMAN 
POS¥ER 

• SOEPEL 
• KRACHTIG 
• BETROUWBAAR 
• ONDERHOUDSARM 
• VAN 90 - 355 PK 

Meer informatie over Lehman Power Marine Diesels bij 

N E D A L O B V 
Industrieweg 4.1422 AJ Uilhoorn 
( 02975 63851. Telex 18571 

SCHEEPSWAIMI) 
ISOLATIE »-s.§SS^ ^ 
Isoleren van stalen houten of polyester 
scheepswanden gaat snel en makkelijk met ons 
2 componenten PU spraysysteem Onze 
vakmensen brengen secuur een naadloz e 
gelijkmatig e en waterdicht e laag polyurethaan 
aan PU biedt een uitstekende warmte isolatie 
en IS water en dampdicht Knmpvrij zeer sterk 
waterbestendig schimmelwerend en zeer 
duurzaam Het kan in elke gewenste dikte 
aangebracht worden en heeft een groot blijvend 
drijfvermogen 
Spanten ribben uitsteeksels en holtes vormen 
geen probleem maar worden simpelweg 
meegesprayd Ideaal voor lichte polyester 

constructies omdat een steviger verband wordt 
verkregen en barsten scheurtjes of kleine 
beschadigingen met meer direct tot water 
balletten hoeven leiden De PU laag is zo stevig 
dat er op gelopen kan worden PU spraytechniek 
IS ook geschikt voor het vullen van grote 
dnjf l ichamen 
Interesse in rompisolatie zonder rompslomp? 
Vraag direct informatie en waterdichte TNO 
rapportage 

FLUIMER S ISOLATI E BV. 
VOOR MEER RENDEMENT EN MINDER KOSTEN 
postbus 66,7460 AB Rijssen, telefoon 05480-16225 

Stuur direct informatie over 
n PU scheepswandisolatie • PU isolatie algemeen 

• TNO rapportage 

Bednj f instellin g , 

T a v 

Pc/plaat s -

BON OPSTUREN IN PORTVRIJE ENVELOP NAAR PLUIMERS 
ISOLATIE BV ANTWOORDNUMMER 605 7440 VH RIJSSEN 
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KOOLMEES 
MARINE - SCHEEPSDIESELMOTOREN 

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

RANG E in dIv . uitv . leverbaa r o.a . de 
tevens van Ford - Mermaid' (Engld) 
de t^etorite 35 B H P - 3000 T 
Meteor 54 B H P • 4800 T 
Merlin 70 B H P - 4000 T 
Turbo-Merlin 110 SH P - 4000 T 
Melody 85 S H P - 2600 T 
Turbo-Four 155 S H P -2600T 
Mariner 128SH P -2600T 
Mistral 175SH P -2500T 
Majestic 200 S H P - 2500 T 
Monarch 230 S H P - 2500 T 
Turbo Plus 275 8 H P - 2500 T 

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

Kortlan d 56 • 2954 LO, Alblasserda 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 
PROFIELEN-HANDRELING-PLANKEN-MULTIPLEX-STUURWIELEN -

• b lok roos te r s o p m a a t -
P E N N E R E L I N G , OOK I N 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 O U D E 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. 
Zeilweg 28, 8243 PK Lelystad, Holland 

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

BCL 
BOTEN CENTRUM LOOSDRECHT 

JACHTBEMIDDELING JACHTVERMITTLUNG EXPORT IMPORT 

Nieuw Loosdrechtsedii k 240a -1231 LG Loosdrecli t - Tel. 02158-3074 - Fax 0215S-3631 

Corone t Oeepsea 32 ft . 
10 16 X 3 3 2 x 0 48, 2x Mercedes 5 cyl 86 
pk diesel, verwarming, marifoon, electr 
ankerlier Bouwjaar 1978, 
vraagprijs t 112.500.-. 

Ocean 37 ft . 
11 40 X 3 69 X 1 10. 2x Perkins 145 pk Tur-
bo diesel Teakdek, verwarming, marifoon, 
etc etc Bouwjaar 1977, 
vraagprijs f 189.000,-. 

Wij biede n persoonlijk e begeleidin g op uw schi p en een eigen ligplaat s in 
een privé-bo x in de mooist e en modernst e verkoophaven . 

Kempala-kotter , 13 50 x 4 25 x 1 20, 2x DAF 120 pk zeer compleet '78 f 245.000,-
Bayline r Saratoga , 8 00 x 2 45, 200 pk Mercruiser in nw st. f 54.500,-
3x Passaat v a f 32.000,-
Palma Kruiser , 11 30 x 3 20 x 1 25. Daf Diesel 80 pk I 65.000,-
Risor23 , Volvo Rentals pk diesel, 7 00 m f 31.000,-
Evasio n 32 motorsailer, 30 pk Renault diesel f 82,500,-
Polyeste r motorkruiser , 8 00 m, 20 pk Faryrtian diesel f 37.500,-
Princes s 33 tt. , 10 26 x 3 43 x O 95, 2 x 80 pk diesel '79 f 125,000,-
Akerboom , 13 00 x 3 75 x 1 20, AK Daf 145 pk diesel f 120,000,-
Zeewaardi g motorjacht , 2x MAN diesel 155 pk, 14 85 x 4 30 x 1 25, '78 f 148,000,-
TargettExpress , 9 75x3 10x090, 90 pk diesel AK'76 f 64,500,-
Vinkeveenkruiser , 8 60 x 2 65 x 1 00, 52 pk Ruston diesel, '77 I 27,500,-
Cascadevlet , 1 50 x 3 50 x 1 00,90 pk Volvo Penta diesel, '87 f 178,500,-
Succeskruise r 9 40 x 3 45 x 1 00, Mercedes 72 pk diesel, '79 f 68.500,-
Vries-Lentsch , 10 00 x 3 10 x 1 10. 60 pk Hanomag diesel I 64.500,-

KoiTi tevens in onze haven de nieuwe CALYPSO 34 bezichtigen! 

WIJ VRAGEN MET SPOED MOTORBOTEN, MOTORSAILERS, 
ZEILJACHTE N VOOR BEMIDDELING. 

Wij  geven  desgewenst  een voorschot  op uw schip. 
* verkoopvoorschotte n • verzekeringe n • financieringe n •  

= B I A N C A ^ 
NEDERLAN D IMPORT 

tM 

tanoe W-^ g L^üns van 
van 187 O 

Het adres  voor  uitsluitend  Ie klas  werfschepen. 

Heeg Frieslan d 

MOTORJACHTEN 
SOLLUX, 7.50 m, 1982, Status Marine 42 pk f 39.000,-
ALK 25, 7.70 m, 1978, 2 cll. Bukh diesel 20 pk f 48.000,-
RISOR 27, 8.20 m, 1977, 4 cil. Perkins diesel 
20 pk f 59.000,-
FAVORITEKRUISER, 8.80 m, 1973, 57 Perkins 
diesel f 50.000,-
CURTEVENNE 850, 8.80 m, 1980, 4 cll. 
Peugeot DTP 50 f 59.000,-
PRINCESS 30, 9.00 m, 1984, 6 cil. Volvo Penta 
TAMD 40 f 165.000,-
BOORNKRUISER, 9.20 m, 1976, Perkins diesel 
72 pk f 60.000,-
SUPER FAVORITE, 9.50 m, 1974, Peugeot 
diesel 4 cil. 50 pk f 72.500,-
BOORNKRUISER, 10.60, 1977, 55 pk BMC 
Commander f 80.000,-
LAUWERSMEERKRUISER , 11.20 m, 1978. 
6 cll. Volvo Penta 100 pk n.o.t.k . 

VLETTEN 
MULTIKNIKSPANTVLET , 9.00 m, 1980, 4 cil. 
Status Marine diesel 
VALKVLET , 11.60 m, 6 cil. Daf diesel 100 pk 

KOTTERJACHTEN 

f 80.000,-
n.o.t.k . 

KOOPMANSKOTTER , 10.85 m, 1970, 6 cil. 
Ford Lehman diesel (nieuw) 
SPITSGATKOTTER, 11,00 m, 1985, 6 cil. Fiat 
diesel 135 pk 
SPITSGATKOTTER, 11.20 m, 1982, 6 cil. 
Mercedes diesel 90 pk 
MOLENMAKE R & MANTEL, 11.50 m, 1978, 
6 Cll. Samofa diesel 85 pk 
BAKKOTTER , 11.60 m, 1974, 6 cil. Daf diesel 
105 pk 

MOTORSAILERS 

f 160.000,-

f 165.000,-

f 120.000,-

f 250.000,-

f 195.000,-

MARINA, 7.50 m, 1978, 12 pk Yanmar diesel f 50.000,-
KRAMMER, 7.80 m, 1975, 2 cil Volvo Penta 
25 pk gereviseerd f 35.000,-
FISHER 30, 9.10 m, 1977, 3 cil. Volvo Penta 
36 pk f 90.000,-

Inrui l mogelijk . All e schepe n worde n bi j verkoo p op 
de wer f gekeurd . 
Ma. t/m Za. geopend . Koaldij k 10, 8621 CN HEEG, 
tel . 05154-2327, telefax : 05154-3311 

Bovenstaande aanbiedingen zijn slechts een deel van 
ons aanbod. 
Alle schepen worden bij verkoop op de werf gekeurd. 
Op alle schepen inruilmogelijkheid. 
Wij vragen voor de verkoop: Vletten , kotters , 
motorjachte n v.a . 9.50 m. dubb . best . kajuitzeilj . 
v.a . 28 voet . 
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JACHTBOU W — JOOP DE SCHIFFART B.V. 
Nieuw model : 
MULTIKNIKSPANTVLE T 
Afm. 8.75 X 3.20 x 0.80 m. 
Leverbaar met open en 
gesloten stuurhut. 

Boarnsterdijk 1 
8491 AR - Akkrum 
Telefoon 05665-1337 AKKRUMERVLET 875 

VDP YACHTING 
Tel. 010-4228850 of in Belgiè: 09-3214678147 

Fax:09-3222429153 
DOERAK 780,1970 f 39.500,-
MARAKGSAKII 1978 f 85.000,-
GILLESENRONDSPANTVLET 1970,11x360x1 10,95pkFord I 95.000 
GILLESEN MOTORKOHER, open kuip, 10 7x35 m 95pk Ford f 120.000 
DE RUITER MY 12x3 4m,1979 Daf120pk / 120.000 
KAAGKRUISER, 13x3 85 m 2x185 pk Cummins d / 125.000 
TAIWAN TRAWLER 34 1979 120 pk Ford + boegschroef f 127.500 
HECK TRAWLER 12 x 3 70 m, Daf 85 pk + boegschroef f 135.000, 
EUROBANKER 37,1980 2x Ford 80 pk t 150.000, 
BLAUWEHANDKRUISER13 5m 1978 2x Thornycrofl 65 pk I 160.000 
SUPER HOLUNDKOTTER, 1982 11 x 350m , Fordd 120pk 1 175.000 
HIPTIMCO( + GrandBanks),1979,128x425,2xFord120pk t 190.000 
GRAND BANKS 42,1973, (hout), 2x Ford 120 pk, alle extra s f 190.000, 
VALKKRUISER 1980 13x4 10 m, 135 pk Fiat + boegschroef f 195.000, 
DE VOOGD KOTTERJACHT, 16 45 m f 195.000 
FRIBOATSCOMMODORE 15 5x425 m 2x Fiat245 pk f 250.000 
ST COMBIKOTTER 1988 12 x 3 75 m , Ford 90 pk + boegschroef f 250.000 
BUETZFLETH 48 ft, 2x Cummins 320 pk alle extra's f 270.000 
MOTORJACHT GRAVE, 20 8 X 4 9 m 2x Daf 575 pk f 290.000 
GRAND BANKS 36 Sedan 1987(i), 2x ford 135 pk / 295.000 
PFEIL 42,1982,2x 235 pk Volvo, alle extra's f 330.000 
NEPTUNUS133,1985, 2xTAM60CD, alle extra's f 375.000 
HATTERAS 42 1979 2xGM d 128 pk alle extra's f 395.000, 
GRAND BANKS 42,1984 motorjacht(i) 2x 120 pk Ford I 420.000, 
OCEAN 42,1982, 2x 235 pk Volvo f 425.000, 
GILLESEN KOHERJACHT 1975,15 14x4 35 m,2x Volvo 165 pk f 425.000, 
GRAND BANKS 50,1974, 2x G M d , alle extra's t 490.000, 
NEPTUNUS 145 Sportcoupe, 2x TAMD61 Volvo, alle extra's t 570.000, 
SUPERVANCRAFT,126m,1968 2x106pkVolvod f 110.000, 
SUPER VAN CRAFT, 13 2 m , 1979 2x BMC 68 pk, opbouw staal f 160.000. 
SUPER VAN CRAFT 12 60m 1974, 2x 120 pk Daf / 220.000, 
SUPER VAN CRAFT, 12 60 m , 1978, 2x Daf 120 pk f 250.000, 
SUPER VAN CRAFT 15 6 m 2x 180 pk Mercedes / 240.000, 
NEPTUNUS 107,1973, Peugeot 90 pk f 97.500, 
NEPTUNUS107,1977 Volvo Penta 106 pk I 110.000, 
NEPTUNUS 107,1978, Volvo Penta 106 pk + boegschroef f 127,000, 
NEPTUNUS 107Twin, 1977, 2x Fiat 135 pk f 137.500, 

Ook alle types Grand Banks (32 to t 50 ft) In MIdd. Zee en 
USA. BEL ONS!! 

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

bied t te koo p aan: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

D/S zeegaand dieseljacfit, afm 22 80 x 6 50 m 
D/s Zeegaand dieseljacfit, afm 16 50 x 4 80 
Super van Craft, afm 16 50 x 4 35 m 
De Vries Lentsch, 14 50 x 4 25 
Super Favont (1988), afm 13 75 x 3 75 m 
Super van Craft, afm 14 20 x 4 00 m 
Smeine Kruiser, afm 13 45 x 3 95 m 
Super van Craft, afm 11 55 x 3 60 m 
Super van Craft, 11 55 x 3 55 m 
Stella f̂ ^aris kotter, afm 11 50 x 3 70 m. 
Beachcraft, afm 12 50 x 4 00 m 
Bircfiwood, afm 10 70 x 3 50 m 
Houseboot, (1984) afm 14 50 x 4 70 m. 
Coronet Wing 32 Ft, 10 60 x 3 32 
Dolman Kruiser, afm 12 50 x 3 55 m 
Dart motor sailor, 9 00 x 3 10 m 
Princess, 9 70 x 3 20 m 
Waterland, 7 85 x 2 65 m 

prijs op aanvraag 
1 
f 

575.000,-
560.000,-

prijs op aanvraag 
390.000,-
385.000,-
275.000,-
245.000,-
235.000,-
215.000,-
145.000,-
135.000,-
165.000,-
120.000,-
110.000,-
95.000,-
76.000,-
32.500,-

MET SPOED VERKOOP SCHEPEN GEVRAAGD! 
Tevens verkoop nieuwe Birchwood motorjactiten van 31 - 54 ft. 

GEVRAAGD: Ie klas werfscliepen voor de verkoop. 

Jachthave n Meerzich t 
Voor: zomer- en winterstalling 
(overdekt)/bemlddeling/reparaties/schilderwerk/ 
scheepsbenodigdheden/helling tot 30 ton. 

;N IN NOORD-HOLLAND! 
vindt u onze werf, uitstekend gelegen aan diep vaarwater (De Zaan) en bieden wij u alle gelegen-
tieid voor een vakkundige verzorging van uw scfiip Voor al uw werkzaamhieden, van kiel tot 
masttop, van tiekdrive tot boegsctiroef. Wij zullen ze graag en vakkundig voor u uitvoeren 
Tevens watersportwinkel aanwezig 
BOTENLIFTTOT50TON! SCHEPEN TOT CA. 20 MTR.i HIJSEN MET STAANDE MAST! 
MOTOREN SERVICE 
Hei onderhouden en/of zomerklaar ma-
ken van alle merken binnen- en buiten-
boord motor, ook bij u op de haven met 
onze mobiele servicedienst Rayon Dealer 
van VOLVO-PENTA, PEUGEOT DTR 
RENAULT bi-boord en MARINER bu-boord 

NIEUWBOU W OF REPARATI E 
Nieuwbouw, verbouw of reparatie in Hout 
Staal of Polyester, alsmede voor alle voor-
komende schilderwerk onder of boven 
de waterlijn Ook een ruime sortenng 
artikelen voor het onderhoud 
van boot of motor 

am \A/at:ersport ; 
Veerdijk 103, Wormer (bij de Poeisiuis). Telefoon 075 - 281565. 

Hoofddorp 
F 0 / 
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Desucc^^ole n 
van Fjor d 

Fjord Dolphin 900 

LO-KATA 
NAVTE X 

NAVTEX IS het nieuwe Internationale weerbericht en 
waarschuwingssysteem voor de scheepvaart. 1 

Fjor d Dolphi n 900 
D* boo t di « niat s te wense n 
ove r laat . - Een harmonisch , 
gedurf d en hituristic h ont -
werp , gecombineer d met 
goed e vaareigenschappen , 
zeewoordlghei d en veel 
i-uimt e onde r dek en in de 
cockpit . 

/ / r,'/ ' 

ruïïTTi STERN DRIVES ft  INBOARD S 

m FJORD 
Fjord presenteert 
De Nieuwe Lijn. 

Fjord . Een Noor s avontuu r dat begin t bi j 

arie wiegmans 
Weekends geopend' ^ ^ 

Scheendijk 6 Breukelen tel. 03462-61574 

gebaseerd op Global Distress 
and Safety System 
Lo-Kata Navtex is een com-
pacte marine teleprinter, ont-
worpen voor internationaal 
gebruik 
Informatiegegevens 
weerberichten 
stormwaarschuwing 
afwijkingen bi) Decca Loran en 
Satnav 
Berichten over betonning enz 
Reddingsacties 
Geschikt voor alle zeegaande 
schepen 

ELECTRO-NAUTIC 
Wibautstraa t 212 - 1091 GS Ada m - 020 - 665 27 14 

Neco-  Whitlock - Lo kata- Baron - Sailor - Suunt o 

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

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

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

waterpompen 
• Eigen fabrikaat boegschroeven van 3 PK tot 300 PK 

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

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

Handelsondernemin g ALTENA 
DeWaterflash2003 , 
met zomaar iets nieuws! 

• Schoonmaaktijd 5 tellen 
• Bijna geluidloze werking 
• Bediening met 1 vinger-

top 
• De krachtige motor kan 

het vuil tot een hoogte van 
6 meter opstuwen 

• Leverbaar in alle kleuren 
van de regenboog 

) 5a - 4251 NM Werkendar H835-2893. Fax 01835-2893. 

• WtiifflHlHI M 

ook te huur 

Lengte o.a. 
Breedte 
Diepgang 

15.50 m. 
4.20 m. 
LlOm . 

Lengte o.a. 13.10 m. 
Breedte 3.80 m. 
Diepgang 1.00 m. 

Lengte o.a. 11.75 m. 
Breedte 3.50 m. 
Diepgang 0.95 m. 

Lengte o.a. 10.50 m. 
Breedte 3.30 m. 
Diepgang 0.80 m. 

\ri)buiter )aclitbouw BV Scharlo 10 5165 NG Waspik Holland Tel 0-4168-2^58 

Wil t u meer  informatie , vraag dan onze brocliur e aan. 

vrijbuiter jachttxxjw 

^ 2 
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BEST 540 OPEN Afm.: 5.40 X 1.96 m. - motorvemn.: max. 115 pk BEST 485 OPEN Atm.: 4.85 x 1.90 m.-motorverm.: max. 80 pk 
LEVERBAAR VANAF 4.25 m. 

Off. dealer van Yamafia b.b.m. mm 
HELLA S WATERSPORT 

Importeur van : BEST BOATS-A. HELLAS-BELL MARINE 

Aalsmeerderdijk 630 -1435 BW RIJSENHOUT (bij Aalsmeer) 
TELEFOON 02977-20764 - FAX 02977-20535 

•  

DIABOL O HIGH SEAS RADARREFLECTO R 
De grote uitvoering van de high gam rotation aanbevolen voor: Atlantische 
oversteek/Crossing; shipping lanes, Singlehanded yachtsman; kortom voor elk jacht dat 
met minimale bemanning grote tochten maakt. 

Technische gegevens: 
RCS 9.375 GHZ, 25 vierkante meter Azimuth reflectie. Doorsnede slechts 26 cm. 
Gewicht ca. 1.7 Kgr. Gebouwd volgens Imco A-384. 
Polyester versterkte draadeinden. ABS-container, U.V. bestendig. Werkttemperatuur 
- 3 9 °C tot -HSO ° C . Rijkswaterstaat plaatste reeds 116 Diabolo High Seas reflectoren 
bij de Oosterscheldewerken.; juli 1987. In gebruik bij de R.N.L.I. voor testprogramma's. 
In gebruik bij de Franse marine. . 

PRIJS f 4 9 5 , - FRANKOTHUIS. | 

Telefoon : 01 fifi0-fi27fi1  * ^  1 - - ^ ' m ^ ^ Postbu s 3255, 4700 GJ Roosendaa l S I : ^ S AlDEIES 

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

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

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Hatertseweg 566-A - 6535 ZV Nijmegen -Tal. 080-562339-230400 & 

ROESTVRIJSTAA L SCHEEPSBESLA G 
volgens uw schets of tekening maken wij vrijblijvend offerte 

o.a voor: 

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

Zwem en reddingsirappen, etc. 

Voor nadere informatie 

de Ridder Staalbou w 
Havenpleln 14a -1721 CA Broek op Langedijk 

02260-17756- 12053 

Ook BOTAL 
maak t DÜIPÖffl 

scheepsrame n 

boto l bv Neptunusweg 2, 8938 AA Leeuwarden 
telefoon 058-882525, telefax 058-884226 
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VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

GESPECIALISEERD IN: 
• BMC-TEMPEST DIESEL 

Captain-Commander-Commodore-Sealord 
• Thornycroft diesel • Leyland diesel 

• DAF diesel • Bukh diesel 

ASTO bv 
Bergsedijk2-10 

4941 GA RAAMSDONKSVEER 
TEL. 01621-13650 

k l I E I I U f i STALEN MOTORJACHT 
N I E U V V i AFM.: 10.20 X 3.70 
Leverbaar als kasko en technisch vaarklaar met keuze uit div. 
motoren. Ook te leveren met flying bridge. 

van DALEN Waterspor t 
Gedempte Haven 10, 5141 JW Waalwijk, 04160-35709 

EDELMULTIPLEX 
VOOR DE JACHTBOUW 

t^S 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIEK 

TEAK 
ESSEN 

MAHONIE 
Wilhelminakade 25 
2471 JV Waddinxveen 
tel. 01828-12195 

C U R \ boegschroef, 
BASED ON 5jiJ/1<staal 

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

ALPATE K BV CUNO NEDERLAN D 
ten zuiden van de lijn ten noorden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem Amsterdam-Arnhem 
Tel. 03434-53744, Amerongen Tel. 058-152815, Leeuwarden 

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 kcal/uur, die geruisloo s en stroomloo s werken 

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

'BEZOEK  ONZE SHOWROOM' 

Molenwal 31, 3421 CM Oudewater, telefoon 03486-1277 

Kabol a central e verwarming... . 
i j s k o u d d e w a r m s t ^ " 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART U STERK. 

Veilingweg  8 
5301 KM Zaitbommei 
Tei. 04180 - 12666 
Fax 04180 - 15455 

MICHIGAN WHEEL B.B. EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

Haagsche Accumulatoren Fabriek 

ACCU'S: 200 AH f 3 5 5 , - 95 AH f 1 6 5 , -

140 AH f 2 5 0 , - 70 AH f 1 3 0 , -
incl. btw, 2 jaar garantie, onderhoudsvrij 

070/903136/995830 
V. Mussenbroekstraat 53 Den Haag 

74 MOTORBOOT - juni 1989 

file:///Direct
file:///voor


CROWN-CRUISERS 
stoere knikspant motorjachten 

in staal leverbaar van 7.75 tot 11.40 mtr. 

CROWN-TRAWLER S 
Jachten met professionele alure 

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

Natuurlijk bij: 

Scheeps-jachtwerf DE KONING KEYZER B.V. 
Tevens voor: schilder  &  timmerwerk &  motorinbouw 
De echte specialisten in Renovatie & verlengen. 

CROWN-CRUISER 9.70 x 3.18 mtr ZELFLOZENDE KUIP 

Bel of schrijf naar: 
DOESWERF 4 
2351 ST LEIDERDORP 
T E L . : 0 7 1 - 8 9 5 1 90 

GASKOOKPLATE N 
Thermisch beveiligd 

Leverbaar m RVS of emaille 
Klem 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 Ridderkerl( 

Bel voor informatie of folder 01804-27292 

P,K,F,-Marm e Scheepsmotore n 
FORD-D.A.F. - Yanmar. 
Keerkoppelingen: Velvet, PRM. 
Ombouwsets, Yazaki instrumenten, 
Joiinson waterpompen. 
Reparatie en onderhoud. L^/rd 

P . K - F - -- [fin]̂ [PD[n] © 
Industriewe g 30, 1775 PV Middenmeer , Tel . 02270-2332 

Publiciteitsburea u 

LEEUWENBERGH " b.v. 

SASSENHEIIVI 
Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIM 

TEL. 02522 - 19023 

l/oor a\ uw advertenties 

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

Vragen naar 
Frank van Gils. 

Oostvaarder kotters bouwen wij 
in de lengten 9 9 50 en 10 40 m 
Motorsailers in de lengten 9 90 •  
10 40 en 11 50m 

JACHTWERF 

O O S T B.V. 
LiouwerterOvk 57 
8491 GB Akkrum Tel 05665 1632 
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FRAM 570 & 690 
Deze spitsgat kruisers zijn 
de ideale gezinsboten met 
veel comfort en accessoires. 

Kom ze bewonderen bij: 

arie wiegmans 
Scheendi| k 6, Breukele n 

tel 03462-61574 

VAKANTIE MET UW BOOT OCKHUISE N 
IN HET BUITENLAND YAjCIITTBIIIiSPOR T 
in geheel Europa staan wij klaar • #*% n̂ I I m^9^mMi^r\0m%. I 
voor u met ons gespecialiseerde 
materieel. 

GROOTSCHEEPS BOOTVERVOER DOOR GEHEEL EUROPA 

Zufderefnd 4,3741 LG Baarn, tel.:02154-16262 

• Originel e rondspanlvlette n leverbaa r in divers e afbouwstadi a 
en uitvoeringe n 

• Van Rossum s Vlette n zij n in hog e mat e zeewaardi g en 
tegelijkertij d uitmunten d op binnenwatere n 

• Afmetinge n Lengt e 13 65 m Breedt e 3 80 m Diepgan g 
1 20 m 

Moto r Volv o Pent a 130 PK '"• """""' 
Divers e afmetinge n v a 9 70 tot 14 80 m " V o u v o P E B T X A . 

V ^ SCHEEPS-JACHTWERF VAN ROSSUM B.V. 
Steeg 2 - 6624 BJ Heerewaarde n - Tel 08877-1460/ 2309 

f^ 7 
ANNO 1924 

Burg Ketelaarstraat 19 - 2361 AA  Warmond - Tel 01711 10300 
Fax 01711-10116 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 

Jachtwer f Gebr . Visc h cv . 
and-Tel 01711 IC 
I V J M M I I I 

Dealer van YAMAHA b.b. motoren. ^ ^ U H B 
Importeur van Shakespeare - Hardy - Rio Sportboten 
en motorboten. 
Jachtbemiddeling - Bootverzekering • uitgebreide boatshop 
Dealers Bootservic e Jan Korteland , Polderstraat 9a 2952 AK 
Alblasserdam Tel 01859 14897 Waterspor t Zuid-Nederland , 
Stationstraat 20 5261 VB Vught Tel 073 568834 Outboar d Shop 
Rotterdam , Jan van Avennesstraat 44 46 3021 RS Rotterdam 
Tel 010 4256143 Jachthave n Omtzigt , Achterbos 24a 3645 CD 
Vinkeveen Tel 02972 1038 

HET VERMOGEN EN DE KENNIS 
KIES: voor kwaliteit en duurzaamheid 

KIES: voor Scania en Valmet dieselmotoren voor uw jacht. 

VERMOGENS: Scania 128 pk - 426 pk, Valmet 45 pk - 248 pk 

OOK STAVERSE KOTTERS WORDEN UITGERUST MET EEN VALMET MOTOR! 

TEVENS zijn wij leverancier van alle merken keerkoppelingen o.a. Capitol. 

SANDFIRDEN TECHNICS T.H. B.V. 
HAVENTERREIN 1, 1779 GS DEN OEVER 
TEL 02271 1841, TELEFAX 02271-1187, TELEX 57203 

«3»««S-„»*>*«ö#-» > J' . - .iTA' ^ 

op aanvraag sturen wij u graag folders toe 

^ ^ » ^ » ^ 
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DIT IS DE BELLUS 
Afm 5 67 X 212 mtr Jf 

»? 

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

• VETUS2cyl diesel intercooler 
PRIJS VAARKLAAR/  22.038,-

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND' 

jACHwe^f MNtèL' is^fm SPECAUST' 
Koperweg 7, 2401 LH Alphen a/d Rijn Tel 01720-22219 
Direkt gelegen aan de Heimanswetering 

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

^ahnsan 

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

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

SCHERPEL ^ , JACHTWERF B.V. 
K JACHTHAVE N „D E DRECHTAKKER " 
' % Nieuwbouw : houte n motorvlette n -

teakdekke n - verbouwingen . 
Zomer en winterstalling - 720 m2 overdekt 
Reparatie en ondert ioud hout, staal en polyester 

Oudloosdrechtsedij k 95a -1231 LR Lx>osdrech t Tel 02158-1298 

MLNM«»«N kMTE R S P O RT 
Werf: Zeldenrust 6 MEDEMBLIK 

• reparatie en afbouw 
• teakdekken en alle houtwerk 
• polyesterwerk en schadeafwikkeling 

• verkoop en inbouw van apparatuur 
• dealer van YANMAR WEBASTO AUTOHELM 
• winterbergingloods/al-en opmasten 

Kantoor/showroom: Pekelharinghaven 48 MEDEMBLIK - Telefoon (02274)4545 

IVECO 
SCHEEPS! 
Vermogensrange: 40 - 485 kW 

Ihe WoHtts 
Number  One 
Kneeboard! 
MPORTEÖR: 

EUROBOOT 
JAN BARENS B.V BEATRIJSSTRAAT 73 - 3021 RC ROTTERDAM - TEL 010-4773866 
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VAIKKRUISER 

^ ^ ^ ' 

JACHTE N 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 

JACHTBETIMMERING 

Parallelweg 12 
Nijverheidsstraat 28 

Telefoon 01846-13305 
HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casc o afbou w 
van interieurs . 

Teal(dekl(e n enz. 
Verbouwinge n en/of 

gedeeltelijic e 
vernieuwinge n in alle 

gewenst e uitvoeringen . 

iiamm \ Ttiermo-Jactit 

Leigraafseweg 3 
6983 BR Doesburg 
tel 08334-73000 

Klass e en kwalitei t uit staal van 9 tot 12 m. 

TE KOOP: 

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

Tevens alle onderdelen hiervoor. Ook schroeven, 
assen etc. Ombouwsets voor alle bekende merken 
autodiesels om deze om te bouwen voor 
scheepssebruik. Tevens motor inbouw, 
schroefasreparatie etc. BOVAG-sarantie. 
Vraag folde r en prijslijst . Wij ruilen alles in. 

DRINKWAAR D MOTOREN-
Parallelweg 20 - Sliedrecht - Postbus 265 
3360 AG Sliedrecht - Tel. (01840) 12332 

Publiciteitsburea u 

'LEEUWENBERG H " b.v. 

SASSENHEIM 

Postbus 139 
2170 AC SASSENHEIM 

TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 

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

Vragen naar 
Frank van Glls. 

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

- Spanningsdeler s 
24-12 Volt 

- Dc-Dc omvormer s 
- Gestabiliseerd e voedinge n 

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

BOEGSCHROEFSPECÊALIST 

''''^>^'^>^-^'>^  BREON ^'• ^'^'^'^'^^ 
• Elektrisch - liydrauhscti en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks platbodems e d 
• Van 4 t/m 200 pk' 

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

OVERDEKTE LIGPLAATSE N 
voo r MOTORBOTEN 

Afm. boxen 15 x 4.50 m. invaarhoogte 4.30 m. 
Voorzien van electriciteit/drinkwateraansluiting en op afstand 
bedienbare invaardeuren. 

j^llllOBKyilfflJIICIITmiK H 
bij de spoorbrug 

Parallelwei 7, 8711 CH Workum, Tel. 05151-1855 

EUROPA 'S 
GROOTSTE 
PERMANENTE 
BOTEN-
TENTOON-
STELLING 
ALTIJD MEER DAN 300 

SCHEPEN BIJ ONS IN 

HARDERWIJK TE ZIEN. 

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

PUTBODEMSCHEPEN 

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

Alle schepen indien gewenst met 
ANWB keunngs-rapport. 

^ Holland VoclTting 
3846 BV HARDERWIJK-NL 
Kelvinstraat 17 (ind. terr. Lorentz) 
Tel. 03410-21555. Fax 22622 

Vraag onze botenlijst. 
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L.M. HUITEMA ING. 
JACHTONT\A/ERPEIM 
AAK 2 1 9B0 6 P X K R O P S W O L DE 

tel. .  059B 0 -  22BB 2 

G. DE VRIES LENTSCHJR. JACHTEN B.V. 

IN 191-OPGERICHT \US AM>iTFRD\MSCH E !>CHEf PS\XERK. DE \ RIEs lESTSCH |R 

• JACHTM \KELAARDI J • ONT\X tRPEN 
• KEL RINGEN • TAXATIE S 
• \DVIEZE N • \RBITRAG E 

POSTBIS-3J- 100-lH \MSTERD\M VXFERDESTFIN SO 
108!O( \MSTERD\MTE L 020 4-192 49 TELEX 18118 TFUM \L 

SATELLITE  BOOTTRAILERS 
voor • speedboten - zeilboten 

«Vj ^ 

visboten - tourboten • rubberboten 
' geheel gegalvaniseerd * geheel 
demontabel ' geheel instelbaar 
• verlichtingsbak uitschuifbaar en 

_ afneembaar 
exclusief importeur 

V A N Z E L S T W A T E R S P O R T B.V . 
Voonweg 161 2716 NJ Zoetermeer Telefoon 079-517018 

K 
Servicebedrij f voo r de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Ni jve rhe idss t raa t 2 4 , 

3371 XE H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m 

Tel. 01846-18737 

MONTY BANK KOTTER 

JACHTWER F GEBR WILLEM S BV 

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

TEL. 05270-99477 Privé 05270-18240-18208 

REPARATIE EN ONDERHOUD MOTORENSERVICE 
LIGPLAATSE N - WINTERSTALLIN G 

Alles vindt u in ons Manne Techno Center: 
MERCRUISER inboard motoren 
MARINER buitenboordmotoren 
KODEN radar-, navigatie-app 
QUICKSILVER generatoren 
SKANTI marifoons 

1 
• VDO navigatie-apparatuur 
• VICTRON elektronica 
• VETUS inbouw-servicestation 
• WEBASTO verwarmingen 
• ZODIAC opblaasboten 
• BOEGSCHROEF specialisten 

JACHTVERHUUR 

voor veelzijdig vakmanschap 

deV\^tergeu s ^ei_05208;67772j 

Mastenmakersstraat 23 8064 DX Zwartsluis Fax 05208-67602 

W.H. DEN OUDEN i. DEN O U D E N ^ (g. 

MOUNKRUISER KlAA S MULDER JACHTBOU W 

„„JOUNUDEGRariS 
musCATAlOGUS aQHALENl KOELWATERFILTERS, WATER-

AFSCHEIDERS, BRANDSTOFGROFFILTERS 
Voor verkoop en deskundige inbouw 
Gerrit Bolkade 9,1507 BR Zaandam 
Telefoon 075-174535. 
(Open verbinding met Noordzeekanaal) 

PLEZIERVAARTUIGENFINANCIERING ? 
ENKELE VOORBEELDEN 

f 11 000,-
f 15 000,-
f 20 000,-
f 25 000,-
f 35 000,-
f 40 000,-
f 50 000,-
f 70 000,-
1 75 000,-
f 100 000,-
f 125 000,-
/ 150 000,-

eOmnd 
/ 241,-
f 329,-
/ 439,-
f 549,-
f 763,-
/ 872,-
f 1091,-
f 1527,-
f 1636,-
f2181,-
f 2727,-
f 3272,-

96mnd 
— 
_ 

f 318,-
f 398,-
/ 552,-
f 631,-
f 789,-
f 1105,-
f 1184,-
f 1579,-
f 1973,-
f 2368,-

Nieuw en gebr u 

120 mnd 
— 
— 

f 280,-
f 350,-
f 485,-
/ 554,-
f 693,-
f 970,-
f 1039,-
f 1386,-
/ 1732,-
f 2079,-

I80nnnd 
— 
— 
— 
_ 
— 

f 458,-
f 573,-
f 802,-
f 859-
f 1146,-
f 1432-
f 1719,-

ikt . Looptij d 1 -15 jaar . 

Eff rente v a 1 1 % p jr 
Renfewijzigingen voorbehouden Diverse intermediairs 
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 023-380416) 

100% financiering mogelijk 

o geen informatie bij werkgever 

o bestaande leningen geen bezwaar 

c vlotte en discrete behandeling 

c rente fiscaal aftrekbaar 

o kwijtschelding bij overlijden mogelijk 

o andere looptijden en hogere bedragen mogelijk 

o voorfinanciering tijdens aanbouw mogelijk 

c doorlopende geldleningen in alle vormen 

Informee r oo k naar onz e zeer concurrerend e 
pleziervaartuiqenverzekering l No clai m to t 40%. 

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

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

Tel 01846-14979 

POOL HYDRAULISCHE BESTURINGEN 
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 

Informatie- te le foon 02513-13851 Uitgeest 

STALEN KRUISER CASCO'S 

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

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

In verschillende uitvoeringen 
vanaf f 7900,- inki btw 

Vraag vrijblijvend folders Ook uw adres voor motorinbouw 
JACHTBOUW MEBO, Fomaan32 3554 HV utrecht Tel 030444946 440036 

lerspache r 

• UV*̂  1214JCHilvf 
Hilvertsweg ' 

Hilversurrv 
Tel 035-21 70 55 TECHNIEK 

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 

• (s  ̂ Hogedrukreiniging 

D O R D R E C H T 

ôP 
Papendrechtstraat 2a, 

tel . 078 - 133831 
b.g.g. 078 - 161349. 

BLOEME N 
TIMMERWERKEN 

• TEAK DEKKEN 
(evt. ter plaatse gelegd) 

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

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

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dri|vende steigers denkt wilt u 
weten wat er te koop IS Natuurlijk' 
Vraag een foto blad' 

Westzi jde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT lei 075351695 

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

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

schroeven assen kokers enz Prijsopgave mogelijk 

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

2921 LS Kr impen aan den IJssel - Te l . : 01807 - 14602 

n A F DE GROOTMOTOREN 
SLIEDRECHT 

• DAF 575 vanaf t 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 senrice • Gereviseerde motoren voor industne, bedrijfs- en plezien/aart 

DE GROOT MOTOREN INDUSTRIEWEG 35 3361 HJ SLIEDRECHT TEL 01B40 18938 

ROESTVRIJ STAA L 

B.V. WERKVREUGDE 

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

WERVEN als ZELFBOUWERS 

r ^ 

Stavers e kotter s 
• 10 05 X 3 50 X 1 10 m 
• 12 2 0 x 4 0 0 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 

VOLHARDING STAVEIIEII • V 
Hellingspad 11 • 8715 HT Stavoren (FrI.) 'Holland 
Telefoo n 0 5 1 4 9 - 1207 

Nautische cursussen 

zowel schriftelijk als 

mondeling te volgen 

. basis vaarkunde 
. kustnavigatie 

. astronavigatie 
. marifonie 
Vraag vnjbliivend om informatie en een proefles 

^^^^^^  instituut nauticum 
_ ^ ^ F" '^^~-=" Schardam 10 

1476 NA SCHARDAM 
Telefoon 02991 1710/3000 

Ook s avonds en m het weekend 
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NU VAREN MET DE TECHNIE K VAN MORGEN 
Verouderde outboardconstructies zijn Nieuwe kracht. Zuinige snelheid, 

overboord gezet. Zorgeloos uaarplezien 
De Evinrude motoren van nu. leveren Kies voor de techniek van morgen. 

i^nndnng nl dp prf^^iniipsi van morgen. Vaar de tijd vooruit met Evinrude. 

CVinRUDE 
aUTBOARDB 

DE PRESTATIES VAN MORGEN, VANDAAG 
OUTBOARD MARINE NEDERLAND B.V.. FLEVOLAAN 13. 1382 JX WEESP. TELEFOON: 02940 1 52 51. TELEFOON VOOR BELGIË: 02 2 45 20 07. 



FORMULA 
Oiesel and Gasoline Available 

• 220 Volt Shorepower 
^  • Superior  Performance 

Importeu r voor Nederland: 
^ A S ? R iTSK! 

NIeuw-Loosdrechtsedij k 217, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht , (Boomhoek ) Tel. 02158-1638, fax 02158-67; 



CLUBBLA D VAN DE 
KONINKLIJK E NEDERLANDSCHE MOTORBOOT CLUB 
Redacti e Wout de Graaf en Peter Onvlee Redacti e adres Vredenbur g 24IV 3511 BB Utrecht Telefoon 030 315882 

Clubinformatie, 81e jaargang no. 6, juni 1989 

Een kansberekening 
Een voortreffelijke opening van het vaarseizoen kon 
meegemaakt worden door de deelnemers aan de Paas-
tocht van dit jaar en vele thuisblijvers zullen, met mij, 
gedacht hebben aan Wout en Maria de Graaf en hun 
groep, toen het zulk schitterend weer werd. 

Daarna hadden wij een bijzonder geslaagd, en zeer 
goed verzorgd, openingsdiner in het Motel te Akers-
loot, zodat er gesproken kan worden van een perfecte 
opening van het vaarseizoen. 
Ook op het moment dat ik dit schrijf, schijnt de zon 
en hebben we al weer enige dagen schitterend weer, 
met een zonnige viering van de verjaardag van onze 
vorstin op zaterdag 29 april, een zeer mooie laatste 
dag van april en een even schitterend begin van de 
mei-maand. Zou het nu gaan gebeuren? Zullen we een 
heerlijk vaarseizoen tegemoet gaan, met veel zon, en 
veel genieten? Het gaat wel tijd worden, denk ik, na 
twee toch niet zulke goede zomers. 

Het begin is goed, dat is waar, en de kansberekening 
geeft aan dat bij voorbeeld na een lange periode van 
regen de kans op een droge dag steeds groter wordt, 
want we weten allemaal dat het niet eindeloos blijf t 
regenen. Zo ook nu, na twee niet zo goede zomers, 
wordt de kans op een goede zomer groter, want die zal 
er weer komen, en is het niet dit jaar, dan is de kans 
weer groter voor het volgende jaar, maar daar wil ik 
het niet op houden, want via positief denken moeten 
we erin kunnen geloven, dat het nu goed gaat worden. 

Dit zal dan, naar ik hoop en verwacht, leiden tot vele 
nieuwe en de bestendiging van vele oude vriendschap-
pen binnen onze KNMC en dat wens ik u, als uw 
voorzitter, van ganser harte toe. 

Vele toertochten staan op het programma en als de 
inschrijving voor de Voorjaarstocht, met een absoluut 
record van 29 schepen, een maatstaf is voor de in-
schrijvingen dit jaar, dan zullen wij ook op dat punt 
tot ongekende hoogte stijgen. Hoewel, ik ben erg be-
nieuwd naar de ervaring van 29 schepen, op één dag 
schutten, in een sluisje met afmetingen van 26 meter 
lang en 6 meter breed. Koos Feenstra voorspelde in 
zijn draaiboek 9 a 10 schuttingen. Werden dat er 14 a 
15? 

Veel deelnemers is de hoop en wens van iedere toer-
tochtleider, maar dan worden er wel veel extra eisen 
gesteld aan het ontwerpen van het plan, niet alleen dat 
je ze overal moet kunnen onerbrengen, en dat valt in 
het vroege seizoen, net als in het naseizoen nog wel 
mee, maar je moet ook redelijk door kunnen varen, en 
onderweg niet teveel oponthoud hebben, met dicht bij 
elkaar liggende bruggen, of met kleine sluisjes. 

Ik wens alle leden veel vaargenoegen, veel mooi weer, 
en vele vriendschappen toe, en zal met veel belang-
stelling de verslagen lezen. 

Tot ziens. 
Jaap van Ooijen 

Koud maar  geslaagd 
openingsdiner 
Op 22 april, een week eer-
der dan te doen gebruike-
lijk , was het traditionele 
openingsdiner, dat dit keer 
in Akersloot was gesitueerd. 
Bij aankomst was uw scri-
bent bij de jachthaven, waar 
hij overigens per camper 
kwam, lagen er reeds 50 

KNMC-schepen afgemeerd. 
Daarvan waren er 28 die 
met Koos Feenstra de Voor-
jaarstocht zouden gaan 
varen. 
Om half zes kwam de bus 
die het varende gezelschap 
naar het hotel bracht en daar 
begon het bekende 'wat 

Met 190 gasten aan het zeer uitgebreide diner in Motel 
Akersloot 
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Paastocht 1989: 
geen Wadden maar  IJsselmeer 

De stroeve dansvloer weerhield de danslustigen niet en kon 
de pret niet drukken 

leuk dat je d'er ook bent'-
ritueel. Iedereen met een 
glas in de hand zat iedereen 
en wisselde de winterse we-
tenswaardigheden uit. 
Alsmede de vraag 'en wat 
doe ji j deze zomer?' 
Rond acht uur werd het hele 
gezelschap wat onrustig en 
begaf zich schuifelend naar 
de deuren van het restau-
rant. 
Allen gezeten zijnde begon 
daar een zeer uitgebreid 
diner waaraan ruim 190 
gasten deelnamen. 
In zijn speech heette Koos 
vooral de vier aanwezige 
nieuwe leden welkom. Het 
bekende trio De Koning 
slaagde er al snel in de 
danslustigen op de overi-
gens stroeve dansvloer te 
krijgen. Maar die stroefheid 
kon de pret niet drukken. 
Naarmate het diner vor-
derde en er meer calorieën 
moesten worden verwerkt 

werd de stemming op de 
vloer steeds geanimeerder. 
Bij enkele rock and roll 
nummers ging de verza-
melde menigte helemaal uit 
de bol. 
Feyenoord, Ajax en het Ne-
derlands elftal waren de on-
derwerpen die gezongen 
werden tijdens een wilde 
polonaise, die mede oorzaak 
was dat nagenoeg alle tafels 
onbezet waren en de vloer 
meer dan overbezet. 
Om twaalf uur, véél te 
vroeg naar ieders zin wer-
den de muziekinstrumenten 
ingepakt. 
Daarna tot iets meer dan de 
kleine uurtjes was de bar de 
verblijfsplaats van allen die 
nog geen zin hadden om het 
bed op te zoeken. 

Gerard Suttorp 

Vlaanderen-Belgiëtocht 
van 10 tot 31 augustus 
De Vlaanderen-Belgiëtocht 
zal niet op 27 augustus ein-
digen maar op 31 augustus. 
In totaal duurt de tocht hier-
door 22 dagen waarven er 6 
als rustdagen in het pro-
gramma zijn opgenomen. 
Het maximum aantal deel-
nemende schepen bedraagt 
10. Toertochtleiders zijn de 
heren W.J. van Rijnen en A. 
Meerman. Het inschrijfgeld 
is 75 gulden. 

Op 9 augustus wordt er in 
de jachthaven Drimmelen 
verzameld. Op 10 augustus 
is daar het vertrek. De tocht 
gaat daarna via de route 
Helmond ^ Weert maar Lier, 
vervolgens via Gent, 
Doornik, Mons, Charleroi, 
Namen, Anseremmel en 
Maastricht naar Heusden. 
Voor informatie: Secreta-
riaat KNMC, telefoon 030 -
315882. 

De Paastocht was als tradi-
tionele eerste tocht van het 
jaar weer gepland op het 
IJsselmeer en de Wadden. 
De bestemming een of meer 
Waddeneilanden indien de 
weersomstandigheden dit 
zouden toelaten. Nu, de 
week voor Pasen gaf weinig 
reden tot optimisme. Zelfs 
kwam de vraag aan de orde 
of het IJsselmeer wel moge-
lij k zou zijn. Maar zie, een 
wonder geschiedde. En de 
Paastocht werd een gewel-
dig evenement. 

Het weer: 
Op Goede Vrijdag pas-
seerde een actief regenge-
bied ons land. Van donder-
dagavond tot vrijdagavond 
werd plaatselijk 30 mm 
regen gemeten. In Zeeland 
werden windstoten tot 
kracht 11 gemeld. Zaterdag-
morgen werd duidelijk, dat 
er snel een weersverbete-
ring zou intreden. Compu-
terberekening had hier vol-
ledig misgetast. 

Zondag met 17 tot 18 gra-
den in het binnenland, op 
groot water uiteraard enkele 
graden lager. 

Maandag was de topper met 
20.3 graden in de Bilt en 
dinsdag nog een graadje 
warmer totdat in de avond 
de wind draaide naar noord 
tot noord-west. De wind 
was tot dit moment uit het 
zuid-westen met een kracht 
van 4 tot 5. Al met al een 
uitzonderlijk Paasweek-
einde. 

De deelnemers: 
Maria met Wout en Maria 
de Graaf (onze toertochtlei-
der); Drake met Ton en 
Gees van der Woerd; Maatje 
met Hans en Rien Hoffsch-
lag; John F. met Hank en 
Regina en kinderen; Mona 
Lisa met Rien, Mieke Moo-
nen en aanhang; Ankie-
Leron met Piet en Anki van 
Riet; Jeanne II met Kees en 
Els den Heijer; Sabo met 
Bob en Sary Jongman; 
Dame Blanche met Jaap en 
Jeanette Simons en aan-
hang; Vagabundi met Frank 
en Francis Gribnau en aan-
hang; Stortemelk met Kick 
en Ethy Wittkamper; Het 
Vosje met Hans de Vos; 
Aquarius II met Klaas en 
Ineke van Waveren met aan-
hang. Een totaal dus van 13 
schepen. 

De tocht: 
In de namiddag en vroege 
avond van Goede Vrijdag 
hadden de volgende sche-
pen afgemeerd in Schelling-
woude: Maria, Drake, Maa-
tje, John F., Mona Lisa en 
Aquarius. De toevaart liet 
het ergste vrezen over de 
realiteit van een tocht op het 
IJsselmeer. 
De captainsmeeting die 
avond in de 'Kievit' stond 
dan ook in het teken van 
deze vraag. Alternatieven 
werden aangedragen totdat 
een telefoontje aan onze lei-
der een sprankje hoop deed 
ontgloren. 'Laten we mor-
genochtend verder zien.' 

En zie de zaterdagmorgen 
was een zonnige verade-
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ming. Om 11.45 uur uitge-
varen naar Hoorn. Tijdens 
dit traject sloten de vol-
gende schepen aan: Ankie-
Leron, Jeanne II, Sabo, 
Dame Blanche, Vagabundi 
en Het Vosje. Na een prach-
tige tocht meerden wij rond 
16.00 uur af in Hoorn. Nog 
ruim op tijd om de markt al-
daar te bezoeken. De dag 
werd besloten met een voor-
treffelijk diner in 't Baat-
land. 

In de loop van de zondag-
morgen werd uitgevaren 
naar Medemblik via Enk-
huizen. John F. kampte he-
laas nog steeds met de pro-
blemen van zaterdag naar 
'mens en schip'. 
De gevleugelde woorden 
van schip tot schip in de 
sluis van Enkhuizen : 'Wat 
een weertje, hoe is het mo-
gelijk en wie had dat nu 
kunnen denken.' Uiteraard 
was mede hierdoor de sfeer 
geweldig. Tijdens de tocht 
hield men zich ook nog 
bezig met cryptische vra-
gen, opgesteld door Maria 
de Graaf. Bij aankomst in 
Medemblik bleek de nieuwe 
watersporthaven nog niet 
toegankelijk. Opening 1 
april. 
Afgemeerd aan de kade 
vond o.a. een vrolijke en 
'vochtige' captainsmeeting 
plaats. Hans de Vos liet zich 
hier van zijn beste kant ken-
nen. Hij lichtte mij, schrij-
ver dezes en als zodanig 
aangesteld in Medemblik, in 
over niet gepubliceerde ge-
bruiken en regels van de 
KNMC. Zo sprak hij steeds 
van de 'TTL'. Dit horende 
als nieuw lid bedoelde hij 
hier een digitaal computer 
begrip en wel de 'Transis-
tor-Transistor-Logic'. Maar 
nee. Hij gebruikte dit om tot 
en over Wout de Graaf te 
spreken en wel: 'Toer-
Tocht-Leider'. 's Avonds in 
de 'Roemer' gaf Ria ons de 
oplossing van de cryptische 
vragen en vond de prijsaf-
name plaats. 

Maandagmorgen vertrek 
naar Stavoren. Ons verlieten 
de Anki-Leron, Jeanne II, 
Dame Blanche en Het 
Vosje. Met zon en tamelijk 
veel wind naar de overkant, 
waar wij met de negen 
overblijvers net na de mid-

dag aankwamen. Een heer-
lijke namiddag met een 
diner in de avond bij 'De 
Vrouwe van Stavoren'. Ge-
lukkig was de John F. er 
weer bij. 

Dinsdagmorgen gingen de 
Stortemelk en Vagabundi 
ieder huns weegs en toen 
waren er nog maar zeven. 
Aanvankelijk uit de haven 
van Stavoren wat verwar-
ring op verschillende sche-
pen. Werd het nu Enkhuizen 
of Lelystad. Koerscorrec-
ties, waypoints etc. vorm-
den onderwerp van druk 
marifoon verkeer. Het wer-
den de Houtribsluizen. Van-
daar verder naar Volendam. 
Wederom een prachtige 
vaart. Een temperatuur een 
graadje hoger en een matige 
wind. 
En toen kwam de aankomst 
in Volendam. Een belang-
rijke functionaris van de 
KNMC was daar met zijn 
vrouw om de vloot veilig in 
de haven te loodsen. Cees 
en Hyke Oostveen. Het 
werd het begin van een 
groots festijn op de Mona 
Lisa. Wat was het gezellig, 
zeker toen onze TTL een 
voortreffelijk staaltje van 
zijn zangkunst ten gehore 
bracht. De dag werd beslo-
ten met een goed diner in 
Restaurant 'Van de Hoo-
gen'. 

Woensdagmorgen tenslotte 
gingen de overblijvers weer 
op huis aan. De Drake ver-
liet ons evenals de Sabo en 
de John F. Gevieren voeren 
wij naar de Oranjesluizen 
om vervolgens het Amster-
dam-Rijnkanaal op te gaan. 
Bij Weesp gingen Maatje en 
de Mona Lisa verder zuid-
waarts, terwijl de Maria en 
de Aquarius II naar het wes-
ten de terugreis vervolgden, 
ieder naar zijn eigen thuis-
haven. 

Tot slot. Het was een prach-
tige Paastocht, prachtig 
weer en een goede sfeer. 
Voor mij, als nieuw lid, als 
ook voor mijn vrouw was 
het een unieke belevenis. 
Onze dank gaat hierbij spe-
ciaal uit naar Wout en Maria 
de Graaf. 

Klaas van Waveren 

Bootadvertenties voor 
KNMC-Ieden 
Met ingang van de volgende uitgave van onze Clubin-
formatie bestaat voor leden van de KNMC éénmalig 
de mogelijkheid een kleine advertentie te plaatsen. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar men dient 
zich wel aan een aantal spelregels te houden. 
Het KNMC-bestuur heeft hiertoe besloten mede naar 
aanleiding van vragen tijdens de laatst gehouden Alge-
mene Ledenvergadering van de KNMC in Bunnik. 
Daar kwam aan de orde dat het toch een goede zaak 
zou zijn wanneer leden in eerste instantie hun schip 
aan leden zouden kunnen aanbieden wanneer deze 
door omstandigheden in de verkoop moet worden ge-
nomen. Of, omgekeerd, wanneer leden in eerste 
instantie aan leden kunnen kenbaar maken dat zij op 
zoek zijn naar een (ander) schip. 
Het KNMC-bestuur onderkent de behoefte aan de mo-
gelijkheid om onderling vraag en aanbod uit te wisse-
len en is van mening dat onze Clubinformatie daartoe 
een goed medium kan zijn. Ket KNMC-bestuur wil 
echter op geen enkele manier intermediair zijn. Van-
daar dat de onderstaande regels gelden bij het opne-
men van de 'bootadvertenties': 
1. Zij mogen geen commercieel karakter dragen; 
2. naam en telefoonnummer van aanbieder/vrager 

moeten worden vermeld worden waardoor recht-
streeks contact tussen geïnteresseerden mogelijk is; 

3. de KNMC draagt geen enkele verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de juistheid van de gegevens/infor-
matie over de aangeboden schepen en/of onjuisthe-
den die in de advertentie staan vermeld; 

4. de KNMC behoudt zich het recht voor advertenties 
te weigeren en/of later te plaatsen; 

5. per kalenderjaar heeft een KNMC-lid één keer de 
mogelijkheid een advertentie te plaatsen; 

6. advertenties dienen getypt te worden aangeleverd 
en mogen uit maximaal 100 woorden bestaan. In-
dien het om een aanbod-advertentie gaat dient een 
duidelijke foto te worden bijgeleverd; 

7. advertenties dienen voor de 20ste van de maand te 
worden ingezonden naar het secretariaat van de 
KNMC, Vredenburg 24 IV. 3511 BB Utrecht. 
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KNM C 
Definitieve 
leden 
Door het bestuur zijn, na 
een kennismakingstijd van 
een jaar, toegelaten tot lid-
clubgenoot: 

F. Zandstra - Woubrugge 
Naam schip: Safranka 

T.W. Ruyter - Deventer 
Naam schip: Lady L 

T.J.W. Delleman - Krops-
wolde 
Naam schip: L'Il e du Lac 

Contributi e 1989 
De leden, die zulks nog niet 
deden, wordt verzocht om 
de contributie 1989 ad fl. 
200,— over te maken op 
postrekening 1528600 of 
bankrekening 68.74.61.766 
t.n.v. KNMC, Utrecht. 

Kandidaten 
H.H.J. Geven - Veldhoven 
De Munter 9 
Referenties: RJ.W. Elzenga, 
A.R de Wit en J.H.M. 
Mombers 
Naam schip: Margaretha 

H. Huiskes - Turnhout (Bel-
gië) 
Parklaan 55 bus 7 
Referenties: RJ.W. Elzenga, 
H.M.H.A. Fritsen en D. 
Stibbe 
Naam schip: Aquamarij n 

De leden worden er aan her-
innerd, dat zij, krachtens de 
statuten, de gelegenheid 
hebben om gedurende 14 
dagen na ontvangst van de 
Clubinformatie eventuele 
bezwaren tegen kandidaten 
voor het lidmaatschap 
schriftelijk en met redenen 
omkleed ter kennis van het 
bestuur te brengen. Derge-
lijk e mededelingen worden 
uiteraard streng vertrouwe-
lij k behandeld. 

POWER 
BOAT 

Wedstrijdkalender  1989 

25 juni Hilvarenbeek (Wilhelminakanaal) 
8 juli Emmeloord (Ketelmeer) 
23 juli Steendam (Schildmeer) 
19/20 aug Almere Stad (Weerwater) 
26 aug Harlingen (Industriehaven) 
24 sept Eindhoven (De Landsard) 

Voorlopige kalender  1989 

BIJEENKOMSTE N 
Consulavond Oost 
Consulavond Zuid 
Consulavond Noordwest 
Sluitingsdiner 

NACHTTOCHTEN 
Noordwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
Zuidwest-Nederland 

RENDEZVOUS 
Oost-Nederland 
Noord-Nederland 
Noordwest-Nederland 
Zuidwest-Nederland 

WEDSTRIJDEN 
Zuiderzeewedstrijd 

TOERTOCHTEN 
Waddentocht 
Vlootdagentocht 
Saar-Maintocht 
België-Vlaanderentocht 
Zeelandtocht 
Bridgetocht 
Antwerpen-Mosselentocht 
IJsselmeertocht 
Noordhollandtocht/Najaarstocht 
Rijn-Moezel-Wijntocht 

11 november 
18 november 
9 december 
21 oktober 

9 september 
15 september 
16 september 
23 september 
22 september 

19 augustus 
26 augustus 
9 september 

23 september 

2 september 

22 juni-1 juH 
24 juni-7 juli 

30 juni-4 augustus 
10-31 augustus 

22 juli-5 augustus 
19-26 augustus 
24-27 augustus 
1-2 september 

16-23 september 
22 Sept.-12 okt. 

VAREN MET GEHANDICAPTE N 
Midden Nederland Braassem 
Noord Nederland Grouw en Omstreken 
Midden Nederland Randmeren 

3 juni 
? sept. 
? sept. 

Schi p verkocht ? 

Verwijder van de spiegel de initialen 
van de KNMC en neem 

uw KNMC-vlag en -wimpel mee. 

Bijlage bij Motorboot - juni 1989 


