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Niemand kan zo d w f | 9 ^ ^ ^ als 'n Boston Whaler. • Om 'n Boston Whaler echt ' 
goed te kunnen beoordelen moei 
u op zee zijn. Staande aan de 
""ing, "oog in oog" met een aan 

inde, metershoge golf. 
Pas dan ervaart u iets waar 

ipvarenden van een andere 
t naar snakken als zij dwar; 

, ie golven liggen: stabiliteit 

lerniii  ioornicts 'u xachlsmans bes 

. \ 

Z'n monumentale stabil 
dkt de Boston Whaler aan 

meesterlijk ontworpen V-ron 
Maar ook op z'n vaareigenschâ 
oen, z'n robuuste konstruktie en 

unieke schuimvulling kunt uj 
ust alle superlatieven loslater 
t voor niets is 'n Boston 
laler - is élke Boston Whaler -

"absoluut onzinkbaar. 
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Oude Haagseweg 47, 
1066 BV Amsterdam. 
Telefoon: (020) 151508. 
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WIJ hebben al eerder geconstateerd 
(zie de Motorboot van mei en juni 
1985) dat er in Zuid-Holland een 
raar soort heksenjacht tegen kajuit-
boten op gang IS gebracht Die is 
heel simpel en begrijpelijk begon-
nen als een provinciaal beleid om 
woonarken weg te krijgen uit de 
landelijke gebieden Dat is een ver-
klaarbaar streven, ware het met 
dat de provincie het begrip woon-
schip dermate ruim heeft geformu-
leerd dat alle kajuitboten eronder 
vallen. Alleen de richtlijn aan de 
ambtenaren van de provincie die de 
woonschepen moesten opsporen 
(die luidde dat ze moesten kijken 
naar arken en omgebouwde klip-
pers, tjalken en dergelijke) behoed-
de de gemiddelde watersporter er-
voor dat zijn boot als woonschip 
zou worden aangemerkt. 
Nu IS het zover dat in Zuid-Hol-
land de heksenjacht tot alle kajuit-
boten IS uitgebreid. Zie het artikel 
elders in dit nummer. Kajuitboten 
mogen nergens meer liggen op de 
Zuidhollandse wateren. Ze moeten 
blijven varen. Wie voor anker gaal 
of aanlegt is strafbaar en riskeert 2 
maanden cel. 

Je mag alleen aanleggen in het wa-
tersportseizoen en dan nog hooguit 
voor drie dagen en op veel plaatsen 
zelfs voor hooguit 4 uur. En dat 
geldt met alleen voor poldersloten, 
maar ook voor het Haringvliet en 

het Zuidhollandse deel van de Gre-
velingen Je mag alleen aanleggen 
bij officiële steigers of in jachtha-
vens (zoals de paradijselijke Zé-
lande portmarina, of iets derge-
lijks) . 
De provincie is nogal trots op die 
maatregel die een gevolg is van het 
samenvoegen van een aantal veror-
deningen (waaronder de woonsche-
penverordemng) tot één nieuwe. 
'Zuid-Holland', zo juicht de pro-
vincie in een persbericht, 'heeft als 
eerste provincie in de randstad een 
sluitende regeling voor recreatie en 
natuur op en rond het water'. 
Je mag je afvragen of de provincie 
dergelijke verstrekkende besluiten 
mag nemen en of die rechtsgeldig 
Zijn. We denken dat Leiden in last 
zou zijn als de provincie auto 's zou 
verbieden ergens stil te staan. 
Waarom wordt een dergelijke onre-
delijke eis aan de watersport ge-
steld? Uiteraard wordt het milieu 
er weer met de haren bijgesleept. 
Deze keer lijkt de redenering dat 
een stilstaande motor slechter voor 
het milieu is dan een draaiende. 

Het IS een volstrekt onaanvaardba-
re regeling, die voor de toervaart 
frustrerend en voor de staatsburger 
beledigend is. Er spreekt een min-
achting voor de burger uit, die we in 
ons land nog niet eerder hebben 
meegemaakt. 

In het volgend e numme r onde r meer: 

• Proefvaar t BIrchwoo d TS-39 

• Boegschroe f voo r groter e boo t 

• Redder s fusere n 

• Beter e voorzieninge n lang s Frans e kanale n 
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SNELGEMAKKELIJ K EN DISCREETj^ 
GELD LENEN: VOOR BIJVOORBEELi r 
EEN NJEUWE BOOT ^^ 

trouwbare partner te zijn als het om geld 
gaat In twaalt jaar groeide Frisia uit tot een 
bedrijf met ruim 100 medewerkers verspreid 
over 6 regio kantoren om u adequaat van 
dienst te kannen zijn en optimale service te 
kunnen verlenen Dat hebben tienduizenden 
cliënten inmiddels in de praktijk ervaren 

FRISIA STAAT VOOR GEMAKKELIJ K 
Geld lenen kan een zaak van een simpel tele 
toontje zijn of van eenvoudig even de bon op 
sturen Aan de hand van uw informatie geven 
wij u direct een financieel advies en beschikt u 
desgewenst binnen een dag over contant geld 

FRISIA STAAT VOOR SNEL 
Als u snel geld nodig heeft bent u bij Frisia 
aan het juiste adres Met kantoren verspreid 
over het gehele lanc Kan het geld binnen een 
dag m uw bezit zijn via deze kantoren kunt u 
uw lening regelen Desgewenst brengen onze 
buitendienstmedewerkers het geld bij u thuis 

BOOTLENINGEN 
(geen taxatiekosten, 

netto 
in handen 

f 15 000 
f 20 000 
f 25 000 
/ 30 000 
1 40 000 
f 50 000 

effectieve 
laarrente 

13 4% 
13 4% 
13 4% 
13 4% 
13 4% 
13 3% 

geen afsluitprovisie) 

120 mnd 
term bedrag 

f 221 
/ 294 
f 368 
f AAI 
f 589 
f 734 

180 mnd 
term bedrag 

f 186 
f 248 
f 310 
f 373 
/ 497 
f 619 

FRISIA STAAT VOOR DISCREET 
Geld lenen is een persoonlijke zaak 
Daarom informeert Frisia met bij uw werkgever 
en vindt er geen kredietonderzoek bij u thuis 
plaats Uw aanvraag kan dus eenvoudig telefo 
nisch worden besproken of op simpele wijze 
schriftelijk worden behandeld waarbij discretie 
hoog in het Frisia vaandel staat 

FRISIA STAAT VOOR U OPEN 
Van half negen s morgens tot negen uur 
s avonds staan onze kantoren voor u open 

En s zaterdags ook nog van negen tot vier 
uur Omdat geldzaken nu eenmaal om een 
snelle afhandeling vragen 

FRISIA STAAT VOOR U KLAAR 
Pak de telefoon als u snel geld nodig hebt of 
stuur de bon op als u dat gemakkelijker vindt 
(een postzegel is met nodig) 

SCHEEPSHYPOTHEKEN 
(aeen taxatiekosten, aeen afsluitorovisie) 
>̂  

netto 
in handen 

/ 60 000 
\f 80 000 
f 100 000 
f 250 000 

effectieve 
laarrente 

12 0% 
12 0% 
12 0% 
12 0% 

" 
120 mnd. 

term bedrag 

f 839 
f 1 119 
f 1 399 
f 3 498 

180 mnd 
term bedrag 

f 696 
f 928 
f 1 160 
f 2 902 

I K WI L HE T VOLGENDE BEDRAG LENEN: 
D f 10 000,- D f 35 000,-
D f 20 000,- D f 40 000 -
D / 30 000,- D f 45 000 •  

Ik wens terug te betalen f 

Dhr /mevr 

Adres 

D f 50 000,-
D f 55 000,-
D f 60 000,-

fGEMAKKEUJK-GELD-BON i 

ï 
I 
I 
I 
I 

D f 65 000,- D f 80 000,- D MOO 000 
D f 70 000,- D f 85 000 - D ^ 250 000 
n f 75 000,- D f 90 000,- D f 

p mnd Tel nr 

Geb datum 

Beroep 

Postcode _ 

Woonplaats 

Netto inkomen 

Deze bon invullen uitknippen en opsturen 
in gesloten enveloppe zonder postzegel naar • in gesloten enveloppe zonder po 

Antwoordnr . 2510, 1620 XG Wognu m 
U ontvangt dan een offerte 

Tarieven V a en m 1 v 1-12-1990 Tariefwijz voorbeh 

• 100% financiering mogelijk 

• bestaande leningen geen bezwaar 

• vlotte en discrete behandeling 

• rente fiscaal aftrekbaar 

• meestal kwijtscfielding bij overlijden 

• andere looptijden en fiogere bedr mog 

• voorfinancienng tijdens aanbouw mogelijk 

• doorlopende geldleningen in alle vormen 

• meeverhuizen hypotheek mogelijk 

• boetevrije aflossing mogelijk 

SNELGELD-NUMMER 

02297-6161 
FRISIA __ 
FINANCIERINGEN -^ 

Kerkstraat 70, 1687 AS Wognu m 

a^ewccK ̂ oediH, ^^JM{ 



HISWASTANDNR. W-148-149-149A 

W.H.DEN OUDEN 

rnmmBTi^ 
DAAR ZIT U GOED MEE 

- * ï - - _ , ^ ^ ; ^ j 

Breedte: 46cm 
Diepte : 39 cm 
Hoogte: 48 cm 

AlleVETUSboot-
stoelen kunnen naar 
voren en naar achte-
ren sdiuhren , 360° 
draaibaa r en voor-
zien van een flens pas-
send op alle stoelpoten 
hieronder afgebeeld 

:<-^'''t'M'^ : 
Breedte: 45cm 
Diepte : 39 cm 
Hoogte; 45 cm 

• «̂ 

zonder a r m - ^ 1 1 0 83 
leggers 

met arm-
leggers 

03 zonde r arm-, 
legger s 497." met arm-

leggers 

Vaste 
stoelpoo t 
Verkrijgbaar in de 
hoogten: 43 cm, 
58 cm en 74 cm. Past 
op de flens van alle 
VETUS stuurstoelen. 

Verstelbar e 
stoelpoo t 
Verstelbaar in 
hoogte van 35 cm 
tot 58 cm. Past op 
de flens van alle 
VETUS stuurstoelen. 

Verstelbar e 
voetensteu n 

Past op alle vaste 
VETUS stoelpoten. Pn|ien zi|n ind BTW 

W.H.DEN OUDEN 

" ï ï W.H. DEN OUDEN N.V. 
FOKKERSTRAAT 571-3125BD SCHIEDAM-TEL-010-4377700 
TELEX: 23470 - TELEFAX. 0104152634 / 4153249 / 4372673 
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De legende Chris-Craft begon 
in 1874. In dat jaar verbaasde ene 
Christopher Columbus Smith de 
wereld met een ontwerp van wat het 
allereerste pleziervaartuig was. Tien 
jaar later deed hij het nog eens dun-
netjes over met de introduktie van de 
aUereerste motorboot En dat twee 
jaar voor Karl Benz de auto uitvond. 
Sinds dat begin is Chris-Craft in de 
wereld van de pleziervaart uitge-
groeid tot het meest vooraanstaande 
merk. Terwijl de drang tot perfektie 
tot op de dag van vandaag is gebleven. 

Het is dus niet zo vreemd dat 
eigenaren van de luxueuze Chris-
Craft boten bekend staan als ter zake 
kundigen, die buitengewoon hoge 
eisen stellen. En terecht 

Dankzij het ver doorgevoerde 
kwaliteitsniveau van de nieuwe gene-
ratie Chris-Craft boten, kan de water-
sporter op zee veilig vertrouwen op 
een groot motorvermogen, gekop-
peld aan navenante betrouwbaarheid 
en klasse. 

Maar haar reputatie dankt 
Chris-Craft niet alleen aan de toepas-
sing van eersteklas materialen en 
motoren. Ook het talent en vakman-
schap van haar ontwerpers, inge-
nieurs en werfpersoneel maken de 
Chris-Craft boten tot norm van de 
jaren '90. 

Elk afzonderlijk model is de ver-
wezenlijking van een droom. Een 
droom van recreatie- en vaargenot 
Een droom die Chris-Craft voor u 
laat uitkomen. Want Chris-Craft ver-
tegenwoordigt alle stijlen in varen. 
Dus ook de uwe. 

Chris-Craft neemt het voor-
touw in klasse en prestige op water-
sportgebied. Met onder andere een 
dealemet dat heel Europa bestrijkt 

CHRIS-CRAFT. 
VERANKERD IN TRADITIE, 
PRESTIGE EN INNOVATIE. 

Chris-y^raft heeft een reputatie 
op watersportgebied die alle soorten 

van vaarplezier garandeert. 

o Chris-Craft is een gedeponeerd handelsmerk van Chris-Craft Industries, Inc. 
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• U zoekt het avontuur en 
Chns Craft laat het u beleven 
Gemet van de stijl en klasse 
gekoppeld aan 
hypermodem technisch vernuft 

• Van de onverschrokken Sea Hawk! 90 tot de veel zijdige 
Commander 422 bieden de Chns Craft msboten kwaliteit en 
prestaties die ongekend zijn 

< Chns Craft boten zijn ware pleziervaartuigen 
Vernieuwend op inteneurgebied en met een indeling die een 
gevoel van vnjheid creëert Ze zijn volledig afgestemd op 
de levensstijl van de jaren 90 

• Welkom aan boord van een nieuw tijdperk In 
imbmatie met de OMC technologie stelt de vormgeving van 

( lins Craft m de wereU van de plezier vaart de norm 

En met een garantiepakket waarin 5 
jaar rompgarantie Kortom, niets kan 
uw vaarplezier bederven. Die ver-
plichting heeft Chns-Craft zichzelf 
opgelegd. 

Er zijn nog meer redenen om 
voor een Chns-Craft boot te kiezen. 
Ontdek dat zelf door contact op te 
nemen met de importeur van Chns-
Craft in Nederland, Dnessen B.V 
Een proefvaart laat u kennis maken 
met de bijzondere klasse van Chns-
Craft Ook IS er dokumentatie 
beschikbaar met het gehele Chns-
Craft gamma dat bestaat uit sport-
boten, motorjachten, cmisers en vis-
beten 

Wacht niet langer maar pak ook 
het voortouw. 

importeur voor Nederland: 

SNELVARENDE KOMFORTABEL E BOTEN 
IS EEN SPECIALITEIT GEWORDEN VAN 

EWÎ DRIESSENBV 
Oude Haagseweg 47 1066 BV Amsterdam 

tel 020 - 15 15 08 

HISWA STANDNR. A-401 

Vaart u een nieuw tijdperk binnen 
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Voor het grootst e assortimen t zelfbouw-accessoire s tegen de 
laagste prijzen , moet u bij DE WIT in Schijnde l zijn! 

Thermisch 

fclW»'  Thermisch 
Nu 

Diverse Kleuren 

beveiligd „M^^^^ 

 ̂ELEcim ^ rooi ^~^-l^ 
i OB enter ' « . / 

RVS InW card H CQ 

STANDHUMMERVI151 

E) 
IMPORT-EXPORT-GROOTHANDEL 

Rooisewe g 22,5481 SJ Schijndel . 
Tel 04104-93800, fax 04104-78568 

"DRIESSEN BOAT AGENCY" 
Een onderdeel van E.W.E§]DRiESSENBjy i 
biedt o.a. te koop aan: 

GRAND BANKS 42 1979 f 335.000, 
TIARA 3600 OPEN 1989 / 425.000, 
DRACO 2700 STERLING . .1988 M 68.000, 
NIMBUS 3003 1988 f 159.000, 
SCAND 29 BALTIC 1985 f 140.000, 
SCAND TROPIC 1989 / 128.000, 
DRACO 2500 TWIN CAB .. .1987 f 95.000, 
FOUR WINNS 245 VISTA 1988 f 89.000, 
WINDY 23 FUN CAB 1986 f 65.000, 
BOSTON WHALER 20 REV . ..1986 f 55.000, 
BOSTON WHALER 17 MONT 1988 f 39.500, 
BOSTON WHALER 15 SPORT 1987 f 25.500, 
BOSTON WHALER 13 S.SPORT 1989 f 17.500, 

Met nog  meerdere  occasions  kunt 
u ons  vinden  op de 

Oude Haagseweg  47, 1066 BV Amsterdam. 
Belt  U even met  020-151508, 

of  faxen  176784. 

WH DEN OUDEN > R 

DE VRIES+wmüms 
E E N STERK T E A M ! 

DE VRIES BREUKELEN 
DE OFFICIËLE Ü B f t r s INSTALLA -
TEUR VOOR MIDDEN NEDERLAND 

WH DEN OUDEN OUDEN^ ® 

DE VRIES. SCHEENDUK 15/1, 3621 VC BREUKELEN, HOLLAND 
TELEFOON 03462-61551/66291, FAX 03462-62820 
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CHAPARRAL 2550 SX 

MW 

Het beste is nu nog beter bij Pijl 
I Watersport. In de showrooms in 
Nieuw-Loosdrecht vindt u een ver-

bazingwekkende selectie van op-
windende boten. Stuk voor stuk be-
taalbare topprodukten: flitsende racers 
maar ook comfortabele gezinsboten. Pijl > 
Watersport vindt goed niet goed genoeg. 
Kom een uurtje genieten van het beste dat de 
sportbootindustrie te bieden heeft. U profiteert 
van onze ervaring, al 25 iaorl 

IBII(!JJIRWi6SNni(R^B[@lü n 

CHAPARRAL 
^2150 SX 

^ 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 1 7 - 2 2 0 , 1231 KV Nieuw-Loosdrecfit (Boomhoek). 
Telefoon 0 2 1 5 8 • 2 1 6 3 8 , Telefax 0 2 1 5 8 - 2 6 7 9 3 . 

Watertoerisme in 
België 

Vaarbewijs niet 
noodzakelijk!!! 

verhuurt kompleet uitgeruste 
motorjachten, in België. 

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

Iets om te doen!!!!! 

(j[>{jm  li9ateA^u5â  4©Mcu[; 
VOORINFORMATIE: 

Tel. 09.32 50/384529 
Fax 09.32 50/384629 

Adres: 
Green Waterway Holidays 
Oudstrijderslaan 5 
8200 BRUGGE 

Agent voor  Nederland: 
Scandinavian Boat Trading BV 
Postbus 185-2100 AD Heemstede 
Tel. 06-52106060 MOBILE 
Fax. 02507-20121 

KENMERKEN 
Een transporteerbare 
kruiser met veel comfort: de 
privacy en de bergruimte 
van een cuddykajuit; zachte 
beklede boegkussens die 
verwijderd kunnen worden 
om licht in de kajuit binnen 
te laten, gangboord om 
makkelijk op de boeg te 
kunnen komen. 
Echt waar voor uw geld. 

INGEBOUWDE ZWEMPLATFORMS 
Twee prima plaatsen voor zonnebaden 
en dicht bij het water om een duik te 
kunnen nemen. Een roestvrij stalen 
zwemtrap is ook standaard. 

SPECIFICATIES 
Tot. lengte: 5,64 m 
Grootste breedte: 2,34 m 
Brandstoftank: 87 I 
Gewicht: 851 kg m/motor 
Ook andere typen voorr. 

JACHTHAVE N POELGEEST OEGSTGEEST 
Haarl. trekvaart 15-16a vlakbij TV mast tel. 071-176 176 
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ARIE DE BOOM 
M A R I N E 

Het Onkrsckid op k Hiswa 
Hoe hoger uw wensen, hoe groter de kans dat u bij 

Arie de Boom aan/egt. Daar vindt u 's werelds meest 

exclusieve motorboten. Falrl/ne, Formula, Glastron en 

Sea Ray. Sierlijke krachtpatsers, waarmee u iedereen 

het nakijken geeft. De bolides van de watersport, voor-

behouden aan een uiterst kleine kring bestuurders. 

Topmerken met alle denkbare comfort aan boord. 

Waarbij tot in de kleinste details blijkt dat perfectie dus 

toch haalbaar is. Arie de Boom is officieel importeur. 

En voegt aan de beste merken uiteraard ook de beste 

service toe. Wilt u daar alles van v/eten, dan komt u naar 

de HISWA. Of naar Loosdrecht, waar u de hele collectie 

kunt bewonderen. Mocht u opteren voor een jong, ge-

bruikt schip dan doet u ook goede zaken met Arie de 

Boom, die Europees jachtmakelaar is in dit segment. 

Durft u 't aan, een nadere kennismaking...? 

Arie  de Boom  Marine  B. V. Oud-Loosdrechtsedijk 163, 

Oud-Loosdrecht. Telefoon (02158) 24514. 

IIIÊHURUnE \ i FORMULA 

C S J L K S T R O N SÖUT^.. 



NIMBUS 3400 EUROPA 
LENGTE lo OO MTR BREEDTE 350 MTR 

WATERVERPLAATSING 6O00 KGS MOTORISERING 

2 X VOLVO PENTA TAMO 41 M A X SNEL-
HEID /+ 27 KNOPEN 

GEÏNTEGREERDE PANTR Y IN KUI P M E T INBOUWKOE L 

KAST DUBBELE SPOELBAK K00KT0ESTEL EN OVEN AL 

LES AFGEWERKT MET DE TYPISCHE NIMBUS KWALITEIT 

Een 
uitgekiend 

concept 
De nieuwe NIMBUS 3400 EUROPA is 
misschien wel het best uitgedachte ontwerp 
van alle Nimbus boten. 
De "DIVINYCELL " sandwich constructie van 
de romp zorgt voor een perfecte geluids- en 
warmte isolatie en maakt de romp licht en zeer 
sterk! De verfijnde afwerking met de beste 
materialen maakt een NIMBUS tot een 
fantastisch bezit De kwaliteit en vaar-
eigenschappen van NIMBUS zijn ongeëve-
naard in zijn klasse en kunnen ook voor u vele 
genoeglijke uren op het water betekenen. 
U bent van harte welkom om binnenkort ook 
persoonlijk eens kennis te komen maken met 
de NIMBUS 3400 EUROPA of een van de 
andere 14 NIMBUS modellen bij 
E W. DRIESSEN B V 

:z::iC 7 w»»':») 

EEN UNIEKE OPLOSSING DIRECTE TOEGANG VANAF HET 

ZWEMPLATFORM NAAR DE ACHTERKAJUIT EN 

GEMAKKELIJKE TOEGANG VANAF DE STEIGER 

EW^: 3 DRIESSEN BV OUDE HAAGSEWEG 47 
TEL. 020-151508 

1066 BV AMSTERDAM 
FAX. 020-176784 

H I S W A STAPOD 

MOTORBOOT - maart 1991 9 



HISWA STANDNR. B-380 

:szï 
*> 

HENK, IK HAD JE NOG ZO GEZEGD 
DAT JE BETER UIT WAS MET EEN 
VERWARMING VAN GIMEG ! , ^  — ^ 

J , ) 
JA SCHAT JE, 
MORGEN 
VRAAG IK 
METEEN DIE 
KATALOGUS 
AAN... 

KATALOGUS : U kunt onze gratis katalogus - met 1001 artikelen en accessoires - aanvragen. 
Stuur ons vw naam en adres en sluit f 2,50 aan postzegels (portokosten) bij. 

GIMEG B.V. Postbu s 6 5 , 3 4 5 4 Z H DE MEERN KONSUMENTENTELEFOONO3406 63357VAN is.oo 17.00UUR • Crumatic-e 

HISWA STANDNR. E-271 

mfÈsff^ 

MET DE STUURMAAT VAN HET JAAR 
VAART U HEEL PLEZIERIG 

Robertson  weet exact waar u heen wilt. De 6 keer bekroonde "Auto-

pilot van het Jaar" staat al jaren nummer 1 in de wereld van (solo)zeilers 

en beroepsvaart. Aansluitmogelijkheden op wind-, kompas en snel-

heidsmeters van VDO, Stowe, B&G, Silva, Danaplus, Datamarine, 

Signet, etc. Scherpe prijzen en deskundige inbouw bij dealers in 

Nederland en België. Meer informatie bij importeur: 

BENNEX 
nfntbf  of  Uf BIRD GROUP 

BENNEX HOLLAND  B.V. 
Edisonweg 10, 3208 KB Spijkenisse. 
Telefoon (01880) 12544 
Fax nr (01880) 26688 

10 IVIOTORBOOT - maart 1991 



HISWASTANDNR . Z-108 

. PRIMEUR 
VOOR 

.NEDERLAND" LliLzllC^ 
BOATS 

Leverancie r van zeer complet e 
sportboten , trimaranbote n en dIep-V 
boten . 
Geschik t voor alle doeleinde n 
zowel voor touren , visse n als waterskië n 
Keuze uit meer dan 22 modelle n 
Off. dealer van 
Yamaha b.b.m . 

Type Hermes, afm. 5.75x2.30 m. 
Motorverm. max. 200 pk 

Importeur : 

Hella s Waterspor t 
Aalsmeerderdij k 630 
1435 BW RIJSENHOUT (bij Aalsmeer ) 
Tel. 02977-20764 - Fax 02977-20535 

HISWASTANDNR. W-168 

PRIMEUR VOOR NEDERLAND 

VOOR DE VEELEISENDE SNELLE WATERSPORTER 

5^ 

TYPE 222 SPECTRA XL afm. 6.80x2.50 m. 

TYPE 290 ENTICER FX afm. 8.90 x 2.60 m 

, AL 30 JAAR DE GROOTSTE IN NEDERLAND! 

li l ^ = 3 
HOLLkN D SPORT BQ/1T CENTRE 

/1MSTERD/1M 
1095 KG Amsterda m * Zuiderzeewe g 2 * Tel 020-947527 ' Telefax 020-6684549 

Ringwe g Amsterda m Oost/Noor d afsla g S-114/Zeebur g 

TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM 

FAVORITE SUPERIEUR 54 Exclusivitei t en Comfor t In de nieuw e Favorit e 
Superieu r tekene n de klass e van Jachtwer f 
Mulder . 
Standaarduitvoering met teak-dek, 2 x 200-pk-
motoren, generator, hydr. boegschroef. 

lengte 16.50 m 
breedte 4.65 m wi j bouwen 
diepgang 1.30 m tot 20 m. 

MULDER 
Frans Hals Plantsoen 6 - 2251 XJ Voorschoten 

Telefoo n 071-612325 (of 613924) 

MOTORBOOT - maart 1991 11 



HISWA STANDNR. E-262 

Jeanneau 
MOTORBOTEN PROGRAMMA 90/91 

YARDING (y) YACHT YARDING YACHT is een luxe serie cabin-cruisers die voortkomen 
uit de samenwerking van JEANNEAU met FERRETTI. 

^ -
Gap Camarat 510 
Gap Camarat 575 

Gap Gamarat 6^5 

Yardins Yacht 27 
VARDING > VACHT ^ , . » , , , ^ , 

Varding Vacht 34 

Varding Vacht 36 
Varding Vacht 42 

Jeanneau 
'ü^  neiferia/nfö.¥. 

y EERPOLDER 53 
2i61 KZ VARMOSD 
TEL (0)1^11 1920i 



sikken s 

De watersporter die z'n 

schip altijd de beste 

bescherming gunt , zal 

zeker belang hechten 

Yach tpa in t s aan hetgeen Sikkens 
Yachtpaints voor hem kan betekenen. Het ge-

beurt tenslotte niet vaak dat het begrip kwaliteit 

zo grondig gestalte krijgt. Krasvastheid, duur-

zaamheid en kleurbehoud van onze kleurlakken 

zijn zonder meer maatgevend. Onze blanke jacht-

lakken bezitten voldoende elasticiteit om uw 

schip ook onder de allerzwaarste omstandighe-

den te beschermen. En - voor wie ons kent zal dit 

overigens geen verrassing zijn - uiteenlopende 

zaken als applikatiegemak en overzichtelijkheid 

van het assortiment zijn geen moment vergeten. 

Ook onder de waterlijn garandeert 

Toch een geluk 
'dat zo'n 70% va^ de aarde 

bedekt is mèt water. 
Sikkens Yachtpaints met 3 nieuwe Antifoulingsin 

alle opzichten een goede vaart. Daarbij introdu-

ceerden wij als eerste een hoogwaardige, koper-

vrije Antifouling. Met als extra voordeel een zo 

gering mogelijke belasting van ons milieu. Maar 

misschien doen wij er beter aan om onze kwali-

teiten voor zichzelf te laten spreken. Opdat u zelf 

ervaart dat Sikkens Yachtpaints als Nederlands 

kwaliteitsprodukt u èn uw schip alles biedt wat 

nodig is. En terwijl u deze zomer geniet van uw 

schip, realiseert u zich dat zoveel zekerheid in 

een waterrijke wereld als de onze gerust een 

geluk mag heten. 

5il<l«n 5 sikken s 

Super IGIOSS 
JMhtta k i J»ch*e k 
Êmad pou T yacht s Y»clw O^ 

0,75i 

Interio r Varn 

0,75 Lc 

' ' " ^ T ^ 

Een reden om voor 
Sikkens Yachtpaints te kiezen. 

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met uw Sikkens Yachtpaints - dealer of bel Sikkens Yachtpaints; telefoonnummer 01711- 82305 

HISWA STANDNR. O-703 

MOTORBOOT - maart 1991 13 



JACHT- EN SCHEEPSBOUW "DE ALM " 
bouw t in staal : "ALMTRAWLERS " - "ALMKRUISERS "  - "ALMKOTTERS " 

r ^ - 1 
'ALMTRAWLER  13.00 A.D. 

SOLIDE BOUW - PERFEKTE VAAREIGENSCHAPPE N 

"JACHT - en SCHEEPSBOUW DE ALM" 
01834-1759 • .niMi:itMPin.nuiiduvjdJi.iii « 01835-3196 

HISWA STANDNR. S-20 

mBRyUNER 

BnyuNER 
B V H O V I M E X U I T D A M 

NEDERLAND 
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Tot ziens aan 
de Rivièr a 

Schepen op vwelen 
Geen bedrijf in Nederland kan bogen op zulk een 
ervaring in het transporteren over de weg van jachten. 
Zeilschepen en motorjachten van elk formaat koersen 
op de speciale diepladers van Van de Wetering, de 
Internationale Boottransporteurs uit Loosdrecht naar 
elke denkbare haven in Europa en zelfs daarbuiten. 
Aan het stuurwiel mannen, die thuis zijn in Europa, 
mannen die weten dat zij een kostbare lading ver-
voeren, die piekfijn en onbeschadigd moet worden 
afgeleverd in de haven van bestemming. 12 Imposante 
trucks-met-diepladerzijn continu op de weg. Ze leveren 
het constante bewijs: 
VAN DE WETERING - DE PROFESSIONALS -
THUIS IN HEEL EUROPA 

Varen in de Adria of Middellandse Zee. Onbereikbaar? 
Van de Wetering maakt graag het rekensommetje voor 
u. wekenlang mét bemanning onderweg naar het 
favoriete vakantiewater in de zon óf in één dag veilig 
per Van de Wetering combinatie naar het vaarwater 
van uw dromen. Het optelsommetje valt verrassend uit: 
in het voordeel van uw 
boottransport-professional; 
VAN DE WETERING .. 

'S*2 

Bestudee r de kaar t 
van Europ a maar 
eens , zoek het 
vaarwate r van uw 
drome n op en 
ontde k de 
verrassend e 
mogelijkhede n 
van een veili g 
boottransport-op -
wiele n met 
Van de Weterin g -
de Professionals . 

Van de Wetering 
INTERNATIONAL E 
BOOTTRANSPORTE N 
Tjalk 2, Postbus 85 
1230 AB Loosdrecht 
telefoon: 02158 - 23862 of 25550 
telefax 02158-26224 
telex 73407 weter nl 

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

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

Alles over technautic scheepsramen en over zo'n 700 
andere interessante technische watersportartikelen 
voor zeilers en motorbootvaarders vindt u in onze 110 
pagina's dikke kleurenkatalogus. Vraag 'm even 
aan met onderstaande coupon, wij vragen slechts 
f 10,- bijdrage aan porto en admin. kosten. 
De katalogus zélf met uitgebreide omschrijvingen -
kost u dus niets ! 

technauti c bv wormen/eer telefoon 075-21 21 50 

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

Naam 

Straat 

Postcode/Plaats 
Bon in open envelop opsturen naar technautic, Antwoordnr 38, 
1520 WB Wormerveer Een postzegel plakken hoeft niet 

HISWA STANDNR. B-354 
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HISWA STANDNR. E-286 

Een boek om te 
hebben... Het 

Lankhorst/Taselaar 
Bootboek, editie '9/-'92.' 

Een superdik boek 
boordevol tips en artikelen voor 

de fervente vi/atersporter. Alleen 
tijdens de HISWA voor een dun 

prijsje: slechts één tientje (normaal 
f 17,50). Het ligt voor u klaar op stand 

E 286/N 604. Bestellen kan ook met de 
onderstaande bon. Deze nieuwe editie 

wordt dan zo spoedig mogelijk bij u 
thuisbezorgd. Reserveer nu uw exemplaar 

Lankhorst/Taselaar: dat spreekt boekdelen. É 

BON 
Zeker weten. Ik ontvang graag het Lankhorst/Taselaar Bootboek '91 -'92 
voor I tientje + f 7,50 portokosten Dit aanbod geldt tot eind maart 1991 
Stuur deze bon in een open envelop (zonder postzegel) naar 
Lankhorst/Taselaar antwoordnummer 502, 8200 VB Lelystad -cJ^t^^ -« 
Stuur een bank- of girocheque ter waarde van f 17,50 mee. \ > ^ (>*Q>i^ 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

LANKHORST/TASELAAR BV POSTBUS 502.8200 AM LELYSTAD TEL 03200-74611 FAX 03200-3 02 09 
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HISWASTANDNR . E-253 

INVADER 177 Ban 

s^mm^ 
HISWA STANDNR. E-252 

wm 
Het beste is nu nog beter bij Pijl Watersport. 
In de showrooms in Nieuw-Loosdrecht vindt 

u een verbozingwekkende selectie 
van opwindende boten. Stuk voor"—-T 7^ 

stuk betaalbare topprodukten: \ ^ 
flitsende racers maar ook com- i^-* " 
fortabele gezinsboten. Pijl Water-
sport vindt goed niet goed genoeg. 
Kom een uurtje genieten van het beste 
dat de sportbootindustrie te bieden heeft. 
U profiteert van onze ervaring, al 25 jaar! 

INVADER 
265 Elan Aft Cabin 

Nieuv^-Loosdrechtsedijk 2 1 7 - 2 2 0 , 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek). 
Telefoon 0 2 1 5 8 - 21 6 3 8 , Telefax 0 2 1 5 8 - 2 6 7 9 3 . 

WAAROM  WHITBREAD-SCHIPPER 
DIRK NAUTA 
ZIJN EIGEN SCHEPEN 
BIJ KUIPER VERZEKERT 

,M onderstaande bon m« IK ^°'^\J^^„  ̂ Nauta 

^ees verstandig en vu» ^ . . . ^ - ^ ^ X l 

Voor verzekeringen op maat 

K KUIPER VERZEKERINGE N 
Hoofdkantoor 8440 AC Heerenveen Postbus 116 Breedpad21 

Tel 05130-20202 Telefax 05130 - 23742 

"  "  • • • • •  

Doet u mij een geheel vrijblijvende offerte voor een Topp 

Merk boot 

Bouwjaar 

Merk motor 

J inbouw-

J benzine 

Ligplaats 

3aanhang-

• diesel 

Nieuwwaarde hfl 

Q hekmotor 

Type 

Lengte 

Aantal PK's 

Land 

Dagwaarde hfl 

Naam: 

Adres : 

Postkode/Plaats 

Telefoon (prive) 

(zaak) 
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It is goin g to be a HOT SUI\/II\/IER 

Samen met Beekma n kun t u het komen d seizoe n weer extr a 
zonni g tegemoe t treden . 
Zo kome n er naas t de succesvolle , vori g jaar , geïntroduceerd e 
Ultr a 460 di t jaar de Ultr a 4.30 en de Sprint . 
Ook van Larso n di t komen d jaar weer veel nieuws , waaronde r de 
spectaculair e moder n gelijnd e Senza 190 LX met zijn V8 moto r 
een lus t voo r het oog . 

U bent  van harte 
welkom  deze en 
andere  nieuwe 
modellen  in  onze 
showroom  of  op 
de Hiswa 
stand  Z114 
te bezichtigen. 

[BiEsma/^ss 
Kloetingsewe g 5 
4462 AT Goes 
Hollan d 
Tel. 01100-27383 

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

ZELFBOUWPAKKEHE N 
zelf een casco te lassen! 

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

Bijv. VLETTEN 

V-^sB^  \m4^f^ 
BC 8,50 X 2,90 MV BC 10,50 x 3,75 MV 

Of MOTORKRUISERS Keus uit 22 
motorjachten 
tot 20 m. 

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

DE GROOT BEACH-CRAF T B.V 
BOATING AND ENGINEERING DEVELOPMENT 

Riinstraat 12 - Postbus 114 - 4190 CC GeWemialsen - Hol^nd • l i l 31 -3455/71766 - Telex 26401 intx nl 

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

HISWA STANDNR. W-160 

GEWOON GELADEN...  OF 
MET VICTRON ENERGIE ? 

.'ter: 

f!/. 
'¥^ rf' 

Al 

-^€ -
Victro n Energi e akkulader s zorgen 
dankzij de unieke "equalize & float"-
iaad-technlek voor een 100 % 

geladen akku, die aanzienlijk langer meegaat. 
' Deze laders hebben een aansluiting voor 
een temperatuursensor, noodzakelijk bij 

dichte gel-akku's. De speciaal voor maritieme toepas-
sing ontworpen Pallas- (voor 12 Volt akku's) en Skylla-
laders (voor 24 Volt akku's), zorgen ervoor dat 
u geen omkijken meer heeft naar UVK ^.,9 
akku's, zelfs in de winter met. 

boo t electr o 

Stuur de bon m gefrankeerd e 
envelop aan ASA Boot Electro, 
Postbus 199,3620 AD Breukelen 
Tel. 03462-65514 

ENERGIEBON 
Stuur mij informati e over de akkulader s van Victro n Energie . 

Naam 

Adres 

Postcode/vwxmpiaat s 

SPORTBOTEN 

KAJUITBOTE N 

SKIBOTEN 

VISBOTEN 

ALLE MODELLEN 
RUIMSCHOOTS VOORRADIG. 

Levertiaa r met Johnso n buiten -
boordmotore n of OMC Cobra 
Stem Drive . 

Eigen snell e senricedienste n 
voo r alle reparatie , sereice , 
onderhoud , bergin g enz. eoL aRYDS 
BUITENBOORDMOTOR NODIG??? 

GENERATOR NODIG??? 
STERN DRIVE NODIG ??? 

IEDER M E R K LEVERBAA R B I J UW TOTAALDEALER : 

BOUWMEESTER WATERSPORT BJV. 
Binrwndans 40, 
3373 AD Hardinxveld-Giessendam. 
Tel. 01846-15178/13432. Fax 11383. 

[ ^ 3 Marinus Spronklaan 53, 
vry^  4205 CG Gorinchem. 
Ü Ü Tel. 01830-25228. 
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M & M 
Marin e B.V. 

Ook al eens 
water  in  uw 
brandstoftank 
gehad? 

Gemakkelijk op te sporen 

met onze waterdetektor 

HISWA STANDNR. W-172 
Voor verdere informatie: 

M& M Marin e B.V. 
Rudonk 24 
4824 AJ BREDA 
tel. 076-41 7280 
faxnr . 076-418296 

NEDERLANDSE PREMIERE 

HISWA'91 EL'ROPAHAL 
STANDNR. B 362 (BALKON) uniek ! 

S-dimensional e 
s o n a r VAn̂ /nUMMINBIR D 

ONZE OMVORMERS HALEN UIT UW 
ACCU 220 VOLT.. 

Makkelijk in uw boot, caravan, tent, camper of uw 
auto. Overal kunt u boren, j i f l i B i koken, 

tv kijken, stofzuigen enz. 
Steek uw licht aan met 

een omvormer van 
Willis Electronics. 

vanaf: 
/20(h* 

HOE TE 
BESTELLEN 
ALS U NIET WEET WELKE 
OMVORMER VOOR U 
GESCHIKT IS, OF ALS U 
EEN ANDERE ZOEKT. BEL 
DAN TELEFONISCH 
BESTELLE N KAN OOK 

U KUNT OOK BESTELLE N 
MET DE BESTELBO N DIT 
KAN PER FAX OF PER 
POST EN NATUURLIJ K 
OOK AFHALE N IS 
MOGELIJK ' 

ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL 
18,5% BTW EN EEN 
BIJDRAG E IN DE 
VERZENDKOSTEN ELKE 
LEVERING IS ONDER 
REMBOURS ALS DE 
ZENDING NIET NAAR UW 
ZIN IS STUURT U DEZE 
(BINNEN 10 DAGEN) 
RETOUR EN BOEKEN WIJ 
PER OMGAANDE HET 
GELD AAN U TERUG 

U KUNT KIEZEN UIT: 
beste l no 
wsl 90 
wsl 91 
wsl 96 
wsl 12 

typ e 
dc/ac 
dc/ac 
dc/ac 
dc/d c 

vermogen ' pnjs ' 
12nBar220 v 150 va 200,= 
12 naar220 v 300 va 470,= 
24 naar 220v 750 va 1.096, = 
24 naar 12v 10 amp 40,= 

(afgebeeld  is  type  wsl  91) 

BESTELBO N 
NAAM 

ADRES 

WOONPLAAT S P08TK00E ,. 

BESTELNUMMER WSL MQ03 

HANDTEKENING 

U kun t tolefoniMsh  bestalto n (0513».37S4;. Ook kun t u 
d * onte r fax m (05133-4700) o( gswoo n M bon InvuM n 
en opsture n aan: Willi * Elaclranlct , Kefkawa l 59c, 
8401 CH QORREDUK 

Willi s Electronic s 
KERKEWAL 59C 8401 CH QORREDUK 

Tot op heden was het niet mogelijk, de on-
derwaterwereld via een LCD-scherm drie-
dimensionaal te bekijken. 

Daar heeft Humminbird nu verandering in 
gebracht met de 'Sonar 3-D', 

De visuele mogelijkheden zijn o.a,: 
• diepte-, breedte- en lengteaf-^zing. 
- het onder verschillende hoeken duidelijk 

afzoeken van de bodem, 
- het tijdens de vaart recht naar voren 

zenden, om onverwachte ondiepten tij-
dig waar te nemen. 

Daarnaast helpen diverse akoestische alarm-
functies om een extra oogje in het zeil te 
houden of scholen vis op te sporen, 

- High Visibility Super Twist 
LCD-scherm, 

- Bodemgesteldheid-indicator 
- instelbare 'zoom' 
- bottomlock en bodemalarm 
- digitaal datalog, 
- volledig waterdichte behuizing. 

Standaardbeeld 
Weergave 
vanuit 3/4 gradenhoek 

Peilbeeld 
Peiling van verborgen 
hoogteniveaus 

Reverse beeld 
Weergave van 
het achtediggende 
bodemscherm 

HÏIMMÏNRIR D 3-nïMRNSTONALR SONAR. 
NU VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR ! 

Importeur voor de Benelux: 

Postbus 220 
1520 AE Wormerveer, Holland . 
Telefoon (075) 218021 Fax |075) 215450 

HISWA STANDNR. B-362 
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HISWA STANDNR. W-167 

\Het krachtige  antwoord 
op paardenkracht 

SOEPEL 
KRACHTIG 
BETROUWBAA R 
ONDERHOUDSARM 
FORD SABRE LEHMAN 
66 k W - 3 1 6 kW 
(90 pk - 430 pk) 

LBBMIÊ  POWER 

Bel of schrijf voor meer informatie of dealerlijst naar: 

NEDALO BV 
Industrieweg 4, 1422 AJ Uithoorn, 
Telefoon 02975-63851, Fax 02975-65440, Telex 18571. 

SUPERIEUR IN INTERIEUR 
Van der Meijden is hét toonaan-

gevende bedrijf op het gebied 
van betimmeringen van jachten. 

Op zeer exclusieve wijze kan 
uw jacht worden ingericht. 

Van modern tot klassiek wordt 
uw interieur geheel naar wens 
ontworpen. Voor particulieren 

en werven kunnen tevens 
complete 'pre-fab' onderdelen 

worden geleverd. 
Niet alleen voor nieuwe 
jachten, maar ook voor 

renovaties, van zowel in- als 
exterieur, kan van der Meijden 

u optimaal van dienst zijn. 
In onze showroom tonen wij 

graag alle mogelijkheden. 

Een 'artist's impression' wordt door 
val<manschap werl<elijkheid. 

Rivierdijk 592, 3371 ED Hardinxveld-Giessendam, Telefoon 01846-12091/18556, Fax 01846-18923 

20 MOTORBOOT - maart 1991 



HISWA STANDNR. O-703 

Sikkens Antifoulins^ s 
Weer een reden om voor Sikkens Yachtpaints te kiezen. ^ ^ 

Met Chloorrubbe r Ant i foul in g 20OO introduceert Sikkens 
Yachtpaints een harde tin en kopervrije antifouling Het ontbreken 
van koper maakt Chloorrubber Antifouling 2000 minder belastend 
voor ons milieu Bovendien bestaat er geen gevaar voor elektrolyti 
sche corrosie hetgeen betekent dat deze antifouling zeer geschikt is 
voor aluminium 
Uiteraard is de in 6 kleuren leverbare Chloorrubber Antifouling 2000 
ook geschikt voor staal hout en polyester De bijzondere samenstel 
ling van Chloorrubber Antifouling 2000 garandeert maximale werk 
zaamheid in zoet en brak water 

Selfpolishin g Ant i foul in g 2 0 0 0 is een hoogwaardige tinvrije 
zelfslijpende antifouling Het afslijpen tijdens het varen betekent dat 

^ 

sikke n 
ï AM 

<BnP sikkern P 
m o~ ibberAntrfouBnjï» 

b Tiwcpt 0751 

Self Polishing 
Antifouling 2{ 

de bovenlaag altijd glad wordt geslepen Bij het opbrengen van een 
nieuwe laag is goed reinigen voldoende Geschuurd hoeft er met te 
worden Een extra pluspunt is dat laagdikte opbouw wordt voorko 
men De in 5 kleuren leverbare Selfpolishing Antifouling 2000 is zeer 
geschikt voor alle vaargebieden en de perfekte antifouling voor 
snelle schepen 

Viny l Ant i foul in g TL is een tmvrije harde antifouling En is 
daarmee een perfekt antwoord op de eisen van de kritische jachtei 
genaar Vinyl Antifouling TL bewijst zijn uitstekende kwaliteiten 
ondermeer door het weren van de hardnekkige aangroei op zout en 
brak water De in 6 kleuren verkrijgbare Vinyl Antifouling TL is 
geschikt voor alle schepen 

sikkEns , 
KM 

V \ntifoul 

0,751 
1 

sikkBn s 
Yachtpaints 

Voor meer informatie kunt u altijd kontakt öpïWmen met aw Sikkens YachtpatritS ̂  dealer, of bel Sikkens Yachtpaints; telefoonnummer 01711-82305. 

HISWA STANDNR. N-607 

/5> De juiste keus 

^ ^ chille s rubberboten . Toonbeel d vaa-kwalitei t 
en betrouwbaarheid . Als enig e met maar liefs t 5 

jaar garanti e op doek en naden . Complee t uitgerust . 
Met de best e vaareigenschappe n van bijboo t to t 
robuust e werkboot . 

5 jaar garanti e op doek en naden 

i\chille s 
Importeu r voor Benelux : 
MarinAssist, Postbus 31, 
2380 AA Zoeterwoude 
Tel 071 -899341 

Achille s geeft vaart aan je vrij e tij d 

M B l Stuur mi) de dealerlijst en de brochure 1991. 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

In een ongefrankeerde envelop zenden aan ^ ^ ^ ^ 
MannAssist, Antwoordnr 20318, 2350 VH Zoeterwoude 
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Bijvoet Boatservice 
alles onder één dak... 

02260-18212 
• Motoronöerhouö  & revisie  • Schroefas-installaties 
• Scheepselectra  • RVS en Staalwerl( 
• Jachtschiiders  • Scheepsbetimmeringen 
• Binnenhelling  (80 ton  L 25m. xBSm.xH  8m.) 

/ # " N BOATSERVICE | 

/iDijvöë C 
Dijk 101721 AE Broek op Langedij k (45 min . varen van Alkmaar ) 

Jachthaven Meerzicht 

• Nog beschikbaar ligplaatsen tot max. 
15.00 X 5.00 m. in de onoverdekte binnen-
en buitenhaven. 

• De haven is voorzien van alle faciliteiten op 
het gebied van onderhoud-reparatie en 
rekreatie. 

• Zeer ruime parkeergelegenheid 
• Tevens overdekte zomer- en winterstallingen 

Herenweg 51-57, 2465 AB Rijnsaterwoude. 
Tel. 01721-8204. 

Waar je 
zeker bent 
van een 
soed e 
keuze! 

TE KOO P 
11.40 X 3.35 m 

11.55 X 3.60 m 

12.10 X 3.70 m 

13.20 X 3.80 m 

12.60 X 3.70 m 

15.70 X 4.55 m 

16.50 X 4.40 m 

18.30 X 5.05 m 

10.20 X 3.35 m 
11.20 X 3.65 m. 

14.05 X 4.10 m 
15.00 X 4.00 m 

SUPER VAN CRAFT 

SUPER VAN CRAFT 

SUPER VAN CRAFT 

SUPER VAN CRAFT 

SUPER VAN CRAFT 

2 X BMC diese l 

1 X Daf diese l 

2 X Daf diese l 

2 X Daf diese l 

2 X Daf diese l 
SUPER VAN CRAFT 

2 X Volv o Penta diesel , gesl . st.hui s 
SUPER VAN CRAFT 

2 X Mercedes , gesl.st.hui s 
SUPER VAN CRAFT 

2 X MAN diesel , gesl.st.hui s 
KLAASSEN-VLETTE N 

1 X Volv o Penta diese l 
1 X Daf diese l 

KLAASSEN-KOTTER S 
2 X Volv o Penta diese l 

2 X Daf diese l 

onz e rondspan t motorjachte n 
zij n een begri p op nationale - en 
international e wateren . 
Een bezoel < aan onz e wer f zal u 
overtuige n van on s oprech t vak -
manscha p in all e opzichten . Dan 
ziet u ho e fraa i en exclusie f onz e 
jachte n worde n gebouw d waari n 
meer dan 50-jare n ervarin g is 
verwerkt . U zul t dan begrijpe n 

waaro m wi j zo trot s 
zij n op onz e jachten . 

B. KLAASSE N & Z N . B.V. 
2251 LP VOORSCHOTEN 

HOFWEG 49-51 TEL. 071-764548 
KNIPLAA N 12 TEL. 071-615813 
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NU BIJ UW NIEUWE 
VOLVO PENTA MOTOR 
VOOR FL 500,- AAN 

BOOTACCESSOIRES GRATIS! 

standnr.W14 1 
Nebim Handelmaatschappij b.v. doet u een 
aantrekkelijk aanbod. Als u nu een 
nieuwe Volvo Penta motor van de 2000-
serle koopt bij de Volvo Penta dealer, 
krijgt u een cheque goed voor een 
gratis pakket bootaccessolres ter 
waarde van fl. 500,-. U kunt 
i.p.v het pakket accessoires ook 
kiezen voor f 350,- korting (incl. 
B.T.W.). Dit speciale aanbod geldt 
van de "natte" HISWA '90 tot en met 
de "droge" HISWA '91. Overstappen op 
de allernieuwste techniek wordt hier-
mee voor u extra aantrekkelijk gemaakt. 
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, 
nodigt Nebim u uit contact op te nemen 
met één van de Volvo Penta dealers. 

• Paul Dinge s B.V. 
Delfzijl, 05960-15010 

• Scheepswer f De Steven B.V. 
Drachten, 05120-12669 

• DS Technisc h Burea u De Schiffar t 
Grouw, 05662-1388 

• Scheepsmotorenbedrij f "De Fundatie "  B.V. 
Lemmer, 05146-2777 

• Watersportcentru m Tacozij l B.V. 
Lemmer, 05146-3688 

• Bakke r B.V. Jachtbouw/Motore n 
Sneek, 05150-12253 

• Jachthave n Marin a Stavore n 
Stavoren, 05149-1566 

• Middelzee , scheepsmotore n reparati e 
Uitwellingerga, 05153-543 

• Heida Scheepsmotore n 
Workum, 05151-2422 

• Jacht - en Motorenservic e 
v.d. Veer en Brink s 
Zwartsluis, 02508 66869 

• Jachtwer f Van Rijnsoeve r B.V. 
Dei! a/d Linge, 03457-1444 

• Machinefabrie k H.J. Arendse n 
Doetinchem, 08340-40448 

• Eerlan d Scheepstechnie k 
Harderwijk, 03410-15373 

• Gori s Motorenservic e 
rolkamer, 08365-41692 

• Jachthave n Loosdrech t 
Loosdrecht, 02158-1462 

• Jachthave n Kemper s B.V. 
Aalsmeer, 02977-24790 

• Fa. H. Zeinstr a & An . 
Amsterdam, 020-360006 

• Jachtwer f Betsem a 
Den Burg, 02220-14302 

' Metaalbedrij f Krikk e 
Enkhuizen, 02280-12210 

• Fa. W. Hooglan d 
Hoorn, 02290-16046 

• Medembli k Yacht Servic e 
Medemblik, 02274-1769 

• Scheepsmotore n "Willem " 
Monnickendam, 02995-1436 

• De Rietpo l 
Spaarndam, 023-371470 

• Jachtservic e Muide n 
Muiden, 02942-1334 

• Bijda m Waterspor t en Scheepsmotore n 
Wormer, 075-281565 

• Mulde r Motore n 
Rotterdam, 010-4375200 

• Jachtwer f Smit s 
Warmond, 01711-11510 

• Standfas t Construction s B.V. 
Breskens, 01172-1797 

• Rowi Waterspor t Servic e B.V. 
Bruinisse, 01113-2195 

- Delta Marin a B.V. 
Kortgene, 01108-1315 

• Aqu a Servic e 
Stellendam 01879-2808 

• Vermeulen' s Jachtwer f 
Terneuzen, 01150-12716 

• Fa. Leo Slabbekoor n 
Yerseke, 01131-1881 

• Jachthave n Noordschan s 
Klundert, 01682-3550 

' Jachthave n Eldorad o B.V. 
Plasmolen/Mook, 08896-2366 

' Dri essen B.V. 
Roermond, 04750-18269 

• Jachtwer f De Grevelinge n 
Scharendijke, 01117 -1490 

Handelmaatschappi j b.v. 
Nebim Handelmaatschappi j b.v.. Postbu s 195, 3640 AD Mijdrecht . Telefoo n 02979-80111, Fax 02979-87364, Telex 15505 
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HISWASTANDNR. Z-115 

JETSTAR1260 

Importeur BENELUX 

ODEC BV 
Overleek 7a 1671 GD MEDEMBLIK 
Tel. 02274-5145 Fax 02274-2211 

Bijzonderheden 

• Bruikbaar in ondiep water en waterski 

mogelijkheden 

• 3,80 meter lang ± 1,78 breed 

• 3 luxe zitplaatsen, een draaibare stoel 

• 60 pk Suzuki inboard 

'N KLASSE MET 
KARAKTER 

Zijn Balans van vermogen en 
vormgeving geven de JETSTAR 1260 
een uitgesproken karakter, met een 
uitzonderlijk compleet uitrustings-
niveau. 

Maar vooral met 
opmerkelijke prestaties van 

de schone 60 pk. Suzuki 
inboard met JET voortstuwing, 

dus geen schroef. 

DeJETSTAR 1260, ontworpen om 
bij  iedere snelheid souplesse en 
prestaties te garanderen. 

• Stereo FM en AM radiocassette speler incl boxen 

• Compleet Dashboard met alle meters 

• Zwemtrap 

• Lenspomp en blower 

• Koelbox 

• Verlichting 

Een o 

generatie  in  kasko 
"Contessa" 

van ] ] t/m 16 mtr. 

VRI-jON ts er opnieuw in geslaagd 
stalen kruisers van topklasse te 
ontwikkelen. 
Met de "Contessa" en "Le Baron", 
introduceren wij een nieuwe 
generatie in kasko. 
Beide modellen zijn leverbaar met 
flying-bridge of vaste stuurhut en 
standaard voorzien van RVS railing, 
RVS stootranden en radarbeugel. 
Nu ook technisch vaarklaar te 
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ALLE PRODUKTEN VAN EUROVINIL INDUSTRIES 
SPA ITALIË. WORDEN VERVAARDIGD 
UIT HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN GE-
KONSTRUEERD VOLGENS EEN GEPATENTEERD 
HOOGFREQUENTE LASMETHODE. ZE HEBBEN 
HET KEURMERK VAN DE ITALIAANS E SCHEEP-
VAART INSPEKTIE (R.I.N.A.) . 

* 3 tot 4 luchtkamers * Opblaasbare kiel 
* Overdrukventiel en Manometer 
* Demontabele spiegel 
* Zéér kompleet accessoire-pakket 
* Doek (Doubletex) bestaat uit 5-lagen 
bestand tegen benzine/olie/ozon en UV-werking 
* 3-jaar schriftelijk garantie op 't doek en 
onbeperkte garantie op het loslaten van de lasnaden. 
* 1-jaar schriftelijke garantie op alle accessoires. 

Breed programma rubberboten van: 
240 X 120 cm tot 500 x 188 cm. 

TE KOOP 
TE HUUR 

DIE STERKE, VEILIGE 

REDDINGSVLOnEN 

E N . . . RUBBERBOTEN 

VAN EUROVINIL 

ZIJN NU OOK TE HUUR 

REDDINGSVLOTTEN V.A. f 195,- / BFR. 3800 HUUR P/WEEK 

RUBBERBOTEN V.A. f 250,- / BFR. 5200 HUUR P/WEEK 

INFOBON 

Telefoonnummer 

In een gefrankeerd e envelopp e 
sture n naar; EUROVINIL BENELUX 

Ringdijk 486 - 2980 GC Ridderkerk 
Telefoon (01804) 12138 
Telefax (01804) 12626 

STUURT U ONS MEER INFORMATIE OVER HET 
AANGEKRUISTE: 

D Reddingsvlotten • Rubberboten 

^ ^ ^ " ^ Verhuur reddmgsvl • Verhuur rubberboten 

STANDNR. 
613 
NOORDHAL 
HISWA '91 
RAI/AMSTERDA M 

EUROVINIL BENELUX 
Ringdi|k 486 
2980 GC Ridderkerk 
Telefoon (01804) 12138 
Telefax (01804) 12626 IJII:WJI5IH K 

HISWA STANDNR. N-613 
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HISWA STANDNR. W-161 

Nanni Diesel: Een naam die slaat voor 
'schone', slille en bedrijfszekere scheepsmoloren 
van 10 lol 60 PK in 2-3-4 en 6 cilinder uilvoering, 
Sluk voor stuk zonder con-
cessies gebouv̂ d en geba-
seerd op de befaamde 
Kubola en Mercedes diesel-
motoren. Standaard met de 
bekende Hurth keerkoppe-
ling en hel YDO instrumen-
tenpaneel. Compacte snelle 
starters voor vele mijlen pro-
bleemloos varen. 

Achter een sterk produkt staat een voort-
varend bedrijf: Cramm. Een vertrouwde naam 
voor watersporters en professionals die topkwa-
liteit wensen. Hel bedrijf vertegenwoordigt ruim 
30 jaar kennis en ervaring. Kwaliteiten die 
samen met daadwerkelijke betrokkenheid en 
service in praktijk worden gebracht voor een 
nog steeds groeiende kring \an relaties, 

Ervaar de vooruitgang. 
Vraag de dealerlijst bij Cramm 
bel 058-880700. 

Een naam 
waar we 

achter staan ! 

Cramm Ingenieurs en Handelsbur» BI Lmnuswef^22 l'oslbus510,8901 B\ Leeuuanten Tel 058 880700'har 058 880643 
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Professional s vertrouwe n op VARTA. 
U toc h ook? 

_ ) ! . . vi7r^r<~rrT0mYflT>i 

het niet liggen... 
W^nt die is van 
y/ARTA 

Q VARTA 
VARTAACCUBV bovendiik 137 3045 pc rotterdam telefoon 010 4221666 fax 010 42213 85 

Standnummer HISWA: W-175 

TENFJORD 
voo r zorgeloo s vaarplezie r 

Tenfjord staat voor perfektie in 
hydraulisch stuurwerk, met grote 
voordelen zoals 
eenvoudig e Installati e 
vervaardig d voor l(ontin u gebrui k 
handpom p standaar d uitgerus t met 
blokkeerkleppe n 
pompset s voor automatisch e piloo t 
onderdele n uit voorraa d leverbaa r en., 
uitstekend e after sales servic e 

\< 2kT& 
i-'̂ ^üiJ-'-'.'.î i'̂  

Overschiesestraa t 28 - 3112 HG Schieda m 
Tel. 010-4266244 - 4261227 - Telex 24186 
Fax 010-4264298 

JACHTWERF 
"DE MERENPOORT"  B.V. 

Hellmgpad 16, 8539 SW Echtenerbrug 
Tel. 05144-1463 

KOMPLEET ALS KASKO: 

9 95x3 30x0 95 m f 154.600,- 9 95x3 30x0 95 m f 35.200," 

11 00x3 30x0 95 m f 156.600,- 11 00x3 30x0 95 m f 36.700,-

13 50x4 15x1 15 m f 256.000,- 13 50x4 15x115 m f49.400, -

14 50x4 15x1 15 m f 270.500,- 14 50x4 15x1 16 m ƒ 54.000,-

Af werf - inkl. BTW 
Ook te huur 
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Fff/^si*  Boats  B^r^ ^ 
imWiRFin , PiEASU H 

van 5.33 tot 9.09 m 

Jachtwer f Gebr . Visc h - Burg. Ketelaarstraat 19 - 2361 AA Warmond 
Tel. 01711-10300-Fax 01711-10116 

Ook voor Pioner, Askeladden, Yamaha, verzekeringen, occasions, jachthaven enz. 

'dealersShakespeare  en Rio, • Bootservic e Jan Karteland , Polderstraat 9/A, 2952 AK ALBIASSERDAM, 0185914897 • Outboardsho p ROTTERDAM, Jan v 
Avennesstraat44/46,3021 RSROnERDAM,0104256143» PoiyarcYachting bv,Flevowfeg89,3846AHHARDERWUK,0341014012/13586 • Fa P Klop , 
Rwierdii k 114,3372 BJ HARDINXVELD ÎESSENDAM , 01846-12227 • Jachthave n Omtzigt , Achterbos 24/A, 3645 CD VINKEVEEN, 02972-1038 
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Bezoek onze stand op de Hiswo , E 243 A 

MET EEN ECHTE 
MIST U NOOIT DE 

PEGA BV maakt vele soorten trailers, die oan de 
kritische normen van de professionele v/atersporters voldoen. 
Let bijvoorbeeld op de waterdichte keerring, de verstelbore as voor 
een perfekte koppelingsdruk, de in- en uitwendige roestvrij thermische 
verzinking, en.. 5 jaar garantie op de konstruktie. 

Bel 01806-15380 en vraag de de GRATIS PEGA-brochure aan. 
Daarin vindt u alle informatie over ons komplete assortiment. 

PEGABV BOOTTRAILER S 
H O L L y ^ l M D 

PEGA 
BOOT 

Wij leveren o.o. 
• boottrcilers 
• kielboottrailers 
• kielmidzwaordboottrailers 
• rubberboottrailers 
• catomarantroilers 
• bagage/surfplanktrailers 
• mollentroilers 
• kombinotietrailers 
• bondprofieltrailers 
• konteltrailers 
• strondtroilers 
• nog veel meer PEGA-accessoires. 
• en het elektrisch lieren -

programm a 
van Powerwinc h 

Bedrijfsterrein Ziedewij 37 2991 LA Barendreciit Telefoon 01806-15380 Fox 01806-21632 

SAILO R M A R I F O O N : MOET U H O R E N ! 
Met de Sailor RT 2048 liebt u direct contact met de toekomst. Want deze marifoon is nu al voorbereid 
op liet Digital Selcal-systeem. Maar er is meer: 

• super compacte, degelijke constructie 
• simpele bediening, toetsenbord met nacht-

verlichting 
• ingebouwde 6 Watt luidspreker, met aan-

sluitpunt voor externe luidspreker 
• overal te monteren (tafel, wand, plafond, 

inbouw) 
• 55 internationale VHF-kanalen 
• wereldwijde Sailor Service 

prima prijs: f 1.540,50 (12 V, excl. antenne, 
incl. B.TW.). 

HISWA STANDNR. E-275 

sailtron 
N A V I G A T I E - E N C O M M U N I C A T I E - A P P A R A T U U R 

Sailtron B.V., Croeselaan 163. Postbus 5044, 
3502 JA Utrecht. Telefoon (030) 944741. 

T W O O R D C O U P O N 

JA. U\AT MAAR HOREN DAT AANBOD! 
Stuur mij nneer informatie over de voordelen en mogelijk-
tieden van de Sailor RT 2048. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats:. 

MOTORBOOT - maart 1991 29 



HISWASTANDNR. Z-101 

laamskicenut  t f X J l v l gewoo n het best e 

voo r de watersport ! 

In de vernieuwd e showroo m tone n wi j 
skiboten , waterski's , waterski-accessoire s 
en wetsuits . 

KOlVI GEWOON EENS LANGS! 

t̂FORT 
Burg . Ketelaarstraa t 7, Warmond , tel . 01711-19205 

\ Correct Craft 
I Supra 
I Boesch 
I Connelly 
I EP-skis 
»Kidder 
\ O'Brien 
I Master 
I Jaski 
\ Casad 
I Straight Line 
\ O'Neill 
\Ski Warm 
»Eagle 
)O.S-Systems 
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Renaud 
voo r alle zekerhei d 

ALL in ONE IS 
ONE for ALL ! 

NAUTISCH CENTRUM LEIMUIDEN 

Introducti e tijden s HISWA 

ALLES IN "EEN"  ANTENNE 
* Radio : AM/SSB/FA X en Fl\/I (stereo) . 
* Televisie : 

alle kanale n ook Frankrij k en Engeland . 

* Met AKF 6D filter ; 4 extr a aansluitinge n 
ook DECCA. 

* Aansluite n met slecht s een coax kabel . 

* 12 en 24 Vol t via verdeeltilter . 

* RVS maststeun . 

* Slecht s 30 cm diam . gew. ca. 600 gram . 

* Prij s 1 425,- incl . BTW en koppelfilter . 

Weet U ook niet meer waar U alle antennes , windmeetapp . e.d. 
moet laten ? 
Wij hebbe n de oplossin g een Universee l RVS mastracket . 
(mode l beschermin g aangevraagd ) 

* Vraag onze nieuw e infokrant . (HISWA B 375) 

AUTO RADIO 
A M + FM 

NAVTEX COMM. 
ONTVANGER WEERKAART 

HISWA STANDNR. B-375 

AKF6 D 

Herenwe g 100, 2451 VS Leimuiden , Telefoo n 01721-8549, Fax 01721-7827 



HISWA STANDNR. W-171 

U VAAR T HET HELE JAAR DOOR... 
MET EEN PERFECTE VERWARMIN G 
VAN 'KABOLA' Ü 

Kabola vergassingssysteem (stroomloos) 
Kabola automatisch systeem 
(laag stroomverbruik 24 volt, 3.2 amp.) 

*  Nu ook leverbaar met ingebouwde 
tapspiraal voor  warm water. 

Informeer bij Uw jachtwerf , 
of bel de fabriek voor meer informatie. 

HISWA STANDNR. W-171 

MACHINEFABRIE K 

GEBR. POST BV 
Molenwal 31 
3421 CM OUDEWATER 
Tel. 03486-1277 
Fax. 03486-2484 

HOm MOR AKKÜPMBUMEM 
HET DE 

TWC BtMKmP 
de revolutionaire 
ihip-gestuurde 
dynamoregelaar! 
• Voorkomt sulfaat-

afzetting, dus 
langere levens-
duur van deakku 

• Zeer korte laadtijden, tot 100% 
• Indikatie bij te fioge stroomafname 
• Waarschuwing bij manko's in fiet laadcircuit. 

De TWC COMPUCHAUGE 
een geavanceerde akku lader, gebaseerd op dezelfde 
techniek! 
Uniek is de volledig automatische laad/ontlaadprocedure 
tijdens uw afwezigheid. 

Voor dokumentatie en dealeradressen-
MOVERZAB.V. , 

f̂ stbus 189,4920 AD Made. Telefoon: 01684-4552, Fax: 01684-4554 

TWC, innovatie  in  laadtechniek! 

t 
''^CABi 

Traditionel e Icruiser s ''^  ^0  -
Leverbaa r van 9.25 -15.00 mtr . 

Jachte n leverbaa r in 
divers e stadi a van afbou w 

Janse n Jachtbou w Papendrech t B.V. 
Rosmolenwe g 5 - 3356 LK Papendrech t - Tel. 078-151370 • Fax. 078-151699 
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Zekerhei d op zee. 
AEG biedt u die zekerheid met de 

DEBEG 3120, een compacte, sterke en 

veelzijdige SSB Radio-telefonic zender/ 

ontvanger met een meer dan voortreffe-

lijke prijs/kwaliteit-vertiouding. Z'n voor-

naamste eigenschappen zijn: 

- Zendvermogen: 270 watt transceiver 

- Frequentiebereik' ontvanger 100 kHz 

- 30 MHz. zender 1,6 MHz - 28,5 MHz. 

- Aansluitspanning 12 of 24 V DG. 

- Microprocessor-gestuurd, 

inclusief zelftest programma. 

- Snelle, automatische frequentie af-

stemming. 

- Zeer eenvoudige bediening 

- Goedgekeurd door de PTT/KSR. 

- SITOR-ARQ Telex met één antenne 

mogelijk 

- Goedgekeurd voor beroepsscheep-

vaart. 

- Geïntegreerd 2-toon alarm. 

- Goedgekeurd en voorbereid voor 

Global Mantime Distress and Safety 

System (GMDSS). 

De DEBEG 3120 kan worden geïn-

stalleerd in losse componenten, 

transceiver, antenne-coupler en bedie-

nings-unit. Dit kan een aanzienlijke ruim-

tebespanng opleveren. 

Uitgebreide documentatie en informatie 

op aanvraag verknjgbaar 

AEG Nederland N.V. 

Manne Technology Department 

Postbus 5115 

3008 AC Rotterdam 

Tel. 010-4855644 

Fax 010-4846279 

Telex 28822 

AE G 
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• ^ p ^ l ^ ^ l pv ^• -^w^^*' 

• Motorvaart verboden op 35 vaarwateren 
• Maximum-snelheid 6 km/u uitgebreid 
• Volledig vaarverbod op 38 wateren 

Aanleg - en ankerverbo d 
in heel Zuid-Hollan d 
buite n vaarseizoe n 

rvaart verboden op 35 vaarwateren 
num-snelheid 6 km/u uitgebreid 
jig vaarverbod op 38 wateren 

- en ankerverbo d 
il Zuid-Hollan d 
in vaarseizoe n 

De provincie Zuid-Holland heeft in een nieuwe verordening 
een algemeen ligplaatsverbod voor pleziervaartuigen afge-
kondigd. Tegelijk is voor een aantal vaarwegen waarvoor 
dat tot nu toe nog niet het geval was, een snelheidsbeperking 
of een (motor-)vaarverbod ingevoerd. De 'Verordening 
watergebieden en pleziervaart' is in de plaats gekomen 
van drie bestaande regelingen, waarbij tegelijk voor de 
pleziervaart nieuwe regels zijn ingevoerd. 

Het ligplaatsverbod van 
Zuid-Holland geldt voor alle 
belangrijke stukken water in 
de provincie (zoals Haring-
vliet, gedeelte Hollands Diep, 
Grevelingen). Het is niet van 
toepassing in de periode van 1 
april tot en met 30 september. 
Gedurende drie maanden 
mag een pleziervaartuig 
hoogstens drie dagen op een 
en dezelfde ligplaats blijven 
liggen. Een andere regeling 
geldt voor de Nieuwkoopse 
plassen en de Reeuwijkse 
plassen, waar in het recrea-
tieseizoen niet langer dan vier 
uur dezelfde ligplaats mag 
worden ingenomen. 

Daarnaast is er nog een reeks 
van andere uitzonderingen 
op het ligplaatsverbod. Zo 
geldt het niet voor open boten 
met een lengte van minder 
dan 7 meter; aan een aanleg-
plaats of steiger voor ple-
ziervaartuigen; in jachtha-
vens en voor één boot bij een 
woning aan het water. Overi-

gens is het de eigenaars of be-
heerders van stukken oever 
ook verboden, behoudens de 
genoemde uitzonderingen, 
toestemming te geven voor 
het innemen van een lig-
plaats. 
De verordeningen bevat nu 
bepalingen die het de politie 
gemakkelijker moeten maken 

* Zuid-Holland: alleen op de 
plekken die de provincie heeft 
goedgekeurd 

controle op het naleven van 
de regels voor de ligplaatsen 
uit te oefenen. Zij zal niet drie 
dagen lang aan één stuk hoe-
ven na te gaan of een boot op 
dezelfde ligplaats aanwezig 
blijft . Het is voldoende dat 
dat voor een periode van drie 
dagen 'op enig tijdstip' wordt 
geconstateerd op de eerste en 
op de derde dag van die perio-
de. Bevindt een boot zich op 
500 meter van de aanvankelij-
ke ligplaats dan wordt dat be-
schouwd als dezelfde lig-
plaats. 

Voor het controleren van de 
maximale ligtij d van vier uur 
op de Nieuwkoopse en Reeu-
wijkse plassen is een overeen-
komstige regeling vastge-
steld. In dat geval wordt een 
boot geacht vier achtereen-
volgende uren dezelfde lig-
plaats te hebben ingenomen 
als hij in zes uur tijd op ten-
minste drie tijdstippen met 
tussenpozen van twee uren op 
die plaats wordt aangetrof-
fen. En ligt de boot binnen 200 
meter van de oorspronkelijke 
plaats, dan wordt hij geacht 
op dezelfde plaats te liggen. 

Maximu m snelheid 
\ oor 15 vaarwegen w aarvoor 
dat tot nu toe niet gold, is in de 
nieuwe verordening een be-
perking van de vaarsnelheid 
tot 6 kilometer per uur vastge-
steld, niet alleen voor de ple-
ziervaart, ook voor de be-
roepsvaart. In een toelichting 
bij dit onderdeel van de veror-
dening wordt gesteld, dat 
'verschillende redenen' hier-
aan ten grondslag liggen. 'Op 
plaatsen waar veel sportvis-
sers hun 'stekkie' hebben, is 
het nodig de vaarsnelheid te 
beperken om hinder voor de-
ze vorm van recreatie te voor-
komen. Op andere plaatsen is 
een snelheidsbeperking nodig 
om schade aan kwetsbare en 
waardevolle oevervegetaties 
te vermijden,' aldus de toe-
lichting. 
De 15 vaarwegen zijn: 

1. de plassen van het recrea-
tiegebied Vlietland nabij het 
Rijn-Schiekanaal; 
2. de Noord Aa en de Noord 
Aase Vliet; 
3. het zuidelijk deel van de 
Langeraarse plassen; 
4. de Akkersloot; 
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5. de Meije; 
6. de Ziende of Ziende Wete-
ring; 
7. delen van het Nieuwkoop-
se plassengebied; 
8. de Breevaart 
9. delen van het Reeuwijkse 
plassengebied; 
10. de Heulsloot of Lange 
N'aart; 
11. de Elleboogse Watering; 
12. de Kikvorskil, de Dode 
Kikvorskil , de Helsloot, de Si-
onsloot, het Moldiep en het 
oostelijke deel van het 
Wantij; 
13. de Binnenbedijkte Maas 
en de Boezemvaart; 
14. de Waal (IJsselmonde); 
15. de Noordvliet, de Boo-
nervliet, het Bommeer, de 
Middelwatering en de Mid-
delvliet van Maasland tot de 
Middelwatering. 

Motorvaartverbo d 
Ken motorvaartverbod is 
vastgesteld voor een lijst van 
35 wateren, 'om redenen van 
verschillende aard,' zoals de 
toelichting zegt. 'Zo dient op 
een plas die bij uitstek ge-
schikt is om te plankzeilen en 
die daarvoor ook druk ge-
bruikt wordt, de motorvaart 
te worden verboden om hin-
der en gevaar voor de plank-
zeilers te voorkomen. Hetzelf-
de geldt voor plaatsen waar 
veel gezeild wordt en waar de 
drukte en de ruimte geen mo-
torvaart verdragen. Dat is 
ook het geval bij wateren in 
gebieden met hoge natuurwe-
tenschappelijke waarden, 
waar motorvaart grote scha-
de toebrengt aan het dierlijk 
en plantaardig leven,' aldus 
de toelichting van de pro-
vincie. 

Voor zes van deze wateren 
was al een motorvaartverbod 
van kracht, zij het dat het wa-
terschapbestuur ontheffing 
kon geven en een maximum 
vaarsnelheid kon voorschrij-
ven. De provincie vindt ech-
ter dat 'op grond van de grote 
natuurwaarden ter plaatse' 
de motorvaart hier uitgeslo-
ten dient te zijn. 
Het verbod geldt voor: 
1. het Oosterduin-of Ooster-
duinse Meer; 
2. de Klinckenbergerplas 
3. de Delftse Hout; 
4. de surfplas in de Licke-
baert; 
5. de Twee Molentjesvaart; 
f), de Boerenbuurt; 

7. de Boekhorstvaart; 
8. de Zomersloot 
9. de Pieter Mauritsvaart 
met uitzondering van het ge-
deelte tussen de Boekhorst-
vaart en het \ 'ennemeer; 
10. delen van het 
Nieuwkoopse plassengebied; 
11. het \ 'alkenburgse Meer; 
12. de put van Broekhoven; 
13. de plas Broekvelden en 
\ 'ettenbroek; 
14. de plas Sloene met inbe-
grip van de wetering langs de 
Oudeweg en de Kooldijk, 
voor zover deze is gelegen tus-
sen de plas Sloene en de Bos-
mankade; 
15. de plas Ravensberg; 
16. de plas Klein Elfhoeven; 
17. de Enkele Wiericke; 
18. de Lang Roggebroek, de 
polder Oukoop en het ooste-
lijk e deel van de plas 's-Gra-
venkoop; 
19. de 't Weegje; 
20. de Zevenhuizerplas; 
21. de Dobbeplas; 
22. de plasjes van Maassluis; 
23. deVlist; 
24. de in de Krimpener-
waard gelegen wateren; 
25. de Zouweboezem; 
26. de recreatiepias Ever-
stein nabij Hagestein; 
27. het Schoonrewoerdse 
Wiel; 
28. de plas in de Middel-
waard te Vianen; 
29. De Viersprong (Het 
Diep); 
30. de zijtak van de Oude 
Maas direct ten zuiden van de 
Geertruida Agathapolder; 
31. het Oostvoornse Meer; 
32. de Put van Heenvliet; 
33. de Vierambachten-
boezem; 
34. deWelvliet; 
35. de slikken bij Numans-
dorp in het Hollands Diep. 

Een ontheiïing van het motor-
vaartverbod geldt voor men-
sen die al dan niet permanent 
aan één van deze wateren wo-
nen of er vis- of jachtrechten 
hebben. Zij dienen zich wel 
aan een maximum snelheid 
van 6 kilometer per uur te 
houden. Het verbod is ook 
niet van kracht voor het varen 
met een open boot van minder 
dan 7 meter die niet harder 
kan dan 12,964 kilometer per 
uur: in het Valkenburgse 
Meer, de put van Broekhoven 
en de plas in de Middelwaard 
te Vianen. Die uitzondering is 
gemaakt 'ten behoeve van vis-

sers die gebruik maken van 
een klein open bootje met ge-
ring motorvermogen. Daar-
bij denken wij met name aan 
ouderen en minder validen 
voor wie het roeien te be-
zwaarlijk is," aldus de pro-
vincie. 

Algeheel vaarverbod 
Een vaarverbod zonder meer 
is vastgesteld voor 38 wate-
ren. Over de redenen daar-
voor wordt in de toelichting 
bij de verordening gezegd: 
'Bij stranden en recreatie-
oevers waar veel gebaad, ge-
zwommen en gespeeld wordt, 
dient ter voorkoming van hin-
der en gevaar voor baders en 
zwemmers alle pleziervaart 
verboden te worden. Dit is 
ook nodig op wateren in ge-
bieden met hoge natuurwe-
tenschappelijke waarden, 
waar het varen met ple-
ziervaartuigen grote schade 
toebrengt aan het dierlijk en 
plantaardig leven.' 
Voor de Hanepoel en de Mid-
delvliet waren al vaarverbo-
den van kracht, maar daar-
van kon door het water-
schapsbestuur ontheffing 
worden gegeven. Ook hier 
stelt de provincie, dat volgens 
haar 'op grond van de grote 
natuurwaarden ter plaatse' 
de pleziervaart uitgesloten 
dient te zijn. 

Het algehele vaarverbod 
geldt voor: 
1. de waterplas in het na-
tuurreservaat de Polder 
Blommendaal; 
2. de Ruyven met inbegrip 
van de Bergboezem met uit-
zondering van het boezem-
water; 
3. de natuurpias in de Licke-
baert; 
4. het natuurgebied ge-
naamd Zuiderhem, gelegen 
langs de zuidelijke oever van 
het Braassemermeer; 
5. de Geerpias; 
6. de Hanepoel; 
7. delen van het Nieuwkoop-
se plassengebied; 
8. het Korenmolengat; 
9. het plasje Groeneveldse 
polder; 
10. de Middelvliet vanaf de 
Middelwatering tot de Vlaar-
dingervaart; 
11. de Ackerdijkse plassen; 
12. de Bakkerswaal; 
13. de Hoge boezem van de 
Nederwaard; 
14. de Hoge Boezem van de 

Overwaard en de Hoge Boe-
zem van Nieuw Lekkerland; 
15. deDevel; 
16. het Gat van den Hengst, 
de Sneepkil, het Houwe-
ningswater en de Zoetemelk-
sekil; 
17. de Zuidhollandse Bies-
bosch; 
18. de gorzen bij Strijensas; 
19. het Piershilse Gat, het 
Grote Gat en het Kleine Gat; 
20. de Korendijkse Slikken; 
21. de Blanke Slikken en de 
Griendweipolder; 
22. het westelijke deel van de 
Kleiput in de Tiendgorzen; 
23. het westelijke deel van de 
Oosterse en Westerse Laagjes 
tot de uitlaat van het gemaal; 
24. de Beningerslikken; 
25. de Slijkplaat; 
26. de Meneersche Plaat; 
27. de Esscheplaat, de Sasse-
plaat en de Zeehondenplaat; 
28. de Quackgors; 
29. de Scheelhoek en het 
Zuiderdiep; 
30. de gorzen tussen Stad 
aan 't Haringvliet en Den 
Bommel; 
31. de Ventjagersplaten en 
omgeving; 
32. de gorzen bij Markenje 
en de Slikken van Flakkee; 
33. het gors De Punt; 
34. de slikken bij Herkingen 
en Battenoord; 
35. de Krammerse Slikken; 
36. de Waal bij Rockanje; 
37. de Oude Dee, het Breede 
Gooi en het Zwarte Gat; 
38. delen van het Oostvoorn-
se Meer tot 50 meter uit de 
oever. 

Van 1 oktober tot 1 april is 
bovendien een vaarverbod 
van kracht voor het oostelijk 
deel van de plas Broekvelden 
en Vettenbroek. Onthefiln-
gen van het algehele vaarver-
bod gelden weer voor bewo-
ners en voor houders van een 
vis- ofjachtvergunning. 

Waterkaart . 
In de loop van dit jaar zal de 
provincie een waterkaart uit-
geven, waarop de gevolgen 
van de nieuwe verordening 
voor de pleziervaart in beeld 
zijn gebracht. De kaart zal on-
der andere via watersportver-
enigingen, jachthavens, 
bruggen en sluizen worden 
verspreid. Voorts zullen er 
borden komen waarop wordt 
aangegeven is toegestaan of 
verboden. 
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WERKBOOT 

Roeiers gaan voortaa n hard 
* De nieuwe snelle boot van de 
Roeiers Vereniging Eendracht 

Door Herman van Bon 

De R\ 'E 50, ontworpen en ge-
bouwd door Engelaer in Be-
neden-Leeuwen, is 12,60 me-
ter lang, 4,60 meter breed en 
heeft een maximale diepgang 
van 1,20 meter. De topsnel-
heid bedraagt 24 knopen of 
44,5 kilometer per uur. De 
kruissnelheid is bepaald op 39 
kilometer per uur. 

Vei l igheid 
\ 'oor de voortstuwing wordt 
gebruik gemaakt van twee 
DA F Dk.V1160M motoren 
van elk 278 pk (206 kw) bij 
2200 toeren per minuut. 
Dankzij de brede gangboor-
den kunnen de motoren in-
dien nodig snel verwisseld 
worden. De boot biedt plaats 
aan 6 passagiers en één schip-
per. In het achterschip is een 
geïntegreerde trap opgeno-
men. In geval van nood, bij-
voorbeeld als iemand over 
boord gaat, kan de trap als 
hulpmiddel worden gebruikt 
bij het redden van de drenke-
ling. 

Twee hydraulische trimflap-
pen zorgen voor een juiste 
trimming. Vooral bij hoge 
snelheden bieden de trimflap-
pen een verhoogd comfort. De 
relatief brede gangboorden 
(bijna één meter) dienen de 
passieve veiligheid. Het dek 
is, om dezelfde reden, rondom 
verlicht. De heteluchtverwar-
ming zorgt, ook terwille van 
de veiligheid, voor het ijsvrij 
houden van het voordek. 

Door middel van een ther-
mostatische regeling houdt 
de verwarming in voorko-
mende situaties ook de tem-
peratuur in de machinekamer 
boven het vriespunt. Eneven-
zeer ten behoeve van de vei-
ligheid is onder andere een 
aantal ramen elektrisch ver-
warmd, terwijl door het grote 
beglaasde oppervlak van het 
stuurhuis het zich t rondom en 
naar boven optimaal is. 

Fender 
Rondom is de R\^E 50 voor-
zien van het gepatenteerde 
Engelaer fendersysteem. Dit 

De Roeiers Vere^niging Eendracht (RVE) in Rotterdam heeft 
met de ingebruikname van de RVE 50 een nieuw tijdperk 
ingeluid. Met de snelle aluminium boot beoogt de RVE haar 
bestaande dienstenpakket te vervolmaken en zelfs uit te 
breiden. 

* Dankzij tiet vele glas is het 
zicht vanuit het stuurhuis rondom 
en naar boven optimaal. 

bestaat uit een buis van polye-
thyleen die is ingebed in een 
speciale constructie. Het ma-
teriaal is licht van gewicht en 
glad. De buis zit voor de helft 
in ccn in de scheepsconstruc-
tie opgenomen kamer. Achter 
de buis, ook in de kamer, zijn 
meerdere lagen polyethyleen 
schuimsoorten met verschil-
lende hardheden aange-
bracht. Deze zorgen voor een 
progressieve demping bij 
stootbelasting. Het grote 
voordeel van het systeem is 
dat een boot door de gladheid 
van de fender beter langszij 
een zeeschip of kade is te ma-
noeuvreren . De integrale con-
structie in de fenderuitbouw 
zorgt voor een betere bescher-
ming van de romp. Hierdoor 
is het vaartuig bestand tegen 
relatief ruw gebruik. Vooral 
bij werkzaamheden tijdens 
minder goede weersomstan-
digheden blijk t het systeem 
zijn geld dubbel en dwars 
waard te zijn. 'Het vangt de 

klappen beter op', zeggen de 
roeiers. De schuine vlakken 
van de fenderuitbouw zijn on-
der en boven de buis bekleed 
met polyethyleen met een dik-
te van 8 millimeter. Deze be-
kleding voorkomt schade aan 
de aluminium constructie en 
zorgt voor het afglijden van 
het vaartuig indien bijvoor-
beeld een paal of een uitsteek-
sel van een kademuur wordt 
geraakt. 

Gebrui k 
De RVE 50 wordt primair ge-
bruikt voor het vervoer van 
het eigen personeel van de 
RVE dat nu nog met de auto 
naar de verschillende roeista-
tions gaat. Door filevorming 
ontstaan steeds vaker vertra-
gingen. Met de RVE 50 is het 
mogelijk om vanaf de hoofd-
vestiging in Heiplaat binnen 
15 minuten bij de verschillen-
de ligplaatsen in het Rotter-
damse havengebied te zijn. 

De RVE heeft 3 stations: in de 
Europoort, de Botlek en bij de 
hoofdvestiging in Heiplaat. 

i 

Daarnaast zijn bij een aantal 
grotere klanten bootjes gesta-
tioneerd. In de tweede plaats 
zal de RVE 50 in voorkomen-
de gevallen de 'roeivlctjes' di-
rigeren die niet zijn uitgerust 
met radar. Ten derde kan de 
boot worden ingezet als assis-
tentie-vaartuig bij het afme-
ren van schepen. Voorts is 
met het loodswezen Neder-
land een overeenkomst geslo-
ten voor het afhalen en bren-
gen van loodsen van en naar 
zeeschepen in het Rotterdam-
se havengebied. 

Experimenten 
De RVE laat het nieuwe vaar-
tuig de eerstkomende periode 
vanuit de verschillende stati-
ons opereren. In deze experi-
mentele fase wordt proefon-
dervindelijk onderzocht voor 
welke doeleinden het bootje 
het best ingezet kan worden. 
Al s de ervaringen aan de ver-
wachtingen voldoen wil de 
RVE in de toekomst meer 
exemplaren van het nieuwe 
type 'planerend vaartuig' la-
ten bouwen. 
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5 jaar ervaring met de Maria (slot) 

Liever kleine r 
Toen het schip te water ging was ik uitermate benieuwd naar 
de vaareigenschappen. Daar was alle reden toe want het 
onderwaterschip was ingrijpend veranderd. Ook de schroe-
ven in de tunnels wijken af van de traditionele opstelling. 
Natuurlijk zijn een aantal zaken voorspelbaar, maar toch; 
'om te weten hoe een pudding smaakt moetje er van eten'. 
Gelukkig waren er geen tegenvallers, een aantal gedragingen 
vielen zelfs beter uit dan verwacht. Ik ga eerst de verschil-
lende eigenschappen het rijtje af en kom daarna op 'wat zou 
ik nu anders doen of wat zou anders kunnen'. 

Door Kasper van Zuilekom 

In overleg met de leverancier 
waren de schroeven zo geko-
zen dat de motoren het maxi-
mum toerental van 3000 
omw/min zouden halen en 
het dan beschikbare vermo-
gen zou worden opgenomen. 
Stel dat de weerstand van het 
schip groter is dan veronder-
steld, dan wordt de gewenste 
snelheid toch gehaald, alleen 
met meer vermogen dan bere-
kend. De schroeven waren 
Radice, drieblads met een 
diameter 17 en een spoed 
van 12 duim. 

Wat bleek; het schip maakt 
bijzonder weinig golven, aan 
de spiegel wordt het water ge-
makkelijk losgelaten. Bij de 
rompsnelheid van 7,3 knopen 
en hogere snelheden ontstaat 
een hekgolf en trimt het schip 
iets achterover, typerend 
voor een waterverplaatsend 
schip. De motoren kwamen 
moeiteloos aan 3000 omw/ 
min en de snelheid liep op tot 
ruim 8 knopen. Uit een en an-
der bleek het berekende ver-
mogen te kloppen. 
Het is zinvol dat 'te veel' te 
gebruiken om het toerental te 
verlagen. Daarvoor moeten 
dan andere schroeven wor-
den gemonteerd. Dat deed ik 
niet direct, we hebben eerst 
twee reizen gemaakt om erva-
ring op te doen in slecht weer. 
Dat hebben we enkele malen 
gehad en ook onder die om-
standigheden bleek de be-
schikbare stuwkracht ruim 
aan de maat. De schroeven 
zijn daarna vervangen door 
schroeven met een duim gro-
tere doorsnee en dezelfde 
spoed. Het maximum toeren-
tal van de motor is begrensd 
op 2600 omw/min; dus 400 
omw/min lager. Daarmee is 
circa 1,5 kw van het maxi-
mumvermogen prijs gegeven. 
Deze ingreep had vier posi-
tieve gevolgen: 

- Deze schroeven hebben 
een hoger rendement; on-
danks 1,5 kw minder vermo-
gen is de maximum snelheid 
gelijk gebleven. 
- Door de 400 omw/min 
minder zijn de motoren 
stiller. 
- Door het lagere toerental is 
de slijtage van de V-snaar en 
impeller van de koelwater-
pomp geringer; minder kans 
op storing. 
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- Het meest gebruikte deel 
van de schroefkromme ligt 
tussen 1700 en 2200 omw/ 
min en loopt nu dichter bij het 
optimale gebied van de mo-
tor, (zie de M O T O R B O OT 
oktober 1989). \ 'oor hetzelfde 
vermogen verbruikt de motor 
minder brandstof 
Bij de kruissnelheid is het 
brandstofverbruik circa 2 li -
ter per uur per motor. Met dat 
cijfer kan worden nagegaan 
hoeveel vermogen de motor 
dan ongeveer levert. Een ge-
geven is dat elke liter diesel-
brandstof die per uur wordt 
verbruikt ongeveer 3,7 kw 
(5pk) oplevert. Ui t een ver-
bruik van 2 l/h bij kruissnel-
heid (6,5 knoop) volgt dat in 
dat geval het geleverde ver-
mogen circa 2 x 3,7 kw = 7,4 
kw (10 pk) bedraagt, voor bei-
de motoren samen 14,8 kw 
(20 pk). Met nadruk wijs ik er 
op dat deze cijfers geen abso-
lute waarde hebben maar een 
redelijk betrouwbare indica-
tie geven. 

In dit snelhcidsgebied neemt 
het benodigde vermogen, ten 
opzichte van de snelheid, toe 
met de derde macht. Voor de 
rompsnelheid van 7,3 knoop 
zou dat uitkomen op een ver-
mogen van: (7,3/6,5) ^ x 14,8 
kw = 20,9 kw. De berekening 
met de vuistregel voor die 
snelheid (zie de MOTOR-
BOOT van februari) kwam 
uit op 28 kw. Die 7 kw meer is 

de reser\e die in de vuistregel 
is opgenomen. 

Vaargedrag 
Het schip is bijzonder koers-
stabiel en heeft op een recht-
gaande koers nauwelijks 
stuurcorrecties nodig. Koers-
vaste schepen zijn moeilijk bij 
het manoeuvreren; dat kan 
ook niet anders want dat zijn 
twee tegengestelde eigen-
schappen. Maar met de twee 
schroeven, een vooruit en de 
achteruit, draait het schip om 
zijn eigen as. 
Het is een relatief licht schip 
en de boeg steekt niet diep. 
Dat heeft bepaalde voordelen 
bij het aan de grond lopen; 
met achteruit slaan komt het 
schip vrij gemakkelijk los. De 
consequentie is dat de kop vrij 
snel verwaait, maar dat is een 
onhebbelijkheid van veel 
schepen. 
Op het gedrag in ruw water is 
niets aan te merken, in tegen-
deel. De voorsteven heeft een 
groot reserved rijfvermogen 
en boort zich niet diep in een 
golf maar gaat er eerder over-
heen. Door deze 'lichtvoetig-
heid' vaart het schip droog, 
afgezien van buiswater dat 
door de wind op de ramen 
wordt geblazen. 
Dwars inkomende golven 
veroorzaken, als ze groot zijn, 
slingeren. Het is een koers die 

* Het achterschip met de beide 
schroeftunnels. 

we zelden varen en door op-
steken of afvallen omzeilen. 
Het gedrag bij achterop lo-
pende golven is uitstekend. 
Het achterschip laat zich niet 
wegzetten ondanks de brede 
spiegel. Dat is voor een groot 
deel te danken aan de tunnels. 

Indel in g 
We beschikken over drie 
ruimten waarin het dagelijks 
leven plaats vindt; bij mooi 
weer de kuip, verder de salon/ 
stuurhut met twee mogelijk-
heden. Dat is de L-vormige 
bank om de tafel en de stuur-
bank. De voorpunt gebruiken 
we als eethoek en deze is ook 
s' avonds favoriet. Vooral het 
variëren van de leefruimte be-
valt uitstekend. 
De verwarming met een 
oliekachel voldoet goed. Het 
verbruik is gering, bij koude 
dagen laten we hem de hele 
dag branden en dat kost op 
spaarstand 1 of 2 liter diesel-
brandstof Achteraf is geble-
ken dat we met een geringere 
capaciteit hadden kunnen 
volstaan. Een probleem is wel 
dat je niet alleen een plaats 
voor de kachel moet hebben, 
maar ook de pijp kwij t moet 
kunnen. Dat lukt wel als de 
kachel van begin af aan is op-
genomen in de indeling. Ach-
terafis het lastig een plaats te 
vinden waarbij de pijp met 
weinig bochten door het dek 
gaat. Wij vinden in het voor-

jaar en het najaar een goede 
verwarming een noodzaak. 
Tijdens het varen laten bran-
den is geen succes, althans bij 
ons. Dan wil hij wel eens plof-
fen en staat de kajuit vol met 
rook. We hebben nog geëxpe-
rimenteerd met een andere 
kap maar dat heeft niet ge-
holpen. 
Maar onder het varen hebben 
we deze kachel niet nodig. 
Dan wordt die taak overgeno-
men door de normale C V . r a-
diator die is opgenomen in het 
koelwatercircuit van de bak-
boordmotor. Aan of uit gaat 
door de radiatorkraan open of 
dicht te draaien. 
Tussen de aanvoer en afvoer 
zit een kortsluitleiding zodat, 
als de kraan dicht staat, het 
hete koelwater direct terug 
stroomt naar de motor. Dit 
bevalt uitstekend. Met één 
motor is het mogelijk een boi-
ler en een radiator gebruik te 
laten maken van de rest-
warmte die anders verloren 
gaat. 
De enkel plaatradiator staat 
onder het raam dat in de 
wand zit met de kuip. De leng-
te is ongeveer 1 meter en de 
hoogte 35 cm en de capaciteit 
is voldoende om bij koud weer 
de kajuit op aangename tem-
peratuur te houden. 
De ruit in de achterwand en in 
de schuifdeur is dubbel glas, 
deze beslaan niet bij koud en 

* De ruime stuurbank. 
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HISWA STANDNR. E-285 

SCANDINAVIA N 
TOUCH 

TRESFJORD 

THE TASTE OF A 
NEW 

GENERATIO N 

IMPORTEUR BENELUX 

T E R S P O R T C E N T R U M 

izniEi 
Zeedijk  2 
1154 PP Uitdam 

Telefoon:  02903-3528 
Telefax:  02903-3513 

JACHTBOUW "BRONSVEEN" 
Werf 05981 -219 (bezoek na telefonische afspraak) 
Prive Boraxstraat 98 9743 VS Groningen 050-713635 

Wij zijn bouwers van stalen 
rondspant motorkotterjactiten, 
knikspant motorkruisers, zg. 
trawlers en alle typen rond- en 
platbodemjachten. 
Maar ook zeiljachten in multi-
knik-, rond- en S-spant in alle 
afmetingen worden door ons 
regelmatig afgeleverd, zoals 
onze COLIN ARCHER modellen. 
GÉÉN SERIEBOUW, daardoor zijn 
wij in staat one off's te bouwen 
naar ieder ontwerp. 
Levering in elk afbouwstadium 
en v.w.b. de rond- en S-spant 
schepen naar keuze glad, over-
naads of gejoggeld gebouwd. 
Aflevering als kasko zéér kom-
pleet met alle ijzerwerk, tanks, 
roer plus roerkoning, reling enz. 

Wij bouwen schepen van 
9 t/m 25 meter. 

Voor een bezoek aan onze werf bent u van harte welkom, er is altijd 
wel een schip te bezichtigen. Maar maakt u wel tevoren een afspraak, 

zodat wij tijd voor u kunnen reserveren. 

ONTDEK DE SUPERGELUIDSARME 
EN VOLLEDIG WATERGEKOELD E 

MULTI-POWER MARINE 
GENERATORSET5r4^4 N ZEISE. 

Een serie generatoren van 

topkwal i te i t met vermogens van 2 tot 3 0 kW. Voor iedere 

toepassing in de juiste vermogensklasse, de ideale stroom-

aggregaten voor a a n boord . Onderhioudsvri j , borstelloos en 

waterdict i t . Veil igheidsklasse IP 5 4 . Massovr i j . 

B& N 
M O T O R E N B . V . 

Divisie van Brinl<mann & Niemeijer b.v. 

Pollaan 50, Zutphen, Postbus 39, 7200 AA Zutphen, Holland 

Telefoon 31 (0)5750-96720*, Telex 49143, Telefax 31 (0)5750-96799 
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Maria 
nat w eer. Bij enkel glas zal een 
radiator op die plaats er toe 
bijdragen dat het raam vrij 
\ an vocht blijft . Een goed uit-
zicht naar achter is van het 
grootste belang om veilig te 
varen. 
\ \ 'arm water voor de douche 
maakt stuurboordmotor. Dat 
\oldoet uitstekend. Na een 
klein uur varen is volop heet 
water beschikbaar: heet, 
want de temperatuur is bijna 
80 graden. We hadden een 
boiler van 25 liter en die vol-
deed goed. Door een ongeluk-
kige samenloop van omstan-
digheden is deze lek geraakt 
en moest vervangen worden. 
De nieuwe houdt het water 
nog langer op temperatuur. 
Stoppen we 's middags met 
varen dan is de andere mor-
gen voldoende heet water be-
schikbaar voor twee personen 
om te douchen. Het is een 
voorziening die we niet graag 
/ouden missen. Maar een boi-
ler is wel een ruimtevreter, je 
moet er plaats voor hebben. 

Liggen we lange tijd in een ha-
ven dan laten we na een paar 
dagen, op een moment dat het 
het minste stoort, de motor 
ruim een uur draaien. Op 
eenvoudige wijze wordt met 
de accuschakelaars zo ge-
schakeld dat alle 3 de accu's, 
2x70 ah en 1x210 ah onder 
lading komen te staan. De 
elektrische compressorkoel-
kast kan op de verlichtingsac-
cu van 210 ah enige dagen on-
afgebroken aan blijven. 
In geval van nood gebruiken 
we voor een dag zonodig een 
van de startaccu's voor het 
verlichtingscircuit. 

Negatief 
Na deze positieve geluiden 
wordt het tijd voor een andere 
klankkleur, dat wil nog niet 
zeggen dat deze somber is. De 
breedte van 3,55 meter is de 
oorzaak dat we op het Duitse 
deel van de Moezel geen ge-
bruik kunnen maken van de 
watersportsluizen met zelfbe-
diening. Deze zijn gebouwd 
voor een breedte van 3,45 me-
ter, maar van verschillende 
sluizen zijn de wanden zo be-
schadigd en naar buiten ge-
drukt dat de beschikbare 
breedte minder is. Nu is 3,35 
meter de limiet, aldus de in-

* De grote open kuip. De ramen 
in de deuren zijn van dubbelglas. 

formatie die ik van sluismees-
ters kreeg. 
Onze ervaring is dat je tot en 
met een lengte van 10 meter in 
alle havens goed uit de weg 
kunt. Bij die lengte is niet let-
terlijk alles, maar wel een zeer 
groot deel van wat we nu heb-
ben te realiseren. Daarom zou 
ik nu serieus overwegen om de 
10,70 meter terug te brengen 
tot bijvoorbeeld 10 meter. 
Maar ik voeg daar onmiddel-
lij k aan toe dat daar geen 
klemmende argumenten voor 
zijn zoals bij de breedte het 
geval is. 
Wat de hoogte betreft hebben 
we geen wensen, met de hui-
dige 2,60 meter strijkhoogte 
komen we goed uit maar als 
daar 5 of 10 cm vanaf kan zon-
der de vorm aan te tasten dan 
zou ik het zeker niet laten. Het 
wordt er alleen maar gemak-
kelijker van. 

Voorramen 
De voorramen hebben een 
sterke helling achterover. De 
ramen zijn gevat in alumini-
um lijsten. Het glas zit met 
een rubber strip en flexibel 
blijvende kit in de lijst opge-
sloten. Vorig jaar kregen we 
lekkage en in de aanvang wis-
ten we niet waar dat vandaan 
kwam. 
Het is dik glas, noodzakelijk 
voor de sterkte. Het gewicht 
drukt zwaar op de rubber 

strip. Dat is op zich geen pro-
bleem maar in ruw water 
maakt een voorschip flinke 
klappen. De massa van het 
glas deelt bij iedere klap een 
dreun uit op het rubber en de 
kit . Daardoor ontstaat op den 
duur blijvende vervorming 
van kit en rubber en de zaak 
gaat lekken. 
Het probleem kennen is de 
halve oplossing. Het is defini-
tief geklaard door met een 
moderne kit, Sikaflex, een ex-
tra afdichting aan te brengen. 
Ik heb de randen aan de bui-
tenkant vetvrij gemaakt en 
een naadbreedte afgeplakt 
met plakband. Daarna de 
zaak gekit in de zelfde kleur 
als het geanodiseerde alumi-
nium, zwart in dit geval. 

Conclusie 
Kort samengevat, zouden we 
weer dezelfde indeling kiezen: 
open kuip en slaaphut in het 
midden en een stuurbank 
voor meerdere personen met 
het grote schuifiuik erboven. 
Een en ander is voor een groot 
deel ook te realiseren in een 
iets kleiner schip. 
Om de beschikbare ruimte 
optimaal te benutten moet 
mogelijk voor de voortstu-
wing van geijkte paden wor-
den afgeweken; zorgvuldig de 
mogelijkheid van de door-
het-vlak-aandrijving bekij-
ken, het liefst met de motor 
dwars. Het staartstuk is nor-
maal van aluminium, maar 

Sonic heeft ook een bronzen 
\ ersie en dat betekent dat ook 
voor een stalen schip deze 
aandrijving in beeld komt. 
Twee motoren heeft wat mij 
betreft weer de voorkeur. 
Maar een hoofdmotor en een 
startklare buitenboordmotor 
kan ook. 
Tenslotte is een zwemplateau 
een noodzaak en moet bereik-
baar zijn via een deur in de 
kuipwand: minder klimmen 
en kleine afstap. 
Geringere afmetingen, vooral 
de breedte in verband met de 
vaarmogelijkheden op de 
Moezel. 

NEEM NU EEN 
ABONNEMENT! 

/ / / /»^ 

BEL GRATIS 

' < ' • / / / / »' 
. / 

BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTEN-

LIJN 

06-0224222 
Belgi ë n . 5 5 . 5 5 ' 
7 dagen per week von 
09.00 tot 20.30 uur 
• uitsluiten d voo r het opge -

ven van een nieu w 
abonnement . 
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Wij bouwe n 
Rondspan t Sud See Vlette n 

van 9.50 tot 14.00 m 

Ontwerper: 
Martin Bekebrede 

Voor meer informatie: 
Jachtwerf Sud See 
V. Harinxmaweg 5b, 
8801 AV Franeker 
Tel. 05170-7970 

zeer goed e 
vaareigenschappe n 

zeer lux e 
betimmerin g 

teakdekke n massie f 

RM Buffertan k omdat 
alle klein e beetjes helpen . 
Ter bescherming van het milieu is m jachthavens het 
gebruik van toiletten, die direkt op het water lozen, met 
meer toegestaan 

Echter met in iedere jachthaven zijn voldoende toiletfacili-
teiten aanwezig en met iedereen wenst daar gebruik van te 
maken Met de RM buffertank, die om het bestaande toilet 
wordt gebouwd, kan het pomptoilet altijd gebruikt worden 
In de RM buffertank wordt het toiletafval opgeslagen om 
later als bijvoorbeeld op open water wordt gevaren, of als 
op de haven pompfaciliteiten aanwezig zijn te worden 
weggepompt Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de 
bestaande toiletpomp 
In voorraad bij de watersporthandel 

Milieubescherming zit m soms in kleine dingen' 

/ ^ ~ ^ / ^ Bel voor informatie 
^ ^ ^ ^ Heijnema n Nautic , Wormerveer 075-21 37 58 

HISWA STANDNR. B-355 

PEDRO: PERFECTIE TOT IN HET KLEINST E DETAIL ! 

W' 16 met een Pedro vaart is niet 
alleen trots op de mooie lijn en 
de excellente vaareigenschappen 

van zijn Pedro maar ook slim Want deze 
schipper heeft geïnvesteerd m kwaliteit' 
Kwaliteit verdient zichzelf terug ddt 
merk je aan de lage onderhoudskosten 
en de hoge inruilwaarde van een Pedro 

Pedro s succes zit in de perfecte af-
werking tot in de kleinste details U kunt 
het bijvoorbeeld niet zien maar zelfs 
onder de verf van de vlaggestokhouder 
zit roestvrij staal' 

Wilt u meer weten over de verborgen 
kwaliteiten van Pedro"? Vraag dan vrij-
blijvend onze documentatie aan 
Of nog beter kom het met eigen ogen 
zien op onze werf I 

W.A.Scholtenweg92, Postbus 33, 
9636 ZG Zuidbroek (Gr.), Holland, 
telefoon 05985-1763*, telefax 05985-1338 

ONTDEK HOE GOED EEN PEDRO IS 

Zelfs de 
vla ggestokh o i^hr.; \ 
van roestvrij stêÈn 

ï^T-iigi i 
' ' B H 4 M H E ^ I ^ K | ^ 
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Onbalans ? 
Gedurende ongeveer 10 jaar 
varen wij met een 9,5 x 3,2 x 
0,85 knikspantkruiser, voor-
zien van een OM 636 (1800) 
Mercedes diesel. 
Het probleem is dat in die tien 
jaar, waarin wij ongeveer 900 
draaiuren gemaakt hebben, 
de startmotor reeds driemaal 
is afgebroken. 
Het eerste defect bestond uit 
het afbreken van de bovenste 
flensbout. Na vervanging 
hiervan brak na enige tijd het 
bovenste oor van de startmo-
tor af. Dat afbreken is deze zo-
mer voor de derde maal ge-
beurd en stelt mij voor een 
raadsel. In die zin dat mij wel 
duidelijk is dat de startmotor 
kapot trilt . 
De motor is voorzien van een 
Horst HBW 100 keerkoppe-
ling en middels een flexibele 
koppeling verbonden met de 
schroefas. Het koelsysteem is 
interkoeling en het uitlaatsys-
teem van Vetus. 
De motor loopt goed, maar 
het toerental komt bij volle 
belasting niet hoger dan 2500 
-l-/min (onbelast 3600 +1 
min). De schroef is een 
drieblads van 16 duim met 
een spoed van 11 duim. \^ol-
gens mij is de uitlaatdruk te 
hoog, waardoor de motor be-
last niet op toeren komt. 
Maar kan dat de oorzaak zijn 
van een dergelijke onbalans? 

• Mr 

a^ 
* Tekening pakkingbus 1. vet-
pakking, 2. gland, 3. pakking-
drukker. 

Wat kan er de oorzaak van 
zijn dat de startmotor zoda-
nig tril t dat hij afbreekt? 
F. van der Wolf, Wezep. 

Antwoor d 
Hoe weet u dat de startmotor 
stuk trilt? 
In uw brief komt niet naar vo-
ren dat u gedurende de 1 Ojaar 
die u met uw schip gevaren 
heeft, veel last heeft onder-
vonden van overmatige tril -
lingen. Ook het feit dat de mo-
tor vol belast niet zijn maxi-
mum toerental bereikt is geen 
reden voor onbalans. Zoiets 
kan te maken hebben met 
overbelasting b.v. door de 
schroef In uw geval kun je 
ook niet spreken van een re-
gelmatig terugkerend euvel 
(3 keer in de 1 Ojaar). 

* Koelsysteem met warmtewis-
selaar. 1. motor, 2. warmtewisse-
laar, 3 en 4. koelwaterpomp: 5. 
buitenboordafsluiter. Zie lekkage. 

Wat mijns inziens wel kan is 
dat de flens van de startmotor 
niet vlak aanligt tegen het 
huis, waardoor bij montage 
reeds spanningen in de flens 
kunnen optreden die bij de ge-
bruikelijke trillingen na ver-
loop van tijd een materiaal-
moeiheid kan veroorzaken, 
waardoor deze afbreekt. 
Is het breukvlak oud of nieuw 
(oud is donkergekleurd), het-
geen een indicatie kan zijn of 
het ineens danwei na een be-
paalde tijd tot een breuk 
komt. 

Voortstuwin g 
Voor een nog te bouwen schip 
zou ik gaarne het volgende 
vernemen over het te installe-
ren motorvermogen met de 
daarbij horende schroeven. 

Motorboo t geeft 
technisc h advies 
Al s 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. Voest. 
Is het een probleem waarvan 
we denken dat meer mensen 
er mee kampen, of waarvan 
de oplossing ook voor ande-
ren interessant is, dan wordt 

het antwoord op de vraag in 
ons blad gepubliceerd, an-
ders krijgt u per brief ant-
woord. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief met de om-
schrijving van het probleem 
en gegevens over motor (plus 
eventuele foto's en tekenin-
gen) en schip aan: 
Redactie Motorboot, Goud-
sesingel 86, 3011 K D Rot-
terdam. 

* Schiets motorboot in aan-
bouw. Zie voortstuwing. 

De afmetingen zijn: 17 x 4,80 
x 1,20 meter, mijn vragen: 
- hoe groot zal de rompsnel-
heid zijn? 
- hoe groot moet het vermo-
gen voor één motor zijn? 
— wat voor schroef is er nodig 
voor één motor? 
— hoe groot moet het vermo-
gen bij gebruik van twee mo-
toren zijn? 
— wat voor schroeven zijn er 
nodig voor twee motoren? 
- wat is het meest geschikte 
toerental? 
G. Huisman, Dronrijp 

Antwoor d 
Zoals u zich de antwoorden 
voorstelt zo werkt dat niet. De 
rompsnelheid is wel in te 
schatten. Ik stel de waterlijn-
lengte op 16 meter. Deze zal 
dan liggen rond de 18 km/ 
uur. 
De vraag over het toe te pas-
sen motor vermogen is moei-
lijker. Hierbij is het van be-
lang te weten welke vaarsnel-
heid men wil varen. 
Voorbeeld. Volgens de gra-
fiek van het natte oppervlak 
zal bij een vaarsnelheid van 
16 km/uur en een nat opper-
vlak van 80 m^ het vermogen 
225 kw moeten zijn, terwijl bij 
18 km/uur en 80 m^ het ver-
mogen 325 kw zou moeten be-
dragen. Hierbij is nog geen re-
kening gehouden met de op-
bouw van het schip (het wind-
oppervlak). 
Willen we de schroef kunnen 
berekenen dan moeten we de 

* Om een schroef te kunnen 
berekenen moet de grootte van 
het schroefraam bekend zijn. 
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POLYESTER REPARATIE 
JACHTSCHILDER S 

* Jachtspuitwer k in modern e spuitkabin e tot 
65 ft (20 m) 

* Polyeste r schadeherste l waann zeer 
gespecialiseer d 

* Osmos e behandelinge n ook preventiev e 
behandelinge n 

OP ALL E WERKZAAMHEDE N 
5 JAA R VOLLEDIGE GARANTI E 

* Oppervlakt e behandelinge n voor polyester- , 
aluminiu m en stalen jachte n 

* Botenlif t tot 55 ton , ook met staand e mast 
* Winterstallin g op stalen bokke n met hefwage n 

De jachtschilder s van het familiebedrij f 
Zwiebe l levere n al meer dan 25 jaar vakwerk . 

Fa. J . H. ZWIEBEL & Zn . 
Sluispolderwe g 62 - 1505 HK Zaandam 

Tel. 075 - 31 28 73 - b.g.g . 075-17 25 09 
upen verbinam g met het Noordzeekanaal . 

HISWASTANDNR. W-173 

Onan en Diem, 
een betrouwbaar 
stroomteam aan boord 

Onan manne- stroom -
aggregate n leveren 220 
(of 220/380) Volt voor alles 
waarvoor u aan boord 
stroom nodig heeft Ze zyn 
stil, betrouwbaar en een 
voudig te bedienen en 
leverbaar in vermogens 
van 3 tot 100 kW 

Diem 12 of 24 Volt bat-
terijlader s zyn speciaal 
voor scheepsgebruik ont-
worpen In capaciteiten van 
20 tot 80 Amp Ze werken 
volautomatisch, waardoor 
uw kostbare battenjen met 
overladen worden en dus 
veel langer meegaan 

Voorzien van 3 uitgangen 
voor 1,2 of 3 batterijen 
Wilt u dus een betrouwbaar 
stroomteam aan boord, 
kies dan voor Onan en 
Diem 

DIEM • Ono n 

HOLLAM D 
Partners in Power 

Sim Holland BV Antwerpseweg 10 2803 PB Gouda tel 01820 -19855 

Electronische  beveiliging 
voor:  boot  - caravan  - camper  etc. 

Tot voo r kor t was het praktisc h onmogelij k ruimte n te beveilige n die ster k onderhevi g zijn aan 
temperatuurverschil , luchtstroming , bewegin g en lawaai . Hierbi j kan men denke n aan b.v. boot , 
caravan , camper , halle n etc . 

Vaak ingewikkelde , arbeidsintensiev e en dur e 
installatie s moeste n worde n toegepast , waarbi j 
ondank s dat de betrouwbaarhei d beperk t bleef . 

Een uniek e nederlands e vindin g op basi s van 
ultrasoo n gelui d (paten t aanvr . no: 9002301) 
heeft hieri n veranderin g gebracht . 

Naast vele ander e toepassingsmogelijkhede n 
is speciaa l voo r dit doel een electronisc h 
gestuurd e bewakingsuni t ontwikkel d met de 
volgend e kenmerken : 

• geeft een zeer lui d alarmsignaa l wannee r een 
onbevoegd e de beveiligd e ruimt e betreedt . 

• aansluitmogelijkhede n voo r extr a 
buitensiren e en flitslicht . 

• Inschakelbaa r terwij l U aanwezi g bent . 
• zeer betrouwbaar/gee n vals alarm . 
• laag stroomverbrui k 50-80 mA. 
• aansluitbaa r van 9 tot 24 volt . 
• eigen noodstroomvoorziening . 
• simpe l te plaatsen . 
• 1 jaar garantie . 

De prij s voo r een complet e uni t bedraag t / 365,- incl . b.t.w. , excl . verzendkoste n 

BV PROPER CHS. Maasboulevar d 144 , 3011 TX Rotterda m 
tel . 010-4330392 / 4137050 
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gewenste vaarsnelheid we-
ten Bovendien moet dan het 
motortoerental en de reductie 
in de keerkoppehng bekend 
zijn Om te kunnen weten wat 
\ oor schroef u nodig hebt is 
ook de afmeting van het 
schroefraam nodig (in elk ge-
\ al moet bekend zijn hoe 
groot het zou kunnen wor-
den) Is dit alles bekend dan 
kan men aan dubbele moto-
ren en schroeven gaan re-
kenen 
Over het meest geschikte toe-
rental is niets te zeggen 
Smaak speelt hierbij een rol 
en de voorkeur voor bepaalde 
motoren 

Vervuilde 
motoren 
Ik ben vier jaar in het bezit 
van een Storebro 34 voet, 
voorzien van 2 Volvo Penta 
motoren 106 pk Ze hebben 
volgens urenteller 2711 uur 
gelopen Maar het klokje zal 
wel aan zijn tweede ronde 
zijn, dus 12711 lijk t mij logi-
scher voor een schip van 12 
jaar oud De motoren draaien 
gemiddeld 23 a 2400 toeren en 
na een draaitijd v an ongeveer 
3 uur gaat het alarm af en 
moet ik terug naar 1200 toe-
ren Volgens mijn dealer is 
het koelwatersysteem ver-
vuild uit elkaar halen van de 
motoren en schoonmaken, 
kosten ongeveer ƒ 10 000 per 
motor Zeer kostbaar dus 
Mij n vraag zijn er andere 
mogelijkheden om het koel-
watersvsteem weer schoon te 
krijgen̂  
J W Schipper, Nieuwersluis 

Ik denk dat uw bedrijfsuren-
teller het juiste aantal uren 
aangeeft De meeste ple-
ziervaartuigen gebruiken de 
motor tussen 200 a 300 uur 
per jaar In 12 jaar kan dat 
dus 2711 uur zijn 
Wat betreft het reinigen van 
het koelsvsteem van uw mo-
toren moet ik er u op attent 
maken dat de v erontreiniging 
kan bestaan uit vet/ohe aan-
slag en/of afzetting 
De eerste verontreiniging is te 
bestrijden met alkalische rei-
nigingsmiddelen zoals Tee-

pol, soda of Caustic soda 
De tweede verontreiniging is 
te bestrijden met een zuur, 
sulfammezuur, citroenzuur 
of azijnzuur 
Na gebruik v an zuur, het sv s-
teem doorspoelen met soda 
om te neutraliseren 

Pakkingbu s 
Sinds 1981 heb ik een Aqua-
naut 880 Aantal vaaruren 
1460 De rvs-schroefas IS wa-
tergesmeerd (Vetus) 
De gland (pakkingbus) is uit-
gevoerd met een koperen con-
structie, die aandraaibaar is 
Ik heb de volgende vragen 
- Wat gebeurt er precies bij 
aandraaien'' 
- Wanneer IS dat op z'n eind' 
- Er zit waarschijnlijk een 
vet-afdichting in Wanneer 
moet deze vernieuwd 
worden' 
- Kan een niet geheel links-
handige leek dit zelf doen en 
hoe d a n' 
- Moet het schip op de wal of 
kan het in het water ge-
beuren' 
W Vlaardingerbroek, Mijdrecht 

Antwoor d 
U kunt zich voorstellen dat 
het buitenboordwater bij de 
schroef in de schroefaskoker 
kan komen De schroefasko-
ker is in het schip gelast om de 
schroefas waterdicht te kun-
nen doorvoeren De schroefas 
wordt gedragen in twee la-
gers, een bij de schroef en een 
daar waar de as de motor-
ruimte inkomt Deze lagers 
zijn in de schroefaskoker aan-
gebracht 
Het lager bij de schroef kan op 
verschillende manieren zijn 
uitgevoerd b v brons, rubber 
of kunststof Dit lager wordt 
gesmeerd door vet of water af-
hankelijk van de constructie 

* Schroefasinstallatie 

Dit geldt ev eneens voor het la-
ger aan motorzijde 
Om lekkage zoveel mogelijk 
te beperken wordt de koker 
met V et gev uld gehouden 
Toch zal er lekkage zijn en om 
te voorkomen dat het de mo-
torkamer binnendringt, slui-
ten we ter plaatse de as af met 
een zogenaamde gland of 
pakkingbus 
Nu uw vragen 
1 Met het aandraaien druk-
ken we de pakkingringen ste-
vig rond de as Pakkingringen 
zijn van vierkant geprofileerd 
materiaal gemaakt en blijven 
zeer lang elastisch Hiermee 
sluiten we de as waterdicht af 
2 Door slijtage verdwijnt er 
pakkingmateriaal en moet 
men om het lekken tegen te 
gaan de gland aandraaien 
Al s de gland er bijna geheel 
ingedraaid is moet men de 
pakkingen vernieuwen 
3 Afhankelijk van de uitvoe-
ring kunnen de pakkingen ge-
smeerd worden, met b v een 
aanschroefbare vetpot (vet 
kanon) 
4 Om de pakkingen te ver-
nieuwen moet men de juiste 
maat pakking kopen (dit gaat 
per lengte) Vervolgens moet 
men stukjes afsnijden, die zo 
lang zijn dat ze om de as pre-
cies tegen elkaar sluiten Het 
aantal is afhankelijk van de 
diepte van de pakkingbus 
Men brengt de pakkingen zo-
danig aan dat telkens de naad 
van de pakking een halve slag 
verspringt, dus de eerste naad 
boven de tweede onder 
5 Meestal kan men deze in-
greep doen als het schip in het 
water ligt Bij diep liggende 
schroefassen is het wellicht 
nodig het achterschip boven 
water te krijgen 
Anders loopt men het risico 
dat door de waterdruk de pak-
king er uit gedrukt wordt en er 
water in het schip stroomt 

Maar bij uw boot bestaat dat 
gevaar met, zeker met als u 

zorgt dat de askoker goed met 
vet IS gevuld 

Scliroe f 
Gegevens Welke schroef ik 
moet monteren op mijn boot-
(staal)' 
- lengte 10,20 meter, breed 
3,20 meter, diepgang 0,90 
meter, 
- lengte waterlijn 9,00 meter, 
breed 2,80 meter, 
- motor Mercedes 220, 55 
pk, 2800 t p m , 
- keerkoppeling Velvet 1 2,1 
- Schroefas doorsnee 25 
mm, lengte 1,50 meter, in het 
midden gelagerd, 
- verbinding keerkoppelmg-
schroefas d m v Scatra kop-
peling, 
- schroefraam 0,62 meter 
4 J van der Mee, irnhem 

Antwoord 
De rompsnelheid van uw 
schip zal in theorie 13,5 km/ 
uur bedragen Ervan uit-
gaande dat uw schip zo rond 
de 7 ton water verplaatsing 
heeft in verband met het be-
schikbaar vermogen Ik weet 
met of de door u genoemde 
2800 o/m het max toerental is 
of het toerental om uw romps-
nelheid te halen Met de bere-
kening ben ik uitgegaan van 
2400 o/m om de rompsnel-
heid te kunnen halen 
Ik kom dan op een drieblad 
schroef met een blad opper-
vlakte van circa 52% van de 
totale cirkeloppervlakte, een 
spoed van 11 en een diameter 
van 19 duim Of het een 
rechtse dan wel linkse schroef 
moet worden is afhankelijk 
van de draairichting van de 
schroefas 

Ik maak u er voorts op attent 
dat afhankelijk van de staal-
soort van uw schroefas deze 
aan de lichte kant is en zelfs te 
licht kan zijn 
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* Sea Ray Sport- en skiboot. Bij 
Arie de Boom. AMSTERDA M WTSÊM 
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* Sea Ray 480 DA. Bij Arie de 
Boom. 

* Monark, bij Eggers 

fH^^^BB^aSSSSE 

Veel 'eenvoud * tusse n geweldenaar s 
Raken we een beetje af van: nog groter, nog sneller, nog luxu-
euzer? Dat lijkt er niet op voor wie de glanzende blikvangers 
op de Hiswa beziet: de spectaculaire jachten of de veelkleu-
rige snelle boten. Zij zijn de voortzetting van de trend die nu 
al een aantal jaren de toon aangeeft. Maar steeds groter in 
aantal worden de werven en fabrieken, die met kleine open 
boten op de markt komen — en die dat kennelijk doen omdat 
er vraag naar is. Alle beweging kent een tegenbeweging, elke 
actie een reactie. Zou het zijn, dat na alle ontwikkelingen in 
de richting van groter en luxueuzer, er langzaam iets op gang 
komt dat de richting van kleiner en eenvoudiger opgaat? In 
elke geval is op de Hiswa 1991 tussen de geweldenaars ook de 
eenvoudige toerboot nadrukkelijk aanwezig. 

Ari e Wiegmans 
De noviteiten die Ari e 
Wiegmans uit Breukelen pre-
senteert, zijn afkomstig uit 
Amerika, Engeland en Noor-
wegen. 
In de Checkmate-serie is de 
211 Pulse een nieuwe ver-
schijning. De van kunststof 
gemaakte boot is 6,30 meter 
lang en 2,35 meter breed. 
Wiegmans laat een uitvoe-
ring met buitenboord motor 

zien. De prijs is ƒ 39.500,-. 
Van Fjord is er, in een geheel 
nieuwe versie, de Fjord 1200 
Dolphin. Deze snelle kruiser 
meet 11,65 bij 3,42 meter. 
Standaard is hij uitgei ust met 
twee Volvo AD 41 /DP-diesel-
motoren van elk 200 pk. Er is 
zowel onder- als bovendeks 
veel ruimte. De boot kost 
ƒ 427.500,-. 
Het Amerikaanse merk Con-
quest is vertegenwoordigd 
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met een sportieve visboot, 
met een lengte van 5,00 en een 
breedte van 2,00 meter. Voor 
de Westeuropese markt heeft 
de boot een gesloten piek ge-
kregen. Een 125 pk Mercrui-
ser zorgt voor de voortstu-
wing. De prijs is ƒ 25.000,-. 
Van het programma voor 
1991 van het merk Thompson 
zijn onder andere de 205 Cud-
dy-Cabin en de Fisherman 
240 aanwezig. De eerste heeft 
een lengte van 6,30 meter en 
een breedte van 2,40 meter. 
Uitgerust met een 175 pk 
Mercruiser kost de boot 
ƒ53.5000,-. De Fisherman 
240 meet 7,20 meter bij 2,10 
meter. Deze boot kost 
ƒ68.000,-, de 175 pk Mer-
cruiser buitenboordmotor en 
de afneembare kap inbe-
grepen. 

Een aparte plaats wordt bij 
Ari e Wiegmans ingenomen 
door de nieuwe en uit Ameri-
ka afkomstige Duffy 18, een 
elektrisch aangedreven sloep. 
De boot heeft een lengte van 
5,40 meter en een breedte van 
2,00 meter. De voortstuwing 
is geluidloos, wat de boot 
voorbestemt voor het 'stille' 
toeren. De kruissnelheid is 7,5 
kilometer per uur, de maxi-
mum snelheid 11,5 kilometer 
per uur. Met vol vermogen 
kan er 3 uur mee worden ge-
varen, op kruissnelheid 8 uur. 
Het opladen van de batterijen 
vergt lOuur. DeDuffv 18kost 
ƒ 32.500,-. 

Een andere nieuwe motor-
sloep is de Classic 19, een 
spitbgat met een lengte van 
5,70 meter en een breedte van 
2,00 meter. Ingebouwd is een 
2-cylinder Yanmar-diesel-
motor. De prijs bedraagt 
ƒ 44.500,-. 
In het Celebrity-programma 
is er een nieuwe visboot van 
6,3 bij 2.10 meter, de Fish 
Hawk. De boot heeft een 
stuurhuis en daar omheen ge-
noeg ruimte om 'rondom" te 
kunnen lopen. De Fish Hawk 
kan worden uitgerust met 
twee buitenboordmotoren. 
De prijs is ƒ 37.500,-. 

Voorts zijn bij Wiegmans te 
zien: sportboten van Flet-
cher, waaronder het nieuwe 
type 160 Arrowstreak; vis- en 
toerboten van de Wahoo-se-
rie en aluminium boten van 
het merk Buster, waaronder 

de nieuwe Magnum van 6,20 
meter. Europahal, stand 370. 

Aqua Engine Parts 
Bij Aqua Engine Parts (AEP) 
uit Aalsmeer is de Ski Bren-
della te zien, type Super 
Comp, die door AEP uit Ame-
rika wordt geïmporteerd. De 
ski-boot meet 6,10 x 2,20 x 
0,52 meter. Een 8-cilinder 
PCM power plus Ford-motor 
zorgt voor een vermogen van 
260 pk bij 4800 toeren. Aan 
boord is plaats voor zeven 
mensen. De Ski Brendella 
kost ƒ 45.000,-. 
Zuidhal, stand 106. 

Hel las Watersport 
Ui t Griekenland komen de 
boten van het merk A. Hellas, 
in Nederland geïmporteerd 
door Hellas Watersport in 
Rijsenhout. Bij dit bedrijfis 
voor het eerst in Nederland de 
Hermes te zien, een polyester 
kruiser die kan worden uitge-
rust met een buitenboordmo-
tor tot en met 200 pk. \ 'oor-
zien van een motor met een 
vermogen van 70 pk of meer 
kan de boot ook worden ge-
bruikt voor het waterskiën. 
De Hermes is 5,75 meter lang 
en 2.30 meter breed. De boot 
kost ƒ 26.950,-. 
Van de trimaran-serie, dub-
belwandige en volgeschuim-
de open boten, toont Hellas 
Watersport 4 modellen: De 
Mynicos, lengte 5,10 meter 
en breedte 1,98 meter, die 
kan worden uitgerust met 
een buitenboordmotor van 
maximaal 115 pk (prijs 
ƒ 17.850,-); de Delos CC en 
de Delos SC, met een lengte 
van 4,16 meter en een breedte 
van 1,73 meter, beide ge-
schikt voor een buitenboord-
motor van maximaal 50 pk 
(ƒ 8.950,-) en de Sirocco, die 
3,60 bij 1,68 meter meet en 
een motor met een vermogen 
van 40 pk kan hebben 
(ƒ6.950,-). 

\ ' an de speedboten van A. 
Hellas zijn de Marathon en de 
Phantom te zien. De eerste 
heeft de afmetingen 4,56 bij 
1,97 meter en is uitgerust met 
een Yamaha-motor van 55 
pk, de tweede meet 4,30 bij 
1,75 en heeft een Yamaha-
motor van 30 pk. De boten 
worden tentoongesteld in 
combinatie met een kantel-
trailer van Freewheel en kos-

ten dan ƒ 19.950,- re-
spectievelijk ƒ 15.950,-. 
Amstclhal, stand 108. 

Hol lan d Sport 
Al komen de boten die Hol-
land Sport Boat Centre uit 
Amsterdam laat zien uit 'Hol-
land', zij zijn zo Amerikaans 
als maar kan. Holland staat in 
dit geval voor de plaats Hol-
land in Michigan, waar zich 
de botenfabriek van Power-
quest bevindt. Van de snelva-
rende en luxueus afgewerkte 
produkten van Powerquest 
zijn bij Holland Sport twee ty-
pen te zien. 
De 290 Enticer FX meet 8,85 
meter bij 2,65 meter. De boot 
wordt getoond met 2 Mer-
cruiser-motoren van 330 pk 
elk, standaard wordt hij gele-
verd met 2 Mercruisers van 
elk 260 pk. De prijs in dat laat-
ste geval is ƒ 169.900,-. 

De 222 Spectra X L heeft een 
lengte van 6,75 meter en een 
breedte van 2,45 meter. De 
boot is voorzien van een Mer-
cruiser-motor van 330 pk, 
standaard wordt hij geleverd 
met een Mercruiser van 260 
pk en dat dan voor een prijs 
van ƒ 83.900,-. 
Overigens kunnen beide bo-
ten worden geleverd met 
zwaardere motoren, de Enti-
cer tot 2 maal 450 pk en de 
Spectra tot 380 pk. 
Zuidhal, stand 105. 

Brandsma 
Een Agder 840 zonder ach-
terkajuit is de blikvanger bij 
Brandsmajachten uit SNeek, 
dat ook nog een Agder 840 in 
de oorspronkelijke versie laat 
zien. De Agder 840 is een 
spitsgatsloep met een lengte 
van 8,40 meter, een breedte 
van 3,20 meter en een 
diepgang van 0,80 meter. In 
de boot staat een 4-cilinder 
Yanmarmotor met een ver-
mogen van 62 pk. Er zijn ze-
ven slaapplaatsen aan boord 
van deze boot van Noorse her-
komst. De Agder 840 met 
open kuip wordt voor het 
eerst tentoongesteld. Deze 
versie van de boot wordt gele-
verd met een afneembare har-
de kap voor een prijs van 
ƒ 144.000,-. Het model in de 
oorspronkelijke uitvoering 
kost ƒ 138.000,-. Steiger, 
stand 15. 

Jachtwerf Daniël ^ 
Bij Jachtwerf Daniël uit Al -
phen aan den Rijn is de 
spiegelsloep Bellus te zien, 
een open polyester motorboot 
waarvan het kunststof casco •« 
wordt gemaakt bij Vetus 
Mouldings in Emmeloord, 
waarna Daniël voor de afwer-
king en de verkoop zorgt. De 
Bellus is 5,79 meter lang en 
2,17 meter breed, bij een 
diepgang van 0,55 meter. Een 
Vetus Mitsubishi-diesel ^ 

zorgt voor de voortstuwing: 
met 10,2 pk bij 3600 toeren 
per minuut. De Bellus kost 
ƒ 26.140,-. (Het verslag van _ 
een proefvaart met de Bellus 
stond in M O T O R B O OT 
augustus 1990). Europahal, 
stand 323. 

De Evenaar 
De gehele lij n K M V With-
boten, van bijboten vanaf 
2,65 meter tot luxueuze krui- " 
sers van 7,50 meter, is te be-
zichtigen bij Jachthaven De 
Evenaar uit Breukelen. 
Nieuw in het programma van „ 
dit bedrijf zijn de M K V 
605CC 'Pro Serie' en de 
K M V 2500. 
De K M V 605 CC is een zee-
waardige sportboot van 6,05 
meter, die kan worden gele-
verd zowel in een uitvoering 
met een buitenboordmotor 
als met een ingebouwde mo-
tor. Hij kan ook van twee bui-
tenboordmotoren worden •  
voorzien. Standaard is de 
boot, die slaapruimlc heeft 
voor 2 personen, onder ande-
re uitgerust met een stuurcon- , 
sole met windscherm, hy-
draulische besturing, een 
brandstoftank van 200 liter, 
teakhouten boorden en een 
verschuifbare stuurstoel. 
Naar gelang de motorisering 
variëren de prijzen van 
ƒ 46.500,-tot ƒ 66.500,-. 
De K M V 2500 is een luxueus 
ingerichte en afgewerkte 
weekendkruiser met een leng- ' 
te van 7,50 meter en een 
breedte van 2,50 meter. Aan 
boord is ruimte voorvijfopva-
renden. De brandstoftank 
heeft een inhoud van 280 liter. 
\ 'oor de voorstuwing kan 
worden gekozen uit een reeks 
van mogelijkheden, die wat 
de vermogens betreft variëren 
van 205 tot 260 pk. In relatie 
daarmee lopen de prijzen van 
ƒ 107.500,-tot 140.500,-. 
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Voorts toont De Evenaar de 
open sportboten K M V 385, 
442, 480 en 528; de sport- en 
toerboten K M V 1300, 1600 
en 1700; en de luxueuze dag-
kruiser K M V 2100. 
Oosthal, stand 721. 

Briel l e Yachting 
\ ' an de vele typen luxueuze 
en snelvarende jachten van 
het Engelse topmerk Fairline 
zijn bij Brielle Yachting er 
drie te bewonderen: de Targa 
30, de Targa 34 en de 38 
Phantom. 
De Targa 30 heeft een lengte 
van 10,39 meter, een breedte 
van 3,40 meter en een 
diepgang van 0,97. Evenals 
de iets langere Targa 34 is de 
boot uitgerust met twee 6-
cilinder Volvo- AD 41/DP-
dieselmotoren met een ver-
mogen van 200 pk. De afme-
tingen van de Targa 34 zijn: 
lengte 11,15 meter, breedte 
3,48 meter en diepgang 0,97 
meter. De 38 Phantom is de 
gi outste van de drie, met een 
lengte van 12,88 meter, een 
breedte van 4,11 meter en een 
diepgang van 1,02 meter. In 
de machinekamer van deze 
boot staan twee 6-cilinder 
Volvo TAMD61-diesels met 
een vermogen van 306 pk. De 
drie Fairlines hebben, behal-
ve de luxueuze inrichting en 
afwerking, met elkaar ge-
meen dat zij aan 4 to 6 opva-
renden ruimte bieden. 
Steiger, stand 22. 

Eggers 
Sinds jaren vertrouwd met de 
verkoop van aluminium bo-
ten van het Brunswick-merk 
Monark en het eveneens 
Amerikaanse Alumacraft in-
troduceert Eggers uit J isp dit 
jaar een eigen lij n aluminium 
boten onder de naam Egger-

* Boston Whaler 27 Offshore. 
Bij Driessen. 

craft. Voorlopig gaat het om 
vier typen, met lengtes tussen 
de 3.05 en 4,27 meter, die wat 
uiterlijk betreft veel weg heb-
ben van de Monarks. De Eg-
gercrafts worden, uitsluitend 
in gelaste uitvoering, voor Eg-
gers gemaakt door de Ameri-
kaanse fabriek Aluma-Weld. 
De Eggercraft 1036 heeft een 
lengte van 3,05 meter en een 
breedte van 1,45 meter; het 
gewicht is 56 kilo en de prijs 
bedraagt ƒ 2.195,-. De 1236 
meet 3,66 bij 1,45 meter, 
weegt 66 kilo en kost 
ƒ 2.695,-. De volgende in de 
li jnisde 1436 van4,27bij 1,45 
meter, die 75 kilo weegt en 
ƒ3 .095 ,- kost. De 1440 ten-
slotte is 4,27 meter lang en 
1,60 meter breed; het gewicht 
is 95 kilo en de prijs bedraagt 
ƒ3 .795, -. 

Ui t het programma van Mo-
nark en Alumacraft laat Eg-
gers een selectie zien. 
Zuidhal, stand 111. 

Fa. De Jong 
Een nieuwe spiegelsloep van 
Poca, de Poca 16, is het cen-
trale punt bij Fa. De Jong uit 
Reeuwijk. De Poca 16 is 4.90 
meter lang en 1,92 breed. De 
boot weegt, zonder motor, 
350 kilo. Standaard wordt hij 
geleverd met een Ruggelini-
dieseltje van 8,3 pk. Inclusief 
die motor is de prijs dan 
ƒ 24.250,-. Verder toont Fa. 
deJong: 
- de Poca 400, 3,95 meter 
lang en 1,63 meter breed, ge-
wicht 95 kilo, prijs ƒ 4.800,-; 
- de Poca 475, 4,75 meter 
lang en 1,75 meter breed, ge-
wicht 150 kilo, prijs ƒ 7.750,-; 
- de Poca 500, 5,00 meter 
lang en 2,00 meter breed, ge-
wicht 230 kilo, prijs ƒ 9.550,-; 

- de Poca 17, 5.03 meter lang 
en 2,12 meter breed, gewicht 
480 kilo, prijs ƒ 14.900,-; 
- de Poca 19, 5,60 meter lang 
en 2,12 meter breed, gewicht 
550 kilo, prijs ƒ 17.700,-. 
Voor alle Poca's geldt, dat 
voor verschillende motoren 
kan worden gekozen. Stan-
daard worden de Poca 17 en 
Poca 19 voorzien van een 
Bukh DV 10 ME-diesel van 
10 pk voorzien. Inclusief die 
motor zijn de prijzen dan 
ƒ 31.440,- respectievelijk 
ƒ 34.240,-. Zuidhal 113. 

De Hipper t 
Jachtwerf De Hippert uit 
Zaandam laat onder andere 
de Adria zien, een polyester 
sloep waarmee de werf zijn 
programma roei-, toer- en vis-
boten heeft uitgebreid. De 
Adria meet 5,20 bij 2,07 meter 
en heeft een ingebouwde mo-
tor, een Yanmar-diesel. In-
clusief die motor kost de boot 
ƒ21.950,-. 
Ook is bij De Hippert de Ma-
rinus-vlet te zien, een open 
toerboot met een lengte van 
6,30 meter en een breedte van 
2,20 meter, ontworpen door 
Th. Gillissen. Uitgerust met 
een 9, 18 of 27 pk. Yanmar-
diesel kost hij tussen de 
ƒ 38.500,- en ƒ 57.500,-. (De 
Marinus-vlet werd uitvoerig 
besproken in M O T O R-
BOOT, december 1990). 
Zuidhal, stand 109. 

Scanship Hol land 
Een open toerboot met een 
'klassiek' uiterlijk is de Style 
21, opnieuw te zien bij Scan-
ship Holland uit \Veesp. De 
boot wordt elektrisch aange-
dreven. Dat is ook het geval 
met de Style 31 waarmee 
Scanship zijn verkooppro-
gramma heeft uitgebreid 

* Fjord Dolphin 1200, bij Arie 
Wiegmans. 

maar die nog niet op de Hiswa 
aanwezig is, evenmin als een 
andere nieuweling, de Henley 
Slipper. Europahal, stand 
208. 

Kemper en Van Twist 
Een nieuweling in het Rana-
programma, getoond door 
Kemper en Van Twist, is de 
Rana 18. Deze sport-visboot 
is 5,35 meter lang en 2,20 me-
ter breed. De diepgang is niet 
meer dan 0,25 meter. Met een 
gewicht van 550 kilo is de boot 
geschikt voor een buiten-
boordmotor van 40 tot 90 pk. 
Afhankelijk van de motorise-
ring kan de Rana 18 een top-
snelheid van 31 kilometer per 
uur maken. 
Ook aanwezig is de Rana 19, 
een dagkruiser met een lengte 
van 5,85 meter en een breedte 
van 2,25 meter. Voor deze 
boot kan een buitenboordmo-
tor niet een vermogen tussen 
de 70 en 150 pk worden ge-
bruikt. Tot de standaarduit-
rusting behoren een wind-
scherm van gehard glas, een 
zwemplateau met trapje en 
een elegante afwerking van 
kajuit en kuip. 
Een nieuwigheid is een Pioner 
12, voorzien van een trans-
portwiel zoals dat al eerder bij 
de Pioner 8 werd toegepast. 
De Pioner 12 is een open boot 
met een lengte van 3,52 meter 
en een breedte van 1,42 me-
ter. Hij is standaard voorzien 
van twee zitbanken, met in 
één daarvan een afsluitbare 
opbergruimte. Er kan een 
buitenboordmotor aan wor-
den gehangen met een vermo-
gen van maximaal 8 pk. Aan 
boord is plaats voor 4 mensen. 
Het transportwiel maakt het 
eenvoudig de boot over land 
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te vervoeren. Zuidhal 104. 

Odec 
Odec uit Medemblik toont de 
Jetstar 1260, een sportboot 
die door een waterjet wordt 
\oortgestuwd. Voor de 
kracht zorgt een Suzuki 2 
taktmotor van 60 pk. De boot, 
3,80 meter lang en 1,78 meter 
breed, loopt 6,5 kilometer per 
uur en is geschikt voor water-
ski, zo meldt de importeur. 
De Jetstar, gebouwd van po-
lyester, kost inclusief trailer 
ƒ 22.500,- incl .btw. 
Zuidhal, stand 115. 

OM C 
Nieuw bij O MC zijn de vis-, 
toer- en sportboten van het 
merk "Sea Nymph'. De Sea 
Nymph boten komen in Brug-
ge aan als aluminium bouw-
pakket. In een kleine maar ef-
ficient ingerichte ruimte wor-
den ze geassembleerd. 
Het voordeel van deze boten 
is dat ze lichter zijn en toch 
steviger dan hun polyester 
soortgenoten. Transport op 
het dak van de auto is geen 
probleem, df narigheid van 
een trailer V ervalt dus. Gezien 
men zeewaardig aluminium 
voor deze boten gebruikt, 
blijft , volgens OMC, de twee-

* Cap Camarat vis- en toerboot. 
Bi] Jeanneau. 

dehandswaarde erg hoog, ter-
wij l het onderhoud vrijwel te 
verwaarlozen is. De verschil-
lende rompvormen laten uit-
eenlopende toepassingen toe: 
spelevaren, vissen, snelvaren, 
waterskiën maar ook werken. 
De marine, zowel in de \ 'S als 
in Europa gebruikt de Sea 
Nymph als werkboot. En de 
verhuurmarkt zal ontdekken 

dat deze boten ideale schepen 
zijn voor de meest onervaren 
opstapper. De lOK, 12K, 
14K, 14R, 16M zijn de semi 
V-bodems, geschikt voor snel 
en erg soepel varen. De M V 
(modified V) 1648 D is een 
volledige V-bodem, geschikt 
voor ruwer water, er zit een 
vaste stuurconsole op en een 
kleine voorplecht. De 1030, 
1230 en 1430 zijn dan weer 
platbodems, geschikt voor 

vissen, jagen en werken op erg 
ondiep water. De diepe V-bo-
dems zijn de Fishing Machine 
FM 146 en 161 en de Striper 
Ser iesSS1717enSS191.Het 
onderscheid tussen de model-
len zit hem in het gebruik van 
de motor, sommigen hebben 
een middenconsole met dash-
board en zelfs radio, andere 
zijn geschikt voor helmstok-
besturing en hebben een een-
voudiger inrichting. De Fish 
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'n Ski modellen hebben hun 
naam niet gestolen. De SS 175 
en de SS 195 zijn snelle boten 
met standaard windscherm, 
koelruimte in de open boeg, 
sportviszetels, veel bergruim-
te en een luxe afwerking: zee-
waterbestendig tapijt op de 
vloer en voorzien van zachte 
kussentjes. 

Nieuw in de Sunbirdserie van 
O M C zijn: 
- de Barletta 208, een 5,64 
meter lange snelle polyester 
kajuitkruiser, die wordt gele-
verd met een 90 of 120 pk bui-
tenboordmotor van Johnson 
of Evinrude; de boot heeft 2 
slaapplaatsen, toilet, stereo-
radiorecorder, zwemplat-
form en zonnedek. 
- de Barletta 208, 6,12 meter 
lang en uitgerust met hekben-
zinemotoren naar keuze; het 
is een comfortabele snelle 
boot met een ruime kajuit, een 
zonnedek, zwemtrap en di-
verse accessoires; 
- de Corsair 218, een sport-
boot met hekmotor. 6,68 me-
ter lang en voorzien van een 
kajuit met slaapplaatsen en 
kombuis; ook deze boot is 
standaard uitgerust met ac-
cessoires als radio lenspomp, 
zwemplatform en -trap. 
Zuidhal, stand 107. 

E.W. Driessen 
E.W. Driessen uit Amster-
dam met nieuwe boten aan-
wezig van het merk Boston 
Whaler en Cobalt. 
- de Boston Whaler 25 Walk 
around is een snelvarende po-
ly ester visboul met een ruime 
kajuit, voorzien van 3 kooien, 
kombuis en w .c; de boot is 
8,50 meter lang; 2,90 meter 
breed en loopt - met de ge-
schikte buitenboordmotoren 
- ruim 83 kilometer per uur, 
p r i j s/ 133.800,-incl.btw. 
- de Boston Whaler 22 outra-
ge cuddy, eveneens een snelle 
visboot; lengte 6,80 meter, 
breedte 2,30 meter; maxi-
mum snelheid eveneens 83 ki-
lometer per uur; in de voor-
piek zijn 2 kooien; prijs 
ƒ 62.800,- incl .btw. 
- de Boston Whaler 19 is 
eveneens een open boot met 
een centrale stuurconsole; 
lengte 5,65 meter; breedte 
2,20; ook deze boot loopt 
maximaal 83 kilometer per 
uur; prijs ƒ 42.600,-incl. btw. 
- de Boston Whaler 17 is 5,20 

meter lang en 1,85 meter 
breed; de boot is geschikt voor 
buitenboordmotoren tot 100 
pk, waarmee een snelheid van 
74 kilometer per uur bereik-
baar is; prijs ƒ 36.500,- incl. 
btw. 
- de Boston Whaler 16 SL 
een open sport- en toerboot 
die met een buitenboordmo-
tor van 100 pk 74 kilometer 
per uur loopt; de lengte 4,50 
meter; breedte 2,00 meter; 
pr i js /28.900 incl. btw. 
- de Whaler 27 Offshore is 
een 8,80 meter lange visboot 
met stuurhut en kajuit; het is 
een pure zeevisboot die met 
buitenboordmotoren tot 600 
pk kan worden gevaren, met 
snelheden tot 93 kilometer 
peruur; pr i j s/ 178.500,-incl. 
btw. 
- de Whaler 31, de grootste 
Boston Whaler die wordt ge-
bouwd, is 9,70 meter lang en 
wordt geleverd met inge-
bouwde benzine of dieselmo-
toren; het schip is luxueus in-
gericht en onder meer voor-
zien van 4 slaapplaatsen; prijs 
/ 395.200,-incl. btw. 
- de Cobalt 205 en 206 Con-
durre; dit zijn 6,25 meter lan-
ge sportboten met een breedte 
van 2,50 meter die leverbaar 
zijn met benzinemotoren van 
175 tot 260 pk en daarmee 
snelheden behalen tot tegen 
de 95 kilometer per uur; prijs 
/ 67.300,-incl btw. 

* Seanymph toer- en visboot 
BIJ OMC. 

- de Cobalt 243 Condurre 
meet 7,25 bij 2,44 en is daar-
mee de grootste Cobalt die 
wordt getoond; de boot is le-
verbaar met motoren van 260 
tot 365 pk en loopt tot 96 kilo-
meter per uur; het is een toer 
en skiboot die ook opgewas-
sen is tegen slechte weersom-
standigheden; de uitvoering 
is luxueus (kombuis, bar, 
koelbox, radio); prijs 
/ 99.700,-incl. btw. 

- de Cobalt 263 Condurre; 8 
meter lang, 2,87 meter breed; 
een snelle ski/toerboot (92,6 
km/u) die wordt geleverd met 
Mercruiser hekmotoren met 
vermogens van 260 of 365 pk; 
uitgerust met leren stoelen, 
kombuis, bar en radio; prijs 
ƒ 149.200,-incl. btw. 
Ook van het merk Chris Craft 
zijn er een aantal noviteiten, 
zoals: 

• KMV 605CC, bij Jachttiaven 
De Evenaar. 

- de Catalina 322, een snel- ^ ^ 
varende Amerikaanse gezins-
boot (afmetingen 10,20 bij 
3,60 meter), die is uitgerust 
met 2 Crusader motoren van 
elk 240 pk waarmee de boot • •  
tegen de 65 kilometer per uur 
loopt; er zijn 6 slaapplaatsen, 
kombuis, toilet en een open 
stuurbrug; de boot, die 
/ 270.000,- kost, is leverbaar 
met binnenbesturing. 
- de 252 Crowne, een 8,36 
meter lange boot die wordt ^ 
geleverd met 235 of 330 pk 
OMC-motoren, waarmee 
een snelheid behaald kan 
worden van 74 kilometer per „ ^ 
uur; in de kajuit bevinden 
zich ruime kooien, een goed 
uitgeruste kombuis en een toi-
let; prijs / 126.500,- incl. 
btw. 
- de 228, een 7,16 meter lan-
ge sportboot, die met een 200 
of een 330 pk OMC-hekmotor 
wordt geleverd en die zowel "* 
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\oor toervaart als voor wa-
terski geschikt is; prijs 
ƒ 74.800.- incl. btw. 
- de 167 bow rider, een pure 
sportboot met open voorkuip; 
3,42 meter lang en voortge-
stuwd door een 130 of 150 pk 
OMC-motor, waarmee snel-
heden tot 74 kilometer per uur 
mogelijk zijn; ook deze boot, 
die ƒ 42.900,- kost is geschikt 
voor waterski. 
Naast deze nieuwe boten 
toont Driessen ook boten die 
al langer in produktie zijn. 
Amstelhal, stand 401. 

Ari e de Boom 
Ari e de Boom Marine uit 
Loosdrecht is aanwezig met 
een aantal spectaculaire pri-
meurs van de Amerikaanse 
werf Sea Ray, zoals: 
- de 480 DA, één van de blik-
vangers van de beurs: een 
boot met een lengte van 16,08 
meter, een breedte van 4,57 

meter en een diepgang van 
1,22 meter; deze reuzensport-
kruiser wordt voortgestuwd 
door 2 GM-diesels (6 cilin-
der), die elk 485 pk leveren; 
het is een uiterst luxueus 
schip met 5 slaapplaatsen, 
een uitgebreid elektrisch sys-
teem (f2,220en 24 volt); prijs 
ƒ 1.064.500,-incl. btw. 
- de 370 Sedan Bridge is 
12,47 meter lang en 3,76 me-
ter breed; de boot wordt 
voortgestuwd door 2 Mer-
cruiser hekmotoren van elk 
340 pk bij 4500 toeren per mi-
nuut; ook dit schip is zeer 
comfortabel uitgerust en on-
der meer voorzien van 4 
slaapplaatsen; prijs 
ƒ 379.500,-incl btw. 
- de 280 weekender is 9.73 
meter lang, 3,20 meter breed 
en wordt voortgestuwd door 
twee Mercruiser hekmotoren 
van elk 175 pk; er is een royale 
kajuit met 2 slaapplaatsen. 

kombuis LU toilet, p'ijb 
ƒ 178.750,-incl. btw. 
- de 220 DA-LT D (7,21 lang 
en 2,59 breed) wordt voortge-
stuwd door een Mercruiser 
hekmotor van 205 pk; het 
schip heeft een V-romp van 
12 mm dik polyester en een 
ruime kajuit met onder meer 
warm water; er zijn 4 slaap-
plaatsen; prijs ƒ91.750,-
incl. btw. 
- de 170 Bow rider, een rovale 
(5,54 X 2,13 meter) sportboot 
met open voorkuip; voortstu-
wing: 130 pk Mercruiser hek-
motor; prijs ƒ 37.500,- incl. 
btw.; 
- de 200 SR Overnighter is 
een sport/skiboot met kajuit, 
waarin 2 slaapplaatsen zijn 
ondergebracht; voortstu-
wing: Mercruiser hekmotor 
van 230 pk; prijs ƒ69.750,-
incl. btw. 
- de 185 SR(6,15x 2,31 me-
ter) is een sport/skiboot met 
voorkajuit, die wordt aange-
dreven door een 175 pk Mer-
cruiser motor; prijs 
/ 49.500,- incl. btw. 
Daarnaast toont Arie de 
Boom verschillende andere 
nieuwe en vernieuwde sport-
boten. Europahal, stand 242. 

De Boarnstream 
jdchtwerf 'De Boarnstream' 
brengt als primeur, een Noor-
se spitsgatkruiser, de Skager-
rak 900 (lengte 9,60; breedte 
3,25 X diepgang 0,95 meter). 
De rompvorm (spitsgat, diep 

* De grootste Boston Whaler 
BIJ Onessen. 

r̂ ff̂ * 1 
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\ en o\einadds) geeft een 
goed vaarkarakter aan de 
Skagerrak. die is uitgerust 
met Yanmar 85 pk dieselmo-
tor. De boot heeft een comfor-
tabele ruime indeling met 
voor- en achterkajuit, sta-
hoogte 190 cm, 6 slaapplaat-
sen, waarvan twee in ach-
terkajuit. Keukeninrichting 
met 3 pitskooktoestel, bak-
oven, koelkast, koud en warm 
water. Ruime kuip met stuur-
stand, zit- en zonmogelijkhe-
den. Prijsƒ 178.000,-. 
\ 'erder worden getoond: 
- de Nordic 29 (afm. 9,25 x 
3,30 meter) voortgestuwd 
door een 200 pk \ 'olvo diesel; 
voor- en achterkajuit, veel 
kuipruimte; prijs v.a. 
ƒ 225.000,-. 
- De Nordic 25 (afm. 7,75 x 
2,87 meter); spitsgatsloep 
met 45 pk Volvo diesel; teak-
houten interieur, 3 slaap-
plaatsen, ruime kuip; prijs 
v.a. ƒ 108.000,-. 
Europahal, stand 237. 

Jeanneau 
Jeanneau Nederland toont 
als noviteit de Gap Camarat, 
een toer/visboot met een leng-
te van 5,75 meter, die bedoeld 
is voor buitenboordmotoren; 
prijs ƒ 28.657,-; het is een po-
lyester boot die geschikt is (en 
in Frankrijk goedgekeurd is) 
voor kustvaart; de boot, die 
ook in andere afmetingen le-
verbaar is, heefteen polyester 
romp. 
Ook wordt de Ocqueteau 
Alienor 640 getoond, een 6,50 
meter lange vis/toerboot, die 
wordt geleverd met een 85 pk 
Yanmardiesel; deze boot is 
ook geschikt voor kustvaart; 
prijsV 89.815,-. 
Verder worden geëxposeerd: 
- de snelle polyester Yarding 
Yacht 27, een 8,22 meter lan-
ge polyester sportboot, die 
wordt voortgestuwd door 2 
Mercruiser hekmotoren van 
elk 205 pk, waarmee een snel-
heid van ruim 75 kilometer 
per uur wordt behaald; prijs 
ƒ 194.944,-
- de Leader 650, een 6,55 
meter lange sportkruiser, die 
door een Mercruiser hekmo-
tor van 205 pk wordt aange-
dreven; net als andere geëx-
poseerde schepen is deze boot 
voor kustvaart geschikt; prijs 
ƒ81.490,-. 
Europahal, stand 227. 
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Eenvou d scoor t 
Door Keith Henderson 

Eén van de meest interessante 
veranderingen op het gebied 
van buitenboordmotoren is 
Honda's besluit zijn serie 
viertakmotoren (tot 11 kw, 15 
pk) uit te breiden met motor-
en tot 34 kw (45 pk). De over-
weging om de voorkeur te ge-
ven aan viertakt buiten-
boordmotoren was meer van 
gevoelsmatige dan van eco-
nomische aard. Tegenover 
hogere aanschafprijs, onder-
houdskosten en gewicht van 
de viertaktmotor heeft die, in 
vergelijking met de draagba-
re tweetakt buitenboords, al-
leen de door het kleinere 
brandstofverbruik lagere 
vaarkosten. 

Het nadeel van het extra ge-
wicht ten opzichte van twee-
taktmotoren is bij machines 
van dit vermogen gering om-
dat zij toch niet draagbaar 
zijn en moeten worden gezien 
als vast gemstalleerd. De laat-
ste viertakt buitenboord van 
dergelijk vermogen was de 
Homelite/Fisher Pierce Bear-
cat 55, die tot het begin van de 
70-er jaren werd gemaakt. 
Toen verdreven de inmiddels 
superieur geworden twee-
taktmotoren de grote viertak-
ters. 
Door Yamaha werd vorigjaar 
met succes de Origin/cv serie 
gemtroduceerd voor mensen 
die een goede en betrouwbare 
motor willen, maar geen prijs 
stellen op het moois van de 
Hi-Tec typen. Johnson en 
Evinrude volgden het voor-
beeld snel door hun eenvoudi-
ger 'Commercial' modellen 
(de superserie) aan te bieden 
in de concurrerend geprijsde 
combinaties van boot -t-
motor. 
De goede verkoopresultaten 
van de 'eenvoudiger' motoren 
door andere merken heeft ook 
Mercury er toe gebracht ko-
mend jaar drie zulke model-
len uit te brengen: de 'Sea Pro' 
serie. Doelgroep is de semi-
professionele visser. De mo-
toren hebben minder techni-
sche snufjes dan de standaard 
Mercury buitenboords en 

* Yamaha's nieuwe Pro 200 

worden met stuurarm ge-
stuuid. 
Mariner's serie Marathon be-
drijfsmotoren is uitgebreid 
met de Marathon 10. Werden 
aanvankelijk de meeste Mari-
ner buitenboords gemaakt 
door Sanshin Industries (een 
bedrijf dat ook voor Yamaha 
werkt), inmiddels is het be-
drij f bijna helemaal overge-
gaan naar zijn andere Japan-
se partner, Tohatsu. Daar 
schijnt de Brunswick Corpo-
ration beter mee op te kunnen 
schieten, want haar merken 
Mariner en Mercury laten 
Tohatsu nu al hun modellen 
kleiner dan 4,5 kw maken en 
met ingang van 1991 maakt 
Tohatsu ook het kleinste For-
ce model. 
Een goed idee verdient navol-
ging. Waarom zouden anders 
Johnson, Evinrude, Mercury 

en Mariner allevier enkele 
van hun grotere modellen 
'Offshore' noemen? De echte 
reden lijk t te zijn dat er bij de 
motoren voor het vissen op 
zee in Amerika grote concur-
rentie is en de betreffende mo-
dellen worden daar juist voor 
gemaakt. Met ingang van 
1991 verkoopt Marine Power 
Nederland de Force buiten-
boordmotoren en draagt het 
ook de verantwoordelijkheid 
voor de service ervoor. 
In de 80-erjaren kon je de mo-
toren van middelgroot ver-
mogen en voor recreatief ge-
bruik alleen krijgen met af-
standbediening. Sinds kort 
komen er in die categorie ook 
elektrisch gestarte modellen 
met stuurhendel. De nieuwe, 
'Backtroller' genoemde, mo-
dellen van Johnson en Evin-
rude zijn daar voorbeelden 
van. Zij zijn vooral bedoeld 
voor open visboten, maar 

worden ook goed verkocht 
voor grote opblaasboten en 
werkschepen. 
Johnson en Evinrude hebben 
ook besloten hun serie Jet 
Drive buitenboordmotoren 
in de 26-78 kw klasse buiten 
Amerika te gaan verkopen. 
De meeste merken bieden in 
Amerika al enige tijd straal-
aandrijvingen aan, maar tot 
nu toe werden er weinig van in 
Europa verkocht, en dan nog 
voornamelijk in Frankrijk. 

In de volgende beschrijving 
wordt het nieuws over veran-
deringen en nieuwe modellen 
per merk gegeven. 

H I S W A ^9 1 
2-10 MAART 1991 . / 

AMSTERDAM WT^ÊM 

Seagull 
Hoewel de typenamen m de 
Seagull-serie dezelfde blij -
ven, komen er dit seizoen ver-
beteringen. De 1991-model-
len draaien op 50:1 benzine: 
olie mengsmering. Milieube-
wusten kunnen er loodvrije 
benzine en biologisch af-

* 50 pk Marmer 
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breekbare olie m gebruiken. 
.\ll e modellen zijn stiller en 
trillen minder. Een draai-
handgreep vervangt op alle 
modellen de oude gasbe-
diening. Hij kan ook op de ou-
de motoren worden gemon-
teerd. De schroeven van de 
motorophanging kunnen nu 
worden vergrendeld met een 
slot. De motoren van het mo-
deljaar 1991 zijn herkenbaar 
aan de grijze metallic kleur 
met blauwe opgeplakte type-
aanduidingen. Tank, op-
hangbeugel enz. zijn zwart, 
terwijl montagemateriaal 
verchroomd of van roestvast 
staal is. Zowel de Osprey als 
de Kingfisher kunnen in ach-
teruitstand worden vastge-
zet; de Kingfisher heeft een 
sterkere keerschakeling en 
kan als extra met losse tank 
worden geleverd. 

Force 
De Force-serie wordt in 1991 
twee modellen groter. Een 
nieuw model 70, met het drie-
cilinder, 1231 cc blok van de 
90, en met één carburateur, is 
één van de lichtste in zijn ver-
mogensklasse. Het is ook een 
van de grootste wat betreft ci-
linderinhoud. Hij heeft een 
nieuw ontworpen staartstuk 
met uitlaat door de naaf Er 
worden schroeven van Mer-
cury en Mariner op gebruikt. 
Een nieuw model 3 (2,2 kw) 
vormt de uitbreiding onder-
aan de serie die tot nu toe met 
de 5 (3,7 kw) begon. Het bui-
tenboordmotortje, een To-
hatsu produkt, is hetzelfde als 
de kleinste Mercury en Mari-
ner. Het wordt aangeboden 
met korte of lange staart en 
heeft een ingebouwde tank 
van 1,4 liter. 

Honda 
Nieuwe modellen zullen 
Honda's unieke serie vierslag 
motoren in de 2-15 categorie 
uitbreiden met een 35 en een 
45. Zij hebben hetzelfde mo-
torblok, een gloednieuwe 
driecilinder, 808 cc met kop-
kleppen. Er is een uitvoering 
met stuurarm, HD genaamd, 
met voorop de omkeerschake-
laar. Opklappen van de mo-
ter wordt vergemakkelijkt 
doordat de schokdemper 
voorzien is van een gasdrukci-
linder. De uitvoering met af-
standbediening, type-aan-
duiding RTD, heeft een door 
Honda zelf ontwikkelde, er-
gonomisch goede bedienings-
eenheid met waarschuwings-
lichten. Motorinstrumenten 
in dezelfde stijl zijn beschik-
baar als extra, evenals be-
krachtigde trim. Ongebrui-
kelijk is dat de nieuwe buiten-
boords een vliegwielventila-
tor onder de kap hebben als 
koelsysteem. Dat zou een sta-
bielere krachtopbrengst ge-
ven door efiicientere koeling. 

Op de 35 en de 45 past Honda 
voor de eerste keer schroeven 
toe met uitlaat door de naaf 
Elektrische start is standaard 
op beide modellen. Zie ook de 
Motorboot van december 
1990. 

Marine r 
Negen nieuwe modellen wor-
den in 1991 aan de Mariner 
lij n toegevoegd. Aan de top 
komt er een 275 versie van de 
250 van vorig jaar bij die zelf 
nu vervalt. De motor is ook 
verkrijgbaar in linksdraaien-
de uitvoering. Een geheel 
nieuwe 2,5 liter V6-motor is 
het hart van het 200 model 
voor dit jaar, maar het 2,6 li -
ter V6-200 model blijf t voor-
lopig nog in een beperkt aan-
tal uitvoeringen leverbaar. 
De 2,0:1 schroefvertraging 
die vorig jaar werd ingevoerd 
in het 175 Efi Ski model is 
weer verlaten om plaats te 
maken voor de nieuwe 175 Efi 
van het komendejaar met een 
1,87:1 vertraging. Het lang 
verwachte nieuwe driecilin-

* 5 pk Johnson. 

der motorblok is ingebouwd 
in twee nieuwe middenklasse 
modellen. Dit 849 cc omkeer-
spoelingsblok is van het mo-
nobloksoort (cilinderkop en 
-blok zijn één gietstuk) en 
drijf t modellen 50 en 60 aan. 
Marathon 10 is de naam die 
Mariner gaf aan de nieuwste 
lij n bedrijfsmotoren. Hij is ge-
baseerd op de standaard Ma-
riner 10. Nieuwe Mariner 
eencilinder buitenboords uit 
de Tohatsu-stal, een 5 en een 
4 met 102 cc motor en een 2,5 
van 75 cc. vervangen de drie 
modellen 5, 4 en 2 van voor-
gaande jaren, gemaakt door 
Sanshin. 

Mercur y 
De 275 is herdoopt in 175 Off-
shore en is nu leverbaar met 
draairichting tegen klok. 
Diverse 200-uitvoeringen 
hebben een nieuwe V6-motor 
met verplaatsing van 2507 cc. 
Dat zijn de 200, '2,5L XRi met 
elektronische brandstofin-
spuiting (Efi), de Mere 200, 

* 5 pk Manner. * Mercury Offshore. * 60 pk Force * 60 pk Mercury 
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2,5L modellen met carbura-
teur en lange staart, en het 
model met extra lange staart 
aangeduid met 200, 2,5L Off-
shore. 
Een nieuw model 175 XRi 
met standaard elektronische 
brandstofinspuiting is geba-
seerd op de bekende 233 cc 
V6-motor. 
Twee zogenaamde keystone 
veren (naar buiten iets taps 
toelopende zuigerveren die de 
verbrandingsruimte beter af-
sluiten en minder slijtage ge-
ven) per zuiger worden ge-
bruikt in het omkeergespoel-
de monoblok van de nieuwe 
849 cc, driecilinder motor in 
de 50 en 60 Mercury-model-
len. Ook nieuw bij deze bui-
tenboords is een volledig ge-
sloten module waarin alle 
elektrische functies zijn on-
dergebracht. Erzitten in: ont-
stekingsmodule, starterre-
lais, spoel, schakeleenheid en 
gelijkrichter. De alternator, 
die standaard 9 ah levert, kan 
als extra met een capaciteit 
van 18 ah worden gekocht. De 
motoren met trimbekrachti-
ging wegen 98 kg. 

De nieuwe SeaPro serie be-
staat uit 10-, 25- en 75-model-
len; alle met stuurarm en ge-
baseerd op standaard Mercu-
ry-motoren. Gereedschap-
pen en reserveonderdelen 
worden standaard meegele-
verd. De 10 en de 25 hebben 
een gewone choke met smoor-
klep; de 75 heeft voor de kou-
de start een brandstofinspuit-
systeem. Een verlichting-
spoel is standaard en de car-
burateur kan zonder gereed-
schap worden afgetapt. 

Johnson en Evinrud e 
De nieuwe Offshore 250 heeft 
als krachtbron een minder 
opgevoerde uitvoering van 
het 4 liter omkeergespoelde 
V8-blok van de 300. De motor 
wordt alleen gemaakt met ex-
tra lange staart (63,5 cm) en 
zonder de mogelijkheid van 
stuurbekrachtiging. Wel 
wordt hij geleverd met linkse 
of rechtse schroef 
Een nieuw, 2589 cc, V6, 60-
graden motorblok is ontwik-
keld voor nieuwe 150- en 175-
modellen en levert daarin 
respectievelijk 112 en 131 kw. 
Volgens de fabrikant is het 
blok 10 cm korter en smaller 

Stands 
bb-motore n 
Buitenboordmotoren vindt 
men op de Hiswa 91 op de vol-
gende stands: 
- Yamaha, Westhal, stand 
144. 
- Mercury, Mariner en For-
ce, Westhal, stand 163. 
- Johnson en Evinrude, 
Zuidhal, stand 107. 
- Tomos, Westhal, stand 
145. 
- Minn Kota, Amstelhal, 
stand 501. 
- Suzuki, Westhal, stand 
150. 
- Honda, Westhal, 142. 
- Yanmar, Westhal, stand 
167. 

dan de dwarsgespoelde typen 
en weegt het minder. Om de 
nieuwe omkeergespoelde mo-
dellen te onderscheiden van 
hun V6, 90-graden dwars-
spoel equivalenten heten de 
Evinrudes 'Spitfire' en de 
Johnsons 'Silverstar'. In het 
ontstekingsysteem bepaalt 
een lichtstraaltje het ontste-
kingstijdstip, in tegenstelling 
tot de gebruikelijke magneti-
sche impuls. Om de motoren 
ook te kunnerj gebruiken op 
boten met schuiner dan nor-
male spiegel is de hoek waar-
over kan worden getrimd ver-
groot. Ook kunnen zij zo hoog 
worden opgeklapt dat de 
staart helemaal uit het water 
komt. Zij hebben een speciale 
klamp om de motor op een 
trailer onder een hoek van 40 
graden goed vast te kunnen 
zetten zodat hij onder het rij -
den niet beweegt. 
Een verbeterde tweecilinder 
164 cc kruisstroommotor be-
weegt de gewijzigde 5,6 en 8 
modellen voor 1991. De hoge-
re kap herbergt de handstar-
ter, die voor makkelijk en be-
trouwbaar starten terug is bo-
venop het vliegwiel. Ergono-
mische verbeteringen zijn het 
verplaatsen van de schakel-
hendel naar de voorkant van 
de motor en een gebogen 
stuurarm. Het monteren van 
afstandbesturing op deze mo-
dellen is veel eenvoudiger ge-
maakt. 

De concurrentie op de 2 tot 3 
kw markt wordt steeds groter. 

Elektrisch e 
bb-moto r 
bi j Yamalia 
Yamaha toont nieuwe elektri-
sche buitenboordmotor. 
Het vermogen is 0,46 kw, wat 
bij een spanning van 12 volt 
een verbruik oplevert van 38 
ampère-uren. 
De motor kan eenvoudig in de 
achteruit worden geschakeld 

O M C kondigt aan mee te 
doen met twee nieuwe John-
son en Evinrude modellen, de 
3 en de 4, met een vermogen 
van respectievelijk 2,2 en 3 
kw. Terwijl de meeste moto-
ren in deze klasse ééncilinders 
zijn, hebben die van O MC 
een tweecilinder motor; in 
beide modellen met hetzelfde 
87 cc blok. Hoewel zij dezelf-
de cilinderinhoud hebben als 
de voorgaande modellen, is 
de motor voor de nieuwe 3 en 
4 ingrijpend gewijzigd. Beide 
hebben vrijloop en een korte 
staart (38,1 cm). De 4 kan ook 
met lange staart (50,8 cm) 
worden geleverd en heeft een 
voorziening om een losse 
brandstoftank aan te sluiten 
naast de ingebouwde 1,5 1 iter 
tank. 
Evinrude's en Jonhson's 
meest recente 2,3 en 3,3, mo-
dellen werden aangekondigd 

en heeft een traploze snel-
heidsregeling. 
De motor is geschikt voor 
spiegel- of zijmontage en kan 
horizontaal worden opge-
klapt. Hij kan worden gele-
verd als lang- of kortstaart. 
Extra lange accukabels ma-
ken het mogelijk dat de accu 
niet direct in de buurt van de 
motor geplaatst hoeft te wor-
den. De motor is uitgerust 
met een overbelastingsscha-
kelaar (repeteerzekering). De 
grote schroefdiameter levert 
een relatief hoge stuwkracht. 

tijdens de botententoonstel-
lingen van begin vorig jaar. 
Zij werden daardoor nog niet 
genoemd in ons buitenboord-
motoren overzicht in MO-
T O R B O OT van februari 
1990. Hoewel zij in de loop 
van dat jaar beschikbaar 
kwamen lijk t het goed ze als-
nog te vermelden. Het zijn 
beide uitvoeringen van de-
zelfde ééncilinder omkeerge-
spoelde motor van 77,8 cc, 
maar met een vermogen van 
respectievelijk 1,7 en 2,5 kw. 
Ze hebben een ingebouwde 
tank van 1,5 liter en geen vrij -
loop. De motoren wegen bei-
de 12,3 kg en zijn er alleen met 
korte staart (38,1 cm). Een 
doordacht aspect in het nieu-
we ontwerp is de van buitenaf 
toegankelijke waterpomp, die 
snel en makkelijk kan worden 
geopend mert een minimum 
aan gereedschap. 
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* De elektromotor van Yamaha. Johnson 175 pk. * 6 pk Evinrude. * Honda viertakmotoren. 

Een nieuwe serie buiten-
boords onder de naam 'Back-
troller' 40, 50, 60, 70 en 85 
hebben de ongebruikelijke 
combinatie van stuurarm en 
elektrische start; met de 
startknop op de kap. Trimbe-
krachtiging is standaard of 
een extra, afhankelijk van het 
motortype. Een wat bijzonde-
re markt is die van de buiten-
boordmotoren met water-
straalaandrijving. OMG ver-
schijnt daarop met een nieu-
we serie motoren, aangeduid 
met SqjE, 90JL, 115JL en 
150JL. Het gewone staartdeel 
is vervangen door een water-
pomp die wat lijk t op een slak-
kehuis. De impeller draait op 
een verticale as. Het grote 
voordeel is dat je met deze 
motoren in heel ondiep water 
kunt varen; minimaal 15 cm. 
De serie bedrijfsmotoren voor 
het ruwere werk krijgt er een 

topmodel bij, de 200, een om-
keergespoelde 3 liter V6 van 
149 kw. Net als de andere mo-
dellen in deze serie heeft hij 
een lage compressieverhou-
ding en kan, mede door ande-
re aanpassingen, minder goe-
de brandstof verdragen en is 
in het algemeen bestand te-
gen een onvriendelijke omge-
ving. Zie voor dit O M C-
nieuws ook de M O T O R-
B O OT van november 1990. 

Selva 
Vorigjaar werd op de beurs in 
Genua de komst aangekon-
digd van een nieuwe viercilin-
der, 1360 cc motor voor nieu-
we 90 en 100 modellen. 

Suzuki 
Het DT225-model met elek-
tronische brandstofinspui-
ting werd vorigjaar in Ghica-
go geïntroduceerd, maar al-

leen voor de Amerikaanse 
markt. In het seizoen 1991 
komt de rest van de wereld 
aan bod. De motor heeft het 
gewone VS, 2693 cc blok, 
maar heeft vezelversterkte ke-
ramische zuigers die beter be-
stand zijn tegen hoge tempe-
ratuur. Het andere nieuwe 
model is de DT200G, een 
linksdraaiende uitvoering 
van de 200. 

Yamaha 
Yamaha brengt een speciaal 
nieuw Sport-model, de Pro V 
200 (150 kw), bedoeld voor de 
watersporter die zoekt naar 
iets bijzonders wat betreft ui-
terlijke vormgeving en pres-
taties. De motor zal het met 
name goed doen op boten met 
topsnelheden van meer dan 
110 km/u (60 knopen). 

Het hart van de buitenboord 

is een V6, 2,6 literblok, af-
komstig van het 225-model. 
Het is opgevoerd en kan tot 
6000 t/m draaien. In tegen-
stelling tot de andere motoren 
aan de top van de Yamaha-
lijn , die microprocessor ge-
stuurde ontsteking hebben, 
gaat dat bij de Pro V 200 me-
chanisch. Daar is voor geko-
zen opdat de eigenaar de mo-
tor zelf bij kan stellen. Hij is 
alleen verkrijgbaar met 50,8 
cm lange staart, weegt 180 kg 
en heeft een 25 amp alter-
nator. 

Yanmar 
Hoewel de 36, 27 en 18 alle 
werden aangekondigd in 
1988, zijn op dit moment al-
leen de twee grotere modellen 
leverbaar. Het ziet er naar uit 
dat klanten nog een of zelfs 
twee jaar moeten wachten 
voor de 18 in produktie komt. 
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Door Keath Henderson 

Toen O MC in 1986 begon te 
zoeken naar"een geschikte le-
verancier voor de motor van 
de hekaandri j \ ing waarmee 
het bedrijf op de markt wilde 
komen, had de Oostenrijkse 
fabriek Ste>r-Daimler-Puch 
juist de laatste fase bereikt in 
de ontwikkeling van de M l , 
een technologisch geavan-
ceerde snellopende diesel-au-
tomotor. Een van de M1 afge-
leide uitvoering voor toepas-
sing op het water, met water-
gekoelde interkoeling, zou 
205 pk leveren, precies het 
vermogen dat O MC wilde 
hebben. Al gauw na de eerste 
besprekingen werd een ont-
wikkelingsovereenkomst ge-
tekend waaronder OMCI zou 
helpen bij de verdere aanpas-
sing van de motor en de hek-
aandrijving zou leveren, een 
King Cobra. Aan het eind van 
het vierjarige contract geko-
men, heeft O MC nude Cobra 
diesel kunnen introduceren. 
Naar mijn idee is het Ameri-
kaanse bedrijf daarmee in één 
klap de andere leveranciers 
van dit soort motoren jaren 
vooruit; en het zal dat waar-
schijnlijk de komende tien ja-
ren wel blijven ook. 

Monoblo c 
De eenheid van motor plus 
aandrijving onderscheidt 
zich in het geval van de Cobra 
diesel op een aantal punten 
van die van andere aan-
biedingen op de markt. De 
voordelen van het monobloc -
cilinderblok en cilinderkop 
zijn één geheel - zijn al be-
kend sinds het in 1947 in een 
twcecilinder benzinebuiten-
boordmotor werd toegepast. 
Niet alleen dat het probleem 
van lekkende koppakingen 
ermee uit de wereld is, er zijn 
nog andere pluspunten De 
gelijkmatiger expansie door 
verbrandingswarmte ver-
mindert de slijtage van de ci-
linders en het klepmechanis-
me, de vorm van de wervel-
ruimte kan beter zijn en er is 
plaats om elke cilinder van 
een eigen brandstofpomp met 
verstuiver te voorzien. Bij -
zonder is ook de aandrijving 
door de nokkenas van de in-
spuitpompen. Dat maakt het 
mogelijk de brandstof in twee 
injecties, in plaats van in één. 

^ ^ ^ ^ ^^^T^.>^^^^,^^^^j^,yg ..^^g;*,gpa^ 

* OMC's nieuwe Cobra-diesel-
motor IS andere diesels op de 
markt jaren vooruit en zal dat 
waarschijnlijk de komende tien 
jaren wel blijven Het 'zwarte 
doos' motorbeheerssysteem is 
aan bakboord gemonteerd 

in te spuiten. Een eerste 
straaltje brengt de verbran-
ding op gang, iets later komt 
de tweede, grote, straal. Het 
vrijwel ontbreken van diesel-
rook zal door eigenaren op 
prijs worden gesteld. Een an-
der voordeel van de tweetraps 
verbranding is, dat de bij 

dieselmotoren gebruikelijke 
'dieselklop' afwezig is. 
De ophanging van de motor is 
ook afwijkend. Anders dan 
het geval is bij de gebruikelij-
ke boutverbindmg van mo-
torblok en montageplaat, de 
trillingen doorgeeft, heeft de 
Cobra diesel een geluidwe-

rende kap om de onderste 
helft van de motor. Een speci-
ale afsluiting verbindt bloken 
kap, waardoor trillingen en 
lawaai worden beperkt. 
De motor is opvallend klein 

* Ruimte bij de cilinderkop 
maakt toepassing mogelijk van 
de nokkenas-gedreven brand-
stofinspuitpomp 
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Cobra diese l geeft 
OMC voorspron g 

Een aantal maanden geleden kondigde OMC de komst aan 
van een opvallende dieselmotor bedoeld voor snelle boten 
(MOTORBOOT, november 1990). In bijgaand artikel geeft 
Keath Henderson, medewerker van MOTORBOOT, meer 
details over deze bijzondere machine, mede naar aanleiding 
van een proefvaart waarin hij de eigenschappen van de 
Cobra Diesel grondig kon testen en van de komende Hiswa, 
waar de motor te zien is. 

De afmetingen komen over-
een met die van een \ '8 benzi-
nemotor. Dat is een belang-
rij k punt, vooral in Europa, 
waar vervangingen een aan-
zienlijk deel van de markt uit-
maken. Voor montage van de 
hekaandrijving is hetzelfde 
standaardpatroon van de 
boutgaten genomen als dat 
van Volvo en Mercury. In 
vergelijking met andere mo-
toren met overeenkomende 
opbrengst is de Cobra diesel 
aanzienlijk korter en lichter 
(zie tabel). De motor is ergon-
derhoudsvriendelijk. Auto-

matische systemen zorgen 
voor optimale prestaties en 
houden toezicht op alle be-
langrijkeonderdelen. Een mi-
croprocessor stemt de presta-
tie van de motor afop signalen 
over onder andere de snel-
heid, de temperatuur en de 
druk van de turbine. Als dat 
systeem faalt, kan toch nog 
met handbediening thuis 
worden gekomen. Een con-
trolerend systeem heeft sen-
sors voor het meten van de 
hoeveelheid koelvloeistof en 
de stroming daarvan, de tur-
binedruk, de brandstof en de 

Cobra vergeleke n 

Cilinderinhoud 
Slag 
Cilinders 
Vermogen aan 
krukas 

Max. toeren/min. 
Max. koppel 
bij toerental 
Beluchting 
Koeling v. 
interkoeling 
Inspuiting 
Aantal insp./slag 
Aantal inspuit-
pompen 
Lengte 
Hoogte boven 
krukas 
Breedte 
Gewicht 
Max. schroef diam. 

Eenheid 

itr 
mm 

kw 
pk 

nm 

mm 

mm 
mm 
kg 
duim 

OMC Cobra 
diesel 

3,2 
85 
6 in lijn 

152 
205 
4300 
441 
2800 
turbine 

water 
direct 
2 

6 
1006 

518 
650 
440 
17 

Volvo 
AQAD 
41A/290A 

3,6 
92 
Sin lijn 

149 
200 
3800 
451 
2400 
turbine 

water 
direct 
1 

1 
1244 

498 
718 
513 
16 

Mercruiser 
D254 

4,2 
94 
6 in lijn 

164 
220 
3600 
525 
2300 
turbine 

water 
indirect 
1 

1 
1237 

462 
701 
546 
16/20 

oliedruk . Bij een storing 
wordt de fout in het geheugen 
van een zelf-diagnostiserende 
module gevoerd en wordt zo 
nodig het toerental terugge-
bracht tot een veilige waarde. 
Teruggekomen in de haven 
kan een monteur in een ven-
ster op de module zien welke 
storingen er waren, zelfs als 
die zonder ingrijpen al weer 
waren verdwenen. De con-
structie met per cilinder een 
aparte inspuitpomp heeft 
twee voor het onderhoud 
prettige eigenschappen. Ten 
eerste is het hele systeem zelf-
ontluchtend. Ten tweede 
vergt het vervangen van een 
verstuiver maar zo'n 25 mi-
nuten, juist omdat er niet 
hoeft te worden ontlucht. 

Proefvaart 
Ik heb met de nieuwe Cobra 
diesel, geplaatst in een Itali-
aanse sportboot, een TuUio 
Abate 21, proefgevaren. De 
motor slaat makkelijk en di-
rect aan: door de tweetraps 
inspuiting is voorgloeien niet 
nodig. In vrijloop draait hij 

heel langzaam (slechts 500 
toeren per  minuut en toch 
soepel. Zetje hem zonder gas 
te geven in zijn werk, dan 
zorgt het regelsysteem er au-
tomatisch voor  dat het toe-
rental 500 blijft . Een blik op 
mijn geluidsmeter bevestigde 
de indruk dat de motor op-
merkelijk stil is: slechts 60 
dB(A) . Langzaam gas geven 
leidt niet tot vervelende ver-
rassingen. Bij geen enkele 
snelheid treedt schudden of 
resoneren op. Bij plotseling 
vol gas geven komt er niet het 
geringste wolkje roet vrij en 
hoewel het accelereren niet zo 
snel gaat als met een benzine-
motor, het gaat wel goed. Bij 
meer dan 2300 toeren per mi-
nuut, als de turbine gaat mee-
helpen, verbetert het accele-
reren voelbaar. Het toerental 
bij volgas is afgesteld op 4300 
toeren per minuut. De snel-
heidsmeter in de boot gaf 
daarbij een snelheid van 81 
kilometer per uur aan en het 
geluid was 90 dB(A), geme-
ten ter plaatse van 'het oor 
van de stuurman'. 
De diesel is te zien op de 
OMC-stand. Zuidhal, stand 
107. 

* Opengewerkt model. 

* De brandstofinspuitpomp van 
dichtbij: de nol<l<enas regelt mo-
ment en aard van de inspuiting. 
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WAAR LAAT IK 
MIJN STEKKER ??? 
ALS ER GEEN 220 VOLT 

IN DE BUURT IS?? 

IN EEN ALOPEX 
OMVORMER NATUURLIJK! ! 

Met behulp van de akku in uw boot of auto en een 
Alopex omvormer is 220 Volt geen probleem meer. 

V ppe x 
ieKtronic a 

van alphenstraat 2,2274 NA voorburg 
tel 070-3855704, fax 070-3851293 

I E U W 
ALTENA LOOK 2000 

Lengt e o.d . 12,60 m. 
Lengt e o.a. 13,60 m. Breedt e 4.10 m. 

ZEER MODERN GELIJN D SCHIP 
Verder bouwen wij nog onze bekende bakdek kruisers 

Onze mulit-knik schepen SEDAN en EXPRESS (half-glider) 
OOK VERKOOP GEBRUIKTE SCHEPEN. 

Aiten a Yachtin g BV 
Spoorhaven 2. 4931 BZ Geertruidenberg, Holland 

Telefoon: 01621-12714. Fax: 01621-22469 

Machinefabriek - Scheepswerf Barten 

Machet a vle t 

Leverbaar in 12 00 x 3 80 x 1 20 m 
14 0 0 x 4 2 0 m 

In diverse stadia van afbouw leverbaar 
Casco vanaf f 75.000,- exci BTW 

Een zwaargebouwde professionele vlet met dekken en gang-
boorden van traanplaat, een geteerde romp en een zwaar 
massief berghout Dat is he' ideaalbeeld dat motorschippers 
vaak hebben van hun volgende boot de definitieve, die ze niet 
meer kwijt willen 

Macliinefabriel< -
Scheepswerf Barten 
Loonsewaard 26 - 6606 KG Niftnk/Wijchen - Tel. 08894-12900 

- ^ ^ ^ ^ 

Gelijkstroommotoren met bronzen schroef Direkt 
ingebouwd in stalen of polyester pijp, dus geen 
overbrengingen en ruimteverlies Stuwdrukken tot 
90 kg. Ook geschikt voor grotere jachten 

CÜNO 
Cuno Nederland BV Leeuwarden 
ten noorden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
Tel 058-152815 
Fax 157862 

Alpatek BV Amerongen 
ten zuiden van de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
Tel 03434-53744 
Fax 56394 
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* De nieuwe  AP-GPS-navigator. 
Bi] Sailtron. 

Digitaa l varen 
De elektronica kan steeds meer zorgen van de schipper over-
nemen. Dat blijkt dit jaar op de Hiswa overduidelijk. Navi-
gatiesystemen worden steeds meer gekoppeld aan centrale 
rekeneenheden terwijl de computer ook steeds meer wordt 
ingezet om de schipper op de hoogte te houden van andere 
zaken aan boord: het brandstofverbruik, het functioneren 
van de motor en niet te vergeten het elektrische boordbedrijf 
dat met al die elektronica steeds essentiëler wordt. 

Sailtron 
Sailtron uit Utrecht toont 
naast een heel assortiment be-
kende elektronische appara-
tuur, de volgende noviteiten: 
- Philips 'stand-alone' GPS 
ontvanger, de AP-navigator 
GPS; het is een 6-kanaals ont-
vanger met meerdere in- en 
uitgangen voor koppeling 
met andere apparatuur. 

Dankzij de meest recente 
technologie kunnen diverse 
instellingen grafisch worden 
weergegeven, zoals koers en 
afstand, cross track error, 
vaarplan; de AP-navigator 
GPS wordt gemonteerd op 
een klik-i n montagebeugel of 
kan verzonken worden inge-

* Stowe draagbare videoplotter 
BIJ Navstar 

bouwd met de Oijgeieveiac 
inbouwrand. Het apparaat 
heeft o.m. de volgende func-
ties: 200 waypoints, 20 routes, 
invoer scheepsgegevens, in-
terfacing, deviatietabel, 15 
alarmfuncties en de mogelijk-
heid tot het gelijktijdig afle-
zen van verchillende scher-
men. Prijs ƒ 7.999,-incl. btw. 
- Van B& G een stuurauto-
maat, de Focus Pilot, met 
geïntegreerd kompas, control 
unit met digitale uitlezing van 
de voorliggende koers, de te 
sturen koers en de koersafwij-
king; ingebouwde NMEA da-
ta interface, automatische 
correctie voor stroom en getij 
en ingebouwd optisch alarm; 

* Renauds nieuwe radio/tv-an-
tenne. 

* Aflees- en bedieningsinstru-
menten van het Quadrosysteem. 

inclusief hydraulische pomp. 
Pr i js /3 .976, - inc l. btw. 
Europahal, stand 275. 

Kortjach t 
Kortjacht uit Oud-Beijer-
land exposeert de Micrologic-
GPS uit de VS; het gaat hier 
om het model Explorer GPS; 
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een multiplex navigator met 
100 wav points, volledig auto-
matische ontvangst, diverse 
alarmen, koppelbaar aan 
overige navigatie-instrumen-
ten; prijs ƒ 5.995,- incl. btw. 
Balkon, stand 361. 

Hol lan d Naut ic 
Holland Nautic biedt dit jaar 
een breed scala van nieuwe 
navigatie- en communicatie 
apparatuur aan. Primeurs 
zijn: 
- Shipmate GPS navigator, 
t \pe RS 5500, black box met 
aansluiting van max. twee 
waterdichte bedieningsunits, 
standaard voorzien van 
NMEA interface voor b.v. au-
topilot, radar, plotter, etc. 
Ned. bedieningsprogramma. 
Compleet systeem met één 
bedieningsunit; prijs 
ƒ 5.995,-incl. btw. 
- Shipmate elektronische 
zeekaart, type RS 2100, inclu-
siefGPS black box bediening; 
prijs ƒ 4.995,- incl. btw. 
- Shipmate GPS black box, 
inclusief antenne; prijs 
ƒ 5.310,-incl. btw. 
- Magellan portable GPS 
navigator, type N A \ ' 1000 
PLUS, standaard met 
NMEA uitgang; prij^ 
ƒ 7.375,-incl. btw. 
- Ravtheon radars, type 
RIOX, R20XenR40X. 
- I en M Macsea maritieme 
software met Apple compu-
ter, als elektronisch naviga-
tiecentrum. 
- Meteoliner, elektronische 
barograaf; prijs ƒ 1.350,-
incl. btw. 
- Batterijbewakingsappa-
raat van Mobitronic. 
Balkon, stand 364. 

L. J. Harri 
L. J. Harri uit Amsterdam 
toont 2 geïntegreerde elektro-
nische systemen. En wel: 
- van het Deense fabrikaat 
Danaplus het systeem Qua-
dro dat een netwerk omvat 
van verschillende meetfunc-
ties, waarbij stuurautomaat, 
navigatie-ontvanger en vide-
okaartplotter worden aange-
sloten; daarbij wordt gebruik 
gemaakt van slechts één coax-
kabel zowel voor de voeding 
als voor de datatransmissie; 
de instrumenten worden door 
middel van afstandsbe-
diening gebruikt; de informa-
tie wordt weergegeven met 

* Nieuwe Raytheon radar. Bij 
Holland Nautic. 

grote letters, zodat het ook op 
afstand en onder minder 
gunstige omstandigheden 
goed afleesbaar is; vooi mo-
torboten is vooral de Power-
watchfunctie interessant, die 
maar liefst 16 motorfuncties 
bewaakt. 
- het polyplot softwarepak-
ket geschikt voor IBM-com-
patible computers, waarmee 
men alle standaardbereke-
ningen snel en nauwkeurig 
uitvoert; extra functies van 
het pakket zijn bijvoorbeeld: 
sterrekaart (actueel), zoeken 
naar een bepaalde ster, kom-
pascontrole d.m.v. de zon, be-
rekening van een positie uit 
diverse waarnemingen, 
maanshoogte en planeetbere-
keningen. 
Europahal, stand 275. 

Vetus 
Vetus uit Schiedam toont als 
noviteit een stuurautomaat 

bestaande uit een elektroni-
sche rekeneenheid, een flux-
gatekompas, een roerstand-
gever en een bedieningspa-
neel met slechts 4 tiptoctsen 
en een knop voor het instellen 
van de roergevoeligheid; naar 
keuze voor 12 of 24 volt; prijs 
ƒ 1866,38. Balkon, stand 374. 

Renaud 
Technisch Bureau Renaud 
ontwikkelde een nieuwe an-
tenne voor radio- en televisie-
signalen. De antenne geeft 
rondom ontvangst. De scho-
telantenne, met spriet heeft 
geringe afmetingen (30 cm 
diam.) en is licht in gewicht. 
Bijgeleverd wordt een beugel 
voor montage aan de mast of 
tegen iets vlaks. 
Standaard wordt de antenne 
geleverd met een uitkoppelfil-
ter voor televisie: (Kan. 2 t/m 
60), autoradio lange golf, 
middengolf, korte golfen FM 
stereo). De derde uitgang kan 
gebruikt worden voor een we-

reldontvanger met SSB. Deze 
uitgang past op het Renaud 
AKF" 6 D filter, \oor de ge-
lijktijdig e ontvangst van Dcc-
ca, SSB, weerkaartschrijver 
en navtex. Er is ook een los 
Decca-filter leverbaar op de-
ze uitgang. Prijs ƒ 425,- incl. 
btw. 
\ 'erder op deze stand een uit-
gebreid assortiment elektro-
nische apparatuur en vele in-
strumenten van eigen fabri-
kaat (zie ook het januar inum-
mer van Motorboot). 
Balkon, stand 375. 

Navstar 
Navstar uit IJsselstein toont, 
naast het alom bekende pro-
gramma van de 2000 serie na-
vigatie instrumenten; ook de 
professionele XR-4 GPS na-
vigator; ƒ 8795,- incl. btw. 
Nieuw is de XR-4-PC uitvoe-
ring; de XR-4 in de vorm van 
een pc-insteekkaart voor alle 
pc-toepassingen waar positie 
en/of precieze tijd nodig zijn; 
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• Shipmate  elektronische  zee-
loart.  Bij  Holland  Nautic. 
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prijs ƒ 6950,- incl. btw. 
De Track Monitor is een 
handzame LCD-plotter die 
probleemloos op het 'Data-
Line' systeem en praktisch el-
ke navigator kan worden aan-
gesloten; prijs ƒ 3290,- incl. 
btw. 

Nieuw is de 'Data line' 
NMEA-RS 232 converter. 
Deze maakt het mogelijk sim-
pel een PC op het 'Data line" 
navigatiesysteem aan te slui-
ten; Prijs ƒ 278,75 incl. btw. 
Ook nieuw is de 'Stowe Sea 
Valve', een aanvulling op het 

* Shipmate Navtec-apparaat: 24 
uur per dag schriftelijke naviga-
tie- en weerberichten. Prijs 
f3170-. Bij Holland Nautic. 

bestaande Transducer pro-
gramma, om zonder water 
binnen te krijgen de log trans-
ducer van b.v. wier of aanslag 
te ontdoen. 

Navstar Nederland toont sa-
men met Odin Systems een pc 
met navigatiesoftware speci-
aal voor de jachtschipper. De 
Nederlandse beroepsvisserij 
ging reeds voor in het gebruik 
van de pc als video plotter. 
De getoonde Yeomanplotter 
met de laatste software werkt 
tenslotte op bijna elke GPS/ 
Decca of Loran en ook op de 
pc-plotter. Europahal, 272. 

De Toekomst 
De Toekomst uit Vlaardin-
gen exposeert een kleine uren-
teller voor benzinemotoren, 
die een doe-het-zelver kan 
monteren. Het is een elektro-
nisch apparaat dat de vonken 
van de boegies opvangt. Prijs 
ƒ 200,-excl. btw. 
Noordhal, stand 606. 

* De RS 5500 is een snelle  mul-
tiplex GPS ontvanger voor we-
reldwijde ontvangst, met een ge-
avanceerd Kalman filter, welke 
ontworpen is na jarenlange erva-
ring. Het filter zorgt voor een 
nauwkeurige positie (± 18 meter), 
ongeacht de weersomstandighe-
den. Omdat het filter gecalibreerd 
IS, zal het effect van het slingeren 
van de antenne in ruwe zee, 
géén invloed hebben op de 
nauwkeurigheid. Het geeft tevens 
een zeer accurate uitlezing van 
de koers (1°) en snelheid (0.1 
knoop). Het systeem bestaat uit 
een 'black box'-ontvanger, die 
op de meest geschikte plaats 
kan worden gemonteerd plus een 
weersbestendige bedieningsunit 

met display. Het is mogelijk een 
tweede unit in de kuip aan te 
sluiten, zodat in de praktijk op 
twee verschillende plaatsen het 
hele systeem bediend kan wor-

den. De bedieningsunits werken 
onafhankelijk van elkaar Een an-
dere optie is om de GPS ontvan-
ger vanaf een RS 2100 kaartplot-
ter te bedienen, waarbij alle ge-

gevens op de kaartplotter wor-
den getoond. 
De bediening is eenvoudig. Alle 
hoofdfuncties worden recht-
streeks gekozen met behulp van 
het toetsenbord, waar zich ook 
de belangrijke 'help-toets' be-
vindt. Deze kan in het 'Neder-
lands' gedurende het invoeren 
van gegevens nuttige informatie 
geven en is tevens van belang 
voor eventuele bedieningsvragen. 

De RS 5500 is voorzien van een 
z.g. NMEA interface t.b.v. stuur-
automaat, navtex, RS 4500 dec-
ca of plotters. Het aantal route-
punten bedraagt 200 en kunnen 
met naam worden ingevoerd. Bij 
Holland Nautic. 
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Meer krach t en minde r lawaai 
Net als de afgelopen jaren toont deze Htswa op het gebied 
van de motoren een tendens naar grotere vermogens. 
Daarnaast zet de opmars van de generatorset voort, die 
steeds meer doordringt in middelgrote boten. Dat wordt 
mogelijk doordat deze apparatuur steeds kleiner wordt en 
ook steeds stiller. In bijgaand artikel een overzicht van de 
noviteiten op dit terrein die op de Hiswa zijn te bezichtigen. 

Kemper en Van Twist 
Een noviteit bij Kemper en 
Van Twist uit Dordrecht, en 
voor het eerst in Nederland te 
zien, is een nieuwe 8-cilinder 
motor van Perkins, de CV-8 
Condor. De machine levert 
609 pk (448 kw) bij 1900 toe-
ren per minuut, 709 pk (522 
kw) bij 2100 toeren en 811 pk 
(597 kw) bij 2300 toeren. De 
Condor werd begin dit jaar 
geïntroduceerd op de boot-
show van Londen. Verder 
toont Kemper en Van Twist 
Perkinsdiesels, waaronder de 
Peramaserie (waarvan de 20, 
25 en 30 pk versie onlangs in 
prijs werd verlaagd); genera-
torsets van het Amerikaanse 
merk Northern Lights, die ge-
leverd worden met of zonder 
geluiddempende omkasting 
(die het geluidsniveau 11 de-
cibel vermindert). Zuidhal, 
stand 104. 

Cram m 
Het ingenieurs- en handels-
bureau Cramm uit Leeuwar-
den is aanwezig met twee 
nieuwigheden: 
- Nanni, diesel type 3.110 
HE; vermogen 27 pk; toeren-
tal 3000 omw./min.;waterge-
koeld d.m.v. warmtewisse-
laar; keerkoppeling Hurth 
HBWIOO type 2R of Hurth 
HBWIOO tvpe 3R; prijs 
ƒ 14.777,-incl. 18,5% btw; 
- Nanni generatorset; ver-
mogen 5,5 kva; spanning 220 
volt; dieselmotor Nanni 2.40 
HE; prijs ƒ 14.575,-, incl. 
18,5% btw. Westhal, stand 
161. 

Nedalo 
Bij Nedalo zijn de nieuwe 
Yanmardiesels te zien, die 
hun première beleefden op de 
Boat Belgium in Mechelen. 
En wel: 
- de3JH2-TE,een3-ci l inder 
diesel met oplading die 47 pk 
levert bij 3600 toeren per mi-
nuut; gewicht 190 kilo. 

- de 4JH2-UTE, een vierci-
linder diesel met oplading die 
100 pk levert bij 3600 toeren; 
gewicht 244 kilo. Beide mo-
toren kunnen worden gele-
verd met een uitgaande as on-
der een hoek van 7 graden. 
Met de nieuwe motoren erbij 
bestaat de Yanmarserie J H2 
en nu uit 9 machines met ver-
mogens tussen de 47 en 170 
pk. Westhal, stand 167. 

Volv o Penta 
Nebim Handelsmaatschap-
pij zal net als andere jaren 
Volvo Penta vertegenwoordi-
gingen in de Westhal. Er is 
een keur van motoren te zien, 
zoals de vernieuwde 2000-se-
rie, de 31, 41, 61 en 71 serie. 
Maar ook de nieuwe V6-uit-
voering met de aanduiding 
430/DP of SP en een schroef-
asvermogen van 116 kw (156 
pk). De dubbelschroef (DP)-
aandrijving heeft een reductie 
van 2.30:1 en de gewone 
schroef (SP)-aandrijving 
1,89:1. 
De nieuwe is de Velvet keer-
koppeling, de 500 serrie, ten-
toongesteld worden. Ontwor-
pen als een compacte, mecha-
nische aandrijving voor een 
ingangsvermogen van max. 
60 kw (82 pk) en is geschikt 
voor zowel de nieuwe genera-
tie dieselmotoren met hoge 
toerentallen als de dieselmo-
toren met een middelmatig 
toerental. Het max. ingangs-
toerental bedraagt 5000 
t.p.m. en combineert be-
trouwbaarheid met een laag 
gewicht - 12,2 kg. 
Westhal. Stand U i . 

Diesel Danko 
Diesel Danko uit Waddinx-
veen toont de Deense 
scheepsmotoren van het merk 
Bukh, die bij 3000 of 3600 toe-
ren vermogens leveren van 10 
tot 48 pk. Prijzen van 8550 
gulden tot 23490 gulden, ex-
clusief btw. Ook de Vir e ben-

zinemotoren, behorend tot de 
kleinste inbouwmotoren, zijn 
te bezichtigen. Vermogens 
van 7 tot 12 pk. Prijzen van 
3690 tot 5690 gulden, exclu-
sief btw. Verder Sonic staart-
stukken en klapschroeven. 
Westhal, stand 146. 

Ensko 
Ensko uit Nieuwerkerk aan 
den IJssel toont generatorsets 
van het Amerikaanse merk 
Kohier, waarvan de 4 en 7 kw 
uitvoering geleverd worden 
met een kleinere geluidsom-
kasting dan vroeger, waar-
door ze geschikt zijn voor in-
bouw in kleinere schepen. 
Di t alles met de gelijkblijven-
de lage geluidsproduktie. 
Prijzen vanaf/ 14.580,-excl. 
btw en 5 jaar (of 2000 uur) 
volledige fabrieksgarantie. 
Nieuw in het programma zijn 
de 3'/2 en de 5 kw benzine-uit-
voeringen bedoeld voor jach-
ten die zijn uitgerust met een 
benzinemotor als hoofd aan-
drijving. Westhal, stand 1 76. 

Sim Hol land 
Sim Holland exposeert gene-
ratorsets en elektrische appa-
ratuur. En wel: 

- Onan scheepsaggregaten, 
watergekoeld met warmte-
wisselaar of kielkoeling, 220 
V wisselstroom of kracht-
stroom, 12 Vof24Vstar t, ge-
luidsomkasting, aqualift 
dempers, afstandsbediening; 
- Diem scheepssets, 3,5 kW, 
220 V in geluidskast; water-
gekoeld d.m.v. zeewaterkoe-
ling; 
- Diem batterijladers, 12 of 
24 Volt, 20 tot 80 Ampère; 
Compact, gunstig gewicht; 
deze nieuwe scheepslader 
heeft standaard 3 laad-
stroomuitgangen voor het on-
der lading houden van 3 bat-
terijen. 
- La MarcheConstavolt bat-
terijladers; degelijk door de 
magnetische laadstroomre-
geling; in 12 V, 24 V en vele 
andere spanningen lever-
baar; vermogens van 10 tot 
200 Ampère. 
- Sim omvormers, 12/24 \ ' 
naar 220 \ 'olt wisselstroom; 
- Rutland Marine windge-
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nerator, 12 of 24 V, 50 walt, 
om accu's te laden. 
- S.D.M.O. portable 
stroomaggregaten vanaf 700 
watt. 220 Volt , tevens 12 V 
uitgang aanwezig. 
- Sim elektrische boordpa-
nelen met landomschakeling. 
- Zeewaterpompjes, serie: 
SPE. Met vrij aseind of met 
elektromotor (220 V); zelf-
aanzuigend. 
Westhal, stand 173. 
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Accessoires : veei meuws 
op het gebied van de accessoires zijn er op de Hiswa weer 
veel interessante nieuwtjes op zeer uiteenlopend terrein. Zo 
brengt Kabola een centrale verwarming met warmwater-
voorziening, Hydraudyne toont een elektrisch/mechanische 
afstandbediening voor motoren en Vetus laat een hydrauli-
sche bediening zien. Het is maar een willekeurige greep uit 
een lawine van primeurs en verbeteringen, waarvan we in 
bijgaand artikel een beeld geven. 

Kortjach t 
Kortjacht uit Oud-Beijer-
land is aanwezig met nieuwe 
produkten van verschillende 
fabrikanten. Op de Hiswa 
zijn te zien: 
Magnitude: reddingsvlotten 
uit Zweden; leverbaar zijn 
twee series. Een Rorc-serie, 
gebouwd conform de Solas 
specificaties. Van 4 t/m. 8 
personen. Vanaf ƒ 3995,-
incl. btw; een Family-serie, 
bedoeld als (goedkoop) alter-
natief voor de Rorc-serie. Van 
4 t/m 6 personen; vanaf 
ƒ 3100,- incl .btw. 
NKE- elektronika uit Frank-
rijk ; leverbaar zijn drie series, 
van combi log/dieptemeter t/ 
m zeilcomputer; prijzen van-
af/ 1640,-incl.btw. 
Thermoprodukter - boilers 
uit Zweden; bij deze boiler 
vindt geen vermenging plaats 
van reeds verwarmd water 
met inkomend koud water; 
het motorkoelwater zorgt 
voor de verwarming; isolatie 
houdt het water lang op tem-
peratuur; standaard is een 
220 V. element gemonteerd 
voor walstroom; de 22-liter-
versie kost ƒ 9 7 5 ,̂  incl. btw; 
de 40 liter versie kos t/ 1375,-
incl. btw. 

Rigel-kompassen uit Enge-
land; twee series zijn lever-
baar, alsmede het Capstan 
handpeilkompas; de Scorpio 
serie is leverbaar vanaf 
/ 395,-incl. btw; de Poseidon 
serie vanaf/ 895,- incl. btw; 
het handpeilkompas kost 
/ 2 9 5 ,- incl. btw. Balkon, 
stand 361. 

Kabola 
De machinefabriek Gebr. 
Post uit Oudewater (Kabola 
verwarming) is met een nieu-
we branderketel aanwezig, 
die voorzien is van een tapspi-
raal voor warm water. Een 
ander nieuwtje is de oliebran-
der die werkt op 24 volt en die 

een opmerkelijk laag stroom-
verbruik heeft. Beide novitei-
ten kunnen in bedrijf worden 
bewonderd. Ook de bekende 
cv-systemen en oliekachels 
zullen op de stand worden 
geëxposeerd. Westhal, stand 
171. 

Neolekco 
Neolekco Naamplaten uit 
Groenlo heeft voor de Hiswa 
haar assortiment bootregi-
stratieplaten uitgebreid. Zo'n 
100 soorten naamplaten en 
letters (in messing, hout en 
kunststof) worden getoond. 

gegraveerd terwijl u de Hiswa 
bezoekt. 
U voorkomt daarmee wel-
licht een bekeuring van de 
Rijkspolitie te Water, want 
volgens het Binnenvaartreg-
lement (art. 2.2.) is elke boot-
eigenaar verplicht een regi-
stratieplaat aan boord te heb-
ben waar zijn naam en woon-
plaats op staan. Prijzen vanaf 
ƒ 25,-; luxe registratie vanaf 
/ 47,50. Ook worden onder-
houdsvrije teakhouten Stazo 
naamborden, letters, cijfers 
en geschenkartikelen ge-
toond. Balkon, stand 367. 

Acqua Realty 
Nieuw in het ruime teak pro-
fielen assortiment van Acqua 
Realty uit Lelystad zijn mas-
sief teak kantprofielen in 3 uit-
voeringen voor een inooie af-
werking van b.v. kooien, kas-
ten en tafels. Te zamen met de 
bijpassende bochten geven 
deze profielen een fraaie af-
werking van uw scheepsinte-
rieur. Ui t voorraad leverbaar 
in de standaard lengte van 2 

* Teak afwerklijsten bij ARC. 

* Messing naamplaten en let-
ters. BIJ Neolecko. 

Uw naamplaat wordt gratis 

* Plath-kompassen bij Wtiitlock 
Europe. 

m, dikte 17 mm en breedtes 
van 50, 70 en 95 mm. Prijzen 
als volgt: 95 mm hoog/ 86,75, 
79 mm hoog / 62,25; 50 mm 
hoog/41,50; excl. btw. 
Bijpassende bochten, prijzen 
v a n a f/ 19,50 per stuk excl. 
btw. Europahal, stand 284. 

Hydraudyn e 
Mannesmann Rexroth Pneu-
matiek presenteert een elek-
trische/mechanische af-
standsbediening voor ple-
ziervaartuigen, bestaande 
uit: 

* Intrekbare (eventueel draaiba-
re) boegschroef Bij Hydromat. 

- Bedieningshandle met ver-
lichte schaalverdeling; door 
middel van dit hendel worden 
de signalen voor motortoe-
rental, schroefasdraairich-
ting, stoppositie en opwarm-
funktie gegeven aan een elek-
tronische besturingseenheid. 
- Deze besturingseenheid 
bevat twee stelmotoren, die 
via een spindel en druktrek-
kabels de régulateur en keer-
koppeling bedienen, met de 
volgende funkties-
- vergrendeling van 'be-
diening-aan' ten opzichte van 
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Italiaanse apparaten van het 
merk Sigmar. Nieuw is ook 
een serie produkten van roest-
vrijstaal. Alles vervaardigd 
uit Aisi-316 een zeewaterbe-
stendige kwaliteit. Roestvrij-
staal bootbeslag kan in iedere 
gewenste vorm en in elk ge-
wenst aantal worden ver\'aar-
digd. Balkon, stand 354. 

Joeb Jab 
Joeb J ab (naamborden) 
brengt als beursnieuws een 
speciale set om goud in letters 
van bootnaamborden te 
zetten. 
Deze set is bedoeld als doe-
het-zelf-pakket, waarin zich 
naast bladgoud en speciale 
lij m ook een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing bevindt, 
waar een ieder mee aan de 
slag kan. De prijs is ƒ 79,-
Balkon, stand 376. 

motor-start'; 
- overname tussen maxi-
maal vier stations in gelijke-
liandle-stand; 
- instelbare toereninstelling 

M t'n extra-brandstof-niveau; 
- instelbare tijdvertraging, 
afliankelijk van hoogte en 
tijdsduur van tocrental; 

mogelijkheid tot synchro-
niseren van twee motorinstal-
laties; 
- trolling-regeling als optie. 
De Mini-Marex SB2 is ver-
krijgbaar in 12 volt (-I- 30 %, 
- 2 5 %) en 24 volt (±25%) 
en is geschikt voor een om-
gevingstemperatuur van 

" -20° C tot-1-60° C. 
\Vesthal, stand 158. 

M  & M marin e 
M en M - marine uit Breda 
toont de volgende nieuwe 
])rodukten: 
- een compleet programma 

r in PL verlichting; 
- een nieuwe serie plafon-
niers; 
- kwaliteits scheepstoiletten; 
- bronzen schroeven; 
- een nieuw type waterge-
smeerde schroefmstallatie; 
- een nieuw programma in 
ankcrlieren; 
- kajuitinstrumenten; 
Westhal, stand 172. 

Epifanes 
De verfTabriek W. Heeren en 
Zoon uit Aalsmeer is aanwe-

« /.ig met verschillende soorten 
bootverf, zoals: 
- complete systemen in één-
en twee componenten pro-
dukten: bescherming voor 
iiouten-, stalen- en polyester 
boten onder- en boven de wa-
terlijn; 
- de Epifanes en Werdol die 
geschikt zijn voor zowel de 
professionele gebruiker als de 

• doe-het-zelver; 
- bootlak (blank en in kleur) 
één component, mono-ure-
thane, poly-urethane; 

' - één en twee componenten 
primers en plamuren; 
- aangroeiwerende verf. 
Oosthal, stand 702. 

Technaut ic /Heyneman 
I'echnautic en Heyneman 
Nautic zullen evenals tijdens 
de Hiswa 1990 een gezamen-
lijk e stand presenteren met 
diverse noviteiten. 
Heyneman Nautic toont 
naast RM-toiletten en de RM 

* Maststeun voor antennes. Bij 
Renaud. 

bulTertank, die om het toilet 
heen gebouwd kan worden, 
een aantal kunststof buffer-
tanks, die separaat van het 
toilet kunnen worden opge-
steld. Deze buffertanks heb-
ben een inhoud van 40, 60 of 
80 liter. Het lozen van toilet-
afval in jachthavens is allang 

niet meer toegestaan. Door 
toepassing van een bullértank 
kan toch van het scheepstoilet 
gebruik worden gemaakt. De 
bufTertank kan naderhand op 
open water worden leegge-
pompt. 
Technautic introduceert een 
serie warm waterbereiders 
(boilers) van roestvrijstaal: 

Ben van Haarlem 
Ben \an Haarlem uit Rotter-
dam toont als nieuwtje red-
dingvesten van het Engelse 
merk Lifeguard. Vooral aan-
dacht wordt gevraagd voor 
het type Lifemate dal is voor-
zien van een mechanisme dat 
automatisch een C02-pa-
troon in werking stelt, zodra 
het vest in het water komt. 
Het vest kan ook met de mond 
worden opgeblazen en is 
voorzien van een flui t en van 
gordels en rugbanden die niet 
kunnen rotten. Het drijfver-
mogen is 15,9 kilo. Balkon, 
stand 378. 

* Vaargidsen en boeken Bij 
Vrolijk 
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HISWA STANDNR. E-265 

NAVIONICS PLOTTERS WIJZEN DE POSITIE. 
CALIBREERT FOUTWIJZING POSITIESENSOR 

Precies weten waar u vaart 
met up-to-date electronische 
kaarten Integreren met uw 
positiesensor en autopiloot 
geeft varen een zekerheids-
gevoel Herinnert u zich nog 
die reis 30° helling choppy 
n-wester 6-7 en de vraag 
waar zi)n wij n u ' ' ' 

4 modellen 

TRIMBLE, DE ENIGE ECHTE G.P.S. 
Sinds 1982 de eerste 
ontwikkeling, daarna 
eenzaam aan de top 
op plaatsbepalings-
gebied 
Nu door INMARSAT 
gecontracteerd om 
G P S (USA) en GLONASS 
(USSR) te monitoren op 
nauwkeurigheid 
TRIMBLE, de enige echte 
Werkend model op demo-schip 24 uur dekking per dag" 

KIJK EN VERGELIJK IN DE PRAKTIJK Is ons motto als Importeur. 
Onze apparaten zijn gemaakt voor integratie, 

onze dealers hebben de wetenschap. 

INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN DEALERSLIJST OP AANVRAAG! 

I M P O R T E U R O . D . E . N . A . 
PEKELHARINGHAVEN 33 1671 HM MEDEMBUK 02274-3452 

PROFICIA T 
Proficiat 
kruiser 
Betere  vaareigenschappen\ 
grotere  betrouwbaarheid, 
meer  comfort. 

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

PROFICIAT 875 AK 
PROFICIAT 975 AK 

PROnCIAT 935 G 
PROFICIAT 975 G 

PROFICIAT 1080 S 

^ ^ ^ W ^ ^ ^ 

Alle PROFICIAT-
KRUISERS ook als 
casco leverbaar 

7 ^ 

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

PROFICIAT 1000 SN 
PROFICIAT 1100 SN 

WICABO 

JACHTWERF WICABO 
Bartlehiem 23 
9091 BH Bartlehienn/Post Wijns 
Tel. 05196-2380 
Fax 05196-2234 

''EILIG EN GEMAKKELIJKMANOEUVRF^^N IN HAVENS EN SLUIZEN! 

IIOOMSMA 

SIDEPOWER is een Noors Icwaliteitsproduict. Een 
boegschroef die de bestuurbaarheid van uw schip enorm 
verbetert. Volledige stuwkracht naar beide zijden dank zij 
de symmetrische schroef. De SIDEPOWER boegschroef 
kost heel weinig ruimte en kan in vrijwel elk schip pro-
bleemloos worden ingebouwd. De SIDEPOWER is robuust 
uitgevoerd, is geruisarm en biedt een uitstekende prijs/ 
prestatieverhouding. SIDEPOWER is leverbaat in twee 
kapaciteiten 4 Pk en öPk, beide in I2V en 24V. 

2S1SIL. 

Geschikt voor schepen tot 15 meter. Het onderwaterdeel 
is uitgevoerd in brons Alle andere onderdelen zijn uiter-
aard roestbestendig. Vraag dokumentatie aan bij de 
Importeur voor de Benelux: 

Boormma B.V., Postbus 50128, 
1305 AC Almere-Haren (NL), Telefax: 03240-Il519. 

HISWA STANDNR. B-377 
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ACCESSOIRES HISWANIEUWS 

Haveco 
Haveco uit Amstelveen (ac-
cessoires) toont een reeks 
nieuwtjes, zoals 
- Schatz 1881 Radiotimer, 
een Analoge scheepsklok, 
voorzien van een kwalitatief 
hoogwaardig kwartsuur-
werk, dat d.m.v. een radiosig-
naal wordt gestuurd, gecon-
troleerd en gecorrigeerd; het 
signaal wordt uitgezonden 
door de zender DCF 77 Main-
flingen bij Frankfurt, die het 
tijdtelegramsignaal ontvangt 
van de Cesium-Atoom-Tijd-
basis van het Fysisch-Tech-
nisch-Instituut te Brunswijk; 
- Yacht-Club, zilveren mari-
tieme sieraden; 
- Pur-a-tank, middel voor 
het reinigen en desinfecteren 
van drinkwatertanks; 
- Aqua clean, middel voor 
het desinfecteren, lang houd-
baar maken en vers houden 
van drinkwater; 
- Sea shampoo, zeewaterak-
tieve shampoo en douche loti-
on in één; 
- Bio boat wash, biologisch 
afbreekbare, zeewateraktieve 
bootshampoo voor kunststof, 
lak en teakhout. 
- GFK, biologisch afbreek-
bare, zeewateraktieve reini-
ger voor kunststof, lak en gel-
coat. 
- Polytur no. 1, silikonen-
vrij e cleaner met was voor 
kunststof én lak. 
Verder worden onder meer 
getoond: wereldontvangers, 
petroleumlampen (drukver-
gassing) Ruddersafe-roer 
voor buitenboordmotoren, 
scheepsklokken en onder-
houdsmiddelen. 
Westhal, stand 168. 

Gautsch Gimeg Gautsch 
Gimeg uit de Meern, is (be-
halve met verwarmings- en 
flessegas apparatuur) aanwe-
zig met een aantal noviteiten: 
- een radio- en televisiean-

tenne, die rondom gevoelig is, 
zodat men ook bij koerswijzi-
ging een goed signaal blijf t 
ontvangen; het model Walkie 
HG wordt geleverd met een 
signaalversterker; prijs 
ƒ400 , -. 
- omvormers en van het 
merk Camptronic; prijzen 
van ƒ 90, - tot ƒ 800.-. 
Balkon, stand 380. 

Vrolij k 
Jac. P. Vrolij k uit Schevenin-
gen exposeert de volgende 
nieuwtjes: 
- Life-sling, een reddings-
boei voorzien van een redlijn 
waarmee men de drenkeling 
aan boord kan hijsen; kleuren 
wit en geel; prijs ƒ 248,-. 
- Reddingsboeilicht voor-
zien van een elektronenflits: 
kleur oranje; prijs ƒ 135,-. 
- Witte halogeen binncnver-
lichting; prijs: vanaf/ 99,-
Op deze stand zijn ook veel 
kaarten en boeken, zoals: 
- Costas del Azahar, Dorada 
& Brava, een nieuwe East 
Spain Pilot van Robin Bran-
don die het populaire noorde-
lijk e kustgebied van de 

* Halogeenspotje. Bij Vrolijk. 

Spaanse Middellandse zee-
kust van Denia tot de Franse 
grens beschrijft; inclusief een 
overzichtskaart en voorzien 
van vele foto's en havenplan-
nen; prijs ƒ 142,50. 
- Mediterranean France & 

* Ronde/vierkante Vetusinstru-
menten. 

Corsica; Rod Heikell's nieu-
we gids van de Franse Mid-
dellandse zeekust beschrijft 
het gehele gebied, te beginnen 
met de kanalen en bevaarbare 
rivieren in de Lanquedoc-
Roussillon; vervolgens wor-
den de Provence, de Cote 
d'Azur, de Rivièra en Corsica 
in aparte secties beschreven; 
p r i j s/ 142,50. 
De nieuwe catalogus van de 
Engelse nautische uitgever 
Imray is op de stand verkrijg-
baar. Oosthal, stand 727. 

Schreuder 
P.A. Schreuder uit Rotter-
dam brengt een reeks van 
nieuwe accessoires, zoals: 
- Elmech schakelpanelen in 
diverse uitvoeringen (5 tot 20 
schakelaars met tekstplaat-
jes, eventueel voorzien van 
bewakingscircuits met ver-
klikkerlichtjes); er is ook een 
versie met een voltmeter die 
de accuspanning weergeeft en 
waarschuwt als de spanning 
te ver daalt; 

* Vetus-plafonnier. 

- messing plafonniers van 
het merk Atoll in verschillen-
de maten en uitvoeringen en 
afmetingen; 
- olie-absorberende doeken 
en kussens van het merk 3M, 
die wel olie opnemen maar 
geen water; 

* 75 liter Vetus Boiler. 

- antislip dekbekleding van 
het merk Treadmaster in di-
verse uitvoeringen en kleu-
ren; leverbaar met specifieke 
lijmsoorten. Balkon, stand 
378. 

Vetus 
Bij Vetus uit Schiedam is een 
hele reeks nieuwe accessoires 
voor het eerst te zien. We 
noemen: 
- h\draulische motorbe-
diening bestemd voor grotere 
schepen en voor andere sche-
pen waar de afstand tussen 
motor en stuurstand te groot 
is om kabels te kunnen toe-
passen. Ook als de stuurlei-
ding veel bochten moet ma-
ken komt dit systeem van pas; 
prijzen vanaf/ 2.998,05; 
- boiler van 75 liter, een gro-
tere versie van de dubbelwan-
dige boilerserie van 31,45 en 
55 liter; het toestel heeft een 
doorsnee van 40 centimeter 
1,17 meter; prijs / 1.463.48. 
- nieuwe instrumenten die 
met een ronde plus een 
vierkante afwerkrand worden 
geleverd; 
- polyester roeren, die zijn 
ontwikkeld in samenwerking 
met de technische hogeschool 
in Delft; de roeren hebben een 
lage weerstand, waardoor ze 
vooral geschikt zijn voor snel-
varende motorboten; prijzen 
vanaf/ 462,50. 

Tijdens de produktie van dit 
nummer was nog niet zeker of 
de nieuwe Vetus/Cummins-
dieselmotoren (van 355 en 
405 pk) beschikbaar zouden 
zijn. Ook de nieuwe 8 pk 
boegschroef is mogelijk niet 
aanwezig. Balkon, stand 374. 
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SESTREL 
OBSERVATOR 

Het hart van uw navigatie-systee m 

Verder divers e agentschappe n en produkte n zoals b.v. 
* Zeekaarten en nautische publikaties 
* "Pains-wessex pyrotechniek 
* "Wynstruments' ruitenwissystemen 
' "Sanshin ' schijnwerpers 
* "Scanpilot' stuurautomaatsystemen 

Sestre l Observato r B.V. 
Vasteland 16-26, 3011 BL Rotterdam - Tel 010-4130060 
Telefax 010-4332518 - Telex 26545 obmar nl 

Nu in aanbouw dit prachtige vlot gelijnde 
stalen motorjacht van VROEGH & ALBLAS 
• L.o.a. 11.40 m 

motoren vanaf 1x100 tot 2x200 pk 

• L.o.d. 10.80 m 
6 slaapplaatsen 

• Breedte 3.60 m 
2 toiletten 

• Diverse uitvoeringen leverbaar o.a met open kuip 
en flying bndge 

• Binnenkort ook in aanbouw in de 
afmetingen 12.50x4.00 meter en 14.30x4.40 meter 

VROEGH & ALBLA S 

Veerdam 5B 5308 JH AALST (GId.) 
Tel. 04187-3237 b.g.g. 01846-12587 

Een hoog gekwalificeerd stabiel zeewaardig rondspant jacht In 
binnen- en buitenland is de "Valkvlet een begrip onder de water-
sportliefhebbers BIJ de tot in de perfektie verzorgde inrichting 
wordt rekening gehouden met de wensen van de eigenaar Verwer-
king van hoogwaardige houtsoorten, zoals teak en mahonie, 
garanderen een lange levensduur Diverse afmetingen va 9 70 
tot 14 00 m 

Jachtwerf P Valk, een meer dan 50 jaar oud familiebedrijf met 
ervaring en vakmanschap bouwt naast Kotters en Valkvletten ook 
Custom Built zeil- en motorjachten 

Bel of schrijf vrijblijvend naar 

Tuinen 32, 8801 VW Franeker Telefoon 05170-2908/6208 

TE HUUR: 

Ligplaatse n 
in fraai geoutilleerde 4-sterren 

jachthaven. 
Tevens te huur: 

• jollenplaatse n 
• catamaranplaatse n 
• caravanplaatse n aan het 

water . 

Ook gespecialiseerd in: 

• hellingbeurte n wal/lood s 
• verhuu r van overdekt e 

werkruimt e per m^ 
per maand . 

\nio: 03242-1220 
Fax: 03242-2064 

JACHTHAVEN 
WOLDERWIJD 
STRANDWEG 125 - ZEEWOLDE 
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Pedro-Bora als 
varend lab 
voor de Rijn 
Dit voorjaar komt in Duits-
land een laboratoriumsciiip 
in de vaart dat zal worden ge-
bruikt in de strijd tegen de 
vervuiling van de Rijn. Het 
schip is een Pedro-Bora, ge-
bouwd door l'edro-Boat in 
Zuidbroek. De werf heeft een 
ruime ervaring met het bou-

* De symbolische overdracht 
van het laboratoriumschip. 

wen van schepen voor over-
heidsdiensten en weten-

Advies over 
Schel detunnel 
\ 'oor een oeververbinding in 
de Westerschelde heeft de 
Raad van de Waterstaat de 
voorkeur aan een situering 
tussen Borsseleen F>llewouts-
dijk op Zuid-Bevcland aan de 
ene kant en een plaats ten 
\\(Sten van Terneuzen aan de 
andere kant van de zeearm. 
Dat blijk t uit een advies van 
de laad aan minister Maij -
W eggen \ an \ 'erkeer en Wa-
terstaat. Of de wegverbin-
ding er inderdaad komt is in 
eerste instantie afhankelijk 
van een besluit van de provin-
cie Zeeland. 

De Brckken 
neemt jaclit -
haveii «ver 
Het watersport- en recrea-
tiecentrum De Brekken in het 
Friese Lemmer heeft de ex-
ploitatie van de jachthaven 
Nautic Lemmer overgeno-
men. De buitenjachthaven 
telt 1 15 ligplaatsen voor jach-
ten van 8 lot 15 meter met een 
maximale diepgang van 3 
meter. 

Aanwinst voor 
museum 
Het Maritiem Museum in 
Rotterdam heeft het vroeg ze-
ventiende-eeuwse schilderij 
'Schepen op de Maas bij Dor-
drecht' van Cornells Claessz. 
van Wieringen aangekocht. 
Het werk zal van 23 maart in 
de 'Schatkamer' van het mu-
seum te bezichtigen zijn. 

schappelijke instituten. Het 
nieuwe laboratoriumschip 
werd onlangs symbolisch 
overgedragen aan de presi-
dent van de \'akhogeschool 
Rheinland-Pfaltz in Bingen, 
welk instituut met de Pedro-
Bora aan het werk zal gaan. 

Omzetgroei 
in Engelse 
watersport 
De watersportindustrie in 
Engeland heeft in de eerste 
zes maanden van vorig jaar 
opnieuw een flinke groei ge-
kend, nadat men in 1989 als 
een gemiddelde groei van 
24,9 procent had mogen no-
teren. 
\ 'ooral de export van zeilbo-
ten groeide (van 18,5 miljoen 
pond sterling in de eerste helft 
van '89 tot 38 miljoen in de 
eerste helft van '90). De ex-
port van motorboten bleef ge-
lij k op het niveau van 86 mil-
joen pond sterling, terwijl de 
import van motorboten door-
groeide tot 32,5 miljoen pond 
(tegenover 30,6). 
De verwachting is dat ook het 
tweede halfjaar goed zal zijn; 
aanwijzingen daarvoor zijn 
de verkoopresultaten op de 
najaarsbeurzen in Sou-
thampton, Chicago, Annapo-
lis, Genua, Hamburg en Pa-
rijs. 

Fransen kiezen voor  de Mets 
De Franse Federation des In-
dustries Nautiques (FIN) 
heeft besloten te stoppen met 
het organiseren van de Sipen, 
de Franse vakbeurs op het ge-
bied van scheepsuitrusting, 
en in plaats daarvan de Mari-
ne Equipment Trade Show 
(Mets) in Amsterdam te on-
dersteunen. 
De Mets wordt georganiseerd 
door de Rai. De samenwer-
king met de Franse organisa-
tie zal ertoe leiden dat met in-
gang van de Mets van dit jaar 
er ook een Frans landenpavil-
joen zal komen. De FIN zal de 
deelname van Franse expo-
santen aan dit paviljoen coör-
dineren. De Mets kent al lan-
denpaviljoens van de Vere-
nigde Staten, Groot-Brittan-
nië, Denemarken, Zweden en 
Italië. 

De samenwerking betekent 
tevens een uitbreiding van de 
Mets, die daarmee de groot-
ste internationale vakbeurs in 
Europa op het gebied van 
schecpsuitrus tingen. 

- Eén van de grootste Ame-
rikaanse fabrikanten van trai-
lers en boothefwerktuigen in 
de Verenigde Staten, Mid-
west Industries, heeft aange-
kondigd dat het zich op grote 
schaal op de internationale 
markt zal begeven. Defabriek 
levert onder de merknaam 
Shoreland'r 80 verschilende 
modellen trailers. Het bedrijf, 
met meer dan dertig onaflian-
kelijke verkooppunten in 
Amerika en Canada, heeft 
vierhonderd mensen in 
dienst. 
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Nieuwe haven 
in Ermelo 
De aanleg van jachthaven 
aan strand Horst bij Ermelo is 
in volle gang, want medio 
april moet alles klaar zijn. Kr 
liggen nu nog slechts een stuk 
of dertig boten, maar het is de 
bedoeling dat dat aantal van 
de zomer oploopt tot ruim 
vierhonderd. De steigers wor-
den voorzien van elektriciteit, 
met op elke aanlegplaats een 
eigen meter. Vaste klanten 
kunnen dan in hun jacht gaan 
zitten, zonder hun favoriete 
l\ -programma te hoeven mis-
sen. Daarnaast krijgt ieder-
een een eigen drinkwater aan-
sluiting. Er komen een win-
kel, een tankstation, een was-
serette, een winterberging, 
een toiletgebouw, een restau-
rant en een snackbar. Ook ko-
men er een speelweide voor de 
kinderen en zitkuilen om in te 
barbecuen. 
Langs de pier die om de haven 

' ! 

Grati s bellen 
in Belgi ë 

1 1 . 3 5 . 55 (zonder zone-
nummer) van Teleser-
vice België. Dagelijks tot 
22.00 behalve op zondag. 

ligt, komt een strand 'voor de 
dagjesmensen'. De pier wordt 
aan de havenkant geplaveid 
met straatklinkers en voor-
zien van lantaarnpalen. Van 
de 430 aanlegplaatsen zijn er 
al meer dan honderd ver-
huurd. 75 plaatsen zijn be-
stemd voor de watersportver-

- Robbert Verboon, die bij 
de Hiswa was belast met ex-
portbevordering ten behoeve 
van Nederlandse werven, is 
benoemd tot Europees mana-
ger van American Internatio-
nal Marine. Deze Ameri-
kaanse handelsonderneming 
verkoopt onder andere mo-
torjachten en sportboten van 
de merken Silverton, Main-
schip en Luhrs. 

*• De jachthaven in aanleg. 

eniging Ermelo en er komen 
tachtig ligplaatsen voor pas-
santen. Eigenaar A. Dragt: 
'Die richten we in voorde der-
tigduizend boten die hier per 
zomer voorbij komen. Die 
mensen hebben dan twee we-
ken vakantie en gaan dan va-
ren in Friesland. Ze komen 
dan hier langs, via de \Volder-
wij d is een drukke doorvaar-
route van en naar Friesland. 
De passanten kunnen hier 
voor een nacht of voor een 
paar nachten liggen'. AXI . 

* Hef Koninklijk Nederlands Wa-
tersport Verbond (KNWV) vierde 
vorig jaar zijn 100-jarig bestaan 
Tijdens de Nationale Stertocht 
die het verbond organiseerde, 
werd dat, op initiatief van een 
aantal watersportverenigingen, 
nog eens duidelijk in beeld ge-
bracht. 

Versterking 
dijken gaat 
lang duren 
De versterking van de dijken 
langs de grote rivieren in Ne-
derland zal pas in het jaar 
2004 voor 97 procent klaar 
zijn; voor de laatste fase wordt 
het wel 2008. Dat is de kern 
\ an een brief van minister 
Maij-Weggen van Verkeer en 
Waterstaat aan de Tweede 
Kamer. \ 'olgens de nieuwste 
planning is vanaf 1991 voor 
de dijkversterking een bedrag 
\an 2010 miljoen gulden no-
dig. Dat is 185 miljoen meer 
dan in 1989 was voorzien. 

- De Franse producent van 
uitrustingen voor jachten 
Plastimo heeft een vestiging 
in Nederland geopend. Plas-
timo Holland is gehuisvest 
aan de Langerakkerweg 29 in 
Schoonhoven. Het bedrijf zal 
de produkten van Plastimo 
verkopen via de watersport-
vakhandel. Het Franse con-
cern had al vestigingen in Au-
tralië, Japan, Amerika, 
Groot-Brittannië, Spanje, 
Finland en Zweden. Voor 
meer informatie: Plastimo 
Holland, telefoon 01823-
4011. 

Samenwerking 
Marina Port Zélande, een 
jachthaven in het Zuidhol-
iandse Ouddorp, Hovime\ 
Watersportcentrum in Uit-
dam (Bayliner) en Jacht-
bouw Succes in Marknesse 
zijn een samenwerkingsver-
band aangegaan. De coml)i-
natie richt zich zowel op de 
verkoop als de im- en export 

— De Duitse beursorgani-
satie Internationale Boden-
see-Messee in Friedreichsha-
fen wordt sinds kort in Nedei -
land vertegenwoordigd door 
de Nederlands-Duitse Ka-
mer van Koophandel in Den 
Haag. De beurs in Friedrichs-
hafen organiseert onder an-
dere de internationale watei-
sporttentoonstelling Inter-
boot/Intersurf 
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E E E n O OUTBOARD 
CENTRE 

NIEUW - OVERJARIG - GEBRUIKT 

Importeur var): 

Dealer van: 

BROOM sportboats 
PICTON sportboats 
PHANTOM powerboats 

FLETCHER sportboats 
GLASSTREAM-MAXU M U.S.A. boats 
YAMAHA jetboten 
BEEKMA N boten 

NAUTA NAUTIC HOLLAND B.V. 
Hoge Rijndijk 93, 2382 AC Zoeterwoude-Rijndijk, 
telefoon 071-410966 (071-410824), fax 071-893042 

' Fraai gelijn d ' Complee t 

/ 

/ 

'-̂ •̂ n.̂ 

• Degelij k * Tijdloo s 

- Door onze jarenlange ervaring is de pikmeerkruiser 
een ontwerp waarin iedereen zich kan vinden. 

- Ruime gelijkvloerse leefruimte, degelijke bouw en met 
een fraaie afwerking 

- De open kuip typen worden gebouwd in lengtes van 
9.50 t/m 12.00 meter 

- Tevens bouwen wij pikmeerkruisers in 
achterkajuituitvoering -i- dubbele besturing in lengten 
van 10.50 t/m 13.00 m. 

- de aanschafprij s is vanaf f • 9 4 B W w U y " 
voor een complete open kuip uitv. incl. BTW en 
aluminium raamlijsten. 

HISWA STANDNR. O-705 

Jachtwerf S. de Groot 
Oedsmawel 2, 9001 ZJ Grouw. Tel. 05662-1719/3489 

Hempel' s Jachtverven . 
Light Primer, 

Hard Racing en 
Mille Dynamic 

Alle troeven 
voor een probleemloos 

vaarseizoen. 
Met Light Primer, Hard Racing en Mille Dynamic heeft 
Hempel voor de watersport een kompleet systeem 
voor boven en onder de waterlijn. Een kombinatie van 
primer en anti-fouling die afdoende bescherming biedt 
aan uw boot en ongekende glij-eigenschappen geeft 
in het water 
Met Light Primer beschikt u over een universele 
ondergrond geschikt voor elke finish. Perfekt hechtend 
en beschermend. Hard Racing is een tinvrije anti-
fouling met uitstekende aangroeiwerende kwaliteiten. 
Mille Dynamic is een nieuwe tinvrije, zelfslijpende anti-
fouling. Mille Dynamic onderscheidt zich door de 
voortdurende afgifte van bioaktieve stoffen en het 
onderhouden van een vers en glad oppervlak gedu-
rende het gehele vaarseizoen. 
Ligh t Primer , Hard Racin g en Miil e Dynamic . Een 
verfsysteem dat niet alleen uw kostbare 
bezit beschermt maar ook rekening houdt 
met het milieu. 

* ^ ^ 

«Primer 456'' 

^ f e ^ 

Hompel s • « - • ' . "— -. 

HardRacinS | ^ . ^ \ 

3̂ 

Hempel's Jachtverven. 
Prettige vaart 

voor het komend seizoen. 
IMPORTEUR BICHEMIE COATINGS B.V 
Nijverheidsweg Noord 91. Postbus 515,3800 AM AMERSFOORT 
Telefoon 033-622784, Telefax 033-650711 

HISWA STANDNR. O-705 
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jbote n en 
rubberbote n 

Van Canadese kano tot robuste reddingboot reikt hetgeen de 
fabrikanten van rubberboten en bijboten op de Hiswa laten 
zien. Uitvoering en afwerking maken duidelijk, dat ook bij 
de fabricage van deze produkten moderne produktiemetho-
den een grote rol spelen. 

: KMV 320 Dmmedille. b, 
Jachthaven De Evenaar. 

Toma 
Toma Kanocentrum uit Ot-
tersum importeert sinds kort 
de produkten van de Duitse 
firma Bavaria-Boote. Een no-
viteit uit de collectie voor 
1991 is de Mustang, een 3-
persoons Canadese kano. De 
boot is 4,70 meter lang en 0,88 
meter breed, het gewicht is 36 
kilo. De prijs ligt rond de 
ƒ 1.800,-. Noordhal, stand 
618. 

Toekomst 
De in Vlaardingen gevestigde 
firma Toekomst presenteert 
een omvangrijke selectie op-

blaasbare rubberboten van 
het Engelse merk Avon. 
Daaronder zijn de allerklein-
ste modellen die als speelboot 
voor de kinderen dienst kun-
nen doen, maar ook 'schepen' 
van ruim 5,00 meter die, uit-
gerust met een buitenboord-
motor, op veelvoudige wijze 
kunnen worden gebruikt. 
Noordhal, stand 606. 

Eurovini l Benelux 
Het futuristisch ogende uiter-
lij k van de Novus Oceano 
maakt deze rubberboot tot 
een opvallend element in de 
stand van Eurovinil Benelux 

uit Ridderkerk. De boot, met 
een lengte van 5 meter, heeft 
vier gescheiden luchtkamers 
met nieuw ontwikkelde ven-
tielen. Standaard is een over-
drukventiel annex manome-
ter ingebouwd. De besturing 
kan zowel zittend als staand 
gebeuren via een midscheeps 
geplaatste console. De boot is 
voorzien van een ingebouwde 
zwemtrap. Prijs ƒ 30.750,-. 
Noordhal, stand 613. 

Swankro 
Het zwaardere werk onder de 

* Joker Clubman 22 Bij 
Swankro/RRMS. 

rubberboten is, onder andere, 
aan te treffen bij Swankro/ 
RRMS uit Berkel-Rodenrijs. 
Een voorbeeld is de Joker 
Clubman 22, een boot met 
een gewicht van 550 kilo, bij 
een lengte van 6,80 meter en 
een breedte van 2,50 meter. 
Hi j kan worden gemotori-
seerd tot maximaal 225 pk. en 
heeft een 'top' van ruim 115 
kilometer per uur. Voor de 
stevigte en degelijkheid zor-
gen onder andere zeven span-
ten en versterkingen, alsmede 
de polyester bodem. Inclusief 
de Mercury-motor kost de Jo-
ker Clubman 22 ongeveer 
ƒ8.000, -. 
Ook bij Swankro/RRMS te 
zien is de Mob-Boot 500. De-
ze rubberboot, met een lengte 
van 5,00 meter en een breedte 
van 2,20 meter, heeft de tanks 
en alle andere voorzieningen 
onderin de bodem, wat hem 
een grote stabiliteit geeft. Het 
gewicht is 300 kilo. Voor de 
motorisering wordt een ver-
mogen van 60 pk. aanbevo-
len, al zijn vermogens van 35 
tot 80 pk. mogelijk. Afhanke-
lij k van de gekozen uitrusting 
kost de Mob-Boot 500 
ƒ 18 .500, - to t /26 .500, -, ex-
clusief btw. Noordhal, stand 
603. 

De Evenaar 
Bij Jachthaven De Evenaar 
uit Breukelen zijn twee bijbo-
ten van KM V Boats te zien. 
De K M V 265 Dromedille 
meet 2,65 bij 1,40 meter en 
weegt 60 kilo. De boot kost 
ƒ 4.250,-. De KM V 320 Dro-
medille, met een lengte van 
3,20 meter en breedte van 
1,49 meter, weegt 90 kilo en 
kost ƒ 5.450,-. Oosthal, stand 
721. 
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• i 
een aanzienlijk verbeterde 

bestuurbaarheid bij lage snelheden. 

ROER VOOR 
BUITENBOORDMOTORE N 

EN HEKAANDRIJVIN G 

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

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

VERBETERDE KOERSSTABILITEI T 
Met behulp van de RUDDERSAFE zal 
het met of nauwelijks nodig zijn bi| 
geringe snelheden voortdurende 
koerscorrecties uit te voeren, 
resulterend in een ontspannen en 
plezieriger varen 

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

OPTIMAL E MANOEUVREERBAARHEI D 
VERBETERDE KOERSSTABILITEI T 

Rhigo 
jachtramen 

L 
.u vaart er 
wel bij. 

> 

m 

W\ RHIGO RAMEN zijn elegant van profiel, en 
-J—I inr-h  hoo i cnliH o 

5 
toch heel solide. 

RHIGO RAMEN zijn heel gemakkelijk in te 
bouwen zonder te boren. 

RHIGO RAMEN worden voorzien van 6 tot 
15 mm. dik gehard glas. 

RHIGO RAMEN worden ook in de 
beroepsvaart veelvuldig toegepast. 

RHIGO RAMEN worden fraai afgewerkt, bijv. 
met grijs rubber om de ruit heen, dat 'oogt' 
beter dan zwart. 

RHIGO RAMEN worden perfekt gepolijst en 
geanodiseerd. 

RHIGO RAMEN worden zeer nauwkeurig op 
maat gemaakt en passen daarom altijd 
loepzuiver. 

RHIGO RAMEN worden kompleet met 
pakking ('t zit reeds op de flens!) en met alle 
bevestigingsmaterialen erbij geleverd. 

r»~| RHIGO RAMEN zijn ondanks al deze 
'—^ voordelen nog betaalbaar ook. 

J RHIGD 
Calandweg 23, 4612 PG Bergen op Zoom. ̂  ^^g,•  
Tel.: 01640-40150. Fax. 01640 - 59411. 

HAVECO 
Postbu s 270 - 1180 AG Amstelvee n - Tel.: 020-43.21.37 

7-V»̂  ;;̂ ^?^<^ó^ ^  v t ^ ^ 
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Diverse n 
op de Hiswa vindt men ook een reeks van zeer uiteenlopende 
zaken, die niet rechtstreeks met de motorboot of het watertoe-
Hsme hebben te maken. Die hebben we in bijgaand overzicht 
ondergebracht. 

Scheepskoopers 
Informatie over het werk van 
de jachtmakelaar in het alge-
meen en de activiteiten van 
het "eigen' bedrijf in het bij-
zonder geeft op de Hiswa 
Scheepskoopers, beëdigd 
jachtmakelaars, uit Hclle-
voetsluis. Die activiteiten 
hebben onder andere betrek-
king op de aan- en verkoop 
van zowel motorboten, zeil-
boten, plat- en rondbodem 
jachten als van voormalige 
beroepsvaartuigen die zijn in-
gericht voor pleziervaart; de 
verzorging van officiële regi-
straties, kredieten en verzeke-
ringen voor jachten; taxaties; 
aankoopkeuringen; begelei-
ding van bouw of reparatie; 
het regelen van schade in op-
dracht \ an particulieren; en 
fiscale advisering. Europa-
hal, stand 234. 

Overzeeland 
Hel verhuurbedrijf Overzee-
land Watersport Holland uit 
Haarlem biedt informatie 
over zijn charterprogramma 
voor 1991. Nieuw daarin: 
zeil- en motorjachten vanal 
Rovinj, Opatija, Vodice en 
Split in Joegoslavië; flotilla-
zeiltochlen Corfu-Levkas en 
Gib Sea-charters vanafCorfu 
en Levkas in Griekenland; 
een uitbreiding van hetaantal 
Nimbus-motorjachte*( vanaf 
Marmaris in Turkije; Bava-
ria charterjachten vanaf Isla 
de Margerita in Venezuela en 
charters van Oceanis 350 en 
First 375 vanaf Swansea, En-
geland. Amstelhal, stand 526. 

Kawasaki 
Onderdejetski 's die Kawasa-
ki Jet Ski Europe uit Hoofd-
dorp toont is ook het nieuwste 
model van dit merk, de twee-
persoons Jet .Ski SC- Water-
craft. Eén van de bijzonder-
heden van dit vaartoestel is de 
stuurinrichting, die links, 
rechts of in het midden \an de 

stuurkolom \ergrendeld kan 
worden, waardoor besturing 
mogelijk is vanaf elke zit-
plaats. De machine kan ook 
"achteruit' worden gescha-
keld, waarmee het manoeu-
vreren wordt vergemakke-
lijkt . De waterstraalpomp 
wordt aangedreven door een 
623 cc watergekoelde twee-
takt motor. Ooslhal, stand 
713. 

Waterskiën 
De Nederlandse Waterski-
bond neemt de Hiswa als 
startpunt voor een aantal ac-
ties die het plezier, de kwali-
teit en de belangen van de tal-
rijke waterskiërs ten goede 
moeten komen. De bond on-
derneemt deze activiteiten te-
gen de achtergrond van de re-
cente regelgeving met betrek-
king lot het snelle varen en hel 
waterskiën. De NWB wil 'een 
realistisch en vooral positief 
alternatief bieden voor ver-
bodsbepalingen, die alleen al 
door liet ontbreken van con-
trolemogelijkliedcn geen en-
kel nuttig effect hebben,' zo-
als hij stelt. Zuidhal, stand 
110. 

Toma 
Een opvouwbare kano-kar 
van de Duitse firma Bavaria-
Boote is één van de noviteiten 
bij Toma Kanocentrum uit 
Otlersum. De kar kan in op-
gevouwen loesland in een bij-
behorende kanvas tas worden 
meegenomen. De prijs ligt 
rond ƒ 400,-. Ook is bij dit be-
drij f als nieuwigheid liet 'ka-
no antidiefstalslot' te zien, 
een klem die in de kuip van 
een kano moet worden beves-
tigd om diefstal vanaf een au-
to-imperiaal of steiger te 
voorkomen. De prijs is ƒ 79,-. 
Een 'eigen' produkt van To-
ma is ook het 'Sticker design-
pakket", waarmee, voor de 
prijs van ƒ 79,-, een kano een 
'eigen' gezicht kan worden 

gegeven. Noordhal, stand 
618. 

Eurovini l 
De 'Bubble boat' die Eurovi-
nil Benelux uit Ridderkerk 
laat zien, is een zcilbootje 
voor kinderen met een in twee 
kamers verdeeld 'drijfii -
chaam' dat zorgt voor stabili-
teit. Het vaartuigje is 2,25 me-
ter lang en heeft een mast van 
dezelfde lengte. Als optie kan 
een elektrisch aangedreven 
buitenboordmotor worden 
aangeschaft, waarmee zono-
dig naar het punt van vertrek 
kan worden teruggevaren. 
Zonder de motor weegt de 
'Bubble boat' 12 kilo, mèt mo-
tor 20 kilo. Prijzen vanaf 
ƒ 830,-. Noordhal, stand 613. 

Flevo Marin a 
Het Flevo Marina Trade 
Center presenteert zich als 
een concentratie van 25 be-
drijven op het gebied van de 
watersport, gelegen op een 
unieke locatie te Lelystad. In 
het Trade Center vindt men 
ondermeer; jachtimporteurs 
jachtmakelaars, zeiljachtver-
huur, scheepselektronica, 
verzekerings- en finan-
cieringskantoor, boetiek in 
bad- en vrijetijdskleding, 
scheepstelecommunicatie, 
een jachthaven met water-
sportwinkel/supermarkt en 
werkplaats en horecafacilitei-
ten. Europahal, stand 259. 

Powerboat Hol land 
Powerboat Holland is op de 
Hiswa aanwezig zijn met de 

diverse boten ter promotie 
van de racesport op het water. 
De club presenteert daarbij 
diverse boten van haar leden. 

Hel l y Hansen 
Helly Hansen uit Rijswijk 
(walersportkleding, red-
dingsvesten) toont nieuwe 
walersportkleding, zoals; 
- het 'offshore jack', een jek 
mei vaste capuchon, tweeweg 
rits en sluiting van klitband; 
prijs ƒ 590,-. 
- de 'offshore' jollenbroek 
met verstelbare enkelsluitin-
gen, zitvlak en knieën verste-
vigd, klilbandsluiting; prijs 
ƒ470 , -. 
- de 'offshore' overal met ca-
puchon en stormklep, 2weg 
rits en klitband sluiting en re-
flecterende sluiting; prijs 
ƒ 900,-. Oosthal, stand 700. 

Yamaha 
Yamaha toont de jetboot 65 
TX , een supersnelle boot met 
een waterstraalaandrijving; 
afmetingen 2,77 bij 1,2 meter. 
De 650 TX heeft, mede door 
de straalaandrijving een snel-
le acceleratie en vanwege zijn 
v-bodem prima vaareigen-
schappen, met name ook in 
bochten. Ondanks de hoge 
snelheden is de boot comfor-
tabel zittend of staand te be-
sturen. De boot is onzinkbaar 
(twee waterdichte bergruim-
ten). De jetaandrijving heeft 
225 kg sluwdruk en een mo-
torinhoud van 633 cc. 
Westhal, stand 144. 

* De tweepersoons Jet Ski SC 
Watercraft, bij Kawasaki. 
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Boomcruiser 35 New Line (staal) afm 10.40 x 3.60 m Boomcruiser 44 New Line (staal) afm 1410x4 40 m. President 37 DC afm. 12 15 x 3 91 m. 

GEBRUIKTE - EN DEMOBOTE N 
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VOLV O PENTA 

DËBQARNSTREAMB V 

Skagerrak 900 afm. 9.60 x 3.35 m. 

Vervtingende onderdelen u o cabrioletkappen 
\ an V ele Nix>rse spitsgatters Nidelv, Jtxia, Marex, 
Hanto, Risor, eti uit v(X)rraad te leveren 
Tax free leveringen mogelijk 

Inruil huidig sthip bespreekbaar 
Vraag vrijblijvend dokiimentatie van het ^ 
van uw keu/e 

-hip 

Wjitteringswe i 11-13, 9011 WJ Irnsum , tel . 05660-1435/1764, fax : 05660-2244. (Vestigin g Randstad ) Plantag e 33, 2377 AA Oude Wetering , tel . 01713-16250. 

WATT is schoner  dan PK. 
Wij hebben voor iedere boot Watt... en het milieu vaart er wel bij. 

Onze elektrische buitenboordmotor heet Cvutii en drijft uw boot geruisloos aan. ^ —^_ 
_ j De tfww(«-familie bestaat 

^ uit de Cftmii 700, 
^ 1200 en 2000. 
I ^ Dit jaar nog komt de 
^ ^ » Cmii 4000 uit. 
De Cvtmii is bedrijfszeker, 
vraagt geen onderhoud en 
is eenvoudig te bedienen. 
De Cotmdi kan ook als saildrive 
of boegschroef geleverd worden. 
Milieubewuste mensen kiezen daarom 
de "natuurlijk" groen uitgevoerde Cfimdi 
Voor uitgebreide documentatie 
bel 05220-56580* of: /Jj^fy 

IGEBOFA MARITIEM BV 
ANTWOORDNUMMER 401 IXrap u 
7940WBMEPPEL I B U E I . . 

NAAM 

ADRES 

• 1 POSTCODE 

' I PLAATS 
^psturen in gesloten envelop zonder postzegel | 
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Op de valree p 

Vlak voor het afsluiten van dit nummer ontvingen wij nog 
een reeks van interessante Hiswanieuwtjes, die we niet kon-
den verwerken. Wij zetten ze op deze en de volgende pagina's 
op een rijtje. 

Accessoire s 
Nauticr in g 
Nauticring (watersportwin-
kels) is aanwezig met 3 
nieuwtjes: 
- Talamex acculaders met 
ingebouwde diodebrug en 
temperatuurbeveiliging en 
waterdicht; de accu kan niet 
overladen worden; door het 
aansluitpunt voor de dynamo 
wordt na het starten eerst de 
motoraccu geladen; indien de 
lader op 220 volt is aangeslo-
ten wordt eerst de verzor-
gingsaccu geladen; laadcapa-
citeit 25 ampère; prijzen 12 
v o l t / 5 1 6 , -; 24 v o l t / 5 1 6 , -. 
- Barigo-klokken in de kleur 
zilver metallic; de serie be-
staat uit een klok, een baro-
meter en een hygro-/thermo-
meter; prijzen; klok / 161,-; 
barometer / 170,-; hygro-/ 
thermometer/ 165,-. 
- Kommaliewant: bestek be-
staande uit een set van 6 le-
pels, vorken, messen en des-
sertlepels; prijs / 175,-. 
Oosthal, stand 712. 

Whitloc k Europe 
Whitlock Europe uit Helle-
voetsluis toont de volgende 
nieuwtjes: 
- Nieuw ontwerp en aandrij-
ving van Maxwell 500 t/m 
3500 serie horizontaal of ver-
ticaal werkende ankerlieren. 
- Eveneens nieuw van Max-

* Nieuwe Maxwell ankerlier. Bij 
Whitlocif Europe. 

well is de touwlier; bij deze 
lichtgewicht ankerlier is de 
ankerketting vervangen door 
een lijn ; de aandrijving is 
elektrisch; spanning 12/24 
volt; trekkracht 318 kg. 
- Van C. Plath is aanwezig 
een nieuw witte console voor 
het Merkur kompas. 
Balkon, stand 366. 

Federal 
Federal uit Zaltbommel ex-
poseert onder meer: 
- Federal schroeven in 2-, 3-, 
en 4-blad uitvoering met 
diameters van 10" t/m 32" 
(250 mm t/m 813 mm); in di-
verse bronslegeringen en 
r.v.s.; 
- Michigan buitenboord- en 
Z-drive schroeven; een cata-
logus, waarin opgenomen een 
overzicht van de diverse toe te 
passen schroeven per motor-
type met prijzen, is op de 
stand verkrijgbaar; 
- Wisco klapschroeven in 
diameters van 11" t/m 24" 
(280 mm t/m 610 mm); 
- Federal beschikt over per-
soneel en uitrusting voor het 
repareren van alle soorten 
schroeven; inlichtingen en 
prijzen verkrijgbaar op de 
stand. 
- McDufi magnesium- en 
zinkanoden; voor kathodi-
sche bescherming van de 
schroef, schroefas en scheeps-
romp; speciale zinkanoden 
voor motoren. 
- Schroefasinstallaties uitge-
voerd in vet-, water- en 
oliesmering; geschikt voor in-
bouw in staal, hout, polyester 
en aluminium. 
- Teleflex hydraulische be-
sturing in diverse uitvoe-
ringen. 
Balkon, stand 360. 

Hydroma t 
Hydromat uit Haarlem toont 
vaste boegschroeven naast de 
intrekbare boegschroef (van 
9-120 pk). 
Ook de Hydromat stuursys-
temen handhydraulisch of 
bekrachtigd zijn (in werking) 
te zien. 

Al s noviteit is een jachtkraan 
(Seahorse), die zal geleverd 
worden in roestvaststaai met 
een hefgewicht van 400 of 750 
kg. 
De kraan is hydraulisch met 
elektrische afstandsbestu-
ring. 
Europahal, stand 252. 

Plastimo 
Plastimo Holland uit Schoon-
hoven (een nieuwe vestiging 
van de gelijknamige Franse 
accessoiresfabrikant) is aan-
wezig met een heel assorti-
ment toebehoren, dat vooral 
op het zeilen is gericht, maar 
toch enkele interessante arti-
kelen voor de motorboot-
liefhebber exposeert. 
Zo is er een veelzijdige serie 
waterski's en skitoebehoren; 
er zijn vissportartikelen en di-
verse elektronische instru-
menten die voor motorboten 
geschikt zijn. 
Balkon, stand 356. 

Elektronic a 
Whitloc k Europe 
Whitlock Europe uit Helle-
voetsluis demonstreert van 
Robertson de nieuwe, kleine 
maar professionele AP2500 
autopiloot, ook is het mogelijk 
kennis te maken met de Mi -
cronav videoplotter de enige, 
zegt het bedrijf, met een inge-
bouwde Loran-C of GPS-ont-
vanger. 
Balkon, stand 366. 

Nauticr in g 
Nauticring (watersportwin-
kels) toont als nieuwtje de 
Triax-antenne, een rondom 
gevoelige antenne met inge-
bouwde versterker die overal 
radio- en tv-signalen kan ont-
vangen; past zich aan wisse-
lende ontvangstcondities 
aan; de antenne is licht in ge-
wicht, aërodynamisch, zee-
waterbestendig en gemaakt 
van corrosie-bestendig mate-
riaal; p r i j s/ 385,00. 
Oosthal, stand 712. 

Suzuki 
Suziki toont een dieptemeter 
visvinder met een vloeibaar 
kristalscherm dat niet alleen 
de aanwezigheid van scholen 
vis weergeeft maar ook de 
contouren van de bodem; het 

apparaat geeft ook informatie 
over snelheid, afgelegde af-
stand en watertemperatuur: 
prijs / 999,- incl. btw. 
Bij Nimag.Westhal, stand 
150. 

RZ Yachting 
RZ Yachting uit Terneuzen 
toont een digitale versie van 
de instrumenten die onder de 
naam Delta op de markt wor-
den gebracht. 
Tevens introduceert het be-
drij f een stuurautomaat voor 
de binnenwateren, de Delta 
500 rivierpiloot analoog of di-
gitaal, deze werkt op het 
bochtaanwijzer-principe. 
Met dit systeem is het moge-
lij k een schip onder controle 
te houden bij bochtige vaar-
wegen. De Delta 500 is uit te 
breiden tot een zeepiloot 
d.m.v. het elektronisch/mag-
netisch kompas Delta 345 en 
de koersinstelkast Delta 371. 
In het kader van deze stuur-
automaat heeft RZ Yachting 
ook een rivierradar tentoon-
gesteld, de Furuno 200IR; 
Deze radar wordt gebruikt 
door de professionele scheep-
vaart en als 2e radar om ha-
vens te kunnen binnenlopen. 
Om orde scheppen in het 
stuurhuis brengt RZ Yacht-
ing het Integrated Navigati-
on System! All e gegevens en 
alle tankniveaus worden 
weergegeven op één scherm. 
Uiteraard kan op dit systeem 
navigatie-apparatuur aange-
sloten worden, zelfs een elek-
tronische kaartplotter be-
hoort tot de mogelijkheden. 
Europahal, stand 267. 
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HISWANIEUWS 

* Signet combinatie-instrument 
BIJ Free 

Renaud 
Het technisch bureau Re-
naud uit Leimuiden toont een 
maststeun waarop een hele 
serie antennes plus een top 
licht geplaatst kunnen 
worden. 
]^e unit kan eenvoudig wor-
den afgenomen tijdens de 
winterstalling, vervoer van de 
mast of bij reparaties of on-
derhoud. De kans op bescha-
diging is hierdoor zeer klein. 
Er zijn 2 uitvoeringen, een 
steun om boven op de mast te 
monteren, en één om tegen de 
mast te monteren. Beide steu-
nen kunnen worden voorzien 
van zijarmen. 
De bevestigingsgaten voor de 
marifoon, en de nieuwe Re-
naud radio/tv schotelantenne 
zijn al aanwezig. Andere ga-

ten zijn eenvoudig aan te 
brengen. 
Balkon, stand 375. 

Free 
Free Technics uit Hazers-
woude is aanwezig met een 
combinatie-instrument van 
het Amerikaanse merk Sig-
net, die speciaal voor motor-
boten is bedoeld. Het is een 
geïntegreerd systeem, waar-
bij een reeks van functies op 
een beeldscherm kunnen 
worden weergegeven, zoals 
snelheid, afgelegde afstand, 
diepte, watertemperatuur. 
Ook kunnen gegevens van na-
vigators (Loran, GPS) wor-
den weergegeven, terwijl ook 
een fluxgatekompas en wind-
meters op het systeem zijn 
aan te sluiten. 
Europahal, stand 264. 

i|-ei i 
rubberbote n 
Zodiac 
Zodiac Nederland uit Am-
sterdam toont een groot as-
sortiment rubberboten van 
de Franse merken Zodiac en 
Bombard. Het is een gevari-
eerde serie boten, die zowel 
eenvoudige roei-en bij bootjes 
omvat, als professionele bo-
ten, die gebruikt worden bij 
opsporings-en reddingswerk. 
Een primeur is de Projet, een 
rubberboot met vaste bodem 
met een ingebouwde 2-takt 

* Waterski's van Plastimo. 

Yamahamotor met een ver-
mogen van 60 pk, die een wa-
terjet aandrijft en snelheden 
tot 60 kilometer per uur vaart. 
De boot is 4,20 meter lang en 
kos t /22 .895, - inc l .b tw. 
Andere nieuwtjes: 
- deFu tu raGTeen boot met 
vaste bodem die worden gele-
verd in afmetingen van 3,50 
tot 4,70 meter en die al meer 
dan 45 kilometer per uur lo-
pen met een 9,9 pk buiten-
boordmotor; prijzen vanaf 
ƒ 5.600,-incl. btw. 

de Futura Sport een trima-
1 an met vaste bodem, die met-
een 50 pk buitenboord 83 kilo-
meter per uur loopt; de boot is 
4,20 meter lang en kost 
ƒ 9.300,-. 
De grootste in de Bombard-
serie zijn de robuuste Explo-
rers die in lengte variëren van 
3,85 tot 5,25 en in prijs van 
ƒ 7 .350 , - to t/ 12.930,-. 
Opvallend is de felgekleurde 
Tropikserie, terwijl de Ten-
derserie (2,40 tot 3,25 meter) 
uit stevige bijboten bestaat, in 
prijs uiteenlopend van 1500 
tot 4000 gulden incl. btw. 
Noordhal, stand 608. 

Nimag 
Nimag uit Heinenoord toont 
een nieuwe serie polyester bij-
en visbootjes van het Engelse 
merk Newbourne. Ze varië-
ren in lengte van 2,40 tot 3,15 
meter en zijn leverbaar als 
roeiboot, (buitenboord) mo-
torboot en als zeilboot. Prij-
zen van / 1.495,- tot 
/ 3.995,-. 
Westhal, stand 150. 

* Kajuitschouw. Bij Koo-boten. 

Notorbote n 
Koo-boten 
Koo-boten uit Zaandam 
toont een nieuw type n.l. de 
kajuitmotorschouw. Dit type 
is in twee uitvoeringen lever-
baar: van 5 m. lengte en van 
5,5 m. met bun voor de bui-
tenboordmotor. Afhankelijk 
van de wens van de klant, 
kunnen deze kajuitschouwen 
worden uitgevoerd met een 
elektrische of een verbran-

dingsbuitenboordmotor. 
Elektrische voortstuwing kan 
ook middels een vastgemon-
teerde motor onder de boot. 
Prijs vanaf / 20.617,- incl. 
btw. 
Europahal, stand 217. 

Bouw van Wij k 
Bouw Van Wijk toont 2 pri-
meurs 
- Motorsloep van Wijk 530; 
afmetingen, 5,30 X 2,10 X 
0,40 meter. Een geheel nieuw 
ontwerp van Pieter Beeldsnij-
der met het zelfde karakter als 
de bekende Van Wijk 21. Het 
is een stabiele, sterk gebouw-
de polyester motorsloep met 
veel ruimte. Deze sloep wordt 
standaard geleverd met een 
10,5- of 20 pk Vetus diesel. Te 
zien zijn een standaard- als 
een luxe uitvoering.Prijs van-
a f /29.500, - inc l. btw. 
- Motorsloep van Wijk 830; 
afmetingen, 8,30 X 3,10 X 
0,70 meter. Ook dit is een 
nieuw ontwerp van Pieter 
Beeldsnijder. Deze sloep is 
uitgerust met meer comfort 
zoals o.a. een kitchenette, toi-
let, twee echte slaapbanken 
en een zelflozende kuip. De 
Van Wijk 830 is een ruim en 
stoer schip met mogelijkhe-
den voor een vaste opbouw. 
Standaard wordt de 20 pk Ve-
tus diesel ingebouwd, maar 
een motor met een vermogen 
tot ca. 130 pk behoort tot de 
mogelijkheden. Prijs vanaf 
/ 98.000,- incl. btw. 

Watersportcentru m 
Uitda m 
Watersportcentrum Uitdam 
toont motorboten van het 
Noorse merk Tresfjord. Het is 
een serie snelvarende polyes-
ter boten in lengte variërend 
van 7 tot 10 meter. Er zijn een 
paar kleine spitsgatsloepen 
bij van het merk Polar. Prij-
zen van / 52.377,- tot 
/ 444.375,-gulden. 
Europahal, stand 285. 

Beekman 
Beekman boten uit Goes is 
aanwezig met een hele vloot 
snelvarende polyester motor-
boten. 
Er zijn er vij f van het Ameri-
kaanse merk Larson. Ze va-
riëren in lengte van 5,23 me-
ter tot 7,65 meter en worden 
voortgestuwd door hekmoto-
ren van het merk Mercruiser 
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of Volvo Penta. Prijzen vanaf 
ƒ 36.500,-inch btw. 
Verder zijn op de stand 9 bo-
ten van eigen fabrikaat te zien 
vanaf de 3 meter lange Beek-
man Sprinter (ƒ 4.250,-) tot 
de 5,18 meter lange Alpaserie 
waarvan diverse uitvoerin-
gen worden getoond. Duurste 
boot van de stand is de Sabre 
520 binnenboord, een diepe 
V-boot met een 130 pk hek-
motor (Mercruiser of Yama-
ha), waarvoor ƒ35.900,-
moet worden neergeteld. 
Zuidhal, stand 114. 

Bayliner 
Bayliner Nederland uit Uit-
dam toont 3 noviteiten: 
- de Bayliner 3058, een 9,32 
meter lange polyester boot, 
die wordt geleverd met twee 
motoren en die luxueus is uit-
gerust; prijs ƒ 185.000,- gul-
den (2 benzinemotoren van 
elk 130 pk); 
- de 3555 Avanti, een 10,54 
meter lange sportkruiser, die 
wordt geleverd met 2 diesels 
van 180 pk; de uitvoering is 
luxueus en de uitrusting com-
pleet; prijs ƒ 285.000,-
- de 4387 Aft Cabin, een 
ruim 13 meter lange tweemo-
torige motorboot, die wordt 
geleverd met 2 diesels van elk 
250 pk, uitgevoerd met een 
royale eigenaarshut in het 
achterschinp; prijs 
ƒ580.000,-. Steiger, stand 
20. 

Pr o Aqua 
Pro Aqua Yachting uit Mcp-
pel exposeert de Doerak 600 
(6,00 X 2,50 X 0,55 m.) een 
stalen dieselmotorjacht voor 
de ondiepe Nederlandse wa-
teren. Geschikt voor een gezin 
van 3 personen en een zo zui-

Pro Aqua Yachting levert de 
Doerak in lengten tot 10 m. 
wel of niet met een separate 
achterkajuit. Naast de Doe-
rak bouwt Pro Aqua Yach-
ting de Marak-motorvlet. 
Europahal, stand 280. 

Jan Dekker 
Jachthavenbedrijf Jan Dek-
ker, importeur van SP Sys-
tems epoxyharsen, zal moge-
lijkheden en toepassingen 
van deze produkten tonen. 
Al s voorbeeld wordt een hou-
ten motorboot tentoonge-
steld, een zogenaamde Auto-
boot. Het ontwerp is al zo'n60 
jaar oud en dit schip werd ge-
bouwd volgens tekening van 
Jaap Kraaier. 
De boot is gebouwd door de 
bijna tachtigjarige heer A. C. 
Haarsma, jarenlang bekend 
bestuurslid van de Hiswa, 
overigens met behulp van een 
V akbekwame vriend. 
Het resultaat is een fraai 
ogende mahoniehouten boot, 
die een minimum aan onder-
houd zal vereisen door het 
toepassen van het epoxylijm-
systeem en de epoxycoating. 
Europahal, stand 209. 

* Doerak 600. 

nige dieselmotor, dat men 
met één volle tank, het hele 
seizoen varend doorkomt. 

Diverse n 
Uni-Safe 
Uni-Safe Benelux toont als 
noviteit een nieuwe uitvoe-
ring van het Secumar zwem-
vest, de Arkona 15. 
Het toepassingsgebied voor 
dit type vest is de meren en 
plassen, waar een reddings-
vest niet altijd noodzakelijk 
is. Tevens zal op de stand het 
'Super Cool' koelsysteem 
worden getoond. Dit systeem, 

* Van Wijk-sloepen. 

gebaseerd op het 'Peltier' 
koel-element is speciaal ont-
wikkeld om door de 'doe-het-
zelver' ingebouwd te worden 
in zeil-, motorjacht, caravan 
of camper. 
Noordhal, stand 600. 

De IJssel 
De bouw en restauratie van 
houten schepen wordt steeds 
vaker uitgevoerd met epoxy 
harsen. 
Belangrijk is dat deze epoxy-
harsen diep in het hout kun-
nen penetreren om het hout 
tevens te conserveren. 
Door de IJssel is hiervoor de 
Epoxy Injectiehards ontwik-
keld. Dit is een dunne variant 
op de reeds jaren bestaande 
Epoxy Impregneerhards. De-
ze oplosmiddel-vrije epoxy-
hars kan eenvoudig met de rol 
of kwast worden aange-
bracht. Met enkele lagen 
wordt het hout verzadigd en is 
volledig beschermd tegen de 
inwerking van vocht. 
De Epoxy Injectiehars wordt 
geleverd in sets van 750 ml 
voor ƒ 36,75 per set. 

Polyservice 
Polyservice uit Nieuwerkerk 
aan den IJssel tfjont als novi-
teit Poly-Pox, een kant en kla-
re pasteuze epoxylijn, waar-
mee het onplezierige zelf 
mengen met stuivende ver-
dikkingspoeders tot het verle-
den behoort. Door de spieet-
vullende werking van PoK-
Pox 700 is deze lij m bij uitstek 
geschikt voor toepassing bij 
de plakhout- en wood core 
bouwmethode. Ook kan Po-
ly-Pox 700 worden ingezet 
voor het maken van fillet- ver-
bindingen en het verlijmen 

van hout aan polyester. Door 
zijn thixotrope samenstelling 
kan de lij m zonder de kans op 
afdruipen op verticale vlak-
ken worden aangebracht. 
Demonstraties op stand 218 
(Europahal). 

Pega 
Trailerbouwer Pega uit Ba-
rendrecht toont een primeur: 
de ZB 3500, een boottrailer 
met een nuttig laadvermogen 
van ca. 2750 kg en geschikt 
voor boten tot ca. 8 meter. 
Vanzelfsprekend in- en uit-
wendig thermisch verzinkt en 
voorzien van een zelfinstelba-
re centreerinrichting. Extra 
aandacht wordt dit jaar be-
steed aan accessoires en on-
derdelen. 
Pega-boottrailers kunnen in 
1991 nl. uitgerust worden met 
3 soorten lierlijnen, te weten: 
- staaldraad in diverese 
diameters 
- nylon band 
- nylon koord. 
All e Pega-trailers zijn in 1991 
standaard voorzien van 
lierlijnen met metalen oog en 
haak. 
Nieuw zijn ook de wieldoppen 
met smeernippel en drukbe-
grenzer, die borg staan voor 
een optimale bescherming te-
gen zeewater. 
Westhal, stand 156. 

* Autoboot-in-aanbouw. Bij Jan 
Dekker. 
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Tf 8 t e BOTEN 
EEN BEGRIP VOOR OP HET WATER 

zeer stabiel e VIS/BIJBOTE N 
lengtes : 2.60-3.00-3.60-4.10 

OVERNAADSE BOTEN 
lengtes : 3.75-4.10-4.85 

SPORTBOTEN div . uitvoeringe n 
lengtes : 4.45-5.10 

TOERBOTEN div . uitvoeringe n 
lengtes : 3.50-4.50-5.10 

SPIEGELSLOEP 5.00x1.95 
binne n of buitenboor d moto r 

SPITSGAT SLOEP 5,95x2.20 
ook als casc o leverbaa r 

ffA^  BOTEN en KANO' S 
fabrikan t van roei-vis-sportboten-kruisers-kano' s 

Energiestraat 21 8263 AG KAMPEN 
Tel. 05202-12909 - Fax. 05202-23633 

wij staan NIET op de hiswa 

Veel plezie r 
en vergee t 
uw boekj e 

niet ! 
Schoon water is voor onze sport van levens-

belang. Dus laten we zélf het goede voorbeeld geven 
hoe verontreiniging kan worden voorkomen. In de 
haven, tijdens het varen, maar ook tijdens het klussen 
op de wal. Want daaraan herken je de sportieve 
watersporter! 

Grati s boekje 
Dit is het handige 

lees- & bewaarboekje 
dat iedere water-
sporter op het lijf is 
geschreven. Met 
talrijke tips hoe we 
verontreiniging van 
ons recreatiewater 
kunnen tegengaan. 

FN Nog niet in uvî  bezit? 
Stuur deze bon naar 
het Actie-secretariaat, 
Antwoordnummer 11004, 
2509 VE Den Haag. 

Stuur mij gratis het 
afgebeelde boel<je 

1 

adres: 

postcode/plaats: 

Dit is een actie van de Rijksoverheid, ANWB, HISWA en KNWV. 

Houd ons wate r schoo n 
maak er een spor t van ! 
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De Unie van watertoeristen 
constateert dat er een groei-
ende belangstelling is voor 
toertochten, die tot in de pun-
ten zijn georganiseerd. Steeds 
meer leden van de Unie 
schrijven in voor de tochten 
die door het bestuur worden 
georganiseerd. De schippers 
kunnen tijdens dergelijke rei-
zen volop van het varen ge-
nieten, doordat alles voor hen 
is geregeld. De leiding van de 
tochten heeft de zaken met 
bruggen en sluizen en met de 
overnachtingen van tevoren 
besproken en regelt ook de 
veiligheid door tijdens de reis 
met de passerende binnen-
vaart en met de Rijkspolitie te 
Water contact te houden. 
'Dergelijke tochten zonder 
kopzorg geven de mensen 
echt het gevoel dat ze met va-
kantie zijn', zegt algemeen 
voorzitter A .J. Henstra (48). 
Ook de belangstelling voor de 
tochten die wat hogere eisen 
stellen aan schipper en be-
maning, zoals de nachttoch-
ten en de 24-uurs tocht, trek-
ken steeds meer belangstel-
ling. Het is voor Henstra het 
bewijs dat de Unie, die zich 
ten doel stelt de toeristische 
watersport te bevorderen, 
momenteel springlevend is. 
Een andere aanwijzing daar-
voor is de grote belangstelling 
voor een bezoek aan de terrei-
nen van de Unie, die zo ver-
spreid over het land liggen dat 

Unie: groeiend e belangstellin g 
voor georganiseerd e tochte n 

de leden bijna overal op eigen 
terrein kunnen overnachten. 
Die terreinen zijn op 2 na ei-
gendom van de Unie, die met 
825 leden dus niet alleen één 
van de grootste maar vermoe-
delijk ook een van de rijkste 
watersportverenigingen is, 
een omstandigheid die aan 
bestuur en leden grote ver-
plichtingen opleggen. 
'Het bestuur ziet het als zijn 
taak om de vereniging als een 
bedrijf te runnen. Er gaan 
grote bedragen om, er moeten 
reserveringen worden gedaan 
en er moet met veel vrijwilli -
gers worden gewerkt. Er moet 
toezicht zijn op de terreinen, 
er moet onderhoud worden 
gepleegd en wij als bestuur 
moeten erop toezien dat het 
ook financieel goed loopt: we 
kunnen het ons niet permitte-
ren verliezen te lijden', zegt 
Henstra, die er daarom naar 
streeft het ledenbestand uit te 
breiden tot 850 a 900. 
Veel meer hoeft niet, omdat 
het voor de financiële positie 
van de vereniging niet nodig 

* A. J. Henstra, algemeen voor-
zitter van de Unie van Watertoe-
risten. 

is, maar bovenal omdat de ca-
paciteit van de terreinen be-
palend is voor het ledental. 
De terreinen zijn stille na-
tuurgebieden en dat moet zo 
blijven. 'We willen niet dat de 
boten er vier rijen dik liggen', 
zegt Henstra (zelf schipper 

van een Pikmeerkruiser van 
het type 1150). 
En dat zou niet denkbeeldig 
zijn. De Unieterreinen in het 
westen van het land, zoals de 
Oude Kooi op de Kaag en het 
terrein aan het Brielse Meer 
zijn in het zomerseizoen vaak 
al helemaal vol. Vaak door-
dat mensen er langer blijven 
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liggen dan de bedoeling is. 
"Wi j zijn een vaarclub', zegt 
Henstra, 'we zijn de enige wa-
tersportvereniging zonder 
haven en zo hoort het ook, 
want wij worden \eronder-
steld onderweg te zijn.' De 
langliggers passen dus maar 
deels in de doelstelling, al 
wordt de omstandigheid dat 
de leden, vooral de ouderen, 
steeds meer tijd doorbrengen 
op hun boot (vooral ook in het 
voor- en nazeizoen) uiteraard 
toegejuicht. 'Maar omdat de 
werkende mensen alleen in 
het weekeinde kunnen varen, 
streven we er wél naar om de 
gepensioneerden zover te 
krijgen dat ze tijdens de druk-
ke weekeinden hun verblijf op 
de terrreinen onderbreken. 
Op basis van pure vrijwillig -
heid uiteraard', zegt hij. 
Behalve naar uitbreiding 
streeft de Unie ook naar ver-
jonging van het ledenbe-
stand. De helft van de leden is 
naar schatting ouder dan 50 
jaar, terwijl daarvan weer het 
merendeel onderis dan 60. Bij 
de mensen die bedanken voor 
het l idmaatschap - het afgelo-
penjaar 43-speelt leeftijd een 
lioofdrol: gezondheid, maar 
ook de financiële toestand: 
veel gepensioneerden kunnen 
na verloop van tijd de kosten 
van hun boot niet meer op-
brengen. In dezelfde periode 
kwamen er 68 nieuwe leden 
bij , zodat er per saldo een 

* Gezamenlijk drijven voor een 
sluis. 

groei van 25 was en die nieu-
we leden waren gemiddeld 
ook veel jonger dan de opzeg-
gers, zodat er inderdaad ook 
sprake was van verjonging. 
En dat is geen overbodige 
luxe. De organisatie is opge-
deeld in 6 regionale kringen 
die elk een of meer terreinen in 
beheer hebben. Er zijn dus 
niet alleen 6 kringbesturen 
nodig, maar nog veel meer 
mensen voor het beheer van 
de terreinen. 
'We hopen dus dat de leden 
ook van tijd tot tijd de handen 
uit de mouwen willen steken. 
Het terreinonderhoud is 
zwaar werk, waarvoor veel 
vrijwilliger s nodigzijn. En die 
hebben we gelukkig altijd 
kunnen vinden. Anders zou 
de Unie ook niet kunnen be-
staan', zegt hij , 'het draait bij 
ons om de terreinen. Daarin 
zijn wij uniek.' 
Het l idmaatschap van de 
Unie kost per jaar ƒ 225,-. 
Nieuwe leden betalen een en-
treegeld van ƒ 225 gulden dat 
gespreid over 3 jaar kan wor-
den betaald. Dat geld wordt 
gebruikt voor het onderhoud 
van de terreinen. 'Je moet het 
zien als het aandeel van het 
nieuwe lid in het bezit van de 
Unie', licht hij toe. 
Inlichtingen over de Unie 
verschaft het secretariaat, 
telefoon 01719-13219 
(mevrouw J. Hazenoot). 

Hergebrui k 

Soms zijn bootjesmensen echt za-
lig. Je bouwt een oud vuerkvaar-
tuigje op en gebruikt daarvoor ge-
woonwatjemooi vindt. Ahhetdan 
nog goedkoop is bovendien, zit je 
helemaal gebeiteld. Misschien 
helpt het wat als je Amsterdammer 
bent. 
De schipper op de Joto wilde een 
achterpreekstoel en had het hoofd-

einde van een oud ledikant. Combi-
neerdat en je komt tot een opvallend 
resultaat; vooral als het zorgvul-
dig met goudkleurige verf is ge-
schilderd. Functioneel is het zeker, 
origineel ook. De eigenaar is heel 
tevreden en geniet van zijn boot. 
Dus is het goed. 

Bert Houwink 
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SNELLE MOTORVAART 

De ontwerpregel s 
voor snell e vaart 

itwerpregel s 
snell e vaart 
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* Snel varen: meer beperkingen. 

lü • n 

« " ^ * « ^ 

De nieuwe regelgeving ten aanzien van het snelle varen 
wordt ondergebracht in het Binnenvaartpolitiereglement 
(BPR), via een zogenaamd wijzigingsbesluit. Hieronder de 
letterlijke tekst van de nieuwe of aangepaste bepalingen, ont-
leend aan het ontwerpbesluit zoals dat is gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

Artikel II 
Het Binnenvaartpolitieregle-
ment, vastgesteld bij konink-
lij k besluit van 26 oktober 
1983 (Stb. 682), laatstelijk ge-
wijzigd bij koninklijk besluit 
van 5 jul i 1989 (Stb. 317), 
wordt als volgt gewijzigd: 
A. Aan artikel 1 01 van Deel 
I wordt een nieuw onderdeel x 
toegevoegd, luidende: 
X. snelle motorboot: een 
klein schip dat, bij gebruik-
making van zijn mechanische 
middelen tot voortbeweging, 
sneller kan varen dan 20 km 
per uur; 
B. Aan artikel 1.09 van Deel 
I wordt een nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende: 
4. Een snelle motorboot mag 
niet deelnemen aan de 
scheepvaart, indien het stu-
ren niet wordt verricht door 
een daartoe bekwaam en ten 
minste 18 jaar oud persoon. 
E. Aan artikel 6.02 van Deel 
I wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende: 
3. Onverminderd de bij alge-
mene regeling vastgestelde 
andere voorschriften met be-
trekking tot de snelheid is het 

verboden met een snelle mo-
torboot sncllci te vdicn dan 
20 km per uur. De bevoegde 
autoriteit kan vaarwegen of 
gedeelten daarvan aanwijzen 
waarop dit verbod des daags 
niet van toepassing is. 
K . Aan deel I wordt een 
nieuw hoofdstuk 8 toege-
voegd, luidende: 
Hoofdstuk 8. Aanvullende 
bepalingen. 
Artikel 8.01 Registratiebe-
wijs. 
1. Een snelle motorboot 
moet zijn geregistreerd bij een 
door de Minister van \ 'erkeer 
en Waterstaat aangewezen 
instelling. Deze instelling 
kent aan de eigenaar een regi-
stratieteken toe en geeft een 
bijbehorend registratiebewijs 
af volgens een door de Minis-
ter van Verkeer en Water-
staat vastgesteld model. 
2. Het registratiebewijs be-

doeld in het eerste lid moet tij -
dens het gebruik van een snel-
le motorboot aan boord aan-
wezig zijn. 
3. De Minister van Verkeer 
en Waterstaat kan nadere re-
gels stellen met betrekking tot 
de registratie. 
4. Het registratiebewijs moet 
op eerste vordering van de in 
artikel 32 van de Scheep-
vaartverkeerswet bedoelde 
ambtenaren ter inzage wor-
den afgegeven. 
Artikel 8.02 Registratieteken. 
1. Een snelle motorboot mag 
niet deelnemen aan de 
scheepvaart indien hij niet is 
voorzien van het, door de in 
artikel 8.01, eerste lid bedoel-
de instelling, toegekende regi-
stratieteken. Dit teken be-
staat uit een of meer letters en 
een nummer, met een hoogte 
van ten minste 150 mm, een 
breedte van ten minste 100 

mm en een stamdikte van ten 
minste 20 mm. Het moet goed 
waarneembaar zijn, in een 
van de ondergrond afwijken-
de kleur zijn aangebracht aan 
weerszijden van de boot op de *> 
huid midscheeps of aan de 
boeg. 
2. Een snelle motorboot, wel-
ke tengevolge van de con-
structie niet kan voldoen aan 
het in het eerste lid bepaalde 
omtrent de grootte van de re-
gistratieletters en nummers, 
moet zijn voorzien van een of 
meer letters en een nummer 
\ an ten minste respectievelijk 
100 mm, 60 mm en 15 mm. 
Ardkel 8.03 Inrichting. " 
Een snelle motorboot mag 
slechts deelnemen aan de 
scheepvaart indien: 
a. de inrichting van het schip 
en van de motor zodanig is, 
dat gevaar voor brand of ont-
ploffing en hinder voor de om-
geving door rook, damp of '' 
walm wordt voorkomen; 
b. de afgewerkte gassen door 
een behoorlijk geluiddem-
pende voorziening worden af-
gevoerd; 
c. de stuurinrichting deug-
delijk en doelmatig is; 
d. het schip is voorzien van 
een technische inrichting, 
waardoor bij het onderbreken 
van de besturing de middelen 
tot voortbeweging onmiddel-
lij k tot stilstand of nagenoeg 
tot stilstand komen; 
e. een reddingsvest of een » 
drijfkussen voor ieder der op-
varenden aan boord is: 
f een deugdelijk brandblus-
apparaat aan boord is. , 
Artikel 8.04 Verplichtingen 
bestuurder. 
1. De bestuurder van een 
snelle motorboot moet tijdens 
het varen: 
a. zijn gezeten op de voor 
hem bestemde zitplaats; 
b. te allen tijde gebruik ma-
ken van de technische inrich-
ting, bedoeld in artikel 8.03, 
eerste lid, onderdeel d; ' 
c. zich zodanig gedragen, dat 
geen hinderofgevaarvoor an-
dere gebruikers van het vaar-
water wordt veroorzaakt. 
2. De bestuurder draagt er 
zorg voor dat de motor van 
een snelle motorboot geen on-
nodige geluidhinder veroor-
zaakt. 
3. De bestuurder draagt er 
zorg voor dat de motor van 
een stilliggende snelle motor-
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boot niet onnodig lang of zon-
der redelijk doel in werking 
wordt gehouden. 
4. De verplichting, genoemd 
in het eerste lid, onder a, is 
niet van toepassing indien de 
constructie van een snelle mo-
torboot zodanig is dat de be-
stuurder het schip ook veilig 
staande dan wel slechts 

zodanig gedragen dat geen 
gevaar of hinder voor andere 
gebruikers van de vaarweg 
kan worden veroorzaakt. 

Artikel IV 
1. De navolgende reglemen-
ten worden ingetrokken: 

* Staand sturen: reddingsvest 
verplicht. 

staande kan besturen. 
5. De bestuurder die staande 
een snelle motorboot bestuurt 
is verplicht een reddingsvest 
te dragen. 
Artikel 8.05 Eigenaar. 
De eigenaar of houder van een 
snelle motorboot draagt er 
/orgvoordat niet in strijd met 

. de artikelen 8.01,8.02 en 8.03 
wordt gehandeld. 
Artikel 8.06 Waterskiën. 
1. Onverminderd de bij alge-
mene regeling vastgestelde 
andere voorschriften met be-
trekking tot het waterskiën is 
het verboden te waterskiën of 
te doen waterskiën, dan wel 
op soortgelijke wijze van de 
vaarweg gebruik te maken. 
De bevoegde autoriteit kan 
vaarwegen of gedeelten daar-
van aanwijzen waarop dit 
verbod des daags niet van toe-
passing is. 
2. De bestuurder van een 
snelle motorboot, die één of 
meer waterskiërs voortbe-
weegt, moet zich doen bij-
staan door een mede-opva-
rende van ten minste 15 jaar 
oud als uitkijk . 
3. De waterskiër moet zich 

a. het Bijzonder reglement 
Zwarte Meer (Stb. 1967, 
359); 
b. het Bijzonder reglement 
snelle motorboten randme-
ren Flevoland (Stb. 1971, 
563); 
c. het Bijzondere reglement 
snelle motorboten Maas (Stb. 
1971,564); 
d. het Bijzondere reglement 
snelle motorboten Zuidwest 
Nederland (Stb. 1973,589). 
2. De registratietekens met 
de bijbehorende registra-
tiebewijzen afgegeven op 
grond van de in het eerste lid 
genoemde reglementen wor-
den geacht te zijn afgegeven 
op grond van artikel 8.01 van 
het Binnenvaartpolitieregle-
ment. 

Toel icht in g 
Aan de toelichting bij het ont-
werpbesluit is het volgende 
ontleend. 

Algemeen 
De ontwikkelingen in de ge-
motoriseerde recreatievaart 
gaan snel. De laatste jaren 
verschijnen verschillende ty-

pen - vaak kleine tot zeer klei-
ne - snelle mototboten op de 
Nederlandse wateren. 
Een sprekend voorbeeld 
daarvan is de verschijning 
van de zogenaamde jetski of 
waterscooter. De grote snel-
heden (tot ca. 80 km/u) die 
deze snelle motorboten kun-
nen bereiken, de wisselende 
koers, de golfbeweging en het 
lawaai leveren feitelijk hinder 
op voor de scheepvaart en 
voor andere vaarweggebrui-
kers dan wel voor milieu en 
landschap. 
Gebleken is dat sommige ver-
plichtingen in de bestaande 
regelgeving voor de Rijkswa-
teren ten aanzien van de snel-
le motorboten, zoals neerge-
legd in het Bijzonder regle-
ment snelle motorboten 
Zuidwest-Nederland (Stb. 
1973, 589), het Bijzonder re-
glement snelle motorboten 
Maas (Stb. 1971, 564), het 
Bijzonder reglement snelle 
motorboten randmeren Fle-
voland (Stb. 1971,563) en het 
Bijzonder reglement Zwarte 
Meer (Stb. 1967, 359), pro-
blemen kunnen opleveren, 
onder andere ten aanzien van 
het aanbrengen van registra-
tietekens, het voorhanden 
hebben van reddingsvesten 
e.d. 
Duidelijk dient te zijn dat on-
danks de constructie of het ui-
terlijk, een jetski en dergelijke 
varende constructies in ver-
band met de (zeer) hoge snel-
heden welke zij kunnen berei-
ken gerekend worden tot de 
snelle motorboten waarop de 
geldende regels van toepas-
sing zijn. 
Daarnaast moeten uit ver-
keersveiligheids- en milieu-
oogpunt ook de andere snelle 
motorboten nader worden 
bezien. Het verblijf van deze 
snelle motorboten beperkt 
zich niet alleen tot de in de 
huidige regeling omschreven 
gebieden. De vaarwegen, 
waarvoor destijds uit oog-
punt van de verkeersveilig-
heid geen beperkende maat-
regelen noodzakelijk waren, 
worden steeds intensiever ge-
bruikt, waardoor de verkeers-
veiligheid en het milieu steeds 
meer onder druk komen te 
staan. Ook de lagere overhe-
den gaan steeds meer over tot 
regelgeving de snelle motor-
boten betreffende, juist om-

dat de eerder genoemde rege-
lingen zich uitsluitend rich-
ten tot de Rijkswateren. De 
behoefte, bij zowel Rijksover-
heid als lagere overheden, om 
snelle motorboten in zijn al-
gemeenheid slechts toe te 
staan op daartoe aangewezen 
gebieden komt meer en meer 
naar voren. Om aan deze be-
hoefte tegemoet te komen 
wordt het wenselijk geacht 
een overeenkomstige regeling 
als thans in de bestaande re-
gelingen voor een aantal 
Rijkswateren is opgenomen 
in de vorm van een algemene 
regeling voor alle openbare 
wateren, waarop het Binnen-
vaartpolitiereglement (Stb. 
1983,682) (BPR) van toepas-
sing is, te doen gelden. In de 
nieuwe regeling wordt uitge-
gaan van een systeem van de-
legatie aan het plaatselijk be-
voegde gezag tot regeling van 
de maximum snelheid van 
motorboten en van het water-
skiën. Zijn taak wordt hierbij 
vereenvoudigd doordat in het 
BPR een algemene maximum 
snelheid van 20 km/u voor 
(kleine) motorboten en een 
verbod van waterskiën op niet 
hiervoor bestemde vaarweg-
gedeelten is opgenomen. 
De thans reeds bij provinciale 
of gemeentelijke verordening 
vastgestelde maximum snel-
heden of regelingen het wa-
terskiën betreffende worden 
overigens door de nieuwe re-
geling niet aangetast zodat 
deze niet behoeft te leiden tot 
aanpassing daarvan. 
Teneinde de verplichtingen, 
waaraan snelle motorboten 
en hun bestuurders moeten 
voldoen, te uniformeren en 
landelijk te doen gelden is ge-
kozen voor het onderbrengen 
van alle verplichtingen die al-
gemeen dienen te gelden (zo-
als o.m. de voorschriften die 
thans in de eerder genoemde 
bijzondere reglementen zijn 
opgenomen) in Deel I van de 
BPR. Daartoe wordt een 
nieuw hoofdstuk 8 toege-
voegd, waarin is opgenomen 
de registratieplicht, de con-
structie- en uitrustingseisen, 
alsmede de bijzondere ge-
dragsregels voor snelle mo-
torboten. 

Hiermede kunnen deze nor-
men, zoals die thans in de ge-
noemde Rijksreglementen en 
in de verschillende provincia-
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WILT U SPANNING 
AAN BOORD? _. 

Stekker erin... stroom. Met een 
energie-systeem van Houweling KPM 
leveren uw accu's voortaan 
ook 220 Volt. Geruisloos, 
gemakkelijk en... waar u ook bent: 
in de jachthaven, op de plas of op zee. 
Er is ook voor uw schip een passend systeem. 

• rr iuB 
' ^ / < 

* Victron acculaders en omvormers 
* Westerbeke aggregaten 
* Komplete energie-systemen 
* Eigen servicedienst 
Vraag dokumentatie en advies. 

HOUWELING 
vooruitstrevend in energietechniek 
Teylingerkade 10, 2361 JN Warmond 
Tel01711-19315-Fax 01711-11900 

HISWA STANDNR. W-160 

MOiXAND l 

Specialiste n op het gebie d van 
electroniscli e navigati e apparatuu r 
U kun t bi j ons terech t voo r de bekend e 
I.T. Hollan d S.l . & D.H.I. gekeurd e 
electronisch e kompasse n en stuur -
automaten , maar ook voo r o.a.: 
Furun o radars , AP (Decca ) en satelie t 
navigatoren , sailo r marifoons , seafare r 
echoloden , cassen s & Plath vloeisto f 
kompassen , motorol a autotelefoon s en 
shipfa x fax apparatuu r voo r schepen , 
willi s statisch e omvormers , accu's , e.d. 

Inbou w en servic e is mogelij k direc t aan 
de kade bi j ons bedrijf , gelege n aan de 
oud e Rijn vlak bi j Avifauna . 

I.T. Holland , Hoorn 186A 2404 HK Alphe n a.d. Rijn . 
Tel.: 01720-45607. Fax: 01720-36290 

VERNIEUWDE HAVEN 
ZIJN OPENEN OVERDEKTE LIGPLAATSE N 
BESCHIKBAA R TOT 17.00 x 5.50 METER! 

* Open verbinding met IJsselmeer en de binnenmeren 
* Eigen botenlift, tankstation, Ship-Shop, Mini-Mart 
* Bar/Restaurant "De Scheepskajuit " aan de haven 
* Prima sanit. voorzieningen, water en elek. op steigers 
* Totaalservice: reparaties In staal en hout, schilder-

werk, onderhoud aan en inbouw van alle merken 
motoren en technische apparatuur 

* Winterstalling binnen en bulten. Grote parkeerruimte 

BELNUVOOR ONZE GUNSTIGE TARIEVEN 

\Jaehthaven  De Kranerweerd 
Het Oude Diep 4-7 Zwartslui s tel . 05208 - 67351 
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Ontwerpregel s 
snell e vaart 
Ie en gemeentelijke regelin-
gen zijn opgenomen, alge-
meen en uniform worden ge-
hanteerd. 

Toel icht in g bij  de te 
wijzigen artikelen en 
bijlagen van het 
Binnenvaart-
pol i t iereglement 
Artikel 1.01. onderdeel x 
De definitie van een snelle 
motorboot, zoals opgenomen 
in de bijzondere reglementen 
snelle motorboten voor een 
aantal Rijkswateren, voldoet 
niet meer aan de huidige 
eisen. De opkomst van een 
grote verscheidenheid van ty-
pen van kleine snelle wendba-
re schepen, maakt het moei-
lij k om te onderscheiden of 

r deze onderde vigerende defi-
nitie vallen. Het is daarom 
dat in overleg met de diensten 
belast met het toezicht op de 
naleving van de verkeers-
\oorschriften en met de orga-
nisaties van het bedrijfsleven 
en de watersport in gekozen 
voor een algemene omschrij-
N'in'g met als criterium het ver-
mogen om sneller te kunnen 
varen dan 20 km per uur. Bij 
het vaststellen van dit criteri-
um ten aanzien van het ver-
mogen zal het overgrote deel 
\ an de normale toervaart bui-
ten het begrip snelle motor-
jjoot vallen. 

Artikel 1.09 
'' Dit artikel regelt onder meer 

de minimum leeftijd van de-
gene die een schip bestuurt. 
Ingevolge het eerste juncto 
het tweede lid, onder a, van 
dit artikel in zijn huidige 

1 \ürm zou deze leeftijd voor 
snelle motorboten 16jaar be-
dragen. In de bijzondere re-
glementen snelle motorboten 

, voor Rijkswateren is deze 
leeftijd echter op 18 jaar ge-
steld. Dit criterium wordt bij 
de onderhavige wijziging in 
artikel 1.09 opgenomen. 

1 rtikel 6.02, derde lid 
De algemeen geldende maxi-
mum snelheid voor snelle mo-

• torboten wordt opgenomen in 
artikel 6.02 dat de algemene 
bepalingen voor het varen 
met kleine schepen bevat. ï e-

\ens wordt aan de bevoegde 
autoriteit die bepaalde vaar-
weggedeelten wil aanwijzen 
waar snel mag worden geva-
ren de mogelijkheid gedele-
geerd om deze landelijke 
maximum snelheid plaatse-
lij k op te heffen. Indien het 
maximum van 20 km/u voor 
de betreffende vaarweg te 
hoog wordt geacht bestaat ui-
teraard de mogelijkheid om, 
met toepassing van artikel 
5.02 e.v. een lagere maximum 
snelheid in te stellen. \ 'oor het 
aangeven door de vaarwegbe-
heerder van speciale ge-
bieden of banen waar het snel 
varen wordt toegestaan staat 
het verkeersteken E.20.1 van 
de Bijlage 7 van de BPR ter 
beschikking. Overigens is de 
bepaling zodanig geredigeerd 
dat bestaande snelheidsbe-
perkende maatregelen in de 
verschillende provinciale en 
gemeentelijke verordeningen 
door de algemene regel niet 
worden aangetast. 

Artikel 8.01 
In dit artikel is de registra-
tieplicht voor snelle motorbo-
ten opgenomen. Deze ver-
plichting bestond voor wat 
betreft de vaarwegen onder 
beheer van het Rijk reeds voor 
die vaarwegen waarop de be-

treffende bijzondere regle-
menten van toepassing wa-
ren. Het aan boord aanwezig 
hebben en op eerste vordering 
ter inzage afgeven van het re-
gistratiebewijs heeft een effec-
tieve controle van de beschei-
den door de ingevolge artikel 
32 \ an de Scheepvaartver-
keerswet met de opsporing 
belaste ambtenaren ten doel. 
De gewijzigde omschrijving 
van een snelle motorboot en 
de uitbreiding van de regeling 
tot het volledige toepassings-
gebied van het BPR zal overi-
gens naar verwacht niet lei-
den tot een grote toename van 
het aantal registraties. 
De nadere regels die de minis-
ter van \ 'erkeer en Water-
staat ingevolge het derde lid 
kan stellen kunnen onder 
meer betrekking hebben op 
wijziging van de registratie 
bij eigendomsoverdracht en 
op de procedure in geval van 
diefstal. 

Artikel 8.02 
De snelle motorboten mogen 
slechts aan het scheepvaart-
verkeer deelnemen indien zij 
zijn voorzien van een op een 
sjoed zichtbare plaats aange-
bracht registratieteken. In de 
reeds eerder genoemde bij-
zondere reglementen werden 
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* De Noor Bjarne Hornveldt heeft zijn wereldtitel in de Formule 4 bui-
tenboordmotoren behouden. Bij de wedstrijden om het wereldkampi-
oenschap 1990 in het Deense Aarhus behaalde hij één derde en twee 
tweede plaatsen en dat was voldoende voor de prolongatie. Het resul-
taat was temeer opvallend omdat de 28-jarige Hornveldt tijdens de 
voorronden, één uur voor de start van het wereldkampioenschap, met 
zijn boot kapseisde, waarbij de motor onder water werd gedompeld. 
De technici van Yamaha hadden de machine, een 849 cc Yamaha 
70CES, echter op tijd weer in orde. Tweede in het algemeen klasse-
ment werd de Engelsman Dave Giggins, eveneens met een Yamaha, 
en derde de Italiaan Dario Grassini met een motor van Selva. 

minimum afmetingen voor de 
registratietekens aangege-
ven. \ 'anwege het feit dat er 
steeds meer kleinere snelle 
motorboten (m.n. water-
scooter of jestki) op de vaar-
wegen verschijnen, welke ten-
gevolge van hun afmetingen 
niet kunnen voldoen aan de 
onderwerpelijke bepaling, 
wordt hier de mogelijkheid 
geopend kleinere letters en 
nummers aan te brengen. De 
normen hiervoor zijn zodanig 
gekozen dat nog voldaan 
wordt aan de eis van een goe-
de herkenbaarheid op een re-
delijke afstand door de met de 
opsporing belaste ambte-
naren. 

Artikel 8.03 
In dit artikel is een aantal in-
richtingseisen opgenomen 
dat reeds in de vigerende re-
geling was opgenomen. 

Artikel 8.04 
Teneinde de kans van over-
boord slaan van de be-
stuurder te beperken is de be-
paling opgenomen, die ver-
biedt een snelle motorboot 
anders te besturen dan geze-
ten op een voor de bestuurder 
bestemde zitplaats. Dit geldt 
evenwel niet voor de snelle 
motorboten welke zijn ont-
worpen om meer staande dan 
zittend worden bestuurd 
(m.n. waterscooters). Voor 
bestuurders daarvan heeft 
een verplichting tot het zit-
tend besturen geen zin, zodat 
een voorziening dient te wor-
den opgenomen om het staan-
de besturen mogelijk te ma-
ken. Ui t de aard der zaak 
geldt deze bepaling slechts 
voor deze typen van snelle 
motorboten. 
Daarnaast is er behoefte aan 
verdergaande voorschriften 
teneinde de veiligheid te ver-
groten. Indien de bestuurder 
van een snelle motorboot on-
verhoopt te water raakt of om 
andere reden niet meer in 
staat is de snelle motorboot te 
besturen, blijf t de kans be-
staan dat deze nog enige tijd 
onbestuurd doorvaart. Hier-
door kunnen gevaarlijke situ-
aties ontstaan. Bestuurders 
van snelle motorboten zijn 
dan ook verplicht om steeds 
een zgn. dodemansknop in 
werking te houden, bijvoor-
beeld door het om de pols dra-
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RAYTHEON HIGH PERFORMANCE RADAR 
Kleine Radome, groot bereik, hoge resolutie en 
een 17 cm. beeldbuis die niet onderdoet voor een 
van 22 cm., mogelijk gemaakt door de modernste 
raster scan techniek van RAYTHEON. Vele 
features die het gebruik vereenvoudigen en de 
geboden veiligheid verder vergroten. 

"Sea guard" scheeps nadering alarm 
"V.R.M." Variable Range Marker 
"E.B.L." Electronic Bearing Line 
Interferentie onderdrukking 
Gain, Tune, Sea en Ram clutter regeling 
Data input N.M.E.A. 0182 en 0183 
Op het scherm weergave van positie, 
snelheid en radar instelling 
Met twee jaar fabrieksgarantie 

ELECTRO - NAUTIC B.v. 
WIBAUTSTRAAT 212 - 1091 GS AMSTERDAM 
TELEFOON 020-665 27 14 FAX 020-668 57 33 
TEVENS: FLEVO MARINA TRADE CENTER 
IJSSELMEERDIJK 2 - 8221 RC LELYSTAD 

radar antenn e 
R 20 62 cm dome 
R 21 94.3 cm open 

bereik piek-verm . 
24 nm 3.0 kW 
24 nm 3.0 kW 

RAYTHEON 

Aquanomic 35 
HISWA STANDNR. E-270 

S T A A L 

Een komplet e boo t voo r 
Hfl . 198.000,-

A T E R S P O R T C E N T R U M 

SHÜEl 
Zeedijk  2 
1154PPUitdam 

Telefoon:  02903-3528 
Telefax:  02903-3513 

SINDS 1920 KOHLER 
MARINE GENERATORS 

Dieselset s van: 4 tot 25 kW, 50 Hz, I-F. 
4 tot 32 kW, 60 Hz, I-F. 

Benzineset s van: 4 tot 12 kW, 60 Hz, I-F 
Grotere sets op aanvraag. 

Zeer nauwkeurig e regeling van spanning en frekwentie, 
viervoudige motorbeveiliging, dieselsets 1500 TPM 

(50 Hz) of 1800 TPM (60 Hz), stil en betrouwbaar. 
Benzinesets naar keuze 1800 of 3600 TPM. 

Internationaal service netwerk. 
IMPORTEUR BENELUX: ENSKO B.V. 

Kortenoord 63. Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel. 01803-12722 Fax 01803-18213. 

HISWA STANDNR. E-285 
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-- Ontwerpregel s 
snell e vaar t 
gen \an een lus of een strik 
welke verbonden is met de 
technische inrichting, dan 
wel het steeds ingedrukt hou-
den van een knop. 
\ 'oorts behelst dit artikel het 
\ oorschrift dat bestuurders 
en eventueel hun passagiers 
een reddingsvest dienen te 
dragen indien zij zich ver-
plaatsen met jetski's of soort-
gelijke snelle motorboten. 
Het risico van te water gera-
ken bij dergelijke motorboten 
IS groot, waarbij de snelheid 
waarmee dit geschiedt even-
eens een rol speelt. De klap 
waarmee men in een dergelijk 
geval het water raakt kan der-
mate groot zijn dat het bewus-
teloos raken niet moet worden 
uitgesloten. Het dragen van 
een reddingsvest is daarom 
van levensbelang. 
Tenslotte wordt de be-
stuurder de verplichting op-
gelegd geen onnodige ge-
luidshinder te veroorzaken, 
dan wel niet onnodig lang de 
motor stationair te laten 
draaien. 

Arttkel8.05 
Dit artikel legt de verplich-
ting op aan de eigenaar of 
houder om er voor zorg te dra-
gen dat voldaan wordt aan de 

- eisen gesteld in dit hoofdstuk. 
Hiermede wordt voorkomen 
dat uitsluitend de bestuurder 
kan worden aangesproken in-

, dien de registratie, het regi-
stratiebewijs, of het registra-
tieteken ontbreekt, dan wel 
niet wordt voldaan aan be-
paalde inrichtingseisen. Dit 
lioudt in dat wanneer de be-
stuurder niet kan worden 
achterhaald toch kan worden 
opgetreden indien aan de ge-
stelde eisen niet worden vol-
daan. 

Artikel 8.06 
\ 'oor het waterskiën is een 
bredere strook vaarwater no-
dig dan in vele gevallen in ver-
band met de veiligheid en 
goede orde van de scheep-
vaart kan worden toegestaan. 
Daarnaast zou een te water 
liggende waterskier bloot-
staan aan het gevaar te wor-
den overvaren door de overi-
ge vaart, die te weinig mogc-

* Maximaal 20 kilometer per 
uur 

lijkheid heeft uit te wijken dan 
wel hem niet ofte laat waar-
neemt. Het algemeen gelden-
de verbod tot waterskien of 

doen waterskien wordt aldus 
gemotiveerd. Een en ander 
dient echter in samenhang te 
worden gelc/en met de moge-
lijkheid voor de bevoegde au-
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toriteit tot het aanwijzen van 
vaarweggedeelten waar het 
waterskien veilig en zonder 
andere vormen van recreatie 
te hinderen kan geschieden. 
Door het aangeven van aldus 
aangewezen waterski-banen 
met verkeersteken E. 17 van 
de Bijlage 7 van het BPR kan 
een duidelijke scheiding van 
de verschillende groepen van 
recreaticvaart worden bevor-
derd. 
Overigens is de bepaling zo-
danig geredigeerd dat be-
staande regelingen van het 
waterskiën in de verschillen-
de provinciale en gemeente-
lijk e verordeningen door de 
algemene regel niet worden 
aangetast. 
Het hebben van een uitkijk in-
dien men een waterskier 
voortbeweegt is noodzakelijk, 
opdat de bestuurder zijn aan-
dacht kan richten op het 
scheepvaartverkeer. De leef-
tij d van deze uitkijk wordt ge-
steld op 15 jaar. 
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* De Moonen 58 op de Maas 

. ^ 

De Moonen 38 is gebouwd 
volgens specificaties van de 
Germanische Lloyd. Het is 
een rondspant boot, waarvan 
de romp is gebouwd van 8,6 
en 5 millimeter dikke staal-
plaat en de opbouw van 5 mil-
limeter dikke aluminium-
plaat. 
Voor de voortstuwing zorgen 
twee 6 cilinder Volvo Penta-
diesels met opladmg en laad-
luchtkoeling, die normaal 306 
pk leveren, maar die vanwege 
de levensduur zijn afgesteld 
op het leveren van 228 pk bij 
2500 toeren per minuut. Twin 
Disc-keerkoppelingen met 
een reductie van 2,5 op 1 zor-
gen ervoor dat de vierblad-
schroeven (doorsnee 77 centi-
meter) van het aangroeiwe-
rend cunial (een legering van 
koper, nikkel en aluminium) 
maximaal 1000 omwentelin-
gen per minuut maken. 
De motoren zijn flexibel inge-
bouwd en door middel van 
homokinetische koppelingen 
met de oliebad-schroefassen 
verbonden. Het is een trilling -
vrij e constructie met als bij-
komend voordeel dat men de 
motoren nooit meer hoeft na 
te stellen (bijvoorbeeld als het 
schip op de kant is geweest) 
De verbrandingslucht wordt 
aangezogen via roosters met 
waterkeringen in de boorden 
van het schip, die in extreme 
omstandigheden waterdicht 
kunnen worden afgesloten 
Bovendien is een ventilator in 
de motorkamer gemonteerd 
die frisse lucht kan aanvoeren 

Proefvaart Moonen 58 

Mooi zwaar schi p 
De Moonen 58 is een nieuw motorjacht van de scheepswerf 
Moonen in Den Bosch dat onlangs was te zien op Boot 91. Het 
is een zwaar gebouwd waterverplaatsend schip van forse 
afmetingen (lengte 17,55; breedte 5,40 en diepgang 1,70 
meter) met het stoere uiterlijk  van een directievaartuig, 
gecombineerd met de gemakken van een luxueus motorjacht. 
Wij maakten onlangs een korte proefvaart met deze boot, 
waarvan inmiddels de tweede (een iets grotere versie) in 
aanbouw is. 

(2000 kubieke nielei per uur) 
en die - na het stilzetten van 
de motoren - warme lucht en 
motorkamerluchtjes weg-
blaast. 
De boot is voorzien van drie 

brandstoftanks (m het voor-
schip, midscheeps en in het 
achterschip) met een totale 
inhoud van 6868 liter en daar-
mee goed voor een afstand 
van 1200 zeemijlen, ofwel on-

geveer 120 uur varen op 
kruissnelheid (rium 10 kno-
pen of 18,5 kilometer per 
uur). 
In het voorschip zit verder 
een drinkwatertank met een 
inhoud van 1690 liter, terwijl 
zich daar ook zwart- (afvoer 
W.C.'s) en grijswater (afvoer 
gootstenen douches) tanks 
bevinden met een totaal in-
houd van 500 liter. 
De brandstof wordt aangezo-
gen via een dagtank, die auto-
matisch op peil wordt gehou-

* De stuurstand 
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Noonen 58 in het kor t 
De voornaamste gegevens 
van de Moonen 58 zijn: 

- afmetingen: 17,55 meter 
la-ng; 5,40 meter breed; 
diepgang 1,70 meter; 
- constructie: op spanten ge-
bouwd rondspantromp van 8 
en 6 en 5 millimeter dikke 
plaat; de opbouw is van alu-
minium (5 mil imeterdik); 
- voortstuwing: 2 6-cilinder 
Volvo Penta-diesels met op-
lading en laadluchtkoeling, 
die afgesteld zijn 228 pk bij 
2500 toeren per minuut; ze 
zijn watergekoeld; voorzien 
van Twin Disc-keerkoppelin-

den. De tank ligt hoger dan de 
opvoerpompen van de motor, 
wat de brandstoftoevoer ver-
gemakkelijkt. Grote filters 
met waterafscheiders plus 
een aftapmogelijkheid van de 
dagtank staan er borg voor 
dat er schone brandstof naar 
de verstuivers wordt ge-
pompt. Ook de Onangenera-
tor, die onder meer nodig is 
voor het elektrisch koken, 
krijgt brandstof via deze tank. 
De elektrische installatie kent 
3 circuits: een 220 volts circuit 
dat vooral wordt gebruikt 
voor huishoudelijke taken; 
een 24 volts circuit (onder-
meer voor het starten van de 
motoren) en een 12 volts net 
voor een aantal navigatie- en 
communicatie-apparaten. 
Omvormers zorgen voor 220 
volt zolang de generator bui-
ten bedrijf is, terwijl verder 
via een walaansluiting de ac-

gen met reductie en door mid-
del van homokinetische kop-
pelingen met de schroefassen 
verbonden; de kruissnelheid 
bedraagt ruim 17 kilometer 
per uur (9,2 knopen) en de ac-
tieradius 1200 zeemijlen; 
- prijsideprijsisvanveelfac-
toren afhankelijk; het schip 
wordt in beginsel geheel naar 
de wensen van de klant ge-
bouwd; als indicatie moge 
dienen dat bouwsom van het 
besproken schip rond de 1,8 
miljoen exclusief btw lag. 
- bouw, ontwerp en informa-
tie: scheepswerf Moonen Den 
Bosch; Telefoon 073-210094. 

cu's geladen kunnen worden 
als het schip voor de wal ligt. 
Op een fraai schakelpaneel in 
de stuurhut kan men het elek-
trische bedrijf in de gaten 
houden, evenals de inhoud 
van drinkwater-, brandstof-
en vuilwatertanks. 

Ook de centrale verwarming, 
de airconditioning, de boiler 
en het hydraulische systeem 
(onder meer voor de stuurin-
riclitin g en de stabilisatoren) 
zijn in de motorkamer onder-
gebracht. Een vernuftig lens-
systeem, de lenspompen kun-
nen eikaars functies overne-
men, completeert de uitrus-
ting van de motorkamer, die 
bereikbaar is via een water-
dichte kneveldeur. De motor-
kamer is ruimen licht (wit iso-
latiemateriaal, vloeren van 
aluminium traanplaat). Men 

* De kaartentafel. 

w^&g^^ 
• *• Vooraanzicht stuurhut 

* Het ankergerei. 

kan gemakkelijk overal bij 
voor het plegen van onder-
houd en reparaties of voor het 
bedienen van de apparatuur. 
Door de grote ruimte doet het 
interieur van de boot welda-
dig aan. Dat begint al in de 
voorpiek, waarin een eenper-
soons hut is ondergebracht 
met een kooi, kastruimte een 
bureau met veel bergruimte, 
een hangkast en een directe 
verbinding met een toilet/ 
doucheruimte aan stuur-
boord, die op zich ook weer 
royaal is van afmetingen. 
Openslaande poorten en een 
vluchtluik zorgen voor venti-
latie en frisse lucht, terwijl de 
douche is aangesloten op een 
afzuigsysteem. 

Tegenover de douche, aan 
bakboord, zit een tweeper-
soons hut met een langs- en 

een dwarsscheepse kooi. Ook 
hierin zit een forse patrijs-
poort plus een vluchtluik. 
Onder de vloer van het gange-
tje bevindt zich een grote pro-
viandruimte, waarin men via 
een trapje kan afdalen. Daar-
achter, precies midscheeps en 
boven de motorkamer, is de 
salon ingericht, een grote vrij -
wel vierkante ruimte met een 
L-vormige zithoek aan bak-
boord; een uittrekbare eet- of 
werktafel aan stuurboord, 
een koelkast en veel kastruim-
te. Ook is er een radio/televi-
siemeubel, waarin men de te-
levisie op afstand tevoor-
schijn kan laten komen en 
weer laten zakken en waarvan 
het stereo- en video gedeelte 
van ventilatie is voorzien: 
dergelijke apparatuur kan 
namelijk te warm worden als 

* Controlepaneel in de stuurhut 
van de Moonen 58 
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Noonen 58 
het in een kast is ingebouwd. 
Kasten en laden, geborgd zo-
dat er in zeegang niets uit kan 
vliegen, vindt men aan weers-
kanten van de salon onder de 
gangboorden. Plafondspots 
zorgen in het donker voor ver-
lichting, terwijl schuiframen 
(de ramen zijn van dubbel 
glas), een vluchtluik en air-
conditioning voor ventilatie 
zorgen. 

We dalen een trapje af en ko-
men in de kombuis, die zich 
onder de stuurhut bevindt in 
het achterste deel van het 
schip: de rustigste plek tijdens 
zeegang. Alles wat men in een 
eigentijdse keuken aantreft is 
er: een keramische kookplaat, 
een magnetron, een vaatwas-
ser, een afzuigkap, een koel-
kast. Leuk detail is de inge-
bouwde vuilnisemmer, waar-
in men het afval kwij t kan via 
een luikje in het aanrecht. De 
kombuis geeft toegang tot de 
motorkamer (naar voren on-
der de salon) en de eigenaars-
hut in het achterschip met een 
dubbel bed, kast- en zitruimte 
en een eigen bad/douche-
ruimte waarin ook een was-
machine met- droger is ge-
plaatst. Ook deze ruimte is 
voorzien van een vluchtluik 
(dat uitkomt op het ach-
terdek). Flinke patrijspoor-
ten zorgen voor licht en lucht. 
De stuurhut, die men bereikt 
via een trapje uit de salon, is 
zakelijk en stijlvol ingeiiclu. 
Aan bakboord is een kaarten-
tafel met laden voor zeekaar-
ten. Aan stuurboord een 
bank. 

Het stuurwiel is in het midden 
geplaatst. De schipper kan 
gemakkelijk bij de be-
dieningshendels van de mo-
toren en de boegschroef De 
meters en klokken plus de na-
vigatie-instrumenten zijn in 
een overzichtelijk instrumen-
tenpaneel ondergebracht. 
Vier openslaande deuren 
scheiden het stuurhuis van 
het ruime achterdek, dat is 
uitgevoerd met een bank (te-
gen de spiegel) waarvan de 
zitting toegang geeft tot berg-
ruimte en het stuurwerk. Be-
halve een van de voorruiten, 
waarin een slingerruit is ge-
monteerd, zijn de ruiten van 
dubbelglas. 

* In de bootlift 

Varen 
Met zijn 43 ton waterver-
plaatsing vaart de Moonen 58 
als een beroepsvaartuig. Tij -
dens onze proeftocht op een 
kill e herfstdag op de Maas bij 
Heusden toont het zich een 
rustige doorzetter, die prettig 
te besturen is en kort draait. 
Het schip luistert nauwgezet 
naar de commando's, die het 
uit de stuurhut krijgt en toont 
zich op rechte stukken over 
het hele toerengebied van de 
beide diesels opmerkelijk 
koersvast. Golven van passe-
rende schepen of zuiging van 
een ondiepe wal brengen hem 
niet uit zijn koers. 
Daarbij is de motorisolatie -
die overigens nog niet eens he-
lemaal klaar was — effectief. Je 
hoort ergens diep in het schip 
een sonore grom, die nauwe-
lijk s tot de stuurhut door-
dringt en die ook elders aan 

boord nauwelijks stoort. Al -
leen als er op toerentallen bo-
ven de 2000 wordt gevaren 
zijn in het achterschip - in de 
eigenaarshut - de schroeven 
goed te horen. 
Hoewel het een diepstekend 
en zwaargebouwd schip is, 
dat een enorme hoeveelheid 
water verplaatst, valt de golf-
vorming mee. Tot de kruiss-
nelheid van 2000 toeren trekt 
het schip geen hinderlijke gol-
ven. De boot loopt bij dat toe-
rental ruim 9 knopen (onge-
veer 17 kilometer per uur). 
Door het rustige gedrag en het 
plezierig-rustige geluid van 
de motoren is het op dit toe-
rental uiterst comfortabel va-
ren. Het kost overigens niet de 
minste moeite om de snelheid 
nog ruim anderhalve knoop 
(tot het maximum van 10,8) 
op te voeren, doordat het 
schip vlot doortrekt naar het 

* Tekening van de grotere uit-
voering (68 voet) 

maximale toerental van 2500 , 
En dan is er een fikse hekgolf. 
Ook al door de krachtige 
boegschroef draait de boot op 
zijn plaats, zodat het ma-
noeuvreren geen enkel pro-
bleem oplevert, temeer om-
dat ook de wind weinig vat 
heeft op het schip. 
Hoewel je over smaak mag 
twisten kunnen we rustig stel-
len dat de Moonen 58 een zeer 
fraai klassiek gelijnd schip is. 
Het zal de liefhebbers van 
verplaatsingschepen aan-
spreken. Je schiet flink op met 
deze boot, die uitnodigt tot 
lange tochten door zijn com-
fort en zijn rustige vaarge-
drag. Wat ook aanspreekt is 
de harmonie tussen het pro-
fessionele uiterlijk en het ge-
rieflijk e klassieke interieur. 
Een droomschip. 
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Door Jan van Gent 

Zelden of nooit gezien aan 
boord van een kleine zeevis-
boot is radar. De Speervis is 
opnieuw een uitzondering, 
want voorop de hardtop staat 
de kleine stolpantenne van 
een Raytheon RIO. 
Het klinkt misschien raar 
voor schippers die er al jaren 
mee varen, maar voor het 
Speervis Team is zelfs deze 
kleine radar een geschenk uit 
de hemel. Waar we altijd 
blind moesten varen in mist 
en duister, daar hebben we nu 
ineens ogen gekregen. Van-
zelfsprekend is het bereik be-
perkt door de lage plaatsing 
van de antenne. Toch, met 
golven van een meter hoog 

Zeevissen met superboot (slot) 

Nachtelijk e avonture n 
Het sportvissen op zee met kleine boten is een aanstekelijke 
liefhebberij die steeds meer mensen aan zich bindt. Het is ook 
een vorm van kleine motorvaart die zich bedient van de 
nieuwste technologische snufjes. Wat er allemaal mogelijk is 
in 1991 toont de Speervis, een Sunbird visboot waaraan kos-
ten nog moeiten zijn gespaard. Bijgaand het tweede artikel 
over deze boot die de belangstelling voor het zeebootvissen wil 
aanwakkeren. 

toont het 7-inch scherm de 
boeien al op 4 mijl en de be-
roepsvaart nog veel verder. 
Op een kalme zee zien we ho-
ge landcontouren in detail 
vanaf 16 mijl , het maximum 

bereik. De persoonlijke veilig-
heid van de bemanning en 
gasten is plotseling verdub-
beld, net als onze vaar- en vis-
tijd. We kunnen nu onbelem-
merd het zeegat uit, zelfs als 

de preekstoel niet is te zien, en 
dan ook nog met onze gebrui-
kelijke kruissnelheid van 25 
knopen op vlak water. 
De Speervis is trouwens hele-
maal berekend op nachtelijke 
avonturen, met het speciale 
'nacht-pakket' van de firma 
Mendes. Dat bestaat uit een 
zeer krachtige breedstraler op 
de uiterste punt van de preek-
stoel, zodat het licht nergens 
door wordt gereflecteerd. 
Hiermee kunnen we de gol-
ven beoordelen tijdens snel-

Sponsor s 
Het ' O MC Speervisproject' 
wordt gesteund door: 
- O MC Europe, Marine Po-
wer Products (Johnson V6-
1 75 pk hoofdmotor; Johnson 
9,9 EL hulpmotor); 
- O MC Europe, Boats Divi -
sion (Sunbird SWL 226 zee-
\isboot); 

- Shimano Benelux, Nun-
speet (reels; werpmolens; 
fighting-hengels; karperhen-
gels; baitcasting reels hen-
gels); 
- L. J. Harri, Amsterdam 
(Raytheon R10 radar; Apelco 
8100 XV C kleurvideo vis-
vinder); 
- Sailtron, Utrecht (Philips 
A P Navigator Mk 5; Furuno 
marifoon 2520); 

- Normark, Aalsmeer (Can-
non downriggers; Plano 
tackle boxes; Luhr-Jensen 
kunstaas accessoires; Jason 
Permafocus verrekijkers); 
- Bootvisverenigde Zuid-
West Nederland, Deltavis-
sers, (Satcom 3-kanaals 
transceiver, plus praktische 
hulp); 
- De Beus Watersport, Rot-
terdam (fluxgate kompas); 

- Mendes de Jong, Wormer-
veer (Speciale nachtverlich-
ting); 
- Hengelsporthuis Bruins 
Boxmeer (Berkley Photo-
chromic vislijn, Berkley Big-
Game vislijn); 
- Jachth. Poelgeest, Oest-
geest (Hard-top; onderhoud; 
zeilwerk); 
- At Auto's, Leiderdorp 
(Ligplaats; verzekering). 
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Zeevisse n 
varen in het duister, een on-
misbaar hulpstuk Op de 
hardtop staat een afstandbe-
diend zoeklicht waarmee we 
om ons heen kunnen kijken, of 
nogverder\oorui tdan met de 
breedstraler \ oor het nach-
telijk vissen zijn er twee za-
linghchten aan de hardtop 
bevestigd die de kuip en de zee 
rondom bestrijken Tenslotte 
IS er een zwakke, indirecte 
kuipv erhchting die steeds kan 
blijven branden 7onder het 
nachtzicht te belemmeren 
1 enslotte huist in het dash-
board de grote ronde klok van 
een Autonnic Research flux-
gate kompas Het moeder-
kompas is helemaal voorin de 
kajuit weggebouwd, waar het 
ui t t iaard de hardste klappen 
krijgt Dat levert geen enkel 
probleem op, de roos is zo sta-
biel als een rots en heel wat 
gebruiksvriendelijker dan 
ten conventioneel kompas 

Vistechnische uitrustin g 
\ 'oor de meeste toer\ aarders 
is een diepgaande verhande-
ling hierover natuurlijk abra-
cadabra Aan de andere kant 
weet ik zeker dat veel motor-
boten altijd wel een bengeltje 
aan boord hebben Schippers 
die met terzake kundig zijn, 
maar ook op dit gebied kwali-
teit willen aanschaffen, kun-
nen blindvaren op dt uitrus-
ting van de O MC Speervis 
\ \ at te zeggen van het Shima-
no hengelmateriaal dat wij 
kunnen inzetten Ik zal het 
kort houden beter is er ter we-
reld niet te vinden Shimano 
heeft in de voorbije jaren alle 
bekende merken op hun 
grondvesten laten schudden 
door de introductie van de ene 
na de andere revolutionaire 
verbetering Welnu, de 
Speervis heeft dat SuperSpul 

V an Shimano ruimschoots be-
schikbaar V oor elke denkbare 
V orm V an zeevisserij Door de 
uitgekiende indeling van de 
boot is alles ook direct onder 
handbereik Topklasse is 
eigenlijk te zwak uitgedrukt 
voor de hengels, reels en 
werpmolens van Shimano 
Di t materiaal valt nergens 
mee te vergelijken, het is 
science fiction, maar dan 
echt 
Nylon vishjnen zijn er te kust 
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en te keur Het mageen detail 
lijken voor de varende leek, 
voor het Speervis Team was 
het een hele klus om het uit-
bundige kaf te scheiden van 
het spaarse koren De Ameri-
kaanse fabrikant Berklev 
bleef over, om als enige de 
kwaliteit van Shimano te eve-
naren Aan boord v an de 
Speervis worden tw ee soorten 
Berklev lij n met groot succes 
gebruikt Voor het lichte werk 
de soepele 'Photochromic', 
die roze lijk t op de spoel, 
blauw achter het topoog en 
(eindelijk echt) kleurloos on-
derwater Voor de zwaardere 
taken gebruiken we Berklev 
Big-Game, een neutrale mo-
nofil met een keiharde buiten-
mantel, weliswaar niet zo soe-
pel, maar zeer slijtvast en met 
minimale rek De best denk-
bare lij n voor serieuze ama-
teurvissers 

Een tvpisch Amerikaanse 
manier van vissen is die met 
zogenaamde 'downriggers' 
Dat zijn geperfectioneerde 
hijskraantjes op het dol-
boord, die een zwaar gewicht 
aan een dunne stalen lij n la-
ten zakken tot op elke gewen-
ste diepte Aan dat gewicht 7it 
een slimme lijnklem, waarin 
de lij n van de werphegel 
wordt bevestigd Tien of 
twintig meter daarachter 
wordt een (kunst)aasje lang-
zaam gesleept \N anneer een 
roofvis als (zee)baars, snoek, 
kabeljauw of snoekbaars toe-
hapt, trekt hij de lij n uit de 
klem en haakt zichzelf Dit is 
een simpele, maar zeer span-
nende manier van vissen, als 
het ware geschapen voor mo-
torbootschippers 
Rustig varend het zoete of 
zoute water verkennen en te-
gelijk een visje voor de pan 
vangen, kan het nog leuker-" 
\ oor Nederland en België is 
de techniek gloednieuw, 
maar het slaat razendsnel 
aan, niet in het minst door de 
prachtige resultaten die v>c 
met de Speervis hebben ge-
boekt Downriggers zijn er in 
soorten en maten, voor elk 
budget De Speervis heeft 
twee elektrische van zeer 
zwaar kaliber Het merk is 
'Cannon', de onbetwiste 
marktleider in Amerika, 
geïmporteerd door de firma 
Normark in Aalsmeer 
Downriggers van dit merk 
zijn volledig corrosiebesten-

dig (een mirakel, maar het is 
echt waar) en niet stuk te krij -
gen Nogmaals een downrig-
ger(tje) achterop met een 
werphengel in de steun en een 
wapperend asje in het hekwa-
ter geeft een extra dimensie 
aan rustig toervaren met elk 
soort motorboot 
Plotselinge actie en onver-
wachte vangsten zijn gega-
randeerd, ook voor de meest 
onervaren visser, zonder dat 
het veel hoeft te kosten' 

Groot genoegen 
Uw verslaggever plus de ge-
broeders Jan en Jeroen 
Schoondergang vormen het 
O M C Speervis l eam We 
zijn meer dan trots op die 
unieke zeevisboot en het werk 
dat we ermee kunnen doen 
Elke minuut aan boord is 
waardevol voor ons W'e laten 
graag belangrijke gasten ken-
nismaken met onze hobbv, in 
alle aspecten Zulke dagen 
worden grondig voorbereid 
en in detail afgestemd op per-
soonlijke wensen van de 
gast(en) 
Heel anders maar nog veel 
mooier was de week die de 
Speervis doorbracht op de 
Oosterschelde bij 1 holen, tij -
dens het vissen met gehandi-
capten Het oorspronkelijke 
plan was onderdeel van het 
Speervis Project, maar al snel 
bleek het onverantwoordelijk 
om fvsiek en/of geestelijk af-
hankelijke vissers aan boord 
van de (te) snelle en beweeg-
lijk e boot te nemen Ons ini-
tiatief werd echter meteen ge-
adopteerd door de Eions C'lub 
van Etten-Leur, die er een 
perfect georganiseerde on-
derneming van maakte, en op 
grotere schaal Met de Speer-
vis als cnsis-centrum en am-
bulance-boot bleef ik steeds 
vlakbij het grote, aangepaste 
schip dat voor de gelegenheid 
was ingehuurd Met schipper 
Piet Moerland (v an de beken-
de Thoolse'Zwervers') had ik 
V aste afspraken gemaakt v oor 
noodgevallen 

Met de patient op een bran-
card moest ik vliegensvlug 
naar de haven varen Het is 
gelukkig met nodig geweest 
W at blijft , IS een diep en dank-
baar gevoel 
Zeevissen is een fantastische 
afwisseling voor zowel slim-
me rolstoelers als voor dub-
bel-gehandicapte mensen 

Leterhjk elke visser en elke 
begeleider ging aan land met 
een enthousiast verhaal, plus 
de wens om zoiets nog eens 
over te kunnen doen Wat 
mijzelf en de Speerv is betreft 
moet dat beslist opnieuw ge-
beuren Het inhuren van een 
aangepast schip is echter 
kostbaar, terwijl de Lions 
Club ook vele andere goede 
doelen wil dienen Daarom 
nodig ik hierbij MOTORBOOT -
schippers uit, die het aange-
name met het nuttige willen 
combineren Ik bied aan 

- een sfeervolle visdag op 
open zee (of de Oosterschel-
de, naar keuze of gedicteerd 
doorwinden weer) met desu-
per-visboot ' O MC Speervis 
- Kosten ƒ 5,-per afgelegde 
zeemijl per persoon, met een 
minimum van ƒ 150,- pci 
persoon, pei dag 
- Gevaren en gevist wordt 
met 3 gasten per visdag, du 
dus al bij voorbaat en in goed 
overleg kunnen beslissen wal 
de dag gaat kosten 
- H tt gebruik van al het Shi 
mano materiaal aan boord is 
inbegrepen 
- Zee-aas en verspeeld 
kunstaas wordt berekend 
- AUezelfgevangen vis wordt 
direct panklaar' schoonge-
maakt V oor de gasten, om zee 
vers mee naar huis te nemen 
- Ik adviseer de gasten graag 
(en in detail) over de bestt 
manier om van hun eigen 
schip te vissen, zowel op zoet 
als zout water 
- Na aftrek van de wcrkelijkt 
uitgaven wordt het resteren-
de bedrag gebruikt om op-
nieuw een visweek met ge 
handicapten mogelijk te ma-
ken in 1991 
- MOTORBOOT-lezers du 
zich aangesproken voelen (en 
snel veel willen leren ovct 
bootvissen als hobbv) schrij-
ven naar 'Jan van Gent', post-
bus 469,4870 AL Etten-Leur 
\ ergeet niet uw telefoonnum-
mer te vermelden 
Momenteel is er nog mets ofTi-
cieel geregeld, maar na geble-
ken belangstelling kunnen 
aanstaande gasten er zekei 
van zijn dat hun bijdrage tot 
op de cent wordt verant 
woord 

Verder en groter 
W eer een andere doelstelling 
van het project is de uitbrei-
ding van de mogelijkheden 
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die ' laaglandse' zeebootvis-
sers denken te hebben. Daar-
bij zijn bodemsoort, diepte en 
waterhelderheid sleutelwoor-
den. Zand en modder hebben 
we hier. plus een maximale 
diepte van wel 35 meter, tot 
tientallen kilometers uit de 
kust. Om iets anders te van-
gen dan de eeuwige kabel-
jauw, wijting, schar, bot en 
paling moet dus een andere 
zecbiotoop worden opge-
zocht. Gelukkig is die nèt be-
reikbaar, aan de grens van be-
vaarbare afstanden. Wie van-
uit Zeeland vertrekt, zoals de 
O M C Speervis, die heeft de 
beste kansen op sensatie. 
\ 'arend in zuid-westelijke 
richting wordt het water 
steeds groener en de bodem 
steeds stcen-achtiger. Ban-
ken als de Thornton, de West-
hinder en de Fairy leveren ons 
'exotische' vangsten als pol-
lak, koolvis, zeekarper en zee-
brasem. In wrakken langs de 
Sandettie Bank huist de con-
<i( I. die zwarte, dreigende 
zee'slang' van tientallen ki-
lo's zwaar. In deze gebieden 
zwemmen ook meterslange 
haaien, zoals de haringhaai 
endevoshaai. Niet veel, maar 
ze zijn er wel degelijk; de bc-
roepsvioot brengt ze elke zo-
mer opnieuw naar de veiling, 
per ongeluk gevangen in de 
netten 

\ \ i | \ issen daar, en verder. 
-Met (Ie snelle Speervis varen 
we naar zulke stekken, 's mor-
gens heen en 's avonds terug, 
als de wind het toelaat. Echte 
bliksem-uitvallen zijn dal. 
n<iar volledig onbekende 
gronden. Fysiek verwoesten-
de expedities, maar alle moei-
te meer dan waard. De zomer 
van 1990 was een leerproces, 
het volgende warme seizoen 
ziet ons als eerste Nederland-
se zeebootvissers thuisvaren 
met enorme congers en dito 
haaien, dat staat vast. 

Mochten we elkaar ergens 
diep in de zuidelijke Noord-
zee tegenkomen, dan weet u 
nu iets meer over de ach-
tergrond en de totale bevlo-
genheid van het O MC Speer-
vis Team en onze vele duizen-
den collega's aan boord van 
die 'tupperwares met room-
klopper', zoals het zeilersvolk 
ons graag noemt. 
\ 'anaf nu gaan we vriendelijk 
/waaien naar elk passerend 

motorjacht, verder dan 50 
mijl van huis. Maar begrijp 
dat niet verkeerd. 
Nee, we hebben geen hulp no-
dig. Ja, we weten dat zo'n klei-

ne visboot hier nog nooit is ge-
zien. Nee, we hoeven geen 
sleep. Ja, we komen veilig 
thuis. 
Want dit is de Speervis, een 

zeevisboot zoals er nog nooit 
een was. Toch bedankt voor 
de attentie. MOTORBOOT-
schippers. \ ' i s eens een rustig 
dagje mee voor een goed doel! 
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Doe-het-zel f 
verkoo p bij 
Eembrugg e 
Het jachtcentrum Eembrug-
ge in Baarn is begonnen met 
een nieuwe verkoopmethode 
voor tweedehands boten Wie 
zijn boot kwij t wil kan hem in 
deze haven neerleggen en zelf 
verkopen Men is dan alleen 
liggeld verschuldigd en geen 
provisie 
Het jachtcentrum Eembrug-
ge gaat ervan uit dat de boot-
eigenaar het beste zelf zyn 
schip kan verkopen Men 
mikt daarbij vooral op 3 cate-
gorieën 
- minder courante schepen, 
die via makelaars onverkoop-
baar bleken, 
- niet courante schepen, die 
makelaars met willen ver-
kopen, 
- zeer courante schepen 
waarvoor geen makelaar no-
dig IS 
De kosttn van het liggeld be-
d ragen/ 290 , - t o t/ 590,-per 
kwartaal 
Informatie jachtcentrum 
Eembrugge, Baarn, telefoon 
02154-12221 

Buitenland s aanbod 
Het Wakend Oog 

Sinds eind vorig jaar publi-
ceert Het Wakend Oog, een 
samenwerkingsverband van 
jachtmakelaars, aanbiedin-
gen van de makelaars in het 
buitenland, met wie wordt sa-
mengewerkt 
In het nummer van het 'Log-
boek' van deze winter vindt 
men dan ook aanbiedingen 
uit Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland en Spanje naast het 
rijk e aanbod uit eigen land 
De gids biedt een keus uit on-
geveer 250 motorboten, in 
lengte vanerend van 6,40 tot 
33 meter Deze uitersten 
zijn een Donzi sportboot en 
een voormalige mijnenveger 
Daartussen in treft men vlet-
ten, kotters, kruisers en jach-
ten van 23000 gulden tot en-
kele miljoenen Het Wakend 
Oog constateert dat er een 
grote vraag is naar werfge-
bouwde boten vanaf 
/ 100 000 
Het 'Logboek' is verkrijgbaar 
bij de kantoren van Het Wa-
kend Oog in Lemmer(2x), 

Kampen, Moerdijk en Ste-
vensweert 

Nieuw e 
kantore n 
Ancast a 
Ancasta Boat Sales, een inter-
nationaal werkendejachtma-
kelaardij (een dochterbedrijf 
van Ari e de Boom en de 
Spaanse Manna Groep) heeft 
onlangs 3 nieuwe kantoren 
geopend Het aantal Ancas-
ta-vestigingen is daarmee ge-
komen op 17 
De nieuwe kantoren bevin-
den zich in Genua (Italië), 
Aarhus (Denemarken) en St 
Malo (Frankrijk) Ancasta 
streeft ernaar om in 1992 te 
beschikken over een vestiging 
in alk belangrijke Europese 
watersportplaatsen om opti-
maal te kunnen profiteren 
van de handelsvoordelen van 
de Europese eenwording 

Ruim aanbod 
in gidsen 
Injanuari is de nieuwe Jacht-
en bootgids verschenen, die 
een overzicht geeft van de 
tweedehands boten, die wor-
den aangeboden door de 
jachtmakelaars die zijn aan-
gesloten bij de Hiswa 

De gids, die in de tijdschrif-
tenwinkel te koop is (voor 
/ 7,50) heeft een zeer gevari-
eerd aanbod van enkele hon-
derden motorboten, waarbij 
het zwaartepunt ligt op krui-
sers tot 11 meter Bij de boten 
boven de 11 meter vindt men 
diverse rondspantvlettcn tn 
-kotters en diverse zeegaande 
jachten met lengten boven de 
20 meter 
Ook het nieuwe Yachtmaga-
zine V an makelaardij De Valk 
vermeldt een rijk aanbod aan 
motorboten, gemiddeld uit 
een grotere categorie te bt-
ginnen bij ruim 8 meter, mtt 
een accent op boten tussen dt 
10 en 12 meter en daarnaast 
verscheidene superjachten 
van 25 tot 52 meter Ook dit 
blad IS in de tijdsrhnftenwin 
kei te koop v o o r/ 7,50 

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 
Men kan de advertentie schrif-
telijk opgeven per briefkaart of 
gebruik maken van de ant-
woordkaart in dit blad Adver-
tenties, die voor de eerste van 
de maand m ons bezit zijn wor-
den in het nummer van de daar-
op volgende maand geplaatst 
Brieven onder nummer ƒ 1 2 -
extra Correcties in opgegeven 
teksten ƒ 6 - Plaatsing na ont 
vangst van de betaling 

De Ruiter boegs t icker s Tel 
01626-82692 

Pol motorb Nords ta r I 8m 4+2 
si pi wc keuken Volvo Rental 30 pk 
benz z-drive dieptemeter anker 
reddingsv ƒ 2 7 0 0 0 - Tel Ned 
16842356 Belg 033127274 

Gevraagd v rach tscheep j e + 25 
m netjes omgebouwd varen en wo-
nen Tel België 016-444060 

Te koop m o t o n a c h t A lb i n 2 S 
bj '7425pk AlbindsIPol b sch van 
particul B 0932316175 

Epoxyta r e n -p r imer s Nailsail 
veruit de voordeligste Inlichtingen 
dagelijks na 16 00 uur Tel 03404-
59043 

B e e n h a k k e r staal 7 50x2 30 25 
pk Mercury b b el start kaj all ra-
men/getint glas - parket - wc - keu-
ken - rad cass - scanner- intercom 
2/3 slaappl Bjr 78 mtr 80 nu op de 
wal goed onderh vr pr ƒ 14500 -
03417-59156 

Te koop Casc o 80% gereed type 
motorkru ise r lengte 11 50, op af 
bouw trailer Daf 575 velvet koppe-
l i n g / 3 8 5 0 0 , - Tel 10866-2257 

Te koop Beach-c ra f t bj 1980 
1080 X 325 X 110 Daf 575 105 pk -
marifoon - hydr best - 2e stuur-
stand - boegschr alu ramen Pr 
ƒ 9 5 000, - Tel 01102-41084 

Door omstandigh te koop aangeb 
D e Ru i te r motorlcruise r Grand-
star, in zeer goede staat 13 25 bij 
3 80 nieuw geschilderd op de wal 
te bezichtigen 01859-12324 

Te koop D e e n s s loepj e 6 m '72 10 
pk Bukh, zeer goede staat vol uit-
gerust, pol romp teak opbouw 
ƒ 22500 - 02526-74251 Ligplaats 
wvs Aalsmeer 

Draad loz e te le foon s van 100 m 
tot 10km Div mod +intercom + 10 
geh + lijnbeveiliging Prijzen vanaf 
ƒ 195,- voor info 01640-41707 of 
bel gratis 06-52771517 Alle toest 
3 maanden garantie 

D o e r a k - M a r a k Moto r jach te n 
Pro Aqua Yachting Meppel Tel 
05220-54007 7 dagen open 
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Fr . T ja l k 11 20x3, 10x0,65 6-8 Sl. 
pi. 45 pk Mere, gezellig en praktisch 
ingedeeld schip ƒ 55.000,- Tel. 
02152-61593. 

Te koop For d Indus t r iemoto r 
105 pk, 1500 draaiuren 6 cil. Tel: 
010-4708671. 

Motorkruiser D o n g e m o n d 10,50 
X 335 bouwjaar 1987, grote ok. Fly-
ing Bridge, al. ramen, navigatiebeu-
gel, veel rvs, Daf 475, ƒ 127.000. 
Tel. 01621-16109. 

Tk Mo to rk ru i se r n ak staal 720 X 
265 12 pk albin Benz in goede st. 
ligpl. Amsterdam vr pr. 13.500. Tel. 
03420 14439 

Houten Mo to rboo t werfschip 
(Wolf rat) 6,50 X 2,35 g. 9 pk Yamaha 
werkmotor 4 slaapplaatsen; hy-
draulische trimflappen; teakdek. 
Vraagprijs ƒ 7500,-. Tel: 4550986. 

Flyin g Sai l D iese l 20 pk zeewa-
terkoelsysteem cpl met k.k. en 
dashbord inbouw/klaar nieuw 
ƒ 5000, - k.k. 2, 5-1 nw ƒ 850 excl 
Tel. 02207 42724 

Gevraagd: M a r a k 
05220-54007 

GSA K I/Il 

Doe ra k uw vertrouwen waard 
Pro Aqua Yachting Meppel. 

Te huur/te koop: Recr . e i lan d 
1300 m^ a.d. Westerpias ƒ 1500,-
resp. ƒ 30000,-. Tel. 02290-37740. 

Pandor a Kru ise r 10 X 3,30 X 0,80 
Ford 6 cil. 100 pk (1987) Dubb. hydr. 
best. (1988) al. ram. (1988), 
windsch (1990) huid gestraald 
1986, marif, komp + video hydr + 
log -1-3 accu's -i- rad.cass.rec. 5 
sipl. -I- achtkaj, gesl stuurh. Prijs 
ƒ 55.000 De Rijk 020-992696 

Hydr . bes tu r in g 30 tot 400 kgm 
ankeriieren Boegschr. RVS-tanks, 
verwarming en diverse artikelen. 
Scherp in prijs. Uitenweg 363 b 
Aalsmeer 02977-45247 of na 20.30 
071-891391/023-285670. 

Rubberbo ten , in alle maten, 
soorten, kleuren. Ook polyesterbo-
dems. Hypalon, 5-10 jr. garantie! 
Géén P.V.C.! Occasions, inruil, re-
paraties, expertises, consoles, 
doek, lijmen, handgrepen, ven-
tielen, eet. Yamaha, Mercury. Za-
terdags open V. 9-4. Swankro, 
Noordeindseweg 262, Berkel & Ro-
denrijs. Z.H. 01891-15708/14011/ 
FX 14394. 

Doera k weer op de HISWA! Stand 
E 280. 

Moto r fach t Staal 14 x 14 x 1.40 
m., 2 Peug. - Indenor mot. 2 x 55 pk, 
gerev. diesel, gesl. st.hut met groot 
schuifl., 2 sl.hutten waarv. 1 met 
vaste wastaf., tot. 5 slaappl., aparte 
mach.kamer, WC, voorkajuit m. d i -
nette + keukenbl. en koelk. koud/ 
warm wat., zonnedek, bijboot. Vrpr. 
ƒ 85000,-. Tax.rapp. aanw. Tel. 
070-3935584 na 18.00 uur 

Tk: Rui l - e n n i e u w e scheeps -
m o t o r e n Volvo M03B-36 pk, Vol-
vo M06B, Volvo M06A-10 pk, Vol-
vo MO25-40 pk, Mercedes 
OM636-40 pk, 4 x nieuwe Lister-
petter LPW52M-20 pk (speciale 
prijs) Tel: 02262-3088 bgg. 02261-
1415. 

Crown-k ru i se r 835 X 285 X 090 
40 pk diesel vraagpr. 35.000,- 010-
4354058 in zeer goede st. 

PTT noodmar i foon s met slede, 4 
kan. ƒ 325, -Te l . 02159-31940. 

S c a n d Bal t i c 29 motor Volvo 150 
pk boegschroef bj '87 140.000 Fl. 
Tel. 03.5688119 Belg. vanuit Ned. 
09.32.35688119. 

/Aangeboden in staat van nieuw 
Fjor d t yp e DOLF1N-90 0 1988, 
Motor Volvo-penta 200D, DKO-
prop, vele toebehoren + winterdek-
zeil. Tel. 02943-2482. 

Pol Motor t ioo t Nordsta r I 8m 
4+2 sl.pl., wc, keuken. Dieptemeter 
Anker, reddingsvesten, nieuw ca-
brioletzeil Benzmotor Volvo Penta 
130 pk z-drive goede staat 490000 
BeF. ƒ27 .000 , - Tel. 016842356 
Belg. 033117894 

Gevr. Wer fgeb . Jach t ±1 1 m. 
met 65 ak. Defecte motor of slecht 
bet. geen bezwaar. 05912-2577. 

L igp laatse n dicht bij huis. Jacht-
haven Watersport b.v. in Rotter-
dam-Blijdorp. Boxen tot 7,5 meter 
ƒ 375,- ; tot 8,5 meter ƒ 425,- ; tot 
10 m ƒ 500; tot 11 m ƒ 610 per V2 
jaar incl. btw. Helling, hogedruk-
spuit en bootshop aanwezig. Tel. 
010-4658627 Noorderkade 120 bij 
CBR. 

Supe r va n Cra f t 12.30 x 3.70 bj. 
1985 2 x Volvo 125 pk div. boeg-
schroef, autopiloot etc. Altena Ma-
rin Spoorhaven 2 Geertruidenberg. 
Tel. 01621-12714 Fax 01621-
22469 na 17.00 uur en zondag 
01858-17694. 

Botenban k 
De Nationale Botenbank is 
even simpel als goedkoop. Als 
u een boot te koop hebt, vult u 
de Botenbankbon in en stuurt 
hem naar De Nationale Bo-
tenbank, C.F. Zeiler boule-
vard 8, Bergen aan Zee. 
Het bedrag dat u gaat betalen 
is ƒ 10 per meter lengte over 
alles, mpt een minimum van 
ƒ 50 per boot en ƒ 10 per pu-
blikatie 

Afkortinge n 
Onder ROMPMAT: 
P = kunststof, \V = hout, 
S = staal, A = aluminium, 
F = ferrocement. 
Onder TOEBEHOREX: 
A-achterkajuit, B-douche/ 
bad, C-toilet, D-zwemtrap, 
E-verwarming, F-koelkast, 
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G-kookapparaat, H-2e stuur-
stand, I-boegschroef, J-
stuurautomaat, K-kooien -I-
aantal, L-wedstrijduitvoe-
ring, Ml-buitenboordmotor. 

M2-binnenboord-benzine, 
M3-binnenboord-diesel, 
M4-2 binnenboord-diesel-
motoren, N-dieptemeter, O-
marifoon, P-radiorichting-

zoeker, Q-radiocassettespe-
ler, R-radar, S-satnav, T-
trailer, U-bijboot, V-red-
dingvlot, W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log. 
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SNELLE MOTORVAART 

Door Dag Pike 

Navigeren met een snelle mo-
torboot is niet echt moeilijk. 
Het vereist een goede voorbe-
reiding en grote concentratie, 
maar als het huiswerk goed is 
gedaan moet alles vlot kun-
nen verlopen. Als je evenwel 
moet navigeren tijdens de we-
reldkampioenschappen snel-
le motorvaart op zee komt er 
een dimensie bij: de hele we-

r reld weet het als je een fout 
maakt. Je navigeert dus onder 
aanzienlijke druk. De zaak 
wordt er niet gemakkelijker 

• op als de boot die je vaart, ook 
nog de grote favoriet voor het 
winnen van de titel is. 
Fabio Buzzi uit Italië en zijn 
boot Cesa hebben het seizoen 
1988 volledig beheerst. De 
enige keer dat zij niet wonnen, 
was toen er werd geëxperi-
menteerd met veranderingen 
aan de zeer betrouwbare Sea-
tekmotoren. Met 4600 pk (in 
een 43 voet lange boot) en met 
een topsnelheid van zo'n 110 
mijl per uur is de Cesa de snel-
ste éénromper die er ooit ge-
varen heeft. Als het zo hard 
gaat, is een koersfout gauw 
gemaakt en voor iedereen te 
zien. Je werkt in wat waar-
schijnlijk de slechtst denkba-
re omstandigheden zijn en 
moet dus een beroep doen op 
al je navigatietalenten. 
Een overwinning in de wed-

' strijd Cowes-Torquay-Co-
wes, twee weken voor de kam-
pioensraces, had mij een in-
druk gegeven van wat ik kon 
verwachten. Wij legden de 
91,4 zeemijlen van Torquay 
naar Cowes af in een uur en 
zes minuten; een gemiddelde 
snelheid dus van ruim hon-
derd mijl per uur. Bij die snel-
heid zie je een boei zo'n twin-
tig seconden voor je hem 
rondt. Het zicht is slecht, met 
j e veiligheidshelm vibrerend 
in de wind en het voortduren-
de slaan en stampen van de 
boot waardoor j e ogen alle 
kanten op kijken, behalve 
vooruit. Van boeien en baan-
markeringen zieje slechts flit -
sen in de luttele seconden die 
beschikbaar zijn om alles te 
coördineren. 

. Verder zijn er de fysieke af-
straffingen. De Cesa vaart in 
het algemeen keurig recht-
door, maar zo nu en dan ge-
beurt er iets waardoor zij 

Racen om het wereldkampioenschap 

'Van de boelen zie je 
slecht s flitsen.. / 

scheef neer komt of de lucht in 
vliegt. Op zo'n moment word 
j e door elkaar geschud en 
denk je alleen aan overleven 
en niet aan navigeren. Je 
knieën knikken door het sto-
ten en hoewel de dikke bekle-
ding van de boot echte pijn 
voorkomt, ben je aan het eind 
van de wedstrijd uitgeput, ge-
beukt en gekneusd. 

Stevig vasthouden 
Bij de wereldkampioen-
schappen in Guernsey zijn de 
banen betrekkelijk klein. De 
grootste afstand tussen de 
baanmarkeringen is dertien 
mijl ; als het dan een boei be-
treft, moetje heel goed koers 
houden. Bij de voorbereiding 
van een wedstrijd is het ver-
standig goed kennis te nemen 
van de nuttige dingen die op 
een kaart kunnen staan. Bij -
zonderheden op het land ach-
ter de markering kunnen hel-
pen bij het oriënteren. Rot-
sen, torens en betonde door-
vaarten zijn goed zichtbaar 
en geven houvast. Tijdens het 
varen kun j e met j e handen 
maar één ding doen: j e stevig 
vasthouden. 

De eerste wedstrijd is tachtig 
mijl lang, in drie ronden. Wat 
mij zorgen baart is het weer. 
Bij een proefvaart de avond 

tevoren was er een vervelen-
de, onberekenbare wind-te-
gen-stroom zee, de slechtste 
omstandigheden voor een 
snelle motorboot. Op de wed-
strijddag zelf is er nog meer 
wind, ongeveer kracht 5. Er 
staat ons dus een ruwe rit te 
wachten. 
Al s gedoodverfde winnaars 
moeten wij voor de start een 
boel belangstelling van de 
pers en de televisie doorstaan, 
net in de tijd dat je je wil t con-
centreren op de laatste voor-
bereidingen. Een half uur 
voor de start verlaten wij de 
haven, uitgedost met helm en 
reddingvest. Een kort stukje 
snelle proefvaart brengt je 
dan, als alles goed gaat, wel in 
de stemming - en dan is het 
wachten op de start. 
De eerste opluchting komt als 
het startschip vertrekt. Dan 
valt er voor mij als navigator 
iets te doen: letten op de sig-

* Uitzicht vanuit de kuip. 

nalen van die boot, de eerste 
koers controleren en de boten 
van de concurrentie in de ga-
ten houden. Onderwijl regelt 
Buzzi de snelheid en stuurt 
Giorgio Villa . Het is team-
work op zijn best. Wij hebben 
al eerder samen wedstrijden 
gevaren. Wij vertrouwen el-
kaar en het samenspel is goed. 
Bij het vallen van de startvlag 
accelereren wij adembene-
mend snel van dertig naar 
bonder mijl per uur. In de ru-
we zee gebruiken wij een 
schroef met een kleinere 
spoed. Je gaat wat minder 
snel, maar kunt de boot beter 
beheersen. Wij hebben vrij 
baan, met de anderen vlak 
achter ons. De eerste marke-
ring is moeilijk te vinden in 
het lage ochtendlicht, elke 
boot in de verte ziet er uit als 
een zwarte boei en je moet ge-
loven in je kompas bij het 

De Engelsman DagPike is niet alleen medewerker van Motor-
boot, de wereld van de snelle motorvaart kent hem ook als een 
enthousiast en vakkundig navigator. In de racerij is dat, door 
de grote snelheden waarmee wordt gevaren, een vak apart. Je 
rustig richten op een herkenningspunt is er niet bij. In bij-
gaand artikel schetst Pike de belevingswereld van de naviga-
tor tijdens een grote race: de wereldkampioenschappen in 
Guernsey. 
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Eerli|k gezegd had niemand zo n 60 jaar geleden 
vefwacht dat de uitvinding van de opblaasboot zo n 
(r)evolut)e m de watersport teweeg zou brengen 
Safanes, expedities door ondoordringbare water 
wegen oversteken over oceanen, ontdekkingen van 
nooit eerder begaanbare gebieden alles blijkt 
plotseling tot de mogelijkheden te behoren 
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voorsprong uitgebreid Denk maar eens aan de 
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perfecte manoeuvreerbaarheid stabiliteit en 
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Sterker nog zo zal Zodiac nog heel lang door gaan 
Want de voorsprong garandeert ook voor de toe 
komst dat Zodiac u geen luchtkastelen zal verkopen Zodia c Nederlan d Boeierspad 21,1081 KE Amsterdam, Tel 020 427277 
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SNELLE MOTORVAART 

. kiezen van je doel. Wij voelen 
nu ook de gevolgen van de ru-
we zee. De wind hebben we in 
de rug en er is reëel gevaar dat 
wij de golven induiken. \ ' i l l a 
kijk t naar elke golf, klaar om 
te wijken, tegelijkertijd kijken 
wij uit naar de eerstvolgende 
baanmarkering. De vloot be-
gint in kiellinie te komen en 
bij de keerboei zijn alleen de 
Miur a en de SDA vlakbij. 
X'ooraan varen is lastig. Er is 

, niemand om het tempo aan te 
geven of de koers voor te va-
ren, het is eenzaam daar voor-
aan. Na de volgende boei ko-

. men wij weer in beschut wa-
ter. De eerste ronde vergt 29 
minuten voor 29 zeemijl. De 
snelheid is laag, maar goed 
gegeven de omstandigheden. 
Wij gaan weer naar het zui-
den met het onaangename 
vooruitzicht van meer ruw 
water en het zoeken naar de 
verre Desormes boei. De an-
dere boten zitten ons nog op 
de hielen en vlak voor de boei 
komt de Mui r langszij. Op 
dat moment raakt zij een gro-
te golf Dat levert het opmer-
kelijke beeld op van een 41-
voets boot die schijnbaar zo 
over de boei probeert te sprin-
gen. Het lijk t mis te gaan, dus 
wij nemen gas terug om te hel-
pen, maar boot en bemanning 
herstellen zich en de wed-
strijd gaat door. 
Aan het einde van de tweede 

' ronden hebben wij de wed-
strijd helemaal in de hand. 
We gaan sneller als de andere 
boten ons inhalen en varen 
toch zo rustig mogelijk om 
boot en bemanning te sparen. 
Het lijk t erop dat wij alleen 
nog hoeven door te varen om 
de wedstrijd te winnen. Inge-
spannen luisteren we naar 
eventuele vreemde geluiden 
van de boot en de motor die op 
moeilijkheden zouden wij -
zen. Ik kijk de helft van de tijd 
achterom om te zien wat de 
tegenstanders doen. Halver-
wege de laatste ronde lijk t het 

erop dat zij de achtervolging 
hebben opgegeven. Op zo'n 
moment kun je het ontspan-
nen gevoel krijgen dat de wed-
strijd gewonnen is. Het ge-
vaar daarvan is, dat je stom-
me fouten gaat maken. Als de 
laatste boeien in zicht komen, 
verzekeren wij ons ervan dat 
wij goed over de finishlijn 
gaan. Het doet ons plezier aan 
het einde van de ruige wed-
strijd de geblokte vlag te zien. 
In de serie van drie races is 
onze overwinning slechts een 
eerste stap op de weg naar 
succes. Toch is er champagne 
en een prijsuitreiking. 

Spanning 
De volgende morgen is het op-
staan pijnlijk . De kneuzingen 
en schrijnwonden doen zich 
voelen zodat het weinig aan-
trekkelijk is weer in de boot te 
moeten klimmen. De tweede 
wedstrijd kan ons maken of 
breken. Een goed resultaat 
bovenop onze vierhonderd 
punten van de eerste race zou 
de druk om te moeten winnen, 
kunnen wegnemen; een slech-
te plaats of uitvallen betekent 
dat de kans op de titel mini-
maal is. De spanning is dus 
groot en met nog slechtere 
weersomstandigheden dan 
de eerste dag zijn de vooruit-
zichten niet om je op te ver-
heugen. 
Bij vlagen is de wind kracht 6. 
Dat doet het wedstrijdcomité 
wijselijk besluiten dat erop de 
slecht-weerbaan zal worden 
gevaren. Deze baan ligt gro-
tendeels onder de beschutting 
van het land. Zelfs daar ech-
ter is de zee, als gevolg van de 
deining, voor snelle motorbo-
ten nogal ruw. De start wordt 
twee uur uitgesteld in de hoop 
op betere omstandigheden en 
dat biedt gelegenheid voor 
nog wat gehaast kaartwerk. 

* Tweederde deel van de be-
manning van de Cesa: rechts Fa-
bio Buzzi, de eigenaar, en naast 
hem de piloot Giorgio  Villa. 

nuttig nu van baan is veran-
derd. 
De start is een rommeltje. Eén 
boot is te vroeg weg. Zij be-
moeilijkt daarmee het zicht 
van de andere boten op het 
startschip en dus vertrekt dan 
iedereen maar. De starter laat 
ons te lang wachten, zodat wij 
gedwongen zijn in een lange 
spurt een aantal boten te pas-
seren om de leiding te hebben 
bij het eerste merkteken. Dat 
is moeilijk te vinden omdat 
het achter een boot ligt. Wij 
zien het pas als we er nog 
maar een halve mijl vandaan 
zijn. 
In het volgende, langere stuk 
hebben wij een moeilijke, 
schuin voorin komende zee, 
maar we kunnen onze voor-
sprong vergroten. Slechts één 
boot, de Trussandi, kan ons 
bijhouden en het veld wordt 
uitgerekt. Ondanks het goede 
zicht zijn de baanmarkerin-
gen door de hoge golven 
slecht te zien, zodat het inge-
spannen varen is. De korte 
trajecten in de slecht-weer-
baan laten geen moment toe 
dat je je ontspant en ook de 
kleine bochten zijn daarvoor 
een handicap. 
In de eerste twee ronden is er 
niet, zoals de eerste dag, een 
wat rustiger stuk water onder 
de wal. Het is moeilijk, sto-
tend en opgejaagd varen. In 
de derde ronde zijn onder de 
kust de omstandigheden be-
ter en kunnen wij de snelheid 
soms opvoeren tot negentig 
mijl per uur. Buzzi is volledig 
geconcentreerd, gebogen 
over de gasmanettes, uitkij -
kend naar elke golf 
Inde laatste ronde kijk ik even 
achterom om te zien of wij niet 
worden ingelopen, maar ik zie 
niets. De twee directe achter-
volgers zijn verdwenen. Het 
lijk t erop dat zij hebben opge-
geven. Wij kunnen het wat 
rustiger aan doen om de boot 
en de motoren te sparen, 
maar blijven erop gespitst de 

race goed uit te varen en niet 
toch nog te worden gepas-
seerd. We ronden de laatste 
paar boeien en zien weer de 
geblokte vlag voor ons op en 
neer gaan. We hebben op-
nieuw gewonnen en dat is een 
mooi resultaat van een moei-
lijk e wedstrijd. Wij beginnen 
er vertrouwen in te krijgen. 
Bij het binnenvaren van de 
haven is er gejuich, dat wij 
echter nauwelijks kunnen ho-
ren met onze geteisterde 
trommelvliezen. Wij realise-
ren ons, dat wij misschien de 
titel al hebben gewonnen, in 
slechts twee races. Dat is 
nooit eerder gebeurd in een ti-
telstrijd. Het blijk t dat de bo-
ten die in deze race op de 
tweede tot de zesde plaats zijn 
geëindigd andere zijn dan de 
boten die in de eerste race veel 
punten kregen. 
Berekeningen wijzen uit dat 
zelfs een overwinning in de 
derde race geen van de andere 
deelnemers nog genoeg pun-
ten kan opleveren om de titel 
te behalen. Dan doemt echter 
de vraag op hoe het zat met 
die chaotische start. Is er kans 
op een protest of op strafpun-
ten? Inderdaad, als de uitslag 
bekend wordt gemaakt, blij -
ken wij drie strafminuten te 
hebben gekregen. De invloed 
daarvan is echter niet zo 
groot, dat de wereldtitel ons 
nog kan ontgaan. 

Pij n 
Het lijk t wel erg gemakkelijk. 
Twee overwinningen en nie-
mand die ons in punten nog 
kan bereiken. De volgende 
morgen echter is aan alle bui-
len en de pijn te merken dat 
het moeilijke wedstrijden zijn 
geweest. 

Voor een navigator is voor-
aan varen nooit gemakkelijk, 
elke waarneming en bereke-
ning moet meteen goed zijn, 
of je blundert voor iedereen 
zichtbaar. Als navigator ben 
j e maar zo goed als je laatste 
correcte aanlanding. Mensen 
hebben ook de neiging j e fou-
ten te herinneren en je suces-
sen te vergeten. Hoewel de 
druk van dit soort wedstrijd-
varen een bron is van span-
ning, geeft het ook een gewel-
dige bevrediging als alles pre-
cies goed gaat, zoals in 
Guernsey. 
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KLAVE R 
YACHT PAINTING B.V. 
Postbu s 16, 8325 ZG Vollenhov e 

OFF. DEALER 

YACHT COATINGS 

LEVERANCIER VAN UITGEKIEND 

NON-PAINT ASSORTIMENT 

CONSULTANCY, INTERMEDIAIR 

APPLICATIES, OOK DEELWERKZAAM-

HEDEN B.V. PLAMUURWERK 

® 

YACHT COATINGS 

KIE S VOOR SAMENWERKIN G 

TEL. 05274-3100. TELEFAX 3921. 

ALLE S VOOR 12 & 24 VOLT 
voor  scheepvaart &  watersport 

KLEUREN TELEVISIE 
12 & 24 VOLT 

zeer laag stroomgebruik 
ook aan te sluiten op 220 volt 

TELEVISIE ANTENNES 
VERSTERKERS 

SATELLIETSCHOTELS 
voor 12 & 24 volt 

DEMONSTRATIE IN ONZE SHOWROOM 

HARINGVLIET BV 
ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 
Schiedamsedij k 76a 
(Verlengde Coolsingel, bij metrostation Leuvehaven) 
3011 EL ROTTERDAM 
010-4123577 en 4129155 H | l 
GeopendvanStot 17 30, zaterdags van 10 tot 13 uur | I 

SKANTIVHF 3000 
De multifunktionele marilbon 
voor optimale kommunikatie 

• Voorziening voori 20 kanalen h!l£UW 
• Volledig'synthesized' IJL 
• Perfekte geluidskwaliteit 
• Het zend-ontvangdeel kan gemakkelijk op elke gewenste plaats uit het 

zicht worden gemonteerd 
• Volledig te bedienen m bv druipwaterdichte handsets, die zowel aan de 

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

oproepsysteem DSC 
• PTT goedgekeurd 

l>ankhors t Taselaar 

Deze SKANTI marifoon is verkrijgbaar bij 
de Val<handel voor de Watersport. 

I ^ IMPORTEUR 

Postbus 502 
8200AMlelvstacl 
Tel 03200 74611 

Koer s o p zeker 

fj l̂ f̂ ERNAT10NAL E NAVIGATIE APPARATEN BV 

102 MOTORBOOT - maart 1991 



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

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

BERICHTE N AAN ZEEVARENDEN 
In dit nummer vermelden we geen wijagmgen 
op de hydrografische kaarten omdat in maart 
de nieuwe ediOe van deze kaarten verschijnt 

waann deze zijn verwerkt In het volgende num 
mer pubhceren we de eerste wijzigmgen op de 
meuwe ed:tie 

• BERICHTE N AAN DE SCHEEPVAART 

NOORD-HOLLAN D OVERIJSSEL 
109 Middenmeei Westfnesche Vaart/Al k 
maarsebmg Stremming/Geen bediemng 
I v m het aanbrengen van de val aan de meuwe 
brug IS de scheepvaat gestremd van 04 t/m 10 
apnl 1991 In verband hiermee is de onderdoor 
vaart beperktvan 10t/m30apnl 1991 Beide data 
zoveel langer of korter als noodzakelijk De on 
derdoorvaarthoogte is dan KP + 2 50 m 

108 Amsterdam Stremming scheepvaart 
Verlenging 
Vong scheepvaartbencht m 184/1928 d d 08 
oktober 1990 I v m werkzaamheden m de door 
vaart van de Gnmburgwal naar het Rokm t h v 
brugnr 202 zal dit vaarwater zijn gestremd t/m 
vnjdag 01 maart 1991 
106 Den Helder  Stremnungstijd V A Moor 
manhmg Wi)ziging 
De stremmmgstijd van de V A. Moormanbrug 
op vnjdag van 15 30 uur tot 16 15 utiris gewijzigd 
m een stremming van 15 45 uur tot 16 30 uur 

120 Amstel Drechtkanaal Stremming 
IV m roeiwedstnjden is er een stremmmg op 
zondag 24 maart 1991 van 
a 09 15 uur tot 12 00 uur hissen Oudekerk a/d 
Amstel en de Utrechtsebrug te Amsterdam 
b 12 00 uur tot 18 30 uur tussen Oudekerk a/d 
Amstel en de kom bi] het Amstelhotel te Am 
sterdam 

ZUID-HOLLAN D 
42 Giessen Wijzigin g bedienmgstijden Pen 
lenslms 
De bedienmgstijden van de Peulensluis te Ne 
der Hardinxveld bij km O 1 zijn gewijzigd en als 
volgt vastgesteld 
16 okt tot 15 apnl 
mat/mvnj 08 00 12 00 13 00 17 00 
za 0900 1100 1500 1700 
alleen op telefonische verzoek vnjdag voor 
17 00 uur 
zo/fstd geen bediemng 
15 apnl tot 16 okt 
mat/mza 08 00 12 00 13 00 18 00 
zo/fstd 17 00 18 00 op proef voor 1 jaar 
In de Paasvakantie en herfstvakantie bedienmg 
als m de penode 15 apnl tot 16 oktober 

49 Kanaal Zntphen Enschede Wijzigin g Be 
dieningsti}den 
De bedienmgstijden van de sluizen Eefde en 
Delden zijn gewijzigd en als volgt vastgesteld 
mat/mvr 06 00 22 00 uur 
za 06 00 20 00 uur 
zo/fstd 08 00 18 00 uur 
Indien een feestdag op een werkdag valt dan 
bediemng 
0830 1130uur 1600 1830uur 
Hemelvaartsdag als op werkdagen, eerste 
Kerstdag geen bedienmg 

ZEELAN D 
60 Oosterschelde/Tholense Gat Wijzigin g 
bedieningstijden Bergsediepslms 
Mei mgang van 01 februan 1991 worden de be 
dienmgstijden van de Bergsediepslms gewij 
zigd en als volgt vastgesteld 
01 oktober tot 01 mei 
dagebjks van 08 00 tot 18 00 uur 
01 mei tot 01 oktober 
dagebjks van 07 00 tot 21 00 uur 

LIMBUR G 
46 Maas Stremmmg sluis te Roermond 
I  v m het overbrengen van de bedienmg van 
sluis Roermond naar de centrale bedienmg van 
het sluizencomplex te Heel zal het scheepvaart 
verkeer door slms Roermond tot vnjdag 15 
maart 1991 te 18 00 uur geheel zijn gestremd 
De stremmmg zal ter plaatse door teken A 1 van 
bijlage 7 van het BPR zijn aangegeven 

DUITSLAN D 
69 Dortmund Emskanaal Wijzigin g bedie 
ningstijden 
Vanaf 01 februan 1991 gelden m het kanaalpand 
Hennchenburg/Waltrop de volgende bedie 
nmgstijden 
Op werkdagen Sacramentsdag en AUerheili 
gen voor zover niet anders bepaald van 05 00 uur 
tot 21 00 uur 

Op de zaterdagen voor Pasen en Pinksteren 
evenals 24 en 31 december voor zover deze 
werkdagen zijn van 05 00 uur tot 13 00 uur 
Op zondagen en de gebruikelijke feestdagen 
van 05 00 uur tot 13 00 uur 

70 Dortmund E emskanaal 
Werkzaamheden/regeling scheepvaartver 
keer 
IV m werkzaamheden zijn van km 3 00 tot km 
6 90 waarschuwmgsposten mgencht Vanaf 01 
februan 1991 ajn de posten bemand van maan 
dag tot en met zaterdag van 05 00uurtot21 OOuur 
en zondags van 05 00 tot 13 00 uur 
Buiten deze njden wordt de scheepvaart als 
volgt geregeld 
1 De opvaart is van ma t/m za van 21 00 uur tot 
23 00 uur en op zondag van 13 00 uur tot 15 OOuur 
vnjgegeven 
Van 23 00 uur tot 05 00 uur en op zondag vanaf 
15 00 uur is het voornoemde traject voor alle op 
vaart gestremd 
De stremmmg wordt bij km 6 90 met een rood 
bcht aangegeven 
2 De afvaart is van ma t/m za van 21 00 uur tot 
24 00 uur en op zondag van 13 00 uur tot 16 00 uur 
gestremd Van 24 00 uur tot 05 00 uur en op zon 
dag vanaf 16 00 uur is de afvaart vnjgegeven 
De stremmmg wordt bij km 3 00 met een rood 
hcht aangegeven 

63 Dortmund Eemskanaal Stremming 
IV m het plaatsen van een brugoverspannmg 
van de Gelmer Brucke nr 91 N is er een strem 
imng nabij km 77 865 op zondag 24 februan 1991 
van 07 00 uur tot vermoedebjk 18 00 uur 
De stremmmg is met het teken A 1 aangegeven 

57 Dortmund Emskanaal Werkzaamheden/ 
oponthoud scheepvaart 
IV m werkzaamheden tussen km 78 706 en km 
84 000 wordt de linker en rechter vaarweghelft 
afwisselend gestremd tot voorlopig 30 apnl 
1991 
Ter plaatse is een kabel gespaimen op 4 50 m 
hoogte 

De doorvaarthoogte is aangegeven door teken 
0 2 
Het werkgebied is aangegeven door de tekens 
B8 A.4 A.9 C2 E 11 enbi jdebmgA. 10 Oplo-
pen en ontmoeten is verboden 

128 Rhein HemekanaaL Scheepvaartrege-
lin g 
Na het gehjk maken van de watermveaus m de 
panden Wanne-Eickel en Heme West wordt 
vermoedebjk vanaf zondag 24 februan 1991 het 
scheepvaartverkeer (zonder schutten) door de 
noordkolk van de sluis Heme West geleid 
Er geldt een ontmoetmgs en oploopverbod van 
km 35 2 (voormabge benedensluis Heme West) 
tot km 37 O (benedensluis Heme Ost) 
Het passeren van de werkzaamheden is als volgt 
geregeld 
OpvaarT 
D mv bchten rood en groen bij km 35 2 imddels 
waarschuwmgsposten 
De scheepvaart dient vanaf km 34 5 manfoonka 
naai 20 m te schakelen 
Afvaart 
Dor de sluis Heme Ost 
De vaarsnelheid van 8 km nabij de werkzaamhe-
den mag met worden overschreden 

127 Rhem Hemekanaal Stremmmg 
IV m de meuwbouw van de Zuidsluis te Wanne 
Eickel IS de Noordsluis tot vermoedebjk 30 jimi 
1991 voor de scheepvaart gestremd Tijdens de 
stremmmg wordt het scheepsvaartverkeer door 
de Zuidsluis geschut Na beemdigmg van de 
werkzaamheden aan de Noordsluis wordt de 
Zmdsluis gestremd 

DUITSLAND / 
FRANKRIJ K 
114 Rtjn/Gran d Canal d'Alsace/Gekanali-
seerde Rijn Stremmingen m 1991 
In 1991 zullen de navolgende sluizen tijdens on 
derstaande penoden voor de scheepvaart zijn 
gestremd 

Augst 
- Buffelden 
- Ottmarsheim 
- Fessenhemi 
- Vogelgmn 

Marckolsheim 

- Rhinau 

Gerstheun 
Strasbourg 
Iffezheim 

emge 
kleine 
kleme 
kleine 
kleme 
grote 
kleme 
grote 
kleme 
kleme 
kleine 
rechter 

01 okt 
08 apnl 
08 apnl 
08aprü 
08 apnl 
02 apnl 
18 maart 
02 apnl 
18 maart 
02 apnl 
18 maart 
02 apnl 

07 00 uur tot 30 sept 199i 
07 00 uur tot 13 apnl 
07 00 uur tot 13 apnl 
07 00 uur tot 19 aprü 
07 00 uur tot 19 apnl 
07 00 uur tot 20 apnl 
07 00 uur tot 23 maart 
07 00 uur tot 20 apnl 
07 00 uur tot 23 maart 
07 00 uur tot 20 apnl 
07 00 uur tot 23 maart 
07 00 uur tot 26 apnl 

18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
18 00 uur 
16 00 uur 

Spectru m 1600-1700-1900 Oerdegelij k en Hoofddeale r van Mercur v B.B. Motaren . 
mooi vervaardigd e sportvisbote n van Van Zeis t Waterspor t B.V. Voorwe g 161. 

aluminiu m (3.60 - 6.00 .m. | Zoetermee r Tel. 079-517018 fax 079-521675 
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Koelin g v\^aa r u oo k g a a t 
o f s t aa t . . . Welke aansluitbron |e ook mist, Sibir 
koelt als de beste Op gas petroleum of elektriciteiti Een veelgevraagd 
topmerk. Met minimale buitenafmetingen en maximale binnenruimte. 
Volkomen geruisloos door uniek absorptiesysteem Dus geschikt voor 
plaatsing m leefruimten Door ontbreken van kompressiemotor géén 
sliitage en zeer lange levensduur 
NU ZELFS EEN VRIESKIST IN HET 
NIEUWE PROGRAMMA ! 
De beroeps en pleziervaort kiest voor Sibir. 
MOOI om te zien, op en top betrouwbaar en 
zo stil als een veertie 
VRAA G UITGEBREIDE FOLDER MET 
LEVERINGSPROGRAMMA . 

SIBIR 
CROON 

elektrotechnek 

SCHIEMOND 2 2 , 3 0 2 4 EE ROTTERDAM. TEL. 010-4761144 

eerste klas vaareigenschappen evt. ook te leveren 

in 10.50 m met of zonder A.K. 

G;^h.tx.uw Oedsma-we. 4A 9001 ZJ Grouw 

koen & van der werf Telefoon 05662-2410 
Bouw van Grouwster vletten / Scheepsbetimmeringen / Onderhoud schilden«erk 

DIT JAAR  NAAR ZEE? 
Zeekaarten Nautische boeken 

CASSENS & PLATH 
Kompassen Sextanten 

DATEMA 
Scheepsklokken - Barometers 

KADEMATIC 
Automatische Reddingsvesten 

COMET 
Signaalpistool Noodsignalen 

V O O R EEN VEIL IG E NAVIGATI E 

DATEMA DELFZIJL b.v. 
DELFZIJL Oude Schans 11 
ROTTERDAM Veerheven 10 

Tel 05960-13810 
Tel 010 4366188 

HISWASTANDNR . Z-112 

Li R G G Ö L BOQTS 

I 

/ VAUNTI170 VAIANTIWO CLOSED BOW t,\ VAUNTI200 CUDDY CABIN 

¥AIANTI  220 CUDDY V VAIANTI225SC . , 

COMMODORE 205 
^ t v \ i v."/ , ' ^ ^  N > . > : ys^ry-i'i^'^' 7S\'/ .""̂  

COMMODORE 290 COMMODORE 320 
^1 • x- >.y^^::i>'^^:,i~i  • ^>!>^ii ^/ -^> ' - \ r > 

Importeur voor Nederland 

ËUiOiOxOT r JAN BARENS BV 
Beatrijsstraat 73,3021 RC Rotterdam 
Tel. 010-4773866. Fax 010-4760862. 

Li R e i G A L SHOWROOM 
Rochus MeeuwJsznweg 4,3231 CM Brielle. 
Tel. 01810-16085. 
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HISWASTANDNR. W-167 

I DEAl£RUJS T NEDERLAND: 

I AALSMEER Bolle Verweij 
I Scheepsmotoren, Uiterweg 294-
1296. tel 02977-24949 • ALEM 
I Jachthaven De Maas, Jan Klinge 
Ivreg! tel 04182-1524 
I AMSTERDAM Fa Bierenbroods-
I pot, Vierwmdenstraat 10, tel 
1020-245099. Werf Zoutkeetgracht 1 

ARNEMUIDEN Waterspcrt-
I bedrijf "De Arne' Jachthaven 
I Oranjeplaat Muidenweg 2. tel 

01182-1419-BRESKENS 
I Standvast Breskens B V, 
I Middenhavendam3, tel 01172-
|1797-BREUKEL£ N Jachtwerf 
I A B Wiegmans Sc'ieendijkB. tel 
103482-61574-DEVENTER 
I Dieselservice. Noordzeestraat 
123004. tel 05700-35143 
IDRIMMELEN Bootseivice De 
I Waterman Havenkade 23. tel 
101626-3982/5899-ENKHUIZEN 1 
I Klerk Yachtservice B V Viakwater | 

3, tel 02280-13830 
GIETHOORN Jachtwerf 

I Elzenaar, Vosjacht 9, tel 05216-
1496-HAARLE M Klomp 

I Scheepstechniek, Zuidschalk-
I wijkenA/eg 33, tel 023-338524 
I DEN HELDER KiljanBV 
I van Galenstraat 7, tel 02230-
112923 HOOGEZAND Markon 
I Scheepsbouw B V Industrieweg 
] 19. tel 05980-92527 - DE KAAG 
I Van der Wansem Service Center, 
I Huigsloterdijk 400, tel 02524-

5830/4264 - KAMPEN Aalderink | 
I Motoren. VloedddijkA tel 
105202-13331 KORTENHOEF 
I De Nieuwe Zuwe B V, Zuwe 20, 
Ite l 035-61224-LATHUM 
I Jachthaven 't Eiland .De Muggen-1 
I waard 16. tel 08336-1620/1644 
I LELYSTAD Scheepsmotoren-
I serv Bert Droog Houtribhaven 10,1 
Itel 03200-61511-LEMMER 
I Jachtwerf Maronier. Vuurtoren-
I weg 16. tel 05146-3300 
IMEDEMBLI K Vlaanderen 
I Watersport Service, Pekelharing-
I haven 48,Zeldenrust 6,tel 02274-
14545 MONNICKENDAM 
I Jachtservice De Waterman" 
lGalgeriet41.tel 02995-2385 
I NAARDEN JachtserviceNaarden | 
I Ondenwal 8. tel 02159-42476/ 
141943-NIEUWKOOP Botenser-| 
Iv iceM Tatje.Zuideinde 170.tel 
101725-71670-NUKERK Lang-
I man Motoren Westkadijk 7-8. tel 

03494-51267-ROERMOND 
I Helena werf. St Jacobskade 13. 
Ite l 04750-17093 - ROHERDAM j 
I Jachtwerf Oceaan. Kralingse 
|Plaslaanl49.tel 010-4520341 

SCHARENDIJK E Padmos BV 
I Hogeboomseweg 3 tel 01117-
11213 SNEEK Abma'sJacht-
I werf De Domp B V Groenedijk 
129a, tel 05150-19065 
• U ITGEEST Jachthaven 

IZaadnoordijkBV Lagendijk 7, 
I tel 02513-19008-WEESP 
I Shipshape, Nijverheidslaan 18, 
I tel 02940-10424-WORKUM 
I Jachtwerf "De Slinke" Kaeidijk 
114c, tel 05151-1993-WYCHEN/I 
iNIFTRIKMac h Fabr SJacht-
Iwerf Barren, Ind terr L Waarde 
126,tel 08894-12900 
I ZWARTSLUIS Dieselcentrum 
I Zwartsluis Zomerdijk 84, tel 

05208-66869 

DEAURUJS T BELGIË: 

I ANTWERPEN NIC cv-
IjachthavenThonetlaan 131.tel 
103-2190895 BLANKENBERG E 
lAgemex Marine Haven tel 050-
1414938-KINROOI-OPHOVEN 
I Jachtservice Het Anker 
I Jachthaven De Spanjaard, tel 
1011-568167 -NIEUWPOORT 
I Werkplaats vande Weghe. 
I Valkestraat 13. tel 058-235422 

Yanmar4W-DÏÏ(170pkl20kn. 

Yanmargeeftereen 
nieuwe  dimensie  aan! 

ir twee jaar garantie 
^^ * milieu-vriendelijk 
^ • krachtig 

^ brandstofbesparend 

* betrouwbaar 
^ lange levensduur 
ir trillingsvrij 

• leverbaar als saildrive:7-25 kW (9-34 pk) 
* of met keerkoppeling tot 125 kW (170 pk) 

ir ook als 3 cylinder viertakt buiten-
^^^^_ boordmotor: 20, of 26 kW 

p ^ ^ g ^  (27, of 36 pk) 
Be/ of schrijf voor meer informatie of dealerlijst naar: 

NEDALO BV 

. ^ _ 

Industrieweg 4, 1422 AJ Uithoorn, 
Telefoon 02975^63851, Fax 02975-65440, Telex 18571. 

Bon voo r meer informati e Ik wil graag documentatie ontvangen over Yonmor scheepsdieseis. 

Naam: 

Straat : _ 

Postcode: 

Plaats: — 

Telefoon: 

Zeiljachf/Motorjaclit* 

Ligploats: 

Gewicht: 

Lengte (loa): 

Soildrive/Keerkoppellng* 

'Doorhalen wat niet van 
toepassing is. 

Gewenst vermogen:-

Bon opsturen in een 

m ongefrankeerde envelop noor. 

Nedol o bv . Antwoordnumme r 

— 21 ,1420 VB Uitlioom . 1 
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Voor eik schip -
ongeactit het formaat-

is er "De Watersport-
polis®' van Diligentia. 
Al een halve eeuw 
een voorbeeld voor 

vele polissen. Met voor u daarnaast 
ervaren inspekfeurs, die zelf aktief de 
watersport beoefenen. 
En nu bovendien met 
extra zekerheden zon-
der premieverhoging 
die 'De Watersportpolis®' 
nog aantrekkelijker 
maken. 

Diligentia: voor elke maat een polis op maat •  

De nieuwe extra zekerheden van Diligentia: 

* extra aantrekkelijke no-claim 
regeling met behoud van deel 
van no-claim bonus na schade 

* extra hoge W.A.-dekking van 
f 1.500.000,-

* extra persoonlijke ongevallen-
dekking tot f 25.000,-

• k extra hoge vergoeding van 
f2.500,- voor een vervangend 
vakantieverblijf 

ie extra hoge repatriêringskosten tot 
f 5.000,- ais de schipper ziek wordt 

Ut extra terugreiskosten-vergoeding 
van f2.500,- als uw schip ernstige 
schade heeft geleden 

tiet zal u duidelijk zijn, voor élke 
plezierschipper is er maar één 
plezierige polis: 'De Watersportpolis®'. 
Vraag direkt de uitgebreide infor-
matie aan. 

De Watersportpolis" : voor alle maten 
. . . is er eén Diligentia. 

^ ^ . 

DeWbtersporlpoli s 

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

HISWA STANDNR. E-238 



KEMPALA MOTORJACHTEN 

ONZE JACHTEN PASSEN 
ZEKER BIJ UW WENSEN. 

Kempers b v bouwt al tientallen jaren motorjachten naar de specifieke wensen van haar 
cliënten Uitgaand van de bestaande succesvolle concepten varen al duizenden watersporters 
naar volle tevredenheid met een Kempala of ander exclusief jacht Stalen en aluminium 
schepen, waarbij de eigenaar profiteert van de jarenlange 
reputatie van de werf en de ervaring van vele voorgangers 
Alle details bepalen de cliënten van de werf, al dan met in 
overleg met ontwerpers, bouwers en andere adviseurs 
Neem contact op met ons voor documentatie, 
of maak een afspraak voor een proefvaart, of cnhaanc an 'n^nhtmtarf /:•  
vrijblijvend gesprek SCHGepS- enjaCmWtirT ^ 

Hoorn 298.2404 HL Alphen a/d Rijn, Telefoon 01720-31301, Fax 02977-43279. 

jampers  bv 

Yamaha zorgt voor een stroomversnelling 
dj de generatoren 

De ontwikkelmg van de generatoren heeft de laatste jaren niet stil gestaan 
Aanvankelijk was men al tevreden, als men ergens stroom vandaan kon 

Ê^toveren Pas m een veel later stadium ging men eisen stellen aan het geluids YAMAHA 
GENERATOREN 

EF 600/1000 J 
niveau, het brandstofgebruik, onderhoud, 
levensduur en betrouwbaarheid 
En tegenwoordig 7i)n daar - gelukkig - de 
miheu-eisen bijgekomen 
Yamaha voldoet aan de strengste normen 
op al de/e punten 
Sterker nog alle 15 types zijn (op hun 
gebied) overduidelijk koplopers 
Leverbaar van 500 tot 5400 Watt n 

YAMAHA MOTOR NEDERLAND B V 
Postbus 109 1420 AC Uithoorn 

HISWA STANDNR. W-143/144 

Meer informatie ? 

Vul nevenstaandt bon in 
LH u krijgt kleurmdiK-U 
mentahe alb^mtde htt 
dichtstbijzijnde dealt r 

adres toegestuurd 

Ja, ik wil graag meer weten ov er 

_l Yamaha generatoren 

Naam 

CD 

Adres — 

Postcode 

Plaats 
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SUPER ELEGANT KRUISERS 

afm 13 25 X 3 95 m rondspant waaiersteve n 

Klass e voo r minde r geld... . 
Betimmeringen van geselecteerde houtsoorten 
o a leak mationie etc tot in tiet kleinste detail verzorgd 
Ook voor afbouw van uw casco of verbouw/renovatie van uw oude scfiip 

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

TE ZIEN IN AANBOU W ± 12 00x3 5 0 m v a 

Hef adres voor jactttbetimm 
schilderwerk afbouw casco s etc 

f 235.000, Ü -

(Z> e 

Publiciteitsburea u 

"LEEUWENBERGH " b.v. 

SASSENHEIM 
Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIM 

Voor al uw advertenties 
in -MOTORBOOT" 
eventueel ook voor 
opmaak en lay-out. 

Vragen naar 
Frank van CiilK 

TEL. 02522 - 19023 | 

® 

@ 

v ^ 

EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAART ^ 

SCHEEPSRAME N EN 
WINDSCHERMEN 

KWALITEIT - SERVICE - GARANTIE 
Vraag vrijblijvend informatie 

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

© 

^ 
© <© 

©^ 

Omvormers 
12-24 naar 220 volt 
Scheepsacculaders 
Diodescheidmgs blokken 

- Spanningsdelers 
24-12 Volt 

• Dc-Dc omvormers 
• Combi-omvormeracculaders 

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

^^^K!^^^ 
^ 

Jachtwerf Goorden 
JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGE N 
Industrieterrein Dintelmond 
Markweg zuid 1-4 Postbus 76 
4794 SN Fijnaart 4670 AB Dinteloord 
Tel 01672-4342 Fax 01672 2977 

Verkoo p Uw Jach t van 13 t/m 21 Apri l '91 
IN MUIDEN, HOLLAND S WATERSPORTHART 

AAN HET IJSSELMEER. 
VOOR NADERE INFORMATIE: 02942-1264 

SELECT m c ms 
H O W • ^ ^ 

MUIDER JACHTEN BOULEVARD JAARLIJKS MEER DAN 15 000 BEZOEKERS ' « " ^ ^ 

Scheep s Uitrustin g Nederlan d BV IMPORT EXPORT 
WIJ LEVEREN OP MAAT Roestvrijstaal en aluminium PLAAT - BUIS - STAFMATERIAAL 

Komplete zeerelingen - roerbeslagen - schieepsramen -
maststrijkinrictiting - dekbeslag - water- en brandstoftanks 

Wij maken ieder ontwerp volgens tekening of schiets. ONZE ERVARING STAAT TOT UW DIENST. 
Schaafstraat 23-25,1021 KD Amsterdam-N. - Tel.: 020- 36 96 94 Telfax 020- 3412 62 - R.v.s. en Alum, verw. industrie 

INTERNATIONAA L 
BOOT TRANSPORT 
• Jarenlange ervaring doorgetieel 

Europa 
• Speciale opleggers, ook 

combinatie 
• Zelf laad- en lossysteem voor bv 

winterstalling bij u ttiuis 
(Motorjachten) 

Vraag vrijbli/vend prijsopgaaf 

jfeBOL T B.V. 
I Qf e Internationaa l Speciaa l Transpor t 

' Buitenstvallaat 15 9204 WX Drachten 
Telefoon 05120 14845b gg 30845 
Telefax 05120-22063 
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Kwatiteit  voor  individualisten 

Type. 11.00 m. Gillissenvlet open kuip 

GILLISSENVLETTE N en MOLENMAKE R & MANTEL-
KOTTERS, beide waardevaste investeringen in degelijkhieid 
en kwaliteit. Op de markt gebractit door de PRINS VAN 
ORANJE VAN 1870, reeds 15 jaar het adres voor 
kwaliteitsjachten. De Gillissenvletten en 
Molenmaker & Mantelkotters, welke zich 
onderscheiden door de degelijke bouw 
en oogstrelende ambachtelijke 

Type: Molenmaker & Mantel 11.50 m. motorsailer 

afwerking, zijn opvallende verschijningen op het water en 
aangepast aan uw individuele wensen. De Gillissenvletten zijn 
leverbaar in de type's, 9.70 - 10.30 - 11.00 - 12.00 m, 

vanaf 11.00 m met dubbele stuurstand mogelijk. 
De Molenmaker & Mantelkotter is vanaf 11.50 m 

leverbaar in spitsgat- of spiegeluitvoering en 
als motorsailer Gaarne bespreken wij met u 

de mogelijkheden. 

^x::> e j^tiris  van (^tana& van ISJO 
De Prins van Oranj e van 1870 Koaldij k 10 8621 CN Heeg Tel.: 05154-2327 Fax:05154-3311 ma. t/m za. geopend . 

Afmeren 
aan eigen wal 
inLem 
Nog dit seizoen kunt u 
afmeren aan, wonen In en 
recreëren rond uw bungalow 
aan "Het Brekkense Wiel". 

Uw bungalow op eigen grond 
met parking voor de deur en 
aanlegplaats aan eigen tuin 
in één van Nederlands mooiste 
en meest veelzijdige marina-
projekten op de rand van 
IJsselmeeren Friesland: 
watersportcentrum Lemmer. 

Kwalitei t en nivea u 

f royale hal met toilet 
' zonnige woonkamer ± 56 m^ 

aansluiting voor open haard 
komplete keuken 
schuifpui naar terras 
royale berging 
zonnige tuin 
badkamer met ligbad 

3, 2 of 3 slaapkamers 

Informati e en advies : 
Tiekstra, Kooman & Partners 
HJK Project Makelaardij 

Kantoo r Den Haag 
Seinpoststraat 7 
2586 GZ Den Haag 
telefoon 070-3502000* 
fax 070-3512743 
Kantoo r Lemmer / 
modelwonin g 
Het Brekkense Wiel 2 
8531 RS Lemmer 
telefoon 05146-4546/3667 
fax 05146-5752 

Openingstijde n modelwonin g 
ma. t/m do. 
12.00-17.00 uur 
vrij. t/m zo. 
0.00-18.00 uur 

Prim a central e voorzieninge n 
"Het Brekkense Wiel" kent nu al een aantal 
eersteklas voorzieningen en diensten zoals 
onderhoud en toezicht, wasserette, winkel, 
restaurant, tennisbanen, fiets- en boot-
verhuur en scheepsreparatie. 
In de komende tijd wordt dit pakket nog 
aanzienlijk uitgebreid. 

Koopprijzen vanaf f 195.500,- vrij op naam, 
financiering tot 90% mogelijk. 
Interessante verhuur-mogelijkheden via het 
verhuurmanagement. 
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MASTER-NIDELV 1991 

Lefiyïe r,k Duegspnet 850 cm 
Totaallengte 
inki zwemplatform 920 cm 
Romplengte 810 cm 
Breedte 315 cm 
Diepgang pim 70 cm 
Gewicht pIm 3000 kg 
Motor 135-200 PK 
Twinmotor2x85PK 
Snelheid 20 - 25 knopen 
Brandstoftank pIm 300 liter 
Watertank pIm 160 liter 
Drinkwatertank pim 160 liter 
Ontwerp Jan B]erke/Helga Duus 

Lengte inkI boegspnet 820 cm 
Totaallengte 
ink! zwemplatform 880 cm 
Romplengte 770 cm 
Breeaie270cm 
Diepgang pIm 70 om 
Gewicht pim 1900 kg 
Motor 60 -150 PK 
Snelheid pIm 14-21 knopen 
Brandstoftank pIm 110 liter 
Watertank pim 110 liter 
Dnnkwatertank pIm 110 liter 
Ontwerp Jan Bjerke/Helga Duus 

Bel voor meer informatie naar 
Huib Jonker tel 035-6 12 24 
Zuwe 20 - Kortenhoef (bij Loosdrecht) 

Jachthave n 
-de nïeuwe zuwe-

HISWA STANDNR. S-9 

In de periode van 1 september 1988 tot 
29 juli 1989 is een aantal overtredingen in-
zake het verkeer op het water niet strafbaar 
geweest. Oorzaak hiervan was een onvolko-
menheid bij een wijziging van de Scheep-
vaartverkeerswetgeving. Daarom zullen de-
genen die in verband met een overtreding 
van deze voorschriften tussen 1 september 
1988 tot 29 juli 1989 een transactiebedrag 
aan de Rijkspolitie te water of de officier van 
justitie hebben voldaan, in principe in aan-
merking komen voor terugbetaling van dit 
bedrag. 

Een verzoek tot terugbetaling kan worden 
gericht aan: 

De Minister van Justitie, 
Hoofdafd. Staats- en Strafrecht 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
onder vermelding van 
"Scheepvaartverkeerswet''. 

In het verzoek dient te worden vermeld 
wie de overtreding heeft begaan en op wel-
ke datum en welke plaats deze heeft plaats-
gevonden. Zo mogelijk dient meegezonden 
te worden: 
1. een copie van het transactie- of schik-
kingsvoorstel (gehecht aan de door betrok-
kene ontvangen acceptgiro) en 
2. een copie van het rekeningoverzicht 
waarop de afschrijving van het transactie-
bedrag van de bank- of girorekening is ver-
meld. 

Betrokkenen wordt verzocht het ver-
zoek tot terugbetaling in te zenden binnen 
zes weken na verschijningsdatum van deze 
advertentie. De behandeling van het ver-
zoek kan enige tijd duren. 

Tenslotte wordt er nogmaals op gewe-
zen dat het slechts gaat om overtredingen 
van rijksregelingen op basis van de Scheep-
vaartverkeerswet (dus niet bijvoorbeeld 
overtredingen van provinciale of gemeente-
lijke verordeningen) die gepleegd zijn in de 
periode van 1 september 1988 tot 29 juli 
1989. 

MINISTERIE 
VAN JUSTITIE 
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HISWA STANDNR. E-259 

Permanente  Bootshow 
Revo Marin a 
Trade Center 
Het Trade Center is een 
concentrati e van bedrijve n 
op het gebie d van de water -
sport , gelege n op een uniek e 
lokatie . 
In dit Trade Center vind t U 
ondermeer : 
* Jach t importeur s 
* Jachtmakelaar s 
* Verhuurbedrij f van 

zeiljachte n 
* Scheepselectronic a 
* Verzekerin g en financierin g 
* Exclusiev e boutiqu e in bad 

en vrijetijdskledin g 
* Restauran t 

25 Bedrijve n onder één kap 
met meer dan 100 scheepstypes , 
in een permanent e bootshow . 

r -
ZEIL-EN MOTORJACHTEN • FINANCIEN 

BALTIC YACHTS BENELUX 
Baltic Yachts 
'03200 79879 

i VAN DEN BOSCH YACHTING 
i Bavaria zeiljachten 

• 03200 79888 fax 60801 

DEKO YACHTING 
Catalina en Morgan 
• 03200 79877 fax 60946 

TOP YACHTS Dynamic 
Scanmar Omega Scanneren 
Agoni Bonita 
• 03200 79867 
FINSAIL 
Island Packet Yachts 
Hunter Legend 
• 03200 79878 

BRUNS YACHTS 
Hans Christian en Christina 
• 03200 79866 

X YACHTS HOLLAND 
X Yachts 20 51 ft 
"035 213678 

CATAMARAN S 

KORAAL CATAMARANS 
Franse kajuit catamarans 
van 10 tot 16 meter 
• 03200 79874 

HILHORST YACHTING B V 
Westbanks en Fantail 50 
• 03200 79870 
NYBO MARINE 
Taswell Mason zeilj 36 ft 56 ft 
Hi starmotorj 42 ft 70 ft 
• 03200 79858 
GRAND SOLEIL BENELUX 
Grand Soleil en Banner|z) 
Hudson & Riccilm) 
• 03200 79868 
DOMINATOR HOLLAND BV 
Dominator34tot59voet 
• 03200 79880 fax 46439 

MAKELAARDI J 

SCHEPENKRING NEDERLAND 
Samenwerkingsverband van 
Jachtmakelaars 
• 03200 79856 fax 60683 
CEES SIER YACHTING 
Ancasta brokerage 
Internationale jachtmakelaar 
• 03200 79854 fax 60268 

SUYDERSEE 
Financiering verzekering en hypotheken 
• 03200 79898 

SCHEEPSELEKTRONICA 

INTERMEDIAIR VERKOOPBURO 
Scheepstelecommunicatie/autotelefoon 
Hifi/audioapparatuur voor schepen 
• 03200 79873 

MULLER ELEKTRONICA 
Inbouw en reparatie van 
scheepselektronica 
• 03200 79834 

JACHTHAVEN 

FLEVO MARINA 
Jachthaven service werkplaats super 
markt watersportwinkel wasserette 
sauna etc 
• 03200 79800 fax 46439 

FLEVO CHARTER POOL 
Verhuur van zeiljachten en catamarans 
"03200 79855 

RESTAURANT 

RESTAURANT FLEVO MARINA 
Visspecialiteitenrestaurant 
• 03200 32903 

KLEDINGBOETIEK 

COOL WATER 
Exclusieve vrijetijdskleding 
• 03200 79826 

FleVO M a r i n a T r a d e C e n t e r • Jsselmeerdiik 2. Lelystad. lelefoon (03200) 79811 

C SERIEl 

Serte 1 is om diverse redenen eén van Zodiacs 
opprodukten Aan afie details is te zien, dat aan de 
ontwikkeling van deze populaire opblaasboot 
tientallen jaren research en ervaring ten grondslag 
liggen Ook prijstechmsch gesproken is de Serie 1 
een buitenbeentie, want voor veiligheid en comfort 
betaal |e bij andere merken vaak aanzienlijk meer 
Logisch, als je bedenkt, dat producent Zodiac door 
zijn enorme aantallen, efficient en betrouwbaar kan 
werken De kwaliteitscontrole en de garantie 
maakten van dit merk een eenling Fijn ook om te 
weten, dat de service ook in andere landen 
gegarandeerd wordt Want, wie een Serie 1 koopt, 
zal naar alle waarschijnlijkheid zijn vaarmogelijk-
heden wtllen uitbreiden tot ver buiten onze grenzen 
Vraag snel foldermatenaal en een dealerlijst aan bij 
importeur Zodiac Nederland bv 
Onze dealers tonen u maar wat graag de vele 
voordelen, die Serie 1 nog meer te bieden heeft 

Zodiac Nederland , Boeierspad 21,1081 KE Amsterdam, Tel 020-427277 

OOG VOOR PRESTATIE 
HISWA STANDNR. N-608 
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HISWA STANDNR. E-253 

WATERSKI-CENWUM VAN 

HISWA STANDNR. W-168 
" % , O. <k 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW ^x>^q)  ' ^ 

KMV boats I 
Jachthaven de E V E N A A R 
Scheendij k 23, Breukele n - Tel . 03462-63163 

'^z. ''^O. KMV 605CC "Pro Serie" 
6.05 X 2.47 m. ^^H/^ 
Geschikt voor 2 outboard motoren ^^ 
Ook leverbaar met inboard motor 
Slaapgelegenheid voor 2 personen 

»» De ideale  zeevisboot" 

Bou w zelf uw schi p ! 
En Centraalstaa l wijs t u de weg 
naar een behoude n vaar t 

Leer ook het gevoe l van triom f kennen op 
het momen t waarop u voor het eerst de 
haven uitvaar t met uw zelfgebouwd e schi p 

^ ^ ^ ^ H 

^^ H ^^ 1 
vancleStadt3 4 
vandeStadt W 

«a/l de Sla* 34 StadBm e 3ff 
CestaSTO 
Barka s 900MK 
Bariia s 1000MK 

knikspant (staal/aluminium) 
Carribean/Norman knikspant 
(staal/aluminium) 
Samoa rondspant 
(staaiyaluminium) 
knikspant (staal) 
knikspant (staal) 
knikspant (staal) 
knikspant (staal) 

Zelf een jacht bouwen is een uitdaging i 

Wi| leveren een (X)mpleet kasko-bouwpakket 
voor deze jachten 

• zeer snelle multi knik bouwmethode 
• op de millimeter nauwkeung plasma gesneden onderdelen 
• Alle referentielijnen voor o a schot en wrangen kielpositie 

etc op de platen afgetekend 
• alle onderdelen voorzien van referentienummers, 
• met behulp van een bouwmal eenvoudig in elkaar te zetten 

Schn|f voor informatie naar CENTRAALSTAAL 
Centraalstaai B V 
Euvelgunneniveg 25 
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Telefoon 050-422122 
Telefax 050 421426 c 
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Deze antwoordkaar t biedt u watervlug voordeel! 
Ja, ik ontvang graag alle informatie over de D FBTO Bootpohs (onderstaande gegevens invullen s v p ) 

G FBTO Zeilplankpolls 
OFFERTE-AANVRAAG FBTO BOOTPOLIS 
Naam m/v 
Adres 
Postkode/ Plaats: 
Geboortedatum 
Telefoon overdag: 
Soort vaartuig: 
Merk 

's avonds: _ 
. Soort materiaal. 

Type 
Afmeting boot. L_ 
Maks snelh •  
Merk: 

. Bouwjr.: 
.xB xD 

- Soort motor:. 
.Type: . Bouwjr.: . Aantal pk's: 

motor.. Huidige nieuwwaarde boot: 
Lid erkende watersportvereniging: Dja Dnee 
Gewenst vrijw eigen risiko' G 100,- G 250,- G 500,- G 1.000,-
Aantal schadevrije laren: Huidige premie p.jr. : _ 
Ttians verzekerd bij -MR 8 

gS8SSti3ï 8 _̂̂  
ALARM C D T ^ 
SERVICE T D I W 

058-911888 



EEN POSTZEGEL 
PLAKKEN IS 
NIET NODIG 

FBTO Bootpolis, 
Antwoordnummer 10, 
8900 VC LEEUWARDEN. 

I 



De rSTO verklaar t het 
jachtseizoen voor  geopend. 

FBTO Bootpolis: al vanaf f.50,- per  jaar. 
Om maar  meteen van wal te 

steken: de FBTO is de grootste plezier-
vaartuigenverzekeraar  in Nederland! En 
eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk . 

Want de FBTO biedt u optima-
le dekking tegen 'n minimal e premie 
(veelal lager  dan de andere grote wa-
tersportverzekeraars!). En dat komt 
doordat de FBTO rechtstreeks én zon-

der  winstoogmerk werkt . Over  pleziervaart gesproken! 

Maar  je wordt natuurlij k niet alleen de grootste 
door  die minimal e premies en optimale dekking. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van de grati s FBTO Alar m 
Service? Die FBTO Alar m Service komt u te hulp in geval 
van persoonlijke e n / of technische problemen in het 

FBTO VERZEKERINGEN 
HOOFDSPONSOR 

buitenland, zowel aan wal als op het water. En dat 
zonder  een centje ekstra premie! 

Korto m als u liever  op zeker  vaart, dan adviseren 
wi j  u het kompas te richten op de FBTO. Een simpel 
telefoontje - 058-911888 - zet u op de juist e koers. 
Onderstaande bon invullen kan natuurlij k ook. En als 
derde mogelijkheid wijzen we u graag op de speciale 
antwoordkaar t in di t blad. 

Rest ons u een behouden vaart te wensen. 
Wellich t richtin g de Open Dag Waterrecreatie van het 
evenement "Nederland Waterland"  die 25 mei a.s. 
op diverse plaatsen in Nederland wordt gehouden en 
waarvan de FBTO Hoofdsponsor  is. Draagt de FBTO de 
pleziervaart een warm 
hart toe of niet? 058-911888 

I Ja 

I 
I 
I 
Li' 

a, ik ontvang graag alle informatie over de nFBTOBootpolis (onderstaande gegevens invullen s.v.p.)D FBTO Zeilplankpoli 
OFFERTE-AANVRAAG FBTO BOOTPOLIS 
Naam: 
Adres: 

Aantal pk's: 
m/v Huidige nieuwwaarde boot: motor:. 

Postkode/Plaats: 
Geboortedatum: . 
Telefoon overdag: 
Soort vaartuig: 
Merk: 
Type: 

's avonds: _ 
Soort materiaal: 

MR 7 

Afmeting boot: 
Maks. snelh.:_ 

. Bouwjr.: 
_xB xD 

. Soort motor: _ 

Lid erkende watersportvereniging: D ja • nee 
Gewenst vrijw. eigen risiko: D100,- D 250,- • 500,- D 1.000, 
Aantal schadevrije jaren: Huidige premie p.jr. 
Thans verzekerd bij: 
Stuur deze bon in een 
open envelop zonder post-
zegel naar: FBTO Bootpo-
lis. Antwoordnummer 10, 
8900 VC LEEUWARDEN. 

lis I 

I 
I 

SERVICE F D T O 
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HISWA STANDNR. O-707 

BROOM&OCEAN 

KREMER NAUTIC HEEFT HART 
VOOR UW SCHIP 

KREMER NAUTIC BV ISkl De Draei 25 29 • 8621 CZ Heeg 
Telefoon 05154 2966 • Telefax 05154 3414 

DOUBLE COAT 
BLAN K MET 

DUBBEL UV FILTE R 
Een blanke lak, die en langer glans behoudt 

en tegelijk verkleunng van de ondergrond tegen-
gaat Dat komt door het unieke UV Dubbel Filter 
dat aan de geheel vernieuwde blanke Double 
Coat IS toegevoegd 

Het resultaat van jarenlang onderzoek is 
verwerkt in deze blanke lak voor nieuw hout 
en hout-epoxy-systemen Gemakkelijk te^ 
verwerken met rol, kwast of spuit en 
voor zowel binnen als buiten 1 
te passen Uitvoenge infor-
matie wordt u verstrekt 
door uw Double 
Coat dealer of 
de fabrikant 

^ • ^ ^ • ^ ™ * b.v. 

HYDRAULIEK VOOR 
MOTOR- EN ZEILJACHTE N 
Ons leveringsprogramma 
- Hydraulische boegschroeven 

vast en intrekbaar 
- Hydraulische besturingen 

- handhydraulisch 
- bekrachtigd 

- Hydraulische (RVS )ciiinders 
- Complete systemen 
- Seascoter yachtcranes 
- Special products 

(0 
1 CM 

i n 
CM 

<lïl 
^ a : 

<2z 
x o 

z 
< 
>-
(/) 

hydromat b v 
J Tademaweg 45 
2031 CT Haarlem 
Holland 
Tel (0)23 313310/310412 
Fax (0)23 314529 Hydraulie k daar waar krach t nodi g is 
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ANGELO MOLINARI Qutario 

Kijken en kiezen In hef eldorado voor de liefhebber 
van sportboten en sportkruisers: het Sportboot-

~~j~~~, Centrum van Nederland in Nieuw-Loos-
drecht. Verwarmde showrooms, een 

overweldigend aanbod van het beste dal 
producenten uit de USA en Europa te 

bieden hebben. Zoals de Ange l o M o l i n a r i 
l i jn, open sportboten van Italiaanse 

meestersignatuur. Vaorcomfort van superieure klasse. 
ANGELO MOLINARI 435 

A.<^ 

mmmm>iimmF 

Pü<J](L̂ AV@(s§(?(o)[s'iF Mm>' 
ijk 2 1 7 - 2 2 0 , 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek). ^ v > i S X ^ C S v . 4 V ! c N ' 
338, Telefax 0 2 1 5 8 - 2 6 7 9 3 . \ V C ^ XT O V^ 

RIS0R 27 a fm . 8.20 x 3 .05m 

Ris0r 27 een ijzersterke spitsgolter gebouwd m polyester met zeer verzorgd 
matgelaki teakhouten interieur Kleur stoffering naar wens opdrachtgever 

De Ris0r spilsgalters zi|n nu ook in 24 en 32 voel leverbaar Evt ook als casco 

WJrrTERINGWEI 11-13, 9011WJ IRNSUM, TEL 05660-1435/1764. FAX 05660-2244 
(VEST RANDSTAD) PUNTAGE 33, 2377 AA OUDE VmïRING, TEL 01713-16250. 

HISWA STANDNR. E-253 

A D \ Ï VERZEKERINGE N - PROFESSIONELE 
ZEKERHEID VOOR DE PLEZIERVAART 

An\ï 
OiKJerlmge Sdwepsverzekefütgs } 
maatschappij 
COMPAC' DE ONDEBlINGE 
VStENDSCHAP «-
Kraneweg 91 9718 i l Groninger 
Tel 050 180248, fa» 050 1297tó 

HISWA STANDNR. E-237 

MefnBirchwood 
staan de beste stuurlui 
niet langer aan wal 

'n Birchwood is een jacht voor kenners, voor 
profs', voor liefhebbers van een jachtig' leven, 

kortom als u eisen stelt vindt u met 
de Birchw/ood een jacht dat volledig 

daaraan tegemoet kan komen 

Snelheid, luxe en comfort en een 
perfect vaargedrag, da's Birchwood 

ten voeten uit 

S W A ' 9 1 
2 10 MAART 1991 

Stand nr. : E 233 
Ligplaats : S-23 

S-25 

Birchwood TS 49 " 
14 89x4 85m 2x425 pk Catterpillar 
Snelheid 32 Knp 3x slaaphut 

Verkoop Benelux Lengers Yachting 
Vreelandseweg 11, 1393 PC Nigtevecht, 
Tel, 02945-3102, Fax 02945-4697. 

O A T B E N E L U X B V 
Range van 31 t/m 57 Ft 

151! 
JIJZJ 
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KLEIN MAAR DAPPER! 

De Mercury buitenboordmotoren. Allen even onweer-

staanbaar. Even geavanceerd. Even superieur op het water. 

De lijn van de machtige 275 tot de vederlichte 2.5 

is beroemd om haar weergaloze perfektie en onstuitbare 

prestatiedrang. 

Neem nu de 6, 8, 9.9, XRIO en 15. Tweecilinders 

OUiCKSUM^a  ^^^ " ° ^ stiller, nog gelijkmatiger 
MARINE PARTS Aha ACCESSORIES en met nog minder t r i l l i ngen 

lopen. Met één hand houdt u alles onder kontrole. De 

kleine krachtpatsers reageren onmiddellijk en soepel op 

al uw wensen. Auto tilt systeem, Jetpropuitlaat, vislijn-

snijder,... de Mercury toptechnologie op haar best. 

De 6, 8, 9.9, XRIO en 15 zijn kompakte motoren 

voor grote prestaties. Voor grote momenten. Voor groot 

vaarplezier. Voor veeleisende 

mensen. 
A Brunswick Company 

Naam : 

Adres : 

Graag ontvang ik uitgebreide informatie over Mercury buitenboordmotoren. 

Tel: 

Postcode/Plaats : 

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar. MARINE POWER NEDERLAND B.V, Postbus 22, 2380 AA Zoetwoude 
of raadpleeg de Gouden Gids voor een dealer in uw omgeving. 

HISWA STANDNR. W-162/163 



Schoonheid zoekt klasse 
Pure klasse verloochent zich met. Zoals het huis is, de auto en de vrienden zijn, zo moet ook de boot zijn. 

Een VanderValk Vitesse verenigt schoonheid en comfort op een wijze zoals in Nederland nauwelijks te 

krijgen is. Geheel in staal of met aluminium bovenbouw. Maatwerk van pure vaklui. In lengten van 

m tot 23m. Met twee stille dieselmotoren die zorgen voor een snel manoeuvreerbaar 

schip. Met gesloten stuurhuis, windscherm of met flying bridge voor de echt warme 

gebieden. Luxueuze accommodatie voor 6 tot 8 personen. Het zijn juist de speciale 

twffctnit^ wensen die iedere afgeleverde Vitesse zo bijzonder maken. 

De brochure sturen we u op verzoek direct toe en we maken 

graag tijd vrij voor een vrijblijvende proefvaart. 

Maak kennis met die golf van klasse.... 

^^ANDERVALK^VITESSE 

VanderValk ShipyardsTnclustrieweg 43, 5145 PD Waalwijk, Holland, tel: 04160-37867 fax: 04160-31281 

Een revolutionair e 
GPS Navigato r 
voo r een revolutionair e prijs ! 
Wannee r u investeer t in de Shipmat e GPS navigator , investeer t u nie t allee n in een 
wereldwij d navigati e systeem , U investeer t in de toekomst . Wannee r de RS2100 kaartplo t 
gekoppel d is , kun t u direc t vana f het beeldscher m navigeren . Er zij n kaarte n 
beschikbaa r van de hel e wereld , welk e op 1500 verschillend e plaatse n beschikbaa r zijn . 

De Shipmat e GPS navigato r geef t uw exact e positi e wereldwij d ongeach t de 
weersomstandigheden . De bedleningsuni t is waterdich t en kan zowe l binne n als buite n 
gemonteer d worden . Er kunne n twe e bedieningsunit s aangeslote n worden . 

Deze werke n in princip e onafhankelij k van elkaar . 
RS2100 Kaartplot. Een geavanceerde 
plotter met een zeer gedetailleerd 
beeldscherm voor de pleziervaart. 
Prij s Fl 4995,00 incl . BTW. 

RS5500 GPS systeem compleet. 
Prij s Fl 5995,00 incl . BTW. 
Tweede waterdichte 
bedleningsunit. 
Prij s Fl 770,00 incl . BTW. 

SHIPMATE:^ 

ii,_ msméS 
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BIJZONDERE 
AANBIEDINGEN 

NOG VOOR WINTERPRIJZEN: 

13 50m Rakken Kruiser 120 pk Dl f125.000, 

12 00m Succes 120 pk Daf Dl f 95.000, 

1160m Hewi Kruiser 120 pk Daf Dl f 93.000, 

10 50m Super van Craft 90 pk Dl (LE) f145.000, 

10 80m Tjeukemeer 90 pk Dl f 86.500, 

9 50m Pnnces75pkDi f 65.000, 

l lOOm Wadden Kruiser 100 pk Dl f 94.000, 

lOOOm Succes 80 pk Dl f 97.000, 

9 00m Molenkruiser 60 pk Dl f 82.500, 

12 00m Kruiser 2 X Dl Motor f 68.500, 

1185m Oldtimer 120 pk Dl f 57.500, 

9 00m Vlet-AK 90 pk Dl f 84.000, 

8 66m Wiking28150pkDi f137.500, 

8 30m Waterland 40 pk benz f 37.500, 

7 50m Aquanaut 40 pk Dl f 26.800, 

7 75m Passaat 40 pk benz f 34.000, 

7 10m Kill Kruiser 40 pk benz f 28.500, 

7 00m Waterland 40 pk Dl f 25.500, 

10 00 m Spitsgat-Kotter eikenfi 

'86-'88 gerestaur i z m s f 69.000,-

1150m Bakdekker Oldtimer 40 pk Dl n.O.t.k . 

9 00m Alum Motorsloep 100 pk Dl 
zeew sportvisser f 28.500,-

enz. 

Tevens diverse 6-8 m motor-kruisers van f 14 000,- tot 
f 29 000,- Tevens diverse 4-6 m pol /st 
kruisertjes/tourboten V f 3 500,-tot f 14 500,- Tevens 
diverse 5-7 m speedcruisers van f 16 500,- tot f 29 000,-

Tevens enkele afgeprijsde "inruil" en "opknap" 
schepen 
Tevens div kajuitzeilboten, motorzeilers, etc 

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10.00-18.00 U. 
ZONDAGS 13.00-17.00 U. 

INLICHTINGEN: 

FRIE5CHE 
JACHT-CENTRALE 
Heeg(Fr.)Tel 05154-3344 

Fax 05154-3307 
(1 km achter Heeg, richting Gaastmeer) 

LAUWERSMEE R 
Nieuwbou w van 

Lauwersmeerjachte n 
Kruisers 1050, 1150, 1250, 1350 
Kotters 1250, 1350,1450,1550 

Leverbaar als casco, technisch vaarklaar en compleet 

OCCASIONS 
Lauwersmeerkruise r 1250 FB, 1978,12 SOxaMxOSO, 120 pk 6 ci l Daf 
vele extra s volledige garantie f 179500 
Lauwersmeerkruise r 1250 FB 12 50x380x090 125 pk Iveco 6 cil teaMek 
tioelschroet enz Zeer compleet uigerust f 175 000 
Lauwersmeerkruise r 1150 FB 1981 11^x160x100 Iveco 6 cil 125 pk 
rvs reling enz f 195 000 
Princes s 33 1020x160x090 1979 130 pk Voho Turbo diese l open kui p zelfksend 
boiler marifoon alu ramen (getint) enz f 95 000 
Stevers e kotte r 1050 OK 1050x350x110 b| 1976 80 pk Ford diesel 
Als nieuw met 2 masten en tuigage manfoon verwarming enz f 155 000 
Bull y 900x360 stalen kruiser 1978,60 pk BMC diesel dubbele bestunng teak dek 
alu ramen stoer schip ƒ 85 000 
Lauwersmeerkruise r 1120 FB 1979 120 pk Daf teak dek rvs reling davits verw f 165 000 
Lauwersmeerkruise r 1120 1979 120 pk Daf nieuw gesporen 2 comp f 155 000 
Stalen kruiser 900x310x080 60 pk Mercedes 1975 f 52 500 
Dolma n rondspantvlet 1972 Peugeot 62 pk met A K 970x110 f 105000 
Zeiltial k 1500x345 in perl st 6ci ldsl met 2 man te zeilen teak inteneur pas gelakt f 167500 
Pedro 1050 79 1050x150x100 60 pk Peug dsl dubb best teak int boiler 60 Itr enz f 13 2 500 
ZATERDAG GEOPEND VAN 1000 TOT 1300 UUR ZONDAGS GESLOTEN 

Jachtwerf LAUWERSMEE R B.V, 
Simmervvei (i. 9293 KA Westerjjeest. tel. 0.')H:{-2181 

Scheepsbemiddeling 
biedt momenteel te koop aan: 
SUPER VAN CRAFT, r ^m nnn 
10 60 X 3 85 m, Daf 2 X 120 pk J Z4Ü.UyU, 
VALKKRUISER , 
14 00 X 4 10 m, Daf 120 pk J ZZd.UUU, 
PRINCESS 37, fiinnA n 
11 25 X 3 85 m, 2 X 120 pk Ford J ZlU.UUU,' 
GILLISSENVLET , f IOC ftAft 
11 60 X 3 50 m, Perkins 95 pk ƒ IW.ÜUU , 
DOGGERSBANK, /• i r r  AAA 
10 25 X 3 50 m Mere diesel 90 pk J 155.Ü0U, 
MOLENMAKE R &  MANTE L VLET , , ._ , ^ 
10 75 X 3 40 m, bj  82, Daf 85 pk J 14o.5üü, 
POLARI S DELTA , f U(\ (UU\ 
9 60 X 3 40 m, Volvo 106 pk J IIU.UUU , 
VOLKERRONDSPAN T 1220, . . . . . . 
12 20 x3 20 m, Daf 120 pk J 95.ÜÜU, 
PROFICIA T 925, / iCC AAA 
9 25 X 3 20 m, Peugeot 40 pk J 03.UUU, 
HOEKSTRAKRUISER , , , . _»-
10 10 X 3 10 m dub best Mere 65 pk J OV.SÜU, 
SMELNEKRUISER , /• z:c AAA 
9 80 X 3 20 m open kuip, Peugeot diesel 50 pk ƒ OS.ÜOU, 
MARC O 810 AK, , 
Volvo diesel 70 pk ƒ SV.SÜU, 
DOERAK 780 AK , , ._ . ^ 
7 80 X 3 10 m Peugeot 40 pk / 4o.5UU, 

Onze verkoophaven is gelegen aan het Pikmeer 

AQUA MARIN A GROUW 
Meersweg 26,9001 BH Grouw Tel 05662-318QFax 05662-3474 
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Bemiddelin g in - en verkoo p van motor - en zeiljachten . 
Rochu s Meeuwisznwe g 4, 3231 CM Brielle , Nederland , telefoo n 01810-16085, telefa x 01810-14575. 

Briell e het watersportcentru m van Zuid Hollan d 

Thomson 310 - 9.65x3.20 
2x Volvo 230 pk f 
De Ruytertrawler - 14.50x4.25 
2xDaf120pk f 
Jacabokruise - 14.00x3.65 
DAF120pk f 
Palmakruiser - 12.40x3.40 
2xDaf120pk / 
Heckkruiser -11.85x3.35 
Peugeot 106 pk f 
Fairline Miraga - 9.65x3.10 
Volvo 130 pk T.D. f 
Kanaalkruiser - 10.50x3.10 
Daf120pk f 
M.T.B, kruiser- 12.00x3.00 
Daf 120pk + BS / 

AANGEBODEN 
Vechtkruiser - 10.50x3.60 

149.000,- Peugeot 106 pk / 65.000,-
Merwedekrulser - 9.80x310 

139.000,- Perkins 42 pk + BS.F / 65.000,-
Beachcraft - 10.80x3.25 

139.000,- Daf 120 pk f 59.000,-
Ten Broeke - 9.75x3.00 

99.000,- Mercedes 90 pk f 45.000,-
Romanzakruiser - 10.00x3.10 

89.000,- Br. Leyland 60 pk f 44.000,-
Jandevee-9.25x3.10 

85.000,- Perkins 47 pk f 42.000,-
Robur - 8.50x3.00 

72.000,- Peugeot 65 pk f 39.000,-
Platbodenfi - 14.20x2.75 

65.000,- Perkins 58 pk f 39.000,-

Liberty sloep - 10.00x3.20 
Mercedes 120 pk f 35.000,-
Ten Broeke - 8.25x2.85 
Mercedes 38 pk f 30.000,-
Ten Broeke - 7.65x2.65 
Yanmar12pk / 22.000,-
Housebootje -11.50x3.10 
Mercedes 42 pk f 22.000,-
Tukkervlet - 6.50x2.50 
Albin 20 pk f 12.500,-
Renken 1700 Speedboot 
ome 128 bj.'89 inc. trailer f 29.500,-
Ski Centurion Mercruiser 260 
bj. '88 incl. trailer f 39.000,-
Speedbootje Yamaha 40 pk 
incl. trailer / 7.500,-

TER B E M I D D E L I N G G E V R A A G D W E R F G E B O U W D E M O T O R J A C H T E N 
Een gree p ui t de dienste n en faciliteite n di e wi j u bieden : 

Grati s ligplaat s in onz e bewaakt e verkoophave n 
Grati s schoonhoude n van uw schi p 

Grati s advertere n in dag en watersportblade n 
Grati s hellinge n en schoonspuite n van uw schi p bi j verkoo p 

Grati s ophale n van uw schi p (varend ) 
Grati s klein e reparaties . 

Voor meer informati e bel of kom langs wij zijn 7 dagen p.w. geopen d 
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maakt uw schip 
ONAANTASTBAA R 
VOOR ZON, REGEN, ZOUT EN ANDERE VERONTREINIGINGEN. 

Voor behandeling 

Onder invloed van zon, regen, zout en andere 
milieuverontreinigingen verkleuren en verpoederen 
alle kunststoffen. Gelakte en geverniste oppervlakken 
worden snel mat en poreus, zodat aantasting en ver-
kleuring plaats vindt. Door een oppervlaktebehande-
ling, b.v. met was, wordt slechts een tijdelijke glans 
verkregen die snel weer verdwijnt, de oorzaak van de 
verkleuring niet wegneemt en geen langdurige be-
scherming biedt. Door behandeling met POLYTROL 
bereikt men de basis van de verkleuring/verpoedenng 
d.m.v. dieptewerking Overtollig vocht en lucht in de 
poriën, oorzaak van verkleuring en verpoedering van 
de polyester/kunststof worden door de lage opper-
vlaktespanning van POLYTROL verdreven. 
POLYTROL vult het ontbrekende basismateriaal aan. 

Na behandeling 

hardt uit en totale bescherming is weer een feit. 
In tegenstelling tot andere produkten, die slechts het 
oppervlak beschermen en dus snel hun effect 
verliezen, zal POLYTROL beschermen tegen aan-
tasting, ook van binnenuit. Dit geldt voor alle kunst-
stoffen. Bovendien brengt POLYTROL de originele 
kleur van polyester en kunststoffen geheel terug. 
Geefi nieuwe glans aan doffe en oude lak en vernis 
Beschermt en laat verchroomde en gepolijste metalen 
weer glanzen 

POLYTROL : Het bestrlfden van het probleem, 
daar  waar  het begint. 
POLYTROL : Ook een OWATROL-Internationa l 
produkt . 

Neem vrijblijvend kontakt op voor informatie en/of dokumentatie. 
OWACHEM b.v. Antwoordnummer 561, 3130 WB Vlaardingen. 

OVWHEM BV. 
Oosthavenkade 57, 3134 NX Vlaardingen Holland Telefoon: 010-4352111* Telex: 26120 B&R nl. 
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RONDSPANT MOTORJACHT 
ontwer p Th . Gillisse n 

Leverbaar in de afmetingen: 
10.00 mtr., 10.65 mtr. en 12.45 mtr. h 

»DESCHEEPSBOURBI 
J Steurgat 3b - 4251 NG Werkendam - tel. 01835-3291 

t 

DE NIEUWE HYDROGRAFISCHE KAARTEN 

EDITIE  1991 
ZORG DAT ZE 
AAN BOORD 
ZUN 

UW VEILIGHEID, ONZE ZORG 

HISWASTANDNR. W-16g 
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Beêdgde Jochtmaketaars en Taxateurs 

Bootz ükcht Brokers 

T 

^-^^ 

^l iM^^Sd^i 

Motorsailer198 5 
12.15mtr,staal 
rondspant, gejog-
geld, spitsgat, 
bouw scheeps-
werf Bak, genera-
tor, hydr. boeg-
schroef, teak 
inteneur, radar, 
auto pilot, zeer 
fraai 

Hfl . 325.000,-

Kotte r 1976 
14,38 mtr., staal, 
rondspant, gejog-
geld, spitsgat, 
teak dek, 178 pk 
Daf D , zwaar ge-
bouwd naar model 
van Deense vis-
kotter, 4 sl.pl., ge-
nerator 

Hfl. 290.000,-

Neptunus13 3 
1985 
13.50 mtr poly-
ester, 2x 306 pk 
Volvo D., radar, 
A.P. navigator, 
nav.tex, marifoon, 
automatische pi-
loot, Constavolt 
insta!., 2x toilet, 4 
vaste kooien 

Hfl . 385.000,-

GEEN KWANTITEIT MAAR KWALITEI T 
Alten a Kotte r 
1979 
12.75 mtr., staal, 
rondspant, spits-
gat, teak dekken, 
2x105 pk Ford D., 
dieselgenerator-
set, 6 vaste 
sl.plaatsen, dou-
che, centrale ver-
warming, mooi 
zwaar gebouwd 

s : ^ - Hfl , 215.000,-

Kotte r 1964/1988 
15.30 mtr., staal, 
rondspant, spits-
gat, teak dek, zeer 
zeewaardig, 2x 
120 Daf, 2x toilet, 
6 vaste kooien, 
gebouwd bij van 
Lent, goed onder-
houden 

Hfl . 300.000,-

Vlet 1980 
10 50 mtr., staal, 
rondspant, gejog-
geld, 100 pk Volvo 
D., gesloten koe-
ling, marifoon, 
achterkajuit, 4 
sl.pl, verwarming, 
warm/koud water, 
nw kabelaring. 

Hfl . 115.000,-

Storebr o 31 
9.90 mtr., poly-
ester, 2x124 pk 
Volvo D., snelva-
rend, marifoon, 
hetelucht verwar-
ming, 220 Volt 
walaansluiting, 
nieuwe kap, ma-
honie interieur, 
zeer goed onder-
houden. 

Hfl . 139.000,-

Rietaak 
ca. 1905 
14.00 mtr., Merce-
des 80 pk, wal-
aansluiting, accu-
lader, rubber 
stootrand rondom, 
wit interieur, dou-
che, log, diepte-
meter, marifoon, 
ideaal familie-
schip 

Hfl . 100.000,-

Oud Loosdrechtsedij k 169 
1231 LV Loosdrech t 
Hollan d 

Tel : 02158 -21507 
Fax :02158-2141 9 
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1^ 

ns van K^tange van ISyO 

Het adres  voor  uitsluitend  1e klas  werfschepen. 

Heeg Frieslan d 

Nelson 
Halmatic 10.00 

6 cil Ford Sabre Turbo d 150 pk van 1984 teakdekken teak open kuip In 1988 
gehele schip gerenoveerd boiler, koelk verw komp log echol marif windset 
radar diepvries Decca Navstar (alles van 1988) alu ramen o c c fii\rk 
dekwaspomp r v s reling enz voor de echte kenner ^ D D « U U U y " 

Princess 32 

ok Volvo Penta Turbo diesel 135 pk bj '78, boegschr 
davits walstr boiler koelk verw kompas echol 65.000,-

Super Falcon 45 

13 50 X 4 25 X 1 20, 6 cil Volvo Penta TAMD41B diesel 200 pk 
bj 1990 Teakdek boegschr walstr omvorm boiler koelk ligbad 
echol 2x toilet 8 sip pits r v s reling 1 jaar , 1 0C nf\fi 
volledige garantie Snelvarend schip 20 km/u 4 ^ ö » U U U ," 

Valkkruiser 11.00 

6 cil Daf d D575 105 pk bj '85 boegschr walstr 
omvorm koelk verw komp echol alum ramen 135.000,-

Valkvlet 10.30 

ak Daf diesel D475 85 pk koelk verw komp log echol 
marif alum ramen 1989 geschilderd i p st 125.000,-

Valkkruiser 14.00 
Daf diesel 120 pk bj 1980 teakdek, davits boegschr windscherm w&k 
str water douche koelk verw echol marif ^ _ _ rv»>r> 
ged alum ramen l ï 7 0 . U U U ,-

Super van 
Craft 10.00 

ok 6 Oil Volvo Penta 92 pk koelk verw komp _ - . A A A 
echol marif intercom 0 5 7 . Ü U U j-
Bovenstaande aanbiddingen zijn slechts een deel van ons aanbod Op alle schepen inruil 

mogelijkheden Alle schepen worden bij verkoop op de werf gekeurd 
WIJ hebben opdracht tot aankoop van Valkvlet 9 70 10 30 11 60 open kuip Pedrokruiser 
10 00 Curtevenne 11 00 Smelnekruiser 11 00 gesl sth dubb best Kotterjachten 11 13 

met gesl sth en dubb best Aanbiedingen van uitsluitend eerste klas werfschepen 
Tevens NIEUWBOUW van onze bekende GILLISSENVLETTEN MOLENMAKER en 

MANTELKOTTERS Documentatie zenden wij u op aanvraag 
In mei 1991 openen wij onze nieuwe jachthaven te Makkum onder de naam van de "Pnns 
Yacht Club" met 70 ligplaatsen vanaf 10 00 meter tot 14 00 meter Op aanvraag zenden 

WIJ u gaarne onze brochure met informatie betreffende tarieven voorzieningen e d 

Ma t/m za geopend Koalèjk 10 8621 CN HEEG tel 05154-2327 telefax 051544311 
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® JACHTBEMIDDEim JACHTVERmiLÜNG YACHT BROKERS j 

EEN GREEP UIT ONS AANBOD.. . 

MOTORJACHTEN 

Altenakruiser 1080 

Ariadnekruiser 1000 

Anadnekruiser 9 60 

Babiljakruiser 1000 

Beneluxkruiser 1100 

Broekhovenkruiser 9 00 

ChienHwa40 1184 

Combikruiser 12 50 

Coronet 32 Oceanfarer 1016 

De Waalkotter 10 80 

Debokruiser 10 40 

Doerak 6 50 6 50 

Doerak 9 50 Paviljoen 9 50 

Dolfijnkruiser 10 70 

Dolmanvlet 9 70 9 70 

F)ord Arendal 7 20 

Hofmankruiser 8 50 

Lmgekruiser 9 75 

Marco 8 lOak export 810 

Molenkruiser 10 80 

Neptunus106 1120 

PedrolOSO 1050 

Polaris Alpha 7 50 

Polaris Manta 910 

Polaris Viva 710 

Salonkruiser 10 50 

Salonkruiser 1040 

Striker 48 15 80 

Target Royal 9 80 

Valkkruiser 10 65 

Valkkruiser10 60 10 60 

Van Bovenkruiser 1010 

Vehakruiser 1200 

Wevakruiser 1060 

Riokruiser 10 00 

MOTORSAILERS 

Eista motorsailer 11 95 

Krammer 7 80 

LM 27 8 35 

North Sea Star 12 50 

Rondspant motorsailer 12 50 

SAGA 27 815 

Seamaster 9 00 

DAF 140 pk 

Mercedes 80 pk 

B M C 58 pk 

SAMOFA 52 pk 

Ford 72 pk 

B M C 40 pk 

2x Ford Lehman 120 pk 

2x DAF 100 pk 

2x Volvo 106 pk 

B M C 68 pk 

Mercedes 100 pk 

Yanmar 25 pk 

Peugeot 55 pk 

Ford 80 pk 

Peugeot 62 pk 

OMC 155 pk 

Thornycroft 42 pk 

Thornycroft 74 pk 

Volvo Penta 72 pk 

Ford 100 pk 

2x Volvo Penta 105 pk 

Ford 75 pk 

Renault 50 pk 

VETUS 70 pk 

Renault 40 pk 

Thornycroft 72 pk 

Volvo Penta 106 pk 

2x Volvo Penta 270 pk 

Volvo 108 pk 

Mercedes 65 pk 

DAF 120 pk 

Peugeot 62 pk 

DAF 120 pk 

DAF 85 pk 

Mercedes 45 pk 

Ford 100 pk 

Volvo 25 pk 

Bukh 20 pk 

DAF 105 pk 

DAF 120 pk 

Volvo Penta 36 pk 

Yanmar 8 pk 

96.000,' 

87.000, 

59.000, 

59.000, 

59.000, 

18 500, 

259.000, 

127.500, 

98.500, 

139.500,' 

69.500, 

29.000, 

74.500, 

89.000, 

146.000, 

42 000, 

49.500, 

52.500, 

72.500, 

142.500, 

295.000, 

79.000, 

32.000, 

85.000, 

35 500, 

78 500 

85 000 

395 000,' 

68.000,' 

132.000,' 

145.000, 

78.500, 

148.500, 

139.500, 

42.500,' 

t 85.000, 

I 44 500, 

I 69 500, 

I 225.000,' 

f 82.500,' 

/ 48.500,' 

i 26.500,' 

Wegens daverend verkoopsucces zoeken wij 

werfschepen ter bemiddeling 

^  Nieuw Loosdrechtsedij k 240A Loosdrech t 
H Tel. 02158-23074 Fax. 02158-23631 

g Bezoek  ons  op de Hiswa  stand  E-243. 
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GUNSTIG 

, die boot ««eo«»;VbeeW 

JACHTHAVEN 
DE MAAS" 

Oude Maasarm A/B z 5335 LM Alem 
6 km Oost van Zaltbommel a/d Maas, 04182-1524 

ZOEKT U EEN " F p E THUISHAVEN "  AAN DE MAAS? 
Wij biede n U: 

- Ligplaatse n van 6-15 m 
- Water & Electr a op de steiger 
- Restauran t (getiele jaar open) 
- Bootsho p (gehele jaar open) 
- Brandstof , olie, ondertioudsmiddelen etc 
- Complee t Jachtonderhou d 
- Permanent e bewakin g 

Komt  u eens kijken  en overtuig  uzelf!!! 

ONZE ONDERHOUDSWERF VERZORGT VOOR U: 
(al meer dan 10 jaai) 

Winterstallin g op verhard terrein 
Schilderwer k aan stalen en houten schepen 
Spuite n van polyester & alummiunn schepen 
Polyesterreparatie s 
Leverin g & montag e van strijkinstallaties, beslag etc 
Motoren : levering, inbouw en onderhoud 
Instrumenten : levering, rep en inbouw 
Apparatuur : levering, rep en inbouw 

OFF. DEALER: Yanma r Dieselmotoren , 
Sikken s Jachtlakken , 
VDO Marin e instrumenten . 

Ook in lie t weeken d zijn wi j bereikbaar : 
TEL: 04182-1524 FAX. 04182-1215 

U w jach t verkope n is on s va k 
CHUN HIWA 34 
10,40 x3,65x 0,92 m 
Ford Lehman 120 pk D 

1 en boegschr., 
•^  konipas.dieptem., log, 
V- marifoon, 

2x douche toilet, w k 
water , verw. , 2 gesch . 

L hutte n 
Vrpr:  f 149.500,-

Onze courtage is 
redelijk en inclusief 
• verkooptaxatie 
• beperkt transport 
• adverteren 
• beurspresentaties 
• opname m databank 
• gratis ligplaats 
• unieke verkoophaven 
• 7 daagse openstelling 
• komplete verkoop-

procedure 
• goede kontrakten 
• fiscale adviezen 

Zie ons complete aanbod in Jacht & Boot Gids, 
gratis bij uw jachtmakelaar af te halen of 
te koop in de kiosk 

Jachtmakelaardij 

virolfra t lonakelaars ^ 
Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht Tel. 02158 - 23309* Fax 02158 - 26673 
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u w JUISTE KOERS VOOR 
YACHT-BEMIDDELIN G 

Jacab o 127 T B). I989 Atlanti c 37 BJ. I988 Motortrawle r BJ. 1990 
Vr.pr DM 375.000,- Vr.pr f 265.000,- Vr.pr f 295.000,-

Steurgatvle t 12m Bj. 1978 Valkkruise r 12m Bj 1985 Neptunu s 145 Bj. 1987 
Vr.pr f 167.500,- Vr.pr f 195.000,- Vr.pr DM 525.000,-
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VDP YACHTIN G 
Tel. 010-4228850 b g g Belgi ë 09-3214678147 

Fax. 09-3214671071 

SAGA 27/1985 36 pk Volvo 
CHRISCRAFT11 m 2x 60 pk Peugeot D 
BEACHCRAFT11 5x3 25 m 100 pk Perkins 
AMERGLAS AK/76 2x 106 pk Volvo 
SAGA 27AK/1984 36 pk Volvo 
FANTASIEKRUISER 108x3 25 m/74 Volvo 106 pk 
POLARIS DELTA 1977 
MOTORTJALK 1907/1960 DAF 475 
GILISSENKOHER/VLET 10 7 m OPEN KUIP 
Ford 120 pk 
PALMA 40B/76 DAF 575 + boegschr 
ALTENAKRUISER 12x3 75 m 120 pk GM/1979 

f 65 000,-
f 65 000,-
f 75 000,-
f 78 000,-
/ 79 500,-
/ 85 000,-
/ 87 500,-
f 95 000,-

f 95 000,-
f 97 500,-
f 110 000,-

GILISSENSPITSGATKOTTER77 75pkVolvoPentaf 115 000,-
ISLAND GYPSY 1979 2xFord 55 pk 
EUROBANKER 11 m/1979 2x80 pk Ford 
HELSTEDE MY 14x3 7 m 2x120 pk Ford 
KOMPIERKRUISER 13x4 m DAF 575 
15 55 m VAN LENT 140 pk Volvo 
S V GRAFT 11 50m/1975 2xBMC68pk 
COMBIKOTTER 1988 12 m OPEN KUIP 
Ford 90 pk + bs 
S V GRAFT 12 60 m2x DAF 575 
DOGGERSBANK m/OPEN KUIP 12x3 87 m 
2x Ford 70 pk 
17 5 m BEACHCRAFT/1975 2x DAF 220 pk 
S V CRAFT 13 50 m/1978 2x DAF 575 
ALMTRAWLER 13 42x4 20 m/1988 OPEN KUIP 
DAF615 
15 m COMB TRAWLER "BLUE OCEAN71989 
135 pk Ford 
DOGGERSBANK 12V2 m DAF 575 + boegschroef 
SUPER FAVORITE DE LUXE 14 2 m/1987 
2x100 pk D 
ALTENA 13 5x4 3 m/1988 2x 135 pk Ford 
S V CRAFT 14 2 m/1982 2x DAF 120 pk 
DOGGERSBANK 14 m/1988 2x Volvo 130 pk 
S V CRAFT 15 3x4 35 m/1982 2x Volvo DM 
70 + bs + stab 
DOGGERSBANK 1400/86 2x Volvo (160 + 28 pk) 
PRINCESS 32/1978 Volvo Turbo diesel 
PRINCESS 38/1982 2x Ford Mermaid 180 pk 
PRINCESS 412/1984 2x 255 pk Volvo 
PRINCESS 45/1986 2x Volvo 300 pk 
GRAND BANKS 32/1974 Ford 120 pk 
GRAND BANKS 32/1978 2x Perkins 55 pk 
GRAND BANKS 36/1974 2x Ford 120 pk 
GRAND BANKS 36/1982 2x Ford 120 pk ex BTW 
GRAND BANKS 36/1988 2x Ford 135 pk 
GRAND BANKS 42/1979 2x Ford 120 pk 
GRAND BANKS 42/1988 2x Ford 135 pk ex BTW 
GRAND BANKS 42 MY/1982 2x Ford 120 pk 
ex BTW 
GRAND BANKS 42 EUROPA/1979 2x 120 pk 
ex BTW 
GRAND BANKS 42 EUROPA/1983 2x 120 pk 
GRAND BANKS 46/1984 2x 300 pk CATERPILLAR 
ex BTW 
GRAND BANKS 49 MY/1981 2x 300 pk CAT 
ex BTW 

M25 000,-
M40 000,-
M70 000,-
M80 000,-
M 95 000,-
/ 200 000,-

f 230 000,-
/ 225 000,-

f 245 000,-
/ 285 000,-
/ 290 000,-

f 285 000,-

f 295 000,-
f 300 000,-

f 325 000,-
/ 350 000,-
/ 390 000,-
f 480 000,-

/ 550 000,-
f 825 000,-
f 70 000-
f215 000,-
f 280 000,-
/ 450 000,-
M45 000,-
M 7 5 000,-
M 95 000,-
f 275 000,-
f 345 000,-
f 295 000,-
f 480 000,-

/ 350 000,-

f 325 000,-
f 380 000,-

f 590 000,-

f 540 000,-

• U BELT ONS EN WIJ STUREN DE GEGEVENS •  
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^  Jachthave n Meerzich t 
1 ^ r Rijnsaterwoud e 

W^ Herenwe g 51-57 - tel . 01721-8204 1 

^  fax 01721-7820 

\m 1 

bied t te koop aan: 1 
1 Zeegaand dieseljacht, alm 22 80 x 6.50 m 
2 Bayliner45ft afm 15 00 x 4.00 m. 
3 Super van Craft, afm 1530x435m. 
4 Super van Craft, afm 14.20 x 3 90 m. 
5 Super van Craft, afm 1 3 6 0 x 3 6 0 m 
6 Motorscfiip kottermodel, 16.20 x 425 m. 
7 Birchwood TS 37, afm 1 1 9 7 x 3 6 0 m 
8 Super van Craft, afm. 14 00x4.00 m 
9 Super van Craft, afm 15.00 x 410 m 

10 Valkkruiser, afm 1 3 0 0 x 3 8 0 m 
11 Super Favorit, afm 11.00 x 340 m 
12 Bak Kotter, afm 1020x3.50m 
13 Dolman Vlet, afm 1 1 0 0 x 3 4 0 m 
14 Van Lent Kruiser, afm. 1 4 0 0 x 4 0 0 m . 
15 Super van Craft, afm 1 3 8 0 x 4 0 0 m 
16 Fn Boot, afm 12.80 x 310 m 
17. Super van Craft, afm. 11.70 X 340 m. 
18. Houten Motorjacfit, afm 14 00 x 4 00 m. 
19 Grand Banks 32, afm 1 0 2 7 x 3 5 0 m 
20 Fairline (diesel), afm 9.70 x 3 20 m 
21 Super Favorit, afm 10.80 x 3 35 m 
22 Euro Banker 35 ft , afm 1 0 6 0 x 3 7 5 m 
23 De Vries Lentscfi kotter, afm. 9 70 x 310 m 
24 Fairline (benzine), afm 9 7 0 x 3 2 0 m 
25. Super Holland Kruiser, afm 10 30 x 3 30 m 
26 Target motor kruiser, afm 10.50 x 310 m 
27 Zeeschouw, afm 9 5 0 x 3 5 0 m 
28 Kempala Kruiser, afm 1 0 0 0 x 3 2 5 m 
29 Regenboog no. 123, 
30 Super van Craft, afm. 9.50 x 3.00 m. 
31 Super Favorit (benzine), afm 9 00 x 2 85 m 
32 Boescfispeedboot, afm 6 5 0 x 2 1 0 m . 
33 Polyester kruiser, afm. 9 0 0 x 3 2 0 m 
34 Target super E, afm 9.00 x 3 00 m 
35 Polyester kajuitzeilboot, afm 5 60 x 190 m 
36 Sail Fish (zeilboot), afm 5.65 x 218 m. 

op aanvraa g 1 
/ 895.000, 
/ 550.000, 

op aanvraag 
f 375.000, 
/ 329.287, 
/ 329.000, 
f 295.000, 
f 255.000, 
f 229.000, 
f 210.000, 
/ 185.000, 
/ 179.000, 
/ 175.000, 
f 175.000, 
i 155.000, 
i 155.000, 
f 150.000, 
f 149.000, 
f 139.000, 
/ 135.000, 

verkoc h 
f 125.000, 
f 97.500, 
f 85.000, 
f 82.000, 
f 80.000, 
/ 69.000, 
f 65.000, 
f 62.500, 
f 49.500, 
f 45.000, 
/ 45.000, 
/ 45.000, 
f 11.000, 
f 9.000,- 1 

MET S P O E D 1e KLA S W E R F S C H E P E N G E V R A A G D ! 

Jachthave n Meerzich t B.V. 
Voor : zomer - en winterstallin g 

(overdekt)/bemiddeling/reparaties/schilderwerk / 
scheepsbenodigdheden/hellin g to t 60 ton . 

In de winterperiod e zijn wi j zaterdag s geopen d van 
9.00 uur tot 12.00 uur en zondag s de gehel e dag gesloten . 
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Ingevare n jachte n op de Hiswa 
Goede vaart voor uw geld 

H I S W A ' 9 1 
2-10 MAART 1991 
m m 

c:=^ 

Super van Craft op aanvraag 
1989, 21.00 X 5.30 x 1.60, 2 x 276 pk 
MTU V8 D, S X afgesl. hutten, 10 si pi., 
geheel uitgerust voor lange zeereizen, 
alle navigatie app. aanwezig, cv., airco. 
Bezichtigin g op afspraak . 

Jl« ^ 

Valk Vitess e op aanvraag 
1990, 1 7.40 X 4.80, 2 x 380 pk Volvo 
Penta TD, alle navigatie app. aanw., 
diesel generator, cv. , hydraulische 
boegschr., stabilisatoren. 

Birchwoo d TS 39 (nieuw!)o p aanvraag 
1991, 12.30x4.25, 2x300 Dkiveco, 
srm 310, 2 X 2 pers. bed, snelheid ± 29 
knopen. Nieuwste model Birchwood 
range. 

Bayliner 4550 op aanvraag 
1989, 13.82 X 4.55, 2 x 220 pk Ford 
Lehman, Onan gen., airco, boiler, bad, 
auto pilot, radar. Zeer compleet! 

Ocean 42 ƒ 365.000,-
1982, 13.05 X 4.26, 2 x 275 pk Volvo 
Penta generator, boiler, auto pilot, zeer 
ruimesalon.Inz.g.st. en compleet schip. 
3 X hut, nieuwe cabriolet kap. 

f - ^ - ->«P« .« 

De Ruiter Kotte r (rondspant ) ƒ 269.500,-
1975, 13.65 X 4.30, 120 pk Daf, gene-
rator, teakdek, radar, boegschr., 
alum.ramen., luxueus , steunzeil, 
rondspantspitsgat! 

IZ'f 

Fairline 36 Sedan ƒ 345.000,-
1989, 12.37 X 4.05, 2 x 306 pk V.P. 
TAMD a, generator, Simpson Davits, 
Furuno radar. Getrek auto pilot, schip is 
zeer compleet en in nieuwstaat. 

.!*«*• • !•; 

Super van Craft 11 SS ƒ215.000,-
1978, 12.00 X 3.65, 2 x 106 pk Volvo 
Penta, dinette!, marifoon, verwarming. 

Valkkruise r Flybridg e ƒ 175.000,-
1981,11.60x3.70, l x 120 pkDaf 475, 
r.v.st. zeerailing, douche, marifoon, 
ruim schip geschikt voor langer gebruik 

Storeb o 31 Balti c ƒ 149.000,-
1979, 9.30 X 3.20, 2 x 130 pk Volvo 
Penta TD, auto pilot, cl. ankelier, 
douche, marifoon. In z.g.st. 

Bemiddeling/Inruil/Financiering/Verzekerin g 
Tevens ook verkoo p van nieuw e schepen : 
Presiden t Yachts , Birchwoo d Boat s en Falco n 45 Royal . 

Nigtevech t Vreelanciseweg 11-13 
Telefoon 02945-3102 
Telefax 02945-4697 

Standnr. : E 233 
ligplaats : S-23 

S-25 

^ÜBL^ 

Birchwoo d TS 49 (nieuw! ) op aanvraag 
1991, 15.00 X 4.85, 2 x 425 pk 
Caterpillar, auto pilot, trim-tabs, teak 
aandek, 32 knopen! Nutetjezichtigen. 

Presiden t 555 MY (nieuw! ) op aanvraag 
1991, 16.70 X 4.82, 2 x 450 pk Volvo 
Penta TD, nieuw en spoedig te leveren. 

Super Falcon 45 ƒ 485.000,-
1991! 13.50x4.25, 2 X 150 pk Volvo 
Penta TD, marifoon, verwarming, 3 x 
hut., r.v.st. stootlijsten. 

Lemsterlandkotte r ƒ 335.000,-
1979, 15.00 X 4.20, 2 x 120 pk Daf, 
teakdek, C.V., alum.ramen, flying 
bridge, i.z.g.st. van onderhoud. 

Super Valkkruise r ƒ455.000,-
1985,16.70x4.10, 2x 220 pk Daf, Du 
825 m, boeg- en hekschr., teakdek, 
snelheid 22 km p/u. In z.g.st. en compleet 
schip. 

Scaline 365 (excl. B.T.W.) ƒ 270.000,-
1989, 12.34 X 4.00, 2 x 200 pk Volvo 
Penta AD41 (DuoProp),4xvastsl.pl.,T-
roof, douche, snelheid 29 knopen, 
nieuwstaat! 

Super van Craft ('90), 17.50 x 4.40, 2x 185 pk Daf 
Super Falcon 45 Royal , 13.50 x 4.25, 2 x 150 pk Volvo Penta 
Valk Vitesse ('78), 14.00 x 4.25, 2 x 306 pk Volvo Penta 
Favorite Superieur 54 ('90), 17.20 x 4.65, 2x 135 pk Ford L 
Princess 435 ('89), 13.30 x 4.25, 2x 306 pk V.P. TAMD61 
Sea Ray Express Cruise r ('89), 12.74 x 4.24, 2 x 340 pk Mercruiser. 
Dutch Falcon 43 ('89), 12.50 x 4.00,150 pk Volvo Penta TD 
Kokkotter , 16.50x4.25,115 pk DeuU, boegschr 
Grand Banks '42 ('78), 12.74 x 4.13, 2 x 120 pk Ford Generator 
Birchwoo d SD34 ('90), 11.30 x 3.70, 2 x 200 pk Volvo Penta 
Molenmake r + mantelkotter , 11.87 x 3.70,105 pk Samefa D 
Valkkruise r F.B. ('81), 14.00 x 4.10, 2 x 165 pk Daf 615 TD 
Valkkruise r ('87), 12.00 x 3.80, 120 pk Daf 
Broo m 37 crown , 11.28 x 3,81, 2x 145 pk Perkins 
Condor Flying Bridg e ('89), 11.60 x 3.7Ó, 1 x 125 pk Ford diesel 
Valkkruiser, T3.00 x 4.10, lx 120 pk Daf, (incl. B.T.W.) 
Cleopatra ('82), 12.00 x 3.75, 2 x 180 pk Ford Sabre 
Birchwood TS 31 ('90), 10.20 x 3.35, 2x 200 pk V.P. (ex.B.T.W.).... 
Darttrawler 40, 12.00 x 3.85, 2 x 80 pk Ford 
Doggersbank 402A, 12.08 x 3.85, 120 pk Ford Lehman 
Expresse Motorjacht ('80), 13.10 x 3.85, 1 x 120 pk Dat 
Valk/Poeldijkkruiser, 13.00 x 4.10, 120 pk Daf 575 . 
De Ruiter kotte r (open kuip ) ('79), 13.35 x 3.95, 2 x 120 pk Ford 

cruiser ('76), 11.60 x 3.80, " - - - • " ' •  Valkkruiser ('76), 11.60 x 5.80, l x 120 pk Daf, boegschr, 
Spitsgatkotter ('76), 14.50 x 3.90, 1 x 180 pk Mercedes scheepsdiesel .. 
Hallber g Rassy 35 (NAB) ('75), 10.50x3.05x1.30, 75 pk Volvo Penta diesel 
Beachcraf t ('89), 10 00 x 3.25, lx Daf 475 
Polari s Marathon , 10.50 x 3.40, 120 pk Daf 575 
Verhoefkruise r (alum. ) ('70), 12.20 x 3.60, 2 x 106 pk Peugeot D 
Udy Captress Motorsailer , 10.00 x 3.10, 72 pk Volvo Penta 
Valkkruiser , 10.60 x 3.40, 62 pk Thornycroft D 
De Vries Lentsch , 11.50 x 3.35, 1 x 110 pk Ford 
Strike r 29, 9 00 x 3.50, 2x 106 pk Volvo Penta 
Curtevennekotter ('88), 8.50 x 3.30, lx 33 pk Mitsubishi 
Amerglass 32 AK, 9.60 x 3.25, 2 x 86 pk Perkins Diesel 
Gillissen Vlet , 10.30 x 3.50, lx 65 pk Perkins 
Saga 27 Ak, 8.60 x 2.50, 36 pk Volvo Penta 
Waddenkruiser, 8.50 x 3.05, lx 50 pk Perkins 
Argo kruise r 30, 9.10 x 3.25, 90 pk Peugeot 
Nimbus 26, 7.80 x 2.85, 75 pk Volvo Penta 
Bayliner Saratoga , 7.78 x 2.44, lx 280 pk Volvo P 
Doerak (open kuip) , 8.50 x 3.10, 50pk Peugeot Indenor 

opaanvr . 
a|>aanvr . 
695.000,-
675.000,-
595.000,-
365.000,-
345.000,-
325.000,-
325.000,-
325.000,-
269.000,-
259.000,-
249.000,-
249.000,-
237.500,-
229.000,-
225.000,-
225.000,-
197.500,-
195.000,-
195.000,-
179.000,-
155.000,-
139.500,-
129.000,-
129.000,-
125.000,-
119.500,-
115.000,-
109.000,-
97.500,-
95.000,-
89.500,-
89.500,-
89.500,-
87.000,-
79.500,-
65.000,-
55.000,-
54.500,-
49.500,-
49.500,-

LENGERS YACHTING 
!0 



Vaar op zeker 
^  UühitlOCl : CunOpe dé leverancier 

voor  toonaangevende 
nautische  kwaliteitsproduicten. 

J^ «t WHITLOCK • stuursystemen 
^ f ROBERTSON • autopiloten 

C. PLATH • kompassen 
MAXWELL • anker- en schoo^ieren 

NAVIONICS • videokaartplotters 
TIGERSHARK • Loran navigatieontvangers 

INS • geïntegreerd navigatiesysteem 

Whitiocif. Europe B.V. 

Industriehaven 24, 3220 AG Hellevoetsluis. NL Tel/Fax: 01883-15656/23875 HISWA: balko n 366 

?üljiDi£^ 

TOPKWALITEIT TEGEN UITERST SCHERPE PRIJZEN 
JARENLANGE ERVARING EN KNOW-HOW. 
SAMENGEBRACHT IN EEN 
PERFECTE MACHINE! 

v a n l e r i a n d scheepsmotoren 
PRIJZEN SOLÉ-DIESEL SCHEEPSMOTOREN 

11 pk- 8,1 kW 2-cilinder 
16 pk- 11,8 kW 2-cilinder 
20 pk- 14,7 kW 3-cilinder 
25 pk- 18,4 kW 3-cilinder 
31 pk - 22,8 kW 4-cilinder 
45 pk- 33,1 kW 4-cilinder 
50 pk- 36,8 kW 4-cilinder 
72pk- 53 kW 4-cilinder 
72 pk 53 kW 4-cilinder 
88pk- 64 kW 4-cilinder 

115 pk- 84,6 kW 4-cilinder 
145 pk-106,7 kW 4-cilinder 

ALLE MOTOREN ZIJN UITGEVOERD MET WARMTEWISSELAAR (interkoeling) 
LEVERING KOMPLEET MET KEERKOPPELING, FLEXIBELE MOTORSTEUNEN, 
INSTRUMENTENPANEEL ELECTRISCHE INSTALLATIE SCHROEFASKO. PELING ETC 
TEVENS ALLE INBOUWDELEN LEVERBAAR 
SCHROEFASSYSTEMEN SCHROEVEN BRANDSTOFTANKS ENZ 

v a n l e r i a n d SCHEEPSMOTOREN - b.v. Intramex 
Rijksstraatweg 10, 3316 EH Dordrecht Tel 078-179988* 

Type Mini 11 
Type Mini 17 
Type Mini 23 
Type Mini 26 
Type Mini 34 
Type Mini 48 
Type Mini 50 
Type SM 616 
Type SM 75 
Type SM 90 
TypeHS 121 
TypeHS 150 

Excl .  B T W 
t 7  480, -
f 7 790,-
f 8  900, -
f 9  240, -
f 1 0 580, -
f 1 2 670, -
f 1 2 700, -
/  1 7 950 , 
f 1 5 120 , 
,'  1 6 97 0 
f 2 2 880 , 
/  2 3 750 , 

Incl. BTW 
/ 8 863,80 
/ 9231,15 
f 10 546,50 
f 10 949,40 
f 12 537,30 
f 15 013,95 
f 15 049,50 
f 21 270,75 
f 17 917,20 
f 20 109,45 
t 27 112,80 
f 28 143,75 

WILT U EEN RUBBERBOOT ^ . . ^ 
oi EEN ECHTE WIKING . A ^ ' ^  ^"^ 
Een Wiking én een 
Jolinson B.B. 
• speciale Wikmg/Johnson combinatie. 
• Wiking, ook met polyesterbodem. 
• Wiking boten en Jofinson B.B. het 

gehele programma bij ons geshowd. 
• Grote voorjaarsshow 8-3 t/m 16-3-'91 

van WIKING RUBBERBOTEN, trailers, 
sportboten, b.b, motoren. 

Wikmg exclusief importeur voor de Benelux. 
Vin Zeist Witersport b.v. 
Hootddeilei Joiinson b.b. motoren. 
Voomeg 161. Zoetetmeer. 
Tel. 079'5l70ig lax 079-521675 

Dealer: Oostwatering. Polredijk 13 B 
l/eere (Zeelmdl Itl. 01181 1665 

VLEHE N VOOR PLEZIER- EN BEROEPSVAART ! 
van 9 to t 13,5 mete r lang , multiknikspan t mode l in elk e gewenst e 
uitvoering . 

• Reparati e en onderhou d van schepe n 
• Hijsvermoge n to t 20 ton > 
• Staalconstructie s 

• Plaatwer k 
• Apparatenbou w (ool( rvs) 
• Winterbergin g voo r jachte n 

Bel voor informatie: Gebr.  V a n Pe l t b.V. 
Spijksedijk 30 - 4207 GN Gorinchem Tel, 01830-25275 

SEAROCQ 
STABILIZERS 

Het meest  uitgebreide  slingerdempingsprogramma  met  wereldwijde  service 

Comfortabe l varen , 
óók voor Uw bemannin g 
• SeaRocq Stabilizers dempen het slingeren tot 90%. 

• Veiliger en minder vermoeiend varen in ruw weer. 

• "Dwars op de golven" is niet langer onaangenaam. 

• Gesctiikt voor schepen tot 80 meter. 

Postbo x 14 0 •  643 0 A C Hoensbroe k 
Tel. :  (045 )  72199 3 -  Fa x 72793 7 
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No. 1 W VACKTBROKW G 

De Valk aanbod : 
500 topjachte n in 
een magazin e 
Een eerste kennismaking 
met het De Valk aanbod 
begint via het De Valk 
Yachtmagazine Een 
voorproefje vindt u hierbij 
Vraag nu uw persoonlijke 
exemplaar direkt aan by 
een van onze 
vestigingen 

Verkoopkantoren : 
Loosdrech t 
Tel (31)2158-23717, 
Fax (31)2158 26804 

BruinJss e 
Tel (31)1113-2240, 
Fax (31) 1113 1978 

Hindeloope n 
Tel (31)5142 1880, 
Fax (31)5142 2780 

Oostende-Belgi ë 
Tel (32)59-808337 
Fax (32)59-808455 

Cannes-Frankrjj k 
Tel (33)93 994560, 
Fax (33)93-993032 

Mallorca-Spanj e 
Tel (34)71-402911, 
Fax (34)71 402760 

We sell V o ^ ^ W 
worldw' ide 

^i^iM 
u jou nc icraft Suncfu iser poiyestt^ ^ O J 

afm 8 74 X 3 25 X 1 00 m mahonie interieur 
salon kombuis 2x BMW 150 pk diesels (1983) man 
foon autopiloot ankerlier Vrpr D M 1 0 0 000 
Verkoophave n Loosdrech t 

10356 - Gruno 1100 staa y a a'm i uu x j au « lUJbö Pedro3 6 staal 1989 afm 1150x345x105m 
1 10 m 2e stuurstand op flymg bridge mahonie teak interieur 4 6 slaapplaatsen Eberspaecher 
interieur salon 2 hutten venwarming Peugeot 68 pk verwarming Volvo 100 pk diesel boegschroef 
diesel davits ankerlier Vr pr Hfl 72 500 Deze Pedro 36 fieeft slechts 290 vaaruren 
Verkoophave n Loosdrech t Vrpr DM 155 000 Verkoophave n Loosdrech t 

10386 Super Van Craft 11 50 staal 1977 afm 1150x 
3 50 X 1 10 m 2e stuurstand mahonie interieur Paf 
120 pk diesel ITTmanfoon teakbijboot davits ankerlier 
Deze Super Van Craft is m een perfecte conditie 
Vr pr Hfl 198 500 Kontak t Loosdrech t 

10269 Marco 8 10 AK polyester 1977 afm 8 10 x 
2 85 X 0 65 m teak inter eur verwarming Renault 50 pk 
benzinemotor davits 
Vr pr Hfl 50 000 Verkoophave n Loosdrech t 

Ml 
10384 - Danis h Rose staal 1986 afm 9 40 x 3 25 x 
1 40 m teak inteneur aluminium ramen 4 slaapplaatsen 
verwarming Ford 68 pk marifoon davits ankerlier 
Deze kotter verkeert in een goede staat van onderhoud 
Vrpr HfM45 000 Verkoophave n Loosdrech t 

10378 - Pedro 36 staal gebouwd in 1987/88 bij de 10380 - Taiwan Trawle r polyester 1979 afm 10 65 x 
Pedro Boot werf afm 10 80 x 3 40 x 1 00 m 3 66 x 1 03 m teak dek rondspant flybridge teak 
2e stuurstand teak inteneur 2 hutten + salon 6/8 si pi interieur 2 hutten + salon 4 + 2 si pi Ford Lehman 
Volvo 100 pk motor Beroemde Nederlandse kruiser 120 pk max snelheid 12 kn Sailor manfoon Zeer 
verkeert in zeer goede staat Kontak t Oostend e courante en njime trawler Kontak t Oostend e 

10021 De Ruyte r 1900 staal 1977/78 afm 19 00x 
5 10 x 1 80 m teak dek rondspant dubbele hydr 
besturing op flybridge 3 hutten + eigenaarshut 
6 + 2 si pi 2x 190 pk Ford Turbo dieseis Duits kwaliteit 
jacht in pnma conditie Kontak t Oostend e 

10337 - Posillip o Antiqu a 38 1973 houten romp 10362 • TuHio Abbat e 27 polyester gebouwd in 1985 
afm 11 5 0 x 4 16 X1 00 m ontworpen en gebouwd door door Tuil o Abbate (Italië) afm 8 l 5 x 2 4 0 m Vromp 
Posillipo Italië teak dek V romp flybridge mahonie 1 hut 2 si pt 2x 220 pk BMW motoren snelheid 
houten interieur 2 hutten+ salon 4 + 2 si pi 2x Perkins 50 knopen zwemplateau met zwemtrap Fantastische 
Turbo 275 pk Snel Italiaans jacht Kontak t Oostend e Offshore Powerboat' Kontak t Oostend e 

10168 Canfimeng a staal 1969 afm 18 00 x 4 90 x 
1 45 m Volvo Penta 240 pl< teak dek en opbouw gene-
rator steunzeil manfoon radar autopiloot AP navigator 
reddingsvlot dinghy Uitstekend onderhouden lacht 
Vr pr DM 500 000 ex BTW Kontak t Bruiniss e 

10169 Trader 41 + 2 polyester 1987 afm 13 10 x 10167-Gilhsse n Kotte r staal 1985 afm 1185x366x 10030-Cheo y Lee 46 Trawle r polyester 1978/tewater 
4 45 X 1 25 m 2 Ford Sea Lion 135 pk dieselmotoren 1 10 m Volvo Penta turbo diesel 129 pk hydraulische 1979 afm 14 00 x 4 46 x 1 42 m 2x Ford diesel 120 pk 
2 marifoons radar autopiloot AP navigator boegschroef (12 pk) generator marifoon autopiloot generator radar autopiloot AP navigator bi)boot 
weerkaartenschri)ver reddingsvlot Zeewaardig reddingsvlot electr ankerlier Fraaie kotter van eerste ankerlier Ruim jacht geschikt voor langer verblijf aan 
jacht Vrpr DM400 000 ex BTW Kontak t Bruiniss e eigenaar Vrpr DM275 000 Ligplaat s Bruiniss e boord Vrpr DM300 000 Ligplaat s Bruimss e 

DE VAL K INTERNATIONAL YACHTBROKERS 
HISWA STANDNR. E-222 

hét adres voor verkoop van jachten 

Postadres : De Valk, 't Breukeleveens e Meentje 6, Postbu s 33,1230 AA Loosdrecht/Hollan d 
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Er is altijd w^el eem̂ Yamaha dealer 
bij UI irx de bvixxrt: 

Yamaha dealers vindt u altij d bij  u in de 
buurt . Dat kan ook haast niet anders met 
zo'n wereldmerk Stuk voor  stuk vriende-
lijke , deskundige mensen die met raad en 
daad voor u klaar  staan. Voor  service, 
advies en verkoop van Yamaha topproduk-
ten kunt u terecht bij : 
Aalsmaar-Rijsanhoin . Hellas Watersport, Aalsmeerderdijk 
630, Tel 02977-20764 
Akkrum J de Schiffart B V, Boarnsterdi|k 1, Tel 05665-1337 
Alblassardam . J Karteland. Polderstraat 9a. 
Tel 01859-14897 
Alkmaar , Piet Schot, Mient 33, Tel 072-115409 
Alkmaar , Bomoto. Kraspolderweg 4, Tel 072-158542 
Alphe n a/d Rijn , Jachtwerf Daniel, Koperweg 7 
Tel 01720-22219 
Amstardam , Watersport B V, Amstelveenseweg 752, 
Tel 020-445862 
Amstardam , Holland Sport Boat Centre BV. 
Zuiderzeeweg 2. (tussen de Schellingwouderbruggenl, 
Tel 020-947527 
Amsterdam , Scheen Outboard Service. Spaklerweg 1 
Tel 020-6654345 
Apeldoorn , Hurenkamp Watersport. Arnhemseweg 168, 
Tel 055-332446 
Arnemuiden , WS de Arne, Muiderweg 2, Tel 01192-1419 
Baak, J Pasman Scheepsmotoren. 
Emmerikseweg 103. Tel 05754-1530 
Balk , Jachtw J Wi|nstra, Lytse Side 13, Tel 05140-2502 
Belt Schutsloo t J de Goede, Havezatherweg 8, 
Tel 05208-67176 
Bergum , Motorenbedr J Sienema, 
Bergumerdam 12, Tel 05116-2547 
Barkel-Rodsnrijs , Swankro Services R R M S BV, 
Noordeindseweg 262, Tel 01891-14011/15708, 
Berlicum , Watersport Zuid-Nederland, 
Milrooyseweg 93, Tel 04103-4381 
Breda , Sterkens Watersport BV, Gi|zenveld 5, 
(Moleneind Oost|, Tel 076-876655 
Breskens, C Kosten B V, Kaai 3, Tel 01172-1257 
Breukalan , Jachtwerf Arie Wiegmans, Scheendijk 6/14, 
Tel 03462-61574 

Brielle , Jachthaven Tromp B V, R Meeuwisz Weg 8, 
Tel 01810-2593 
Broe k op Langedijk , Fa A Ten Bruggencate & Zn, 
Pr Hendrikkade 11 Tel 02260-14416 
Brouwershaven , Fa Gebr van Di)ke Watersport, 
Jachthaven "Den Osse", Tel 01119-2034 
Bruinisse , Jachtw D v Duivendijk, Deestraat 31, 
Tel 01113-1615/1748 
Buitenkaag , Vd Wansem Service Center, 
Huigsloterdi|k 400, bij pont Kaagdorp, 
Tel 02524-4264/5830 
Da Pun t H Beuving, Mack fabr & H O, Groninger-
straat 118, Tel 05906-1759 
Dettzijl , Nautische Unie B V, Seendweg 16, Tel 05960-14404 
Den Helder , Fa Kiljan. Van Galenstraat 3. Tel 02230-12923 
Den Oever, H Schrier. Voorstraat 28-30, Tel 02271-1230 
Dordrech t Watersportbedrijf De Graaft BV. Badweg 8 10. 
Tel 078-136911 
Drachten , Fa Numan, Stationsweg 99. Tel 05120-12256 
Edam, Revisie Wamo B V. Oosthuizerweg 7, 
Tel 02993-71807/71802 
Enkhuizan , Sunspeed B V. Prinsengracht 5/7, 
Tel 02280-12705 
Enschede , Touwcentrum Twente. Binnenhaven 2, 
Tel 053-307788 
Giesbeak , Frederiks Watersport, Rhedenseveeiweg 1, 
Tel 08336-2116 
Giethoorn . Joh Wolfman Watersport. Beulakerweg 143a. 
Tel 05216-1581 
Giethoorn , Jachtwerf Elzenaar. Vosjacht 9. Tel 05216-1496 
Goos , Beekman Goes BV. Kloetingseweg 5, 
Tel 01100-27383/13299 
Gorinchem , Bouwmeester Watersport, van Someren-
laan la. Tel 01830-25228 

Graf t Fa Gorsseling & Zn . Noordeinde 41, Tel 02997-1230 
's-Gravenhaga , Kraayeveld Watersport, 
Apeldoornselaan 58, Tel 070-3458486 
• s-Graveland, Goma. Zuidereinde 250-254, Tel 035-61274 
Grou w Fa A E Wester & Zn, Garde Jagersweg 4, 
Tel 05662-1335/3618 
Grouwc Techn Bedr De Schiffart. Kerkstraat 28-30. 
Tel 05662 1388 
Haarlem , Klomp Scheepstechniek, Zuid Schalkwijker-
weg 33, Tel 023-338524 
Haarlem , Jachtwerf "Wetterwille", Spaarndamseweg 23. 
Tel 023-379603 
Harderwijk , Polyarc BV, Flevoweg89, 
Tel 03410-14012/13586 
Hardinxvald-Giessendam , Bouwmeester Watersport. 
Binnendams 40. Tel 01846-15178 
Hardinxveld-Giessendam , W Klop Handelsondern 
"Den Bout" Rivierdijk 114. Tel 01846-12227 
Harlingen.F a R Bakker. Voorstraat 3. Tel 05178-16491 
Harlingen , Watersportbedr Het Anker Harlmgen BV. 
Noofderhaven 85. Tel 05178-14030 
Haeg, Scheepsmotoren Heeck. Osingahuizen 16. 
Tel 05154-3489 

Heerenveen , Fa KK de Boer. Het Meer 42. Tel 05130-22198 
Holysloo t H John. Dorpsstraat 8. Tel 02904-612 
Huizen , D de Boer Scheepsmot Service. Ambachtsweg 12. 
Tel 02152-51597 
Idskenhuizen , Rek park Idskenhuizen, Mastersein 2, 
Tel 05134-1846 
Jisp , Eggers Boten & Motoren, Dorpsstraat 3. 
Tel 02982-1364 
Kampen , Aalderink Watersport, Vloeddijk 2-4. 
Tel 05202-13331 
Kamperland , Jachtwerf Zwemer BV, Havenweg 4, 
Tel 01107-1547/1464 
Kerkdriel , Watersporfcentr Den Bol, Maasbandijk 1, 
Tel 04183-1696/1963 
Klunder t Jachth Noordschans, Noordschans 121. 
Tel 01682-2944 
Lage Zwaluwe , Jachthavet) Tromp, Kwistgeldweg 3. 
Tel 01684-2615 
Langweer , FA A de Vries, Osingalaan 32. Tel 05138-99119 
Lathum , VVichhart-Lathum B V. Koestraat 5a. 
Tel 08336-1476 
Leeuwarden , Bootcentr Geertsma. Avondsterweg 1. 
Tel 058-883848 
Leiden , Motorcentrum Teske, Langegracht 177-179. 
Tel 071-226295 
Leimuiden , Jachtwerf De Hippert BV. Noordeinde 21. 
Tel 01721-9373 
Lekksrkerk , P van den Berg Dieselmotoren B V. 
Voorstraat 15. Tel 01805-1747 
Lemmer, Slump BV. Sluisweg 2. Tel 05146-2725 
Nw Loosdrech t Pijl Watersport B V. 
Nw Loosdrechtsedijk 217 Tel 02158-1638 
Oud Loosdrech t Jachtwerf v/h Gebr Serry. 
Oud-Loosdrechtsedijk 249a-d. Tel 02158-3404 
Oud Loosdrech t Victone, Oud-Loosdrechtsedijk 200, 
Tel 02158-3123 

St Maartensdijk , Hejo Watersport, Pluimputweg 34, 
Tel 01666-2656/3584 
Msasbrach t Watersport "De Tip', Tipstraat 12. 
Tel 04746-3161 
Maassluis , Ydema Watersport. Haven 17 Tel 01899-12681 
Maastrich t Jachtwerf Snijders. Korvetweg M. 
Tel 043-633034 
Medemblik , J Draaisma. Brakeweg 55. Tel 02274-2630 
Muiden , Jachtservice Muiden, Westzeedijk 4, 
Tel 02942-1334 
Nederhors t den Berg , Jan Mafait Bootmotoren, 
Reeweg 10, Tel 02945-3304 
Nieuw e Niedorp , Fa v d Poel, Dorpstraat 126. 
Tel 02261-1913 
Nunspee t W Tijhof Watersport. Camping "Oude Pol". 
Veluwestrand. Tel 03412-52626 
Nijkerk . Langman Watersport. Westkadijk 7-8. 
Tel 03494-51267/53434 

-n:̂ ^ 

Oostermeer , Watersportbedr "De Lits". Snakkerbuorren 9, 
Tel 05129-1482 
Oudeschil d (Texel) , Frans Hopman Boten en Motoren, 
Heemskerckstraat 11. Tel 02220-15103/13517 
Oudesluis , Kossen Boten Motoren, Noordenweg W, 
Tel 02242-1254 
Plasmolen/Mook . Jachth "Eldorado", Witteweg 18, 
Tel 08896-1914/2366 
Purmerend , Fa Klijzing, Vooruitstraat 44a, Tel 02990-24633 
Pijnacker , Verkade's Polyester Boten, 
Delttsestraatweg 26d, Tel 01736-4492 
Raamsdonksveer , Nion Watersport, Oosterhoutseweg 20, 
Tel 01621-12997 
Raeuwijk. C MacdanielJachtw BV. 
Not d'Aumenelaan 29-31. Tel 01829-2731 
Roermond , Helenawert-Moset BV, St Jakobskade 13. 
Tel 04750-17093 
Rotterdam , Watersport BV, Noorderkade 120, 
Tel 010-4658627 
Rotterdam , Jachtw Oceaan Gebr van Vliet 8 V. 
Kralingseplaslaan 149, Tel 010-4520341 
Scharendijke , Jachtwerf Grevelinge, Jachthaven 
Kloosternol 1, Tel 01117-1490. Fax 2203 
Scheveningen , Vesters Watersport. Datheenstraat 55, 
Tel 070 3512998 
Sneek. Gebr Bakker BV, Selfhelpweg 9, Tel 05150-12253 
Sneek, Warns Watersport, Geeuwkade 3, Tel 05150-15836 
Stavoren , Firma H Smit, Verlengde Schans 49-50 
Tel 05149-1232 
Stellendam , Aqua Service. Mr Snijderweg 9, 
Tel 01879-2600 
Tarhorna . Garage Rijpkema, Buorren 61, Tel 05668-250 
TieL Aqua Centrum Tiel B V, Nwe Tielseweg 60, 
Tel 03440-12505 
Tolkamer , W Gons Watersport, 's-Gravenwaardsedijk 78, 
Tel 08365-1692 
Twello , Busloo Watersports, Rijksstraatweg 104. 
Tel 05712-75085 
Uitgees t Jachthaven "Joosten". Sluisbuurt 47a. 
Tel 02513-12795 
Urk, Post Watersport. Westhaven 30A. Tel 05277-1667 
Utrech t Menbo Boten. Weerdsingel WZ18. Tel 030-312088 
Veldhoven , Van der Sanden Watersport. Heuvelstraat 58. 
Tel 040 539063 
Vinkeveen , Watersport Struik BV. Herenweg 311. 
Tel 02972-3320 
Vlaardingen , Toekomst, Havenstraat 75, Tel 010-4340298 
Wannepereeen , Joh VVoltman Watersport, Veneweg 251, 
Tel 05228-1310 
Warfhuizan , Fa Brands, Baron van Asbeckweg 22. 
Tel 05957-1773 
Warmond , Jachtw Gebr Visch. Burg Ketelaarstraat 19. 
Tel 01711-10300 
Warns , Manna Fnesland, Ymedaem 1, Tel 05149-1432 
Tel 05496-71740 
West Knollendam , Jachthaven Oostra, Nr 77 
Tel 075 285757 
Willemstad , Yachting Willemstad, Benedekade 8, 
Tel 01687-2855 
Woerdens e Verlaa t Jachtwert Slikkendam, Uitweg 1. 
Tel 01724-8382 
Wohega,F a J Hulzinga. Hoofdstraat W-61. Tel 05610-2452 
Zaandam , Jachtwerf De Hippert BV. Weerpad 2. 
Tel 075-163462 
Zoetermeer , Van Zeist Watersport B V. Voorweg 161. 
Tel 079-517018 
Zoeterwoude-Rijndijk , Nauta Nautic Holland BV. 
Hoge Rijndijk 93. Tel 071-410966/410824 
Zuid-Beyerland , Bootsport. Gr Sabinastraat 44. 
Tel 01866-2120 
Züidlaren , WS "De Scheve". Havenstraat 18, 
Tel 05905-2946 
Zutphen , H Doelemans. Wlnkelschip, Usseikade 
Tel 05750-14314 

YAMAHA 
Marin e 

HISWA STANDNR. W-143/144 
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JACHTHAVEN 
DRAGT 

SINDS 1915 EEN BEGRIP, GELEGEN OP 
UNIEKE LOCATIE IN AALSMEER, 
HEEFT ER NA UITBREIDING NIEUWE 
LIGPLAATSE N BIJ. 
DEZE BOXEN VAN 15x5,5 m ZIJN VOORZIEN 
VAN EEN ZIJSTEIGER OVER DE VOLLE LENGTE, 
WATER- EN ELEKTRA AANSLUITING. 

U KUNT NU AL RESERVEREN! 

JACHTHAVEN DRAGT BIEDT U: 

* Een gezellig e ruim e jachthave n 
* Een sfeervo l restauran t 
* Een komplet e watersportwinke l 

(Nauticrin g dealer ) 
* Verkoo p en reparati e van 

buitenboor d motore n 
* Modern e sanitair e uni t inklusie f 

wasserett e 
* Benzin e - diese l - gas a/h water 
* Verkoopbemiddelin g 
* Verhuu r reddingsveste n 
* Ruim e parkeergelegenhei d 

Wilt u meer informatie , belt u ons of komt 
u eens bij ons kijken . 

JACHTHAVEN DRAGT 
Stommeerwej? 72.1431 EX Aalsmeer 

Tel. 02977-24464/27129, Fax. 02977-43792 

STALEN 
MOTORKRUISERS 

DEBO 1205 Afm. 12.05 x 3.70 x 1.10 meter. 

Ook leverbaar Debo 885, 985 en 1050. 

Alle Debo's zijn als casco leverbaar en in diverse 
afbouwstadia t/m compleet, waarbij met uw specifieke 
wensen rekening gehouden wordt. 

Daarnaast: Custom built tot 20 meter 
in elk gewenst afbouwstadium. 

• Reparatie en onderhoud 
• Motorinbouw 
• Verbouwingen 
• Schilderwerk 

Hellingwerk tot 35 meter 

Jachtwer f DE BOCK en MEIJER B.V. 
Westeinde 9 (einde Kerklaan), 2451 VZ Leimuiden 

Tel. 01713-12208 

RAYTHEON R41 
RASTERSCAN RADAR 

32 NM Radar 
met 116 cm 
open antenne 

RZ YACHTING 
NAUTISCHE APPARA'IUUR ' u S ^ 

-SUHONR 

Postbus 541 3300 AM Dordrecht tel. 078-144244 
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JACHTHAVEN 

BROESDER 
JACHTWERF 

IRNSUM: in het hart van Friesland 
- ace. voor 300 schepen tot 18 m. 
- hotel, café, restaurant, pension 
- schilderw. reparatie, teakdekken 
- vele occ. aan onze verkoopsteiger 

NIEUWBOUW: Broesde r motorkotter s 
Nu in aanbouw type 1300 gesl. stuurh. in zeer complete 
uitv. f 220.000,-

Vraag folders : tel . 05660-1687 

/jjfWOHKyiWffiJIICHTHIHIH I 
GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN YSSELMEER 

LIGPLAATSE N 
beschikbaar aan de STEIGERS 
van 6 tot 13 m. 
In het BOTENHUIS 
tot 15 meter. 

Vraag offerte of 
kom eens langs. 

ONDERHOU D 

REPARATI E 

SCHILDERWER K 

MOTORE N binnen- en buitenboord 

WATERSPORTWINKE L 

WINTERBERGIN G binnen en buiten 

BOTENLIF T TOT 20 TON 

DEALER : HOND A - BUK H - MARINE R 

Parallelwei 7 bij de spoorbrug en N.S. station 
8711 CH WORKUM TEL. 05151 -1855 

HISWASTANDNR. E-216 

Eigen Zagerij 

Specialis t TEAKHOUT 
(o.a. teakdekdeeltjes) 

AMSTERDAMSCHE 
HF HARDHOUT 

Zeer vele soorten uit voorraad leverbaar o a Afzelia, 
Azobe, Balsa, Ebben, Eiken, Essen, Iepen, Iroko, Lim-
ba, Mahonie, Meranti, Merbau. Noten, Oregon Pine, 
Pitch Pine, Pokhout, Teak, Wenge etc 
Lev. : Bruynzee l hechthou t en deck in g boards . 

FIJNHOUTHANDEL 
MINERVAHAVENWEG 14 - TEL. 020-828079 - AMSTERDAM-C - HOUTHAVEN 

WH DEN OUDEN^ W\ 

UBJUSl 
i-ii=tLi=i d 

naar: hoofddealer / 
installateu r 

Voor alle Vetus-artikelen , ook diesels , 
boegschroeven , scheepsrame n enz. 

WH DEN OUDEN H DEN OUDEN > R 

Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan den Rijn 
Telefoo n 01720-22219 

HISWA STANDNR. E-232 

; 

Wij verzorgen de service 
en de reparatie aan alle 
voorkomende scheeps-
motoren, binnen- en 
buitenboordmotoren, 
diesel- en benzine-
motoren. 
Onze servicewagen rijdt 
door de hele Randstad. 

Vraag vrijblijvend onze 
onderhoudstarievenlijst 
aan. 

v.d. Wansem 
Servic e Center bij 

pon t Kaagdor p i 2158 LS Baitenkaag 
Telefssn 02524-4264 

-FaxS830 

FISH-HAWK 
WALKAROUN D 
De meest komplete visboot 
uit Amerika. 
Deze stijlvolle boot van 
topkwaliteit heeft veel extra's 
o.o gekoelde visbokken. 

^ _ ^ » - _ wMrS^ *^»wv^»^»^ r * Scheendtjk 6, Breukelen 
Ckll^  W l C y i T l a r i S Tel. 03462-61574 weekends geopend. 

HISWA STANDNR. E-287 

^ ^ P ^ motorsloe p 
een ruime nieuwe polyester overnaadse 

motorsloep kompleet met YANMAR 9 pk diesel 
inboard motor. 

afm. 5.20 x 2.07 m. Prijs v.a. f 21.950,-
Grote sortering 

^ - nieuwe, 
.J/AdHTWER- _ O - overjarige en 
V ^ j E > J l M y M ^ B i j | y n P - gebruikte buitenboordmotoren 

SINDS IBW) 4 £ ^ 

Weerpad 2 - Zaandam Tel 075-163462. verhuur • occasions •  
Noordemde 21 - Leimuiden. Tel. 01721-9373. inruil • financiering 

YAMAHA 

Publiciteitsburea u 
LEEUWENBERGH " 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 Gils. 

132 MOTORBOOT - maart 1991 



Haagsche Accumulatoren Fabriek 

A C C U ' S : 200 AH f 355,- 95 AH f 165,-
140 AH f 250,- 70 AH f 130,-
incl. btw, 2 jaar garantie, onderhoudsvrij 

070/903136/995830 
V. Mussenbroekstraat 53 Den Haag 

Specialist voor al uw jacht-schilderwerk 
Osmose-behandeling 

Ligplaatse n - Winterstallin g 
Reparatie s - Watersportwinke l 

OFFERHAUS WATERSPORT 
TEL. 01870-4797 

• Attn. 12.50 X 4.10 m. Ronspant overnaads. 
• Kompleet, ruim luxueus interieur 
• 8 Slaapplaatsen 
• Perfecte vaareigenschappen. 
• Rijnlandvletten leverbaar in diverse afbouwstadia van 9 -13.50 m. 
• Custom built jachten en bedrijfsvaartuigen sinds 1870 
• Rijnland jachten. Redelijl< geprijsde kwaliteit. 

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

»succe s 
van Fjo 

hin90 0 
De boo t «Ho niet s te wense n 
ove r laat . - Een harmonisch , 
gedurf d en futuristic h ont -
werp , gecombineer d met 
goed e vaareigenschappen , 
zeewaordighei d en veel 
ruimt e onde r dek en in de 
cockpit . 

"f^ F/a na 
Fjor d presenteer t 
De Nieuw e Lijn . 

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

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

HISWA STANDNR. E-287 

WH DEN OUDEN> rŜ  

OOK BOTAL lyiAAK T [Ü^^ÖMI^SCHEEPSRAME N 

[f—Il 

li—j)j 

(fr 

^ 

iïr-

iJ>) -Jj bota l bv 
Neptunusweg 2,8938 AA Leeuwarden, telefoon 058-882525, telefax 058-884226 

MOTORBOOT - maart 1991 133 



GEBO ALUMINIUM SCHEEPSRAMEN 
s teed s mee r schip -
per s gaa n er to e ove r 
o m hu n in peesrubl>e r 
gevat t e ruite n doo r 
ech t e scheepsrame n 
t e vervangen . Omda t 
ze schoo n genoe g 
hebbe n va n ielckages , 
ontsierend e regen -
strepe n en regelma -
t ig e rubbervervan -
ging , of omda t ze doo r 
dez e aanscha f veilig -
heid , vent i lat iemoge -
iijichede n en een 
bli jvend e waardever -
meerder in g va n hu n 
schi p bereiicen . 

RUITEN IN 
PEESRUBBER 
Nog steeds de meest 
gesignaleerde oplossing 
op de Nederlandse 
watersportvloot 
Niet duurzaam of mooi, 
wel goedkoop Het gelei-
delijk vergaan van de 
meeste rubbers tast de 
waterdichtheid aan, onder 
het rubber vormt zich 
doorgaans roest en op 
uw fraaie witte wand 
ontstaan de kenmerkende 
vuile strepen 

ALUMINIUM 
dUnbbK^KAMEN : 

VEILIGER 
Wie een degelijke 
bescherming zoekt tegen 
regen, wind en buiswater, 
kiest voor aluminium 
scheepsramen 
Schippers op ruimer 
water als bijvoorbeeld het 
IJsselmeer kunnen nu 
eenmaal met volstaan met 
vensterglas in peesrubber, 
dat zich door overkomend 
water uit de sponning laat 
drukken' 
Zo'n schipper zoekt het in 
Gebo scheepsramen, 

Glasdikte 5, 6 of 8 mm 

<f \. 

1 

• ^ s ^ 

J 

f 
1" 

—=—^ 

• « ^ l 

voorzien van gehard glas 
in 5, 6 of 8 mm, veilig en 
krasbestendig voor een 
blijvend goed zicht 
Bovendien is uw schip 
met dergelijke ramen heel 
wat minder toegankelijk 
voor inbrekers 
ALUMINIUM 
SCHEEPSRAMEN: 
FRAAI EN 

COMFORTABEL 
Binnen het Gebo program-
ma vindt u een uitgebreide 
keuze raamtypes, 
bevestigingssystemen en 
oppervlaktebewerkingen 
Ramen met getint glas 
voor een betere zonwering 
en privacy, naturel 
geanodiseerd of gecoat in 
elke gewenste (RAL) kleur 
Schuiframen, zakkende 
ramen of klapramen voor 
een betere ventilatie geen 
condensvorming en 
kombüisluchtjes meer' 
Gebo-ramen kenmerken 

zich door hun moderne 
vormgeving, waarbij zelfs 
het hang- en sluitwerk met 
vergeten is 
Favoriet in de jachtbouw 
IS het montagevriendelijke 
Gebo-klemsysteem, 
waarbij aan de buitenzijde 
geen schroeven of afdek-
rubbers te zien zijn en 
de binnenafwerking 
geschiedt d m v de mee-
geleverde klemlijst 
Mits op deugdelijke wijze 
aangebracht, vereist een 
goed aluminium raam 
nauwelijks onderhoud 
Geen vervanging van be-
kraste plastic ruiten of van 
vergane rubbers meer 

ALUMINIUM 
SCHEEPSRAMEN: 
WAARDEVAST 
Een goed aluminium 
scheepsraam is een 
investering die even lang 
meegaat als uw schip 
Gebo scheepsramen 

worden - in tegenstelling 
tot die van veel concurren-
ten - pas na alle bewer-
kingen geanodiseerd (of 
gecoat) zodat u niet voor 
corrosie van zaagvlakken 
of schroefgaten hoeft te 
vrezen 
Het -standaard- door 
Gebo toegepaste veilig-
heidsglas garandeert een 
minimale optische ver-
vorming en een extreem 
hoge krasbestendigheid 
Met onze scheepsramen 
ziet uw schip er voortaan 
gewoon beter uit Dus ook 
nog op het moment dat u 
over verkopen denkt i 

DESKUNDIG ADVIES 
Gebo scheepsramen 
worden al 30 jaar gepro-
duceerd door Boomsma 
in Almere Tienduizenden 
grote en kleine jachten 
op alle wereldzeeën zijn 
inmiddels naar volle 
tevredenheid met Gebo 
ramen uitgevoerd 
Hetzelfde geldt overigens 
voor de bekende Gebo 
scheepsluiken en patrijs-
poorten, geleverd in diver-
se standaard afmetingen 
WIJ adviseren u graag bij 
de keuze van het voor uw 
schip meest geschikte 
beglazingspakket 

Wilt u het komende 
vaarseizoen al genieten 
van uw nieuwe Gebo 
scheepsramen, neem dan 
zo snel mogelijk contact 
op met onze afdeling 
scheepvaart 

lebO/ 

ISOOMSMA 
HISWA STANDNR. B-377 

Boomsma B V 
Postbus 50128 
1305 AC Almere-Haven 

Tel 03240-1 15 24 
Telex 7 01 21 
Telefax 03240-1 15 19 'il > 
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Toonaangevend e merke n dus topklass e 
^THOMPSON 

Het ToDn-ie'"K «G" ^- -
en speedkrutsers De boten zi|n van zeer goede 
kwaliteit De vooretgenscKoppen zi|n uitstekend 

CHECKMATE»' 
Een van de Amenkacnse bekroonde 

topnierken, zeer goede kwoliteit en uitstekende 
vooreigenscha ppen 

^BÜSTÊR 
De alummiumboot voor iedereen, een goede 
betrouwbare oerdegeli|ke boot Zeewoardig en 
ccrosfebestendig 6 verschillende modellen 

CELEBRfTY» 

soupplesse en styling 
Een topklasse 

-• FtETCHER 
De Europa's toonaangevende sportboten 
Modellen vanaf 14 ft voor buitenboorduitvoenng 
tot 21 ft 

— - " — — 'M!r'mm^.?i.ü' 

WAHOO>> 
Een Amerikaans topmerk 

Een alles kunner voor sport en ontspanntng 
8 verschillende modellen 

arie wiegmans SCHEENDIJK 6. BREUKELEN 
TEL. 03462-61574 
WEEKENDS GEOPEND! 

HISWA STANDNR. E-287 

HISWASTANDNR. W-160 

^f^m^mmmsnmtM^i 
eneraiecentrale  aan 

Met een Atlas Combi van Victron Energie 
haalt ü de ideale combinatie van akkulader en 
omvormer aan boord Gevoed met walspanning of 
via een aggregaat worden uw akku's snel geladen 
en in perfecte conditie gehouden Het omvormer-
gedeelte levert geluidloos 220 Volt uit de akku's 
(en véél langer dan u denkt n 
U hebt er geen omkijken 
meer naar i 

HISWA STANDNR. W-160 

HYPERMODERNE ENERGIETECHNIEK: 
t konstante akkubewaking, ook 's winters aan boord 
• beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting 
• automatisch van wal- naar akkuspanning en omgekeerd 
• twee typen continue vermogen 450 resp 1500 Watt 
• uniek "equalize & float" akku-laadsys'eem (type 12/1500) 
• afstandsbediening en kontrole paneel 

mogelijk (type 12/1500) 

Méér weten ? Vraag ASA 
Boot Electro om informatie 
en ontdek dat de tectmiek 
met tieeft stilgestaan' 

WAAROM 
12 ÉN 220 VOLT AAN BOORD? 
In vergelijking met 12 of 24 Volt apparatuur 
(koffiezetter, scheerapparaat, kleuren tv) en 
apparaten op gas (zoals een koelkast) heeft 
220 Volt apparatuur nogal wat voordelen de 
pnjs bijvoorbeeld ' Met de Atlas Combi ge 
bruikt u aan boord uw spullen-van thuis i 

djj 
victro n energi e 

ENERGIEBON 
Stuur mij informatie over de akkuladers van Victron Energie 

Naam 

Adres: 
Postcode/woonplaats 

i.im;r]i3iiini 

^ ^ ^ é É É i i Stuur de bon in gefrankeerde envelop aan 
ASA Boot Electro, Postbus 199, 
3620 AD Breukelen, Tel 03462-65514 
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ONS 
PROGRAMMA 

llltFHtRUnE 
21"-50" 
6,50- 16,50 m 

#<ileo A 

BRIELL E YACHTING 
ROCHUSMEEUWISZWEG 6-BRIELLE 

TEL. 01810-14835/13680 - FAX 01810-16203 
CENTROM VOOR GEBRUIKTE JACHTEN - LIGPLAATSEN IN ONZE 

IDYLLISCHE JACHTHAVEN IN HET HISTORISCHE BRIELLE 

HISWA STANDNR. S-22 
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WIJ SCHIPPEREN NIET, DAT HOEF U OOK NIET 

INDOWNER205 HORIZON 200 

HISWASTANDNR. Z-107 

Een 

IMC 
ledrijf 

BIJ Four Winns zijn we trots op de manier waarop wij onze 

boten bouwen Alles wordt met de uiterste perfectie afgewerkt, 

van de massieve vijfvoudig versterkte romp tot de uitstekende 

gel afwerklaag die seizoen na seizoen als nieuw blijft . 

De uitgebreide serie Four Winns boten begint bij de slanke 

sportboten, verkrijgbaar in een uitvoering met 'open' of 

'gesloten' boeg 

Zoekt u wat meer comfort, dan zijn onze elegante 

kajuitboten een goed alternatief met een indrukwekkende lijst 

positieve kenmerken voor boten van die afmetingen 

Onze middenserie omvat alle typen, van volledig uitgeruste 

familiekruisers tot speciaal voor de vissport aangepaste boten. 

Voor verbluffende prestaties en een inrichting voor een 

luxeleven aan boord zijn onze prachtige, breed gebouwde 

kruisers met te overtreffen 

Kijken we naar de aandrijving, dan is iedere Four Winns 

boot precies afgestemd op een OMC motor, die de prestaties 

nog verhoogt. Of dat nu een op snelheid genchte Johnson 

of Evinrude buitenboordmotor is, of de krachtige OMC 

Cobra hekmotoren. 

Dus waarom schipperen? Wij doen dat m ieder geval met 

LERS 698S EL LATHUM- JACHTHAVEN T EILAND TEL 0 8 Ï Ï 6 1620/1644 1431 CJ AALSMEE R AEP 800TCENTRE TEL 02977 25443 3043 NH ROTTERDA M KEWI BOTEN 

TEL 010 4379562 M 9 3 LL TERHORNE DE HORNE TEL 05668 264 PERFECT GEBOUWDE BOTEN 



AKKRUME R VLET 630 DE LUXE 

Een vlotte stalen multiknikspantvlet, prachtig afgetimmerd 
met teak en mahonie. Afm. 6.30 x 2.30 m, 
geleverd met een 20 of 33 pk dieselmotor. 

JACHTBOUW JOOP DE SCHIFFART 
Boarnsterdük 1, 8491 AR AKKRUM. Tel: 05665-1337 

DIT IS DE BELLUS 
Afm. 5.79x2.17 mtr. 

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

• VETUS 2 cyl diesel intercooier 
PRIJS VAARKLAAR  f 26.140,-

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND' 

MHWBJ^FMmL' ^M-SPECAUST! 
Kopenveg 7 - 2401 LH Alphen a/d Rijn Tel 01720-22219 
Direkt gelegen aan de Heimanswetering 

HISWA STANDNR. E-232 

12-24 Vol t 
Type plezier: Voor pleziervaart 

normaal gebruik 
tot ca. 20 mtr. schepen 

Type super: Voor plezier- en 
beroepsvaart 

Type beroeps: landurlg gebruik 
tot ca. 30 mtr. schepen 

Boegschroeve n 
4-16 PK 

v.a. f 2.075,-
(excl. BTW) 

Ook leverbaar met 380 Volt- of hydromotor Vraag documentatie 

Ulkman Machinefabriek BV 
Parallelweg 12 2911LE Krimpen a/d IJssel tel. 0180M4644 fax 01807-18450 

SCHAKELFVVNELEN 
Met zeil- of motorboot display. 
Zeer degelijke kwaliteit, diverse 
uitvoeringen leverbaar. 
VRAAG FOLDER BIJ: 
JMR B.V., RINGDIJK 34, 
2981 EW Ridderkerk. 
Tel. 01804-27292 

SATELLITE  BOOTTRAILERS 
voor - speedboten, - zeilboten 

X 
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 - Fax 079-521675 

visbaten, - tourboten, - rubberboten 
' geheel gegalvaniseerd, * geheel 
demontabel, * geheel instelbaar, 
* verlichtingsbak uitschuifbaar en 
afneembaar 

Kotters 
8,5 en 9,5 m 

casco of techn 
vaarklaar 

Tevens rondspant of multil<nik, 
gebouwd naar Uw ontwerp. 

Jacht- en Scheepsbouw 

M.J. van Geffen 
Kantoor en werf Steigerboom 11 5331 KA Kerkdnel Telefoon 04183 16 

SCHROEVEN - ASSEN - HYDRAULIEK 

U j 

VOOR SCHROEFAS EN STUURWERK 

FEDERAL 
DAN VAART  U STERK. 

Veilingweg  8 
5301 KIVI Zaltbommei 
Tei. 04180 - 12666 
Fax 04180 - 15455 

I 

MICHIGAN WHEEL B.B. EN Z-DRIVE SCHROEVEN 

HiSWA STANDNR. B-360 

MERCEDES-BEN Z 
DA F 
M I T S U B I S H I 

WE RUILEN ALLES IN!' 

TEVENS INBOUW 

NIEUWE, GEREVISEERDE EN 
EN GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 
OMBOUWSETS OM AUTODIESELS 
TEMARINISEREN 
ALLE ONDERDELEN 
SCHROEVEN EN ASSEN 
KEERKOPPELINGEN 
WARMTEWISSELAARS ETC 

Kraan  met  een hefvermogen  van 15 ton  aan het  water 

DRINKWAARD 
M O T O R E N C V 

Postbu s 265 - 3360 AG Sliedrech t 
Parallelwe g 20 ~ 3364 AL Sliedrech t 
Tel 01840-12332 Fax 01840-10977 

HiSWA STANDNR. W-1^ 

C/5 Elektrische 
Boegschroeven 

Met een boeg-
schroef heeft U de 
boot volledig in de 
hand en t>ent U 
niet meer afhan-
kelijk van anderen 
bij o a het aan- en 
afmeren 
Wi| hebt)en de 
juiste boegschroef 
voor iedere boot-
lengte 

Bel voor uitgebreide 
dokumentatie 

01718-25101 
Fax: 01718-29295 

e{l|elk{t|rlils{c{h{e| 1 |b{o{e|g{s{c{h|r|o|e|v|e|n| 
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HISWASTANDNR . E-287 

SLOEPE N SPECIALIS T 

FISHING lóFT CLASSIC 19R SPTTSGAT 

Deze sloepen zijn uitgevoerd met een 
TANMAR' DIESELMOTOR. 

NIEUW: DUFFY ELECTRIC SLOEP. 

milieuvriendelij k 
en luxe uitgevoer d 

Kom ze bewonderen bij aF l C W l C g i T i a n S 
Scheendi|k 6, Breukelen 
tel. 03462-61574 

Wilhelminalaan 10 
2159 LE Kaagdorp 
Tel 02524 - 5738 
Prive 070-836147 

HANS DE STEUR 
Boat - Service 

Winterstalling 
Lakken 

Service en Onderhoud 

TEVENS REPARATIE AAN ALLE MERKEN MOTORBOTEN 

SPECIALIST IN STALEN M 
MULTIVLET1000 

^h-o|_= ^ ^ 

MULTI VLET 1000 GAK •  

"  ^ f lM ' -^vr i i i "1 -^m 

OTORVLEHEN 
MultlvletlOO O 
Afm 1 0 1 0 x 3 2 0 m 

Multivlet116 0 
Afm 11 8 0 x 3 80 m 
Met en zonder 
achterkajuit Ook 
leverbaar als kasko 

JACHTWRF 

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

Naadloo s geïsoleerd e 

schepe n varen langer . 
Scheepswandisolatie vraagt om een water 
dichte techniek Die is er Specialisten van 
Pluimers Isolatie voorzien elke scheepswand 
razendsnel van een sterke PU isolatielaag De 
laag wordt met de spuit (dus naadloos) aan 
gebracht Spanten ribben uitsteeksels en 
holtes vormen geen probleem en worden 
simpelweg meegeisoleerd PU (polyurethaan) 
heeft bovendien ideale eigenschappen voor 
isolatie van scheepswanden Het isoleert uit 
stekend is absoluut vochtdicht uiterst duur 
zaam heeft een groot drijvend vermogen en 
hecht moeiteloos op staal hout en polyester 
Het IS bovendien goedkoop en bijzonder snel 
en eenvoudigte verv/erken Naadloze isolatie 
met PU IS dan ook geschikt voor isolatie van 

zowel pleziervaartuigen (jacht/ïwlboten) als 
grote zeeschepen en mammoettankers De 
wagens van Pluimers zijn voorzien van alle 
benodigde apparatuur inclusief lucht en 
stroomvoorziening en kunnen dus op iedere 
werf direkt worden ingezet Meer weten' 
Bel 05480 16225 of stuur de bon op voor 
veelzeggende informatie of een messcherpe 
offerte 

Pluimers 
isolatie 

ISOLEERT IEDER PROBLEEM DE WERELD UIT 
Postbus 66 7460 AB Rijssen 
Tel 05480 16225 Fax 05480 20655 

1 ^ 

Ja, 1, ik wil alles weten 

over de voordelen van 

naadloos isoleren 

Stuur mij 

D uitgebreide informatie 

Naam 

Adres 

Postcode _ 

Plaats 

Telefoon _ 

Bon opsturen in portvnje envelop naar Pluimers isolatie antwoordnummer 605 7440 VH Rijssen 

Renken  Classic  2600 

Nederland s grootst e Amerikaans e 
botenimporteu r presenteert : 
eooom ^ watersportplezie r waar een betaalbar e en complet e lij n Sport / 
zeevisboten , Weekend - en Kajuitkruiser s in div . kleure n te bezichtige n is . 
26 modelle n op voorraad! ! (doorlopend! ) 

Bij  aankoop  van een boot 
' 'Port  Nautica  Marine '' 

een gratis ligplaats in 

Impor t en Distributiecentru m van Renken 
voo r de Benelu x en Duitslan d 

NAUTICA SPORT NEDERLAND BV 
Rottenburgseweg 13-15/Edison 13-15 
3241 XD Middelharnis. Tel 01870-3648/6418. Fax. 01870-3274/Telex 26745 

voor lange levensduur simpe l onderhou d en 
uitstekende corrosie-besctierming adviseren 
WIJ Uitsluitend OMC Cobr a Sterndrive s 
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Hypotheek 
op net water? 

MeteetiNMBJachthypotheek 
\^aartuop zeker. 

Speciaal voor de watersporter hebben wij een nieuwe en flexibele vorm van financieren ontwikkeld 
de NMB Jachthypotheek Het woord zegt 't al, het is een hypotheek met uw jacht als onderpand 

En omdat zo'n jacht al gauw een behoorlijke investering vergt, houdt deze hypotheek extra 
rekening met uw specifieke wensen. Heeft u al een boot en wilt u toch een nieuwe aanschaffen, 
dan bieden wij u uitkomst met een flexibel overbruggingskrediet. Voor meer **^ ^ 
informatie kunt u terecht bij ieder NMB kantoor en uw jachtmakelaar NM B BANK 
Of bel 020-5693277. Wij wensen u alvast een behouden vaart toe. r )p \T | l j P Hpnl/ t mpt 11 mpp 

140 MOTORBOOT - maart 1991 



Webasto heeft een 
• •  

aiconoivnje oplossing voor 
uw bootverwarmlng 

^ • y ^ ^ ^ ^ ' 

HISWA STANDNR. B-377 

Watersporters zijn inventief. Ook als het er om 

gaat in kille of zelfs koude dagen warm te 

worden. Een borreltje pakken... 

Er is alleen een veiliger en beter alternatief Tenminste als u in zee 

gaat met een echte Webasto verwarming. Geniet van een condens-

vrije kombuis, een behaaglijke warmte, optimale veiligheid en het 

Webasto type HL I8D. 
Kapacitelt: 1450 kcal/h 1700 Walt 
Webasto t>pe IIL24D. 
Kapaciteil 2050 kcal/h. 2400 WatL Regelbaar. 
Webasto type HL32D. 
Kapaciteil 2750 kcal/h 3200 Wall. Regelbaar 

Alle modellen mei Inbouwsel en bedieningspaneel 

Prijzen inklusief BTW. 

Webast o 

Prijs: f 1.885,-

Prijs: f2.441,-

Prijs- f2.560,-

energievriendelijke karakter van een Webasto 

verwarming, die voor één nacht genoeg heeft 

aan enkele liters diesel uit uw tank en weinig 

stroom vraagt Vraag dokumentatle aan bij Boomsma in Almere. 

En verbaas u over de scherpe Webasto-prijs. 

En dat borreltje... dat gaat er toch nog wel in. 

Alleenimporleur 
voorde Benelux BOOMSMA 6h 

Graag ontving ik dokumentatle over Webasto Bootverwarming 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Zenden aan: Boomsma B.V., Postbus 50128, 1305 AC Almere-Haven. 



HISWA STANDNR. E-287 

AMERIKAANS E TOPMERKEN 

Deze speedbote n en speedkruisers zijn van zeer goed e kwalitei t 
met uitstekende vaareigenschappen. 

Kom ze bewonderen bij a t l C W l C g i T i a n S 
Scheendijk 6, Breukelen 
tel. 03462-61574 

<i De Metaalmark t ?) 
RVS, aluminium, koper, messing, staal enz in plaat, profiel, staf, 
ronde en vierkante buis 

Op maat geknipt/gezaag d en . . . klaar terwij l u wacht ! 
Uniek assortiment RVS bouten, inbusbouten, moeren, nngen en 
slangklemmen Alle maten in voorraad Tevens zetten, buigen, 
plasmasnijden en argon-arc lasservice 

Ruime parkeergelegenheid, ook zaterdags geopend 
Tevens postremboursverzendservice binnen 24 uur door heel 
Nederland 
Westerdijk18 Tel.: 030-310975 
3513 EW Utrech t (C) Fax: 030-317943 
DE METAALMARKT, specialist op het gebied van metalen voor de watersport 

J^  ^  NAUTISCHE UNIE B.V. 

1.̂1011 
Seendweg 16 - Postbus 110 
9930 AC Delfzijl. Tel. 05960-14404 

^ ^ S ^ AUTOFLUC 
jachtreddingvlotten opbl 

YAMAHA 

HISWA 

ZODIAC 
opblaasbare boten 

EVINRUDE 
buitenboordmotoren 

GLORIA 
brandblussers 

Dare zw/emvesten 

MERCURY 

STAND NR. 
N.614 

BOUWTEKENINGEN van de BARKAS motorboot met een 
lengte van 9.00 m, 10 00 m en 11.00 m in multiknikspant-

uitvoering voor werf- en amateurbouw. 

L.M. HUITEMA ING 
JACHTONTWERPEN 
AAK 21 9606 PX KROPSWOLDE TEL 05980-22862 

ZEEW AARDIGE RUBBERBOTE N TOT 300 PK, 120 KM/PU! 
SWANKRO / R.R.M.S. BV. 
• Rubberboot specialisten bij uitstek, ook voor 

occasions en inruil. 
• NOVURANIA EN JOKER-BOTEN ui t 100% 

HYPALON! m alle soorten, maten en 
kleurstellingen 

• Zeewaardige professionele leger-, werk- en 
sportboten. 

• Reparaties onder garantie' 
• Stuurconsoles, jockey-seats, banken, beugels, 

onderdelen, doek, uit voorraad! 

HISWA STANDNR. N-601 
1250 m> PERMANENTE SHOW VAN 35 TYPEN, IN VOORRAAD , MET 5-10 JAA R GARANTIE . 
N O O R D E I N D S E W E G 2 6 2 , B E R K E L & R O D E N R I J S , Z . H . (bij Rotterdam/Zestienhoven) 
Telefoon: 01891-15708/14011. Fax: 14394. Geopend van maandag tot zaterdag, van 8.30 tot 17.30 uur! 
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KEERKOPPELINGE N 

DEGELIJ K EN BETROUWBAA R 

TOT RUIM 400pk 

AVELINGEN - WEST 30 
4202 MS GORINCHEM 
TEL 01830 31066' 
FAX 01830 32906 
BELGIË EVERGEM (091) • 532288 BV. TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 

B 
• exclusieve betimmeringen 
• teak dekken 
* verbouw 
* lijstwerk folder op aanvraag 

LOEME N TIMMERWERKEN 
KANAALSTRAAT 39 — 5347 KM OSS 
TEL. 04120-42818/40620 — FAX. 04120-42818 

Jachthaven "de Büeken" 
W E S T E R V L E T 5 70 afm 5 70 x 195 x o« 
Met binnenboordmotor of motorbun 

. Fa AE Wesler&ZN 
Garde Jagerswei 4-5 Grou» 

—- Tel 05662-1335 
Fax 05662-3840 

M QMè / 
/ 

maakt alle soorten touw 
ook kabelaring met rv.s binnendraad 

Westkadijk 8 • Nijkerk (GId) Tel 03494-51267 Fax 61577 

OMNIMA X TV. antenne voor 
360° onWangst compleet met versterker en 

coax kabel geleverd 

Vraag folde r bij : 

JMR B.V.. RINGDIJK 34,2981 EW RIDDERKERK. 
TEL 01804-27292. 

HOOFDDEALER/INSTALLATEUR 

JACHTHAVEN 

HANS VAN KLEEF 

ZIILEILAND I 2317 GE LEIDEN M(Ptrj//|- - TELEFOON 071 8 9 . 2 8 . 6 7 

ONGESMEERD GOED.,. 
"VETUS" WATERGESMEERDE 

SCHROEFASSYSTEMEN! 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU S SCHEEPSRAMEN VLUCHTLUIKEN-DEKVENTILATOREN 
BOEGSCHROEVEN VASTE FLEX BELE TANKS SCHROEFASSYSTEMEN -ANKERLIEREN - ETC 

HISWASTANDNR . Z-109 

tÊÊ^ÊÊMU^^^^ÊÊJÉ^M^^I^^^^ 

\' ^BHh l 
NIEUW!!! M A R I N U S V L E T I 
• Ontwerp Th Gillissen* Afm 630x220m* Yanmar dieselt cil 9pk,2cil 18pkof3cil 27 pk 
• 4 mm staal multiknik * Levering in de kleur naar wens 

• Bouwer : Gebr . Tatj e 
Yanmar-For d Dealer 
scheepsreparati e 

BOTENSERVICE GEBR. TATJ E 
Zuideind e 170 - 2421 AP Nieuwkoo p 
Tel : 01725-71670 Fax: 01725-74787 

CROWN CAPRICE 350 AC (11 00 x 3 60 m) CROWN CRUISER 1100 GSAK (1150x360m) 

CROm ifffCHTS 

Kwaliteitsjachte n tot 11.50 x 3.60 mtr . 

Al 25 jaar een begrip , 

Van Casco tot Compleet . CROWN-CRUISÊR 970 ZLK (10 20 x 3 25 mtr 

Jachtwerf de Koning-Keijzer B.V. 
Doeswerf 4 2351ST Leiderdorp 
Tel. 071-895190 
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U ZORGTVOOR 
HET AVONTUUR, 

WUVOOR 
DE ONTSPANNING. 

Glomex 
antenne s 

2 jaar garantie 

HISWA STAND 
NR. B 364 

De rondomontvongende Glomex-antennes 
voor FM-rodio en VHF/UHF-televisieontvangst, 
Zijn met richtingsgevoelig en kunnen dus op of 
aan de mast gemonteerd worden De 
antenne is geschikt voor de frequenties 0,2-24 
MHz, 40-108 MHz en 170-890 MHz De kap is 
bestand tegen de zwaarste weersomstandig-
heden en meet slechts 40 cm in doorsnee 
De V 9132 montage is eenvoudig Wordt stan-
daard geleverd met regelbare versterker 
Diverse splitters tegen meerprijs leverbaar 

Verkrijgbaa r bi j Hollan d Naufic , 
voo r navigati e en kommunikatie . 

Iiolhiinlnaiitic y 
Kantoor en showroom - Kayersdijk 175, 
Postbus: 20089 - 7302 HB APELDOORN, 

Telefoon: 055-412122,Telefax: 055-422696, 
Telex: 49417 honoc nl. 

HISWA STANDNR. B-364 
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P E R F O R M A N C E 

Jk/g^^^^ 

JACHTWERF USELMEERh\ W. 
Westzeedijk 2-3. 1398 BB Muiden. Holland 

Telefoon: 02942-1285. Fax: -4887 



Stelt u zich eens voor 

len plotselinge 
domper op de vaarpret 

Als schipper kunt u nog zo ervaren zijn, toch kan opeens het water tot 

aan uw lippen staan. Waar haalt u dan zo gauw het geld vandaan voor de 

aanschaf van net zo'n mooie boot? 

Pleziervaartuigverzekering 
Dankzij een deskundig advies hebt u een pleziervaartuigverzekering 

die niet alleen dekking biedt tegen aansprakelijkheid en brand, maar 

die óók dekking biedt tegen vele andere vormen van rampspoed. 

Zo ziet u maar. Vaak blijkt pas bij een schade of u wel goed verzekerd 

bent. Raadpleeg daarom de onafhankelijke verzekeringsadviseur voor-

dat u een verzekering sluit. Dan weet u zeker dat u goed zit. 

HISWA STANDNR. A-474 

Nationale-Nederlande n | \ / 

Wat er ook gebeurt 
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HISWASTANDNR. S-15 

KOOPTOCH ÉÉN KEER IN JE LEVEN 
EEN ECHT SCHIP 
'N WOLFF VLET 

EDELMULTIPLEX 
VOOR DE JACHTBOU W 

TEAK 
l/cS) 

VAN STIJN TRIPLEX 
TRIPLEXFABRIE K 

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

P,K,F.-Marin e Scheepsmotore n 
FORD-D.A.F. - Yanmar. 
Keerkoppelingen: Velvet, PRM. 
Ombouwsets, Yazaki instrumenten, 
Johnson waterpompen. 
Reparatie en onderhoud. ^mi 

P . K - F- -- [Rn]̂ [PD[n](^ 
Industrieweg 30, 1775 PV Middenmeer, Tel. 02270-2332 

^^m. 

Een uitstekend gebouwde multiknikspantvlet met een interieur wat bij 
deze klasse vlet past. De vaareigenschappen zijn niette verbeteren. 
Alleen de prijs blijft onder de maat. Inruil mogelijk 
Vraag eens informatie aan bij 
Jachtmakelaardij * Jachtbouw • Taxaties • Expertise 

Beëdigd jachtmakelaar 

Oudvaar t 1 -3, Postbu s 126,8600 AC Sneek, tel . 05150-25000, fax 20505 

Een l igplaat s In d e o m g e v i n g K A L E N B E R G 

... een prachtig natuurgebied... 

i^7yyz^,i:'^^.,--.-,r,rJ\ 

> Grahsbe^NaakXe 
overdekte 
parkeerplaatsen 

Winterberging in loods 
of op open terrein 
Reparaties op elektro, 
sanitair- en motorisch 
gebied 
Klem en groot onderhoud 
Betimmeringen zowel 
nieuw als verbouwing 

JONAS WATERSPORT 

Burg V d Veenweg 28, 8376 HL Ossenzijl, Tel 05617-689 

• Originele rondspantvletten leverbaar in diverse afbouwstadia 
en uitvoeringen 

• Van Rossums Vletten zijn in hoge mate zeewaardig en 
tegelijkertijd uitmuntend op binnenwateren 

• Afmetingen Lengte 13 65 m Breedte 3 80 m. Diepgang 
1 20 m 

Motor Volvo Penta 130 PK '"• """" "' 
Diverse afmetingen v a 9 70 tot 14.80 m. • VOIJVO P E N T A . 

S^  SCHEEPS-JACHTWER F VAN POSSUM B.V. 
Steeg 2 - 6624 BJ Heerewaarden - Tel 08877-1460/ 2309 

In de Mobi kombineert Di Blasi degelijkheid van een kwaliteitsfiets 
met alle gemakken van een vouwfiets. De oersterke konstruktie, de framebuis uit één 
getieel, trommelremmen voor én achter, de dérailleur, dat alles maakt de Mobi tot een 
volwaardige fiets voor jarenlang plezierig gebruik. 

Voor informatie en dealerlijst 
Moverza BV, Postbus 189,4920 AD Made 
Telefoon 01684-4552, Fax 01684-4554 

VAN KLEIN PAKJE TOT FIETS IN 10 SECONDEN ZONDER GEREEDSCHAP 
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fi), ^zinkwaaz? B. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel 01846-14979 Fax 01846-11153 

HISWA STANDNR. E-248 

POOL HYDRAULISCHE BESTURINGEN 
Voor beroeps- en pleziervaart 

Hoge kwaliteit & scherpe prijzen 
Rechtstreeks van de fabrikant, - Cap 50 KGM t/m 2000 KGM 

- Complete levering 
- Deskundig advies 

Informat ie: te le foon 02513-13851 Uitgeest 

/JACHTBOUW m ^ M W 
• Wi) bouwen stalen motorkruisers, 

casco's in diverse uiWoeringen en 
aftx)uwstadia van 6 90 t/m 9 20 na 

• Vraag vnjblijvend foldermateriaal. 

Fortlaan 32 3554 HV Utrecht 

Tel. 030-444946/440036 

NIEUWBOUW 4̂  REPARATIE 

^• f-.*-f ' ' 

OOK UW ADRES VOOR MOTORENINBOUW 

Snelle reparaties aan alle soorten 

sctieepsschroeven ook voor de pleziervaart 

Levering nieuwe schroeven 

Papendrechtsestraa t 2a, 
tel . 078-133831 
fax . 078-311795 

sind s 1959 DORDRECHT-HOLLAN D 

MONTY ^  BANK KOTTER 

/ - ^ 
J A C H T W E R F GEB R W I L L E M S B V 

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

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

BOnflTE C 
SCHEEPSTECHNIEK 

Oosterkade 3-4, Groningen. 
Tel 050-145641 Fax 050-142875. 

ZEER STILLE GENERATORSETS 

A MITSUBISHI 
1500Rpm4,6,10,15-40Kva 

- Compact en perfekt 
' s • afgewerkt 

• Scheepsmotore n 
• Loss e generatore n en dynamo' s 
• Victro n omvormer s en 

electronisch e acculader s 
INBOUW MOGELIJ K IN ONZE NIEUWE JACHTHAVE N AA N DE OOSTERKADE . 

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

Westzi jde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT Tei 075-351695 

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

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

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsonderneming KUPEDO B.V. 
Zel l ingstraat 3 - 4 

2921 LS Kr impen aan den IJssel - Te l . : 01807 - 14602 

n A F DE GROOT MOTOREN fX) 
• ^ ' ^ ' SLIEDRECHT V j ^ 
• WIJ leveren DAF 475,575, 615,825,1160 ook met turtx) oplading 
* Alle voorkomende Mercedes motoren 

• Alle motoren zijn met revisie rapport en 12 maanden garantie na ingebruikname 

24 uur service - Gereviseerde motoren voor industrie, bedrijfs- en pleziervaart. 

DE GROOT MOTOREN - INDUSTRIEWEG 25 - 3361 HJ SLIEDRECHT • TEL 01840-16938 

ROESTVRIJ STAAL 

mm \h 
B.V. WERKVREUGDE 

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

WERVEN als ZELFBOUWERS 

HISWA STANDNR. E-269 

Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 

• basis vaarkunde 

• kustnavigatie 
Vraag vrijblijvend om informatie en een proefles 

-^=- —.=• .=• instituut nauticum 
^ r : - ^ -^ . ' . ^ - ,^ Postbus 10 

.=-.=- -S-—_=- 1474 ZG OOSTHLIZEN 
-="-=" Telefoon 02991 3000 

• astronavigatie 

• marifonie 

Mermai d 
KWALITEIT S MARIN E DIESEL S 
40 -400 pk . Impor teu r voo r Neder lan d 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136, 8606 AC Sneek, tel 05150-20020 
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Nu een beetje 
aandacht,  straks  een 
fantastische  zomer. 

Voorkom problemen en bespaar 
brandstof door zowel de motor 
als de aandrijving regelmatig te 
onderhouden. 

Elk onderdeel in uw Volvo 
Penta is ontworpen en getest voor 
een optimale prestatie. 

Originele onderdelen zijn van 
essentieel belang voor een be-
trouwbare werking van motor en 
aandrijving. U krijgt ondersteu-
ning van het grootste geautori-
seerde servicenetwerk in Europa, 
of u nu besluit de onderhouds-
werkzaamheden zelf uit te voeren 
of dat u dit aan uw dealer overlaat. 

Originele  onderdelen  - voor  een 
fantastische  zomer. 

Nebim Handelmaatschappij B V, Postbus 195, 
3640 AD MIJDRECHT 

HISWA STANDNR. W-141 
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VAN HONDA HOOR JE NIKS. 

HONLK 

inderdaad, als u even stil staat en luistert naar de 

nieuwe 4-takt 3 cilinder buitenboordmotoren van 35 en 

45 pk. Voor watersporters is water een bron van ener-

gie. Een symbool van vrijheid. 

De stilte op het water wordt vaak rauw verstoord 

door de vele decibelen die buitenboordmotoren mees-

tal voortbrengen. Echter met als u een Honda kracht-

bron voor uw hobby gebruikt. Deze motoren zijn zo 

geruisloos dat zelfs de internationale vakpers er stil 

van werd. 

Honda heeft goed geluisterd naar de signalen uit 

de markt. Vele geluiddempende technieken zijn toege-

past. Andere aspekten als maximale verbranding van 

loodvrije benzine, zuinigheid, veiligheid en anti-corrosie 

zijn tot het uiterste beproefd. 

Het acceleratievermogen van deze Honda viertakt-

motor is enorm. Zelfs de zwaarste waterskiër wordt ge-

makkelijk uit het water getrokken. Geluidsarm en rijk 

aan kracht maken deze buitenboordmotoren wel zeer 

bijzonder. 

De details? Vraag er maar naar bij uw Honda dealer 

of stuur onderstaande coupon op voor meer informatie. 

Bellen kan ook. Telefoon 01804 - 57333. 

Honda bouw t de stilst e 
buitenboordmotoren . 

I 1 
Stuurt u mij per omgaande informatie over de 

stille Honda buitenboordmotoren. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

mnRiri E 
Stuur deze bon op naar: 
Honda Nederland B.V. 

Antwoordnummer 22, 2980 VB Ridderkerk. 
U hoeft geen postzegel te plakken. 

HISWASTANDNR. W-164 
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JACHTBETIMMERIN G 

iï 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casco afbou w 
van inter ieurs. 

Teakdekl<e n enz. 
Verbouwinge n en/o f 

gedeeltelijk e 
vernieuwinge n in alle 

gewenst e uitvoeringen . 

"«ns 
JACHTEN MET VEEL COMFORT 

EN 
UITSTEKENDE VAAREIGENSCHAPPEN ! 

Leverbaar in lengten van 10 tot 16 meter. 

JACHTBOUW GIJS VA N DER VALK 
Nederveenweg 10a (aan de Hoven) 5161 PA SPRANG-CAPELLE 

Telefoon 04168-3311 

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-Te l 0-1805 1747 / 3297 

HISWA STANDNR. A-465 

Herenwe g 100 

NAUTISCH CENTRUM LEIMUIDEN 
Ligplaatsen vrij in een moderne jachttiaven 
zeer gunstig gelegen aan de 
Westeinderplassen. 

— LEIMUIDEN — 

* Zeer gunstige tarieven 
' Nog 2 plaatsen waterloods beschikbaar 
' Stalling droge loods 

Tel . 01721-8770/8771 — Fax. 01721-7807 

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

o.a voor: 

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

Zwem en reddingstrappen, etc. 

Voor nadere informatie 

de Ridde r Staalbou w 
Havenplein 14a -1721 CA Broek op Langedijk 

02260-17756-12053 

HISWA STANDNR. E-284 

TEAK EN MAHONIE 
VERDER UIT VOORRAAD. 
SFEERVOLLE LAMPEN - FRAAIE 
NAUTISCHE GESCHENKARTIKELEN -
ORIGINELE SCHEEPSANTIQUITEITEN, ENZ. 

SCHEEPS- & TERRASMEÜBELEN -
OPBERGREKJES - HANDREUNG -
PROFIELEN - PLANKEN - MULTIPLEX -
BLOKROOSTERS OP MAAT 

BESTEL 1991 "FULL COLOUR" CATALOGUS 
a f 5,-incl porto via postgiro 294173 

IJ^ S ACQUA REALTY EUROPE BV 
Z e i l w e q 28 8243 PK Lelystad H o l l a n d 

t e l e f o o n 03200-60602 Fax 61354 

SCHERPEL 
ook 

regelmatig 
occasions 

JACHTWERF B.V. 
V JACHTHAVE N „D E DRECHTAKKER " 

'" N Nieuwbouw : houte n motorvlette n -
' teakdekke n - verbouwingen . 

Zomer en winterstalling - 720 m2 overdekt 
Reparatie en ondert ioud tiout, staal en polyester 

Oudloosdrechtsedijk 95a -1231 LR Loosdrecht Tel 02158-1298 
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BOEGSCHROEFSPECIAUST 
'^*^>^'>^*^>^>^s  B R E O N *̂'>̂ '̂ <'N*>i« N 
• EithinsLh liydr iulisch en diesel dtingedreven 
• Ook voor DoeraKs platbodems e d 
• Van 4 I m 200 pk 

OOK VOOR DESKUNDIG E MONTAGE ! 
Havenhoofd7a 2969AERidderkerk (Hl Ambachi) 
Tel 01858-12957 01804-22385 078-166012 Fax 01858-20731 

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

i \ 191-OPOERK HT ^ I v \ M M F R 1 M M S C H F SCHEEPSW ERF G DF \ RIEv LENTiCH IR 

• J^CHTMAKELAARDI J • ONTWERPEN 
• KEURINGE N • TAXATIE S 
• ADVIEZE N • ARBITRAG E 

POSTBIS-Ji'  lOO-JH \MSTERD\M WTERDESTEIN SO 
1083 GC ^MSTERD\M TEE 020 +4 92 49 

flQbER640 

I I V I P O R T E U R V O O R D E E . E . G . 

Oudvaart 1-3, Postbus 126, 8600 AC Sneek, tel. 05150-25000, fax 20505 

KOOLMEES 
MARINE • SCHEEPSDIESELMOTOREN 

Ki|k en vergelijk onze FORD-RANGE 
in diverse uitvoeringen leverbaar o a. de 
X L D - 4 16 - 42 tot 50 pk, 4 cil F S D - 4 25 - 62 tot 70 pk, 4 cil , 
2722E - 90 pk (68 Kw) 4 cil 2723E -105 pk (86 Kw) 6 cil , 2725E -135 pk 
(101Kw),6cil 2726TM-160pk(118Kw) 6cil 2729TIM-200pk{149Kw), 
6cil 

Paragon - Velvet - Hurth - Bowman DIv. keerkopp, en reducties P R M 
- Manifolds - Johnson pompen 

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

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

KWALITEIT, EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN!' 

H I S W A S T A N D N R . S-15 

K 
Toeleveringsbedrij f voor de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Nijverheidsstraa t 26, 

3371 XE Hardinxveld-Giessenda m 

Tel .  01846-1873 7 
Fax.  01846-1115 3 

E Kasemier 

EXCLUSIEVE 
ÜACHTUrmUSTIN G 
VOOR BED - BAD - TAFEL 

Showroom Achterwerf 303a Fax 03240-18312 
1357 DD Almere Haven Tel 03240-19688 

BEZOEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK 

WM D E N Ü U D E N V (gj 

ff wmums 
^SBSn^Hoofddealer/Installateur : 

KOM NU DE GRATIS 

VETUS CATALOGUS '91 HALEN 

MOLENKRUISER KlAA S MULDER JACHTBOU W 

Boatequipment : 
o.a. Scheepsdiesels,  boegschroeven, 
hydr.  besturingen,  scheepsramen 

Voor verkoop en deskundige inbouw 
Gerrit  Bolkade  9,1507 BR Zaandam 
Telefoon  075-174535. 
(Open verbinding met Noord'zeekanaal) 

PLEZIERVAARTUIGENFINANCIERING ? 
Nieuw en gebruikt . Looptij d 1-15 jaar 

ENKELE VOORBEELDEN 
60 mnd 96 mnd 120 mnd 180 mnd 

11 000,-
15 000,-
20 000,-
25 000,-
35 000,-
40 000,-
50 000,-
70 000,-
75 000,-

f 100 000,-
f 125 000,-
t 15OU00,-

252,-
344,-
459,-
574,-
799,-
913,-

f 1 141,-
f 1 598,-
f 1 712,-
f 2 283,-
f 2 854,-
f 3 424,-

341, -
426,-
591,-
675,-
844,-

f 1 182,-
f 1 267,-
f 1 689,-
f 2 112,-
f 2 534,-

304,-
379,-
526,-
601, -
751,-

f 1 051,-
/ 1 126,-
f 1 502,-
f 1 877,-
f 2 253,-

f 510,-
f 637,-
f 892,-
f 956,-
f 1 275,-
f 1 594,-
;' 1 913,-

100% fmancienng mogelijk 

geen informatie bij werkgever 

bestaande leningen geen bezwaar 

vlotte en discrete behandeling 

rente fiscaal aftrekbaar 

kw/ijtschelding bij overlijden mogelijk 

andere looptijden en hogere bedragen mogelijk 

voorfinanciering tijdens aanbouw mogelijk 

doorlopende geldleningen m alle vormen 

Effectief rentepercentage vanaf 13 4 % per jaar 
Rentewijzigingen voorbehouden Diverse intermediairs 
Vraag v r i jb l i jvend te le fon ische of schr i f te l i jke 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) 

Intornieer OOK naar onze zeer concur rerende 
plez iervaartu igenverzeker ing! No cla im tot 4 0 % 

Stuur mij vrijblijvend een accoord van een financiering ter grootte van 
Af te lossen over maanden Aanschafprijs boot 

I Nieuw/gebruikt (doorhalen wat met van toepassing is) 
I Naam Telefoon 

Adres 
Plaats 

' Netto inkomen 

Beroep 
Geb datum 
Gehuwd ja/nee 

In gesloten envelop sturen naar Raspoort, Antwoordnummer 469, 
2000 VB Haarlem De postzegel betalen wij voor u MB 
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De Delta-Line, no, 1 in de 
beroepsvaart, nu óók no. 1 

in de pleziervaart! 

o 
33 
W 
O 
o 
3 

Ti 

Ot" u op de Noordzee vaart of in de Carribean. RZ \'A(;Hri\( , heeft Aoor u een uit-
gekiend pakket aan nautische apparatuur 
IS jaar er\aring op het gebied \an seheepselectronica staan borg \OOT k-\valiteit, 
zekerheid en sen ice. 
De eigen ontwikkelde en gefabriceerde DEITA-I.l.XI : wordt het best omschreven als 
"hi-tech" en "haute-couture" \an de op de markt \erkrijgbare na\'igatie eleetronica. 
Deze produktenreeks, samen met de beste produkten \an bekende andere fabrikan-
ten, bewijzen het: R/, YACMl'lNCi doet het alleen met de besten 

NALllSCHE APPARAllT R 

Postbus 541 3300 AM Dordrecht tel: 078-144244 

IMPORTEUR VAN • RAYTHEON • CRISTEC • UNIDEN • MARINER • ALDEN • LEAB • IMI/VIGI L 
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> Ze Wotxlen Niet Alleen 
lieuwer.. .Maar  Ook Beter. 

De nieuwe serie sportboten van Sea Ray voor  1991. Door meer dan dertig jaar kwaliteit voorop te stellen 
plus belangrijke factoren als stijl, ontwerp, toegepaste technologie en niet te vergeten vernieuwing, heeft Sea 
Ray zich bewezen als absoluut nummer één! Ieder nieuw model biedt belangrijke verschillen en verbeteringen 
Met onze sportboten voor 1991 heeft U 21 keuzemogelijkheden, en 11 nieuwe modellen waarondereen aantal 
zeer speciaal geprijsde versies (de laatste slechts in beperkte aantallen beschikbaar) 

De slanke nieuwe SR modellen, de vier nieuwe Bow Riders en de Ovemighter™, maar ook andere modellen, 
verrassen door nieuwe kwaliteitsnormen en luxe nieuwe kenmerken zoals uit 

zijn dit soort aspecten belangrijk, maar kwaliteit stelt Sea Ray voorop! 

Sea Ray. Worth Mor e From the Very Start.™ 
SEA RAY BOATS INC 2600 Sea Ray Blvd Knoxville TN 37914 USA Sea Ray IntemaOonal Tel 615 525-5977 FAX No 615-971 5462 Telex No 6«2I300 Overal terwereld verkocht 
A BRUNSWICKMARINECompany ALL E SEA RAY BOTEN WORDEN GEDEKT DOOR EEN BEPERKTE GARANTIE OP DE ROMPSTRUCTUUR 

\mpetiaidlstnèutietmfiederiaiii AiiedeBoonibv,OudLoosdrecbtsediil<l63,Loosdrecht Tel 02i;8-4;i4 



MCS)NEN68 

MODNENSö 

ItSBM^^ 

NEW UNDER CONSTRUCTION 

MOONEN 80 

Length over all 24.35 m 
Beam 6.00 m 

Draught half loaded 1.80 m 
Max speed 19.40 Kn 

MOONEN CUSTOM yachts are the result of perfect 
interaction between client, naval architect and 

builder. Each one superb in every detail, from the 
massively rigid steel or aluminium hull to the 
beautifully elegant handcrafted state-rooms. 

Moonen Shipyards 
Graaf van Solmsweg 52,5222 BP 

P.O. Box 3186, 5203 DD 
's-Hertogenbosch - Netherlands 

Tel: 073-210094 - Fax: 073-219460 


