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NIMBUS 3400 EUROPA 
LENGTE I O OO MTR BREEDTE 350 MTR 

WATERVERPLAATSING 6000 KGS MOTORISERING 

2 X VOLVO PENTA TAMD 41 M A X SNEL-

HEID /+ 27 KNOPEN 

GEÏNTEGREERDE PANTRY IN KUIP M E T I N B O U W K O E L 

KAST DUBBELE SP0ELBAK KOOKTOESTEL 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 constmctie 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 hane 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 

:£iC7: 
E E N UNIEKE OPLOSSING DIRECTE TOEGANG VANAF HET 

ZWEMPLATFORM NAAR DE ACHTERKAJUIT EN 

GEMAKKELIJKE TOEGANG VANAF DE STEIGER 
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EMjrar 
qualit y marin e equipmen t 

KOMPASSE N 

KLEUREN TV 
12V . / Met afst . bediening . 
Super Tech 26 cm. f 649,-
16 voorkeuzezender s en afst bed. 
SuperTec h 37 cm. f 749,-
Met 30 voorkeuzezenders , 
on screen display , inci afst bed. 

Hitach i 37 cm. 
Met teleteks t 

f 995,-

NAVIGATORS 
Philip s AP 

f 1150,-Basi c - Decca 
Philip s AP 
MK-4 Decca 
Apeic o 
GLX-1100 
DXL - 6300 
DXL-6600 - Loran f 1750 
Autohel m 
ST - 50 - GPS 

GPS 
- Loran 

f 1750,-

dagprij s 
f 990,-

f 3295,-

MARIFOONS 
Sailor 
RT-2048-B V f 1395,-
Shipmat e 
RS-8100BV f 1450,-
Uniden MC 6700 BV f 895,-

STUURAUTOMATEN 
VOOR STUURWIEL-
MONTAGE 
Autohei m 
ST 3000 
ST 4000 - W 
ST 6000 LIN 

Handpeilkompasse n 
Sowester 
Plastimo mini 
PlaEttmo shark 
Autohelm pc 
Suunto commander 
Sestrel Sure Sight 

Stuurkompasss n 
Plai t imo offshore 70 
Plastimo offshore 85 
Piastimo Olympic 100 in ketel 
Plastimo Olympic 136 in ketel 
Plastimo contest min i 
Plastimo contest 100 std 
Plastimo contest 130 
Plastimo contest 130 op beug 
Sestrel Minor 
Sestrei maior in ketel 
Sestrel moore 
N a v i c o D C 2 0 0 12V 
Autohe lm ST 50 12V 

f 189,00 
I 166 50 
I 232 50 
f 299,00 
f 172 50 
f 195,00 

f 149,76 
f 197 75 
f 3 9 6 0 0 
I 556,00 
f 228,00 
f 256,00 
f 282,00 
f 3 1 6 0 0 
f 599 00 
f 799,00 
f 899,00 
f 975 OO 
f 1198,00 

INSTRUMENTEN SYST. 
Dieptemeters 
M a u S T D 
Nasa Twin 
N3VICO DS 160 
r^avico DS 200 
Digi pack - S 
Apeico XCD 250 
Apeico XCD 350 
Apeico XCD 550 
Autohelm ST 50 

Logge n 
Na sa 
Navico DL 160 
Navico DL 200 
Digipack - L 
Walker i leeplog 
Walker Microknot 
Autohe lm ST 50 

Apeico AR 16 Radar 
Ravtheon, R 20 X Radar 
Raytheon, R 40 X Radar 
Lokata Navtex 
Nasa Navtex 
Autohe lm Navdata ST 
Autohe lm Navcenter 

f 263 00 
f 324 00 
f 415 00 
f 595,00 
f 595 00 
f 645 00 
f 995 00 
f 1 2 7 5 00 
f 840,00 

f 299 50 
t 4 1 5 0 0 
f 595 00 
f 595,00 
f 449 00 
f 415,00 
f 835,00 

dagpri/s 
f 5 9 5 0 , 0 0 
f 7 3 5 0 00 
f 1495 00 
t 895 00 
f 870,00 
f 4 8 5 0 , 00 

ELECTR. UITRUSTING 

A c c u G U Delco55 A H 12V 
Accu GM Deico 66 A H 12V 
Accu GM DeIco 102 A H 12V 

Acc u laders 
Zonnepaneel BP 10 W 12V 
Hella 10 A 12V 
TBC 25 A 12V 
Victron-Pallaï 12 A 12V 
V i c t r o n P a n a i 2 5 A 12V 
V i a r o n Atlas combi 
12V 4 5 0 W 
Omvormer Atlas 
12 220V 2 0 0 W 
Spanningsdeler 24 12V 2 A 
Spanningideler 24 12V 5 A 
Spanningsdeler 24 12V 10 A 
A j rd lek schakelaar 
Accu-scha keiaar voor 2 accu's v i 
Diodebrug v. 
Praat installatie 
incl speaker 12 24V 
Schijnwerper in rubber huis 12V 
Gasdeteaor DSI, 1 sensor 12V 
Hoorn 12V 
Luchthoorn 12 24V 
incl compressor 
Ruitenwisser 12 24V 
excl arm/blad 
Navigatie l ichten Hella 
12 24V incl lamp 

f 175,00 
f 195,00 
f 275,00 

f 672,00 
f 114,00 
1 499,00 
f 659 00 
f 1 1 0 9 . 0 0 

f 1495 00 

i 755,00 
f 51,95 
f 11430 
f 157,00 
f 226,50 
f 34,75 
f 86 25 

f 299,75 
f 79,50 
f 189,50 
f 63,50 

f 114,75 

f 54,75 

!4V incl lamp 
Driekleurenl idi t DHR 35, 
12 24V incl lamp 
Driekleuren artkerlicht Hella 
12 24V incl lamp 
Koff ieietapparaat 12V 
Waterkoker 12V 
Tost iapparut 12V 
Stofzuiger 12V 
Sokjewbout 12V. 
Stri jki izef 12V 
HaardroQer 12V 
Krultang 12V 
Scheerappiraat 12V 
Iniectendodar 12V 

f 86,75 

f 164,00 
f 68,50 
f 22,75 
f 89,75 
( 49.50 
1 21,70 
f 48,00 
f 22,75 
f 22,75 
f 29,75 
f 37,50 

VEILIGHEIDS UITR. 

Pains Wessex noodsignale n 
Handfakkel, rood of wit 
Handrooksigrual 
Dri jvend rooksignaal 
Parachute vuurpi j l 
Set noodsignalen 1 
Set noodsignalen 2 
Corne t noodsignale n 

Handfakkel rood of w i t 
Handrooksignaal 
Handparachutepijl 
Set noodsignalen 1 
Set noodsignalen 2 
Noodsem pistool kal 4 
Patronen kal 4 
Parachutepatronen kal 4 
Noodsein apparaat Nico 
Semvlaggemet 40 vlaggen 
Ankerbal 
Seinkegel 
Reddingslijn L i feSl ing 
Reddir>gsboei hoefmodel 
Reddingsboei forxJ 
Reddingsboei Handy John 
Reddingsboeilicht, Plastimo 

Anker s 
Brrtany 6 kg 
Britany, 8 kg 
Brrtany 10 kg 
Britany, 12 kg 
Brrtany, 14 kg 
Britany, 16 kg 
Bri tany, 20 kg 
Bruce, 7,5 kg 
Bruce, 10 kg 
Bruce, 15 kg 
Bruce, 20 kg 
C Q R , 20 lbs 
C Q R , 25 lbs 
C Q R , 35 lbs 
C Q R , 45 lbs 
C Q R , 60 lbs 
Ploegschaar, 20 lbs 
Ploegschaar 25 lbs 
Ploegschaar, 35 lbs 
Drijfanker 

Anke r liere n 
Royal, 8 of 10 mm 
Anchorman, G, 8 of 10 mm 
Anchorman, GD, 8 of 10 mm 
Cayman, 8 of 1 0 m m 1 2 V 
Tiger, 8 of 10 mm 12V 
Tigor, B o f 10 mm 24V 
Anchorman SL700, 12V 

Ankerkettinge n 
Mm afname 5 mtr 

6 mm f 5.00 1 10 m m 
8 mm f 8,25 | 12 mm 

Anke r lijne n 
3 Strengs geslagen ny lon 

10 mm f 1,95 | 14 mm 

f 16,95 
f 29,80 
t 51.00 
f 50,80 
f 1 9 4 , » 
f 252,00 

f 16.95 
f 27.75 
f 37,50 
f 79 75 
t 157,50 
f 194,00 
f 12 45 
f 31,95 
t 95 00 
f 123,50 
f 7,75 
f 10,40 
f 236,00 
f 69,90 
f 47 00 
f 89.75 
t 5 8 2 0 

f 74,50 
f 1 0 6 M 
f 133,50 
f 153,50 
f 196,50 
f 228 00 
f 267,00 
f 419,00 
f 478,00 
f 598.00 
f 898,00 
f 539,00 
f 644,00 
f 739,00 
f 923,00 
f 1264 00 
f 246,00 
f 298,00 
f 393.00 
f 97,50 

f 865.00 
f 799,00 
f 648,00 
f 1795,00 
f 2375,00 
f 2 4 5 0 00 
f 2 1 9 5 , 0 0 

12 mm f 2,85 | 1 6 m m f 

Octoply, 8 Strengs gevlochten ny lon 

I 14 mm f 
12 n f 

Landvas t / meerlijne n 
3 Strengs geslagen superlane, w i t 

10 mm f 1,25 1 16 mm f 
12 mm f 1,75 18 m m f 
14 mm f 2 45 I 

Bootsmanitoel PGK f 
Bootsmanstoel Crewsaver de luxe f 
Mastklimmer, Mastclimb f 
Dekbekleding Treadmaster, 
div kleuren f 

Stootwillen , wi t • blau w • oranj e 
4 5 x 1 2 cm f 
5 8 x 1 5 cm f 
6 2 x 2 1 c m f 
72 X 24 cm f 
90 X 30 cm f 
Bolvorm, diam 
Bolvorm, diam 

40 cm 
50 cm 

Jachtlakken M n SIKKENS, EPIFANES, 
I N T E R N A T I O N A L , VC17 O W A T R O L 

139,00 
199,50 
197,00 

13,25 
19.30 
29,25 
39,30 
69 .90 
65 ,00 
81,75 

KEUKE N UITRUSTING 
Kooktoestellen . 
Gas, thermisch beveiligd 

Type Gimeg 
2 Vlams. rvs, tafelmodel 
2 Vlams, rvs, cardanisch 
2 Vlams, rvs, wandmodel 
2 Vlams, rvs. inbouw 
3 Vlams rvs, inbouw 
4 Vlams, rvs. inbouw 
4 Vlams, w i t / b ru in , inbouw 
Eno, 2 Vlams. w i t / b ru in . tafel 
Eno 2 Vlams, w t t /b ru in , card 
Gimeg, oven met 3 vlams 
kookplaat, rvs 
Eno oven met 3 vlams 
kookplaat, w i t /b ru in 
Plastimo. oven met 2 vlams 
kookplaat witft>ri j in 
Plastimo oven met 2 vlams 
kookplaat, rvs 
Plastimo gril l / oven met 
2 vlams kookplaat rvs 
PlastirTK) gril l / met 2 vlams 
kookplaat rvs 
Origo 2 vlams rvs spiritus 
Skipper, 2 vlams, r vs , spiritus 

K o e l i n g 
Isostar 2000 
Isotherm 3000 
Isotherm 3500 
Supercool LK03 USA 
Supercool LK03 ACD 
ElectroluK RM 1B5R 
Elearolux RM 200 
Electrolux RM 275 
Electrolux RM 400 
Electrolux R M 2 2 1 0 
Electrolux RM 1600 

Warm water-voorzienin g 
Isothemp, boiler 22 Itr 
Isothemp, boiler 40 Itr 
Gimeg, geizer 

f 199,50 
f 287.00 
f 380.00 
f 239,00 
f 308,00 
f 449,00 
f 429,00 
f 360,00 
f 425,00 

f 121500 

f 1134,00 

f 692,00 

f 860.00 

f 1116,00 

f 596,00 
f 595.00 
f 399,00 

f 1295,00 
f2195,00 
f 2550,00 
f 734,00 
f 1098,00 
f 925,00 
f 830 00 
f 1275,00 
f 1295,00 
f 1095,00 
f 53100 

f 860,00 
f 1195.00 
f 399,00 

MECHAN. UITRUSTING 

Vetus , hydraulisch e besturing : 
MT 30 enkel f 895,00 
MT 30 dubbel f 1890,00 
MT 52 enkel f 1095,00 
MT 52 dubbel f 2095 ,00 
MT 72 enkel f 1225,00 
MT 72 dubbel f 2235,00 

f 1380,-1 
f 1920,-
f 5980,-

.RTIKELEN , VE_RZENDI 

LEVERIN G O N I " 

; ^ r ~ V A N 9.00 TOT 18.00 UUR 

ZATERDA G • .VAN 9.00 TOT ,7 .00 UUR 

•S MAANDAG S GESLOTE N 

- ^ G T OOSTERBEEK , HOLLAND . 

, • T EL 0 8 5 - 3 3 6 5 2 5 F A X : 0 8 5 - 3 3 " -
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Stuurwielen van Stazo en 
Vetus in alle maten en soorten. 

Motor-bedienm g 
Vetus Motorbediening 
Schakelhuisziimonisge f 274,00 
Schakelhuis topmontsge f 330,00 
Schakelhuii voor 2 rTX>toren f 625,00 
Different laalset f 123,75 
Druk / trekkabets in alle maten 

motor-instrumente n van Vetus , 
Yazaki en VDO. 
Hier alleen vermel d Vetus , 
ToeremeMer/urenteller0 4 0 0 0 r p m f 215,60 
Voltmeter f 84,65 
Amperemeter 60A f 84,65 
Temperatuurmeter 120 gr f 84,65 
ZerKler voor temp meter f 14 75 
Oltedrukmeter f 84,65 
ZerxJer voor oltedrukmeter f 51.40 
Brandstof niveaumeter f 84,65 
Vlotter voor brandstof 
200/560 mm f 71.55 
Watertank meter f 84,65 
Vloner voor watertank f 174,25 
Roerstandwiizer ankel f 298,15 
Roerstandwijzer dubbel f 509,00 
Uitlaatsystemen, isolatie f i l ters, tanks, 
Schroefas lagers in alle maten en soorten 

V e r w a r m i n g 

Webas toHL IBD 12V 
W e b a s t o H L 2 4 D 1 2 V 
Webasto H L 3 2 D 12V 
Wallai 1300 12V 
Wallas 1800 12V 
Wallas 2400 12V 
WBllai3200 12V 
Trumatic E 1800 12V 
Trumatic E 2800 12V 
Jetfan booster 220V 500/1000W 

Toiletten : 
Plastimo 
RM69 
Vetus, bovenwaterli jn 
RMSe, 12V 
RM 69, 24V 
Toiletombouv/pomp RM 68 12V 
Toi letombouwpomp RM 68 24V 
Buffenank RM 69, 25 Itr 
Vuilwatarzak Vetus, 100 Itr 
Vuilwaterzak Vetus, 160 Kr 
V er snijd er pomp Ja bsco, 12V 

Drin k water pompen . 
Whale handpomp 
Whale pedaalpomp 
Whale 12V dompelpomp 
Whale 12V sLangmontagepomp 
PGK Pedaalvonpomp 
P A R 1 2 o f 2 4 V v a 
Shurflow 12V 
PAR hydrofhoor 12V 

Lenspompe n 
Whale urchin opbouw 
Whale urchin inbouw 
Whale t i tan opbouw 
Whale t i tan inbouw 
Plastimo opbouw 
Plastimo inbouw 
PGK opbouw 
Allpa dekwaspomp 12 of 24V 
PGK dompelpomp 
4500 Itr /u 12V 
PGK dompelpomp 
6000 I t r / u 1 2 o f 2 4 V > 

Watertanks . 
Vetus watertank 50 Itr 
Vetus watertank 75 Itr 
Vetus watertank 100 Itr 
Planimo waterzak 50 Itr 
Plastimo waterzak 100 Itr 
Plastimo waterzak 120 Itr 
boeg mod 
Plastimo waterzak 150 Kr 

Ventilati e / Vluchtluiken : 
Vetus mac 400 x 4O0 m m 
Houdini 5 0 0 x 5 0 0 mm 
Nibo/PGK 5 0 0 x 5 0 0 m m 
Gebo 450 x 320 mm 
Gebo 500 x 370 mm 
Gebo 500 x 500 mm 
Lewmar 254 x 254 m m 
Lewmar 196 x 341 m m 
Lewmar 321 x 451 m m 
Lewmar 415 x 415 m m 
Lewmar 371 x 501 m m 
Lewmar 501 x 501 mm 
Lewmar 621 x 621 mm 

Patrijspoorten -

Gebo, dicht 3 7 5 x 1 7 5 m m f 157.00 
Gebo, open 375 X 175 mm. f 2 7 7 , » 
Gebo, dicht 375 X 215 m m f 172,50 
Gebo, open 375 X 215 m m f 298.50 
Lewmar dicht 109 x 257 mm f 181.00 
Lewmar, open 1 0 8 x 2 5 7 mm f 215.00 
Lewmar, dicht 123 x 2 9 9 mm. f 185,00 
Lewmar, open 123 x 2 9 9 mm f 230,00 
Lewmar, dicht 109 x 3 5 6 m m f 226,00 

I Lewmar, open 109 x 3 6 8 m m . f 283,00 
Lewmar, open 123 x 3 8 2 m m . f 363,00 
Ventilators, afzuigers, luchthappers e t c 
in alle soorten en maten 

f 1799,00 
f 2335,00 
f 2436,00 
f 1 3 7 0 , X 
f 1990,00 
f 2075,00 
f 2380,00 
f 1365,00 
f 1595,00 
f 82,50 

f 225,00 
f 24G.00 
f 419,00 
f 665,00 
f 690,00 
f 485,00 
f 510,00 
f 368,00 
f 199,75 
f 211.TO 
f 408,00 

f 63,15 
f 97.25 
f 37,50 
f 3 9 9 0 
f 59,25 
f 185,00 
f 149,00 
f 679,00 

f 92,85 
f 117,50 
f 134,50 
f 172,50 
f 149,90 
f 164,90 
f 56,75 
f 199,50 

f 39,75 

f 221,00 
f 271,00 
f 327,00 
f 124,00 
f 144,00 

f 180,00 
f 176,00 

f 169,50 
f 299,00 
f 365,00 
f 3 7 8 0 0 
f 415.00 
f 4 3 5 0 0 
f 338.00 
f 345,00 
f 510,00 
f 536,00 
f 595,00 
f 643,00 
f B75,W 

BENT U REEDS IN HET BEZIT VAN ONZE "  1991 CATALOGU S " , VRAAG DAN ALLEE N DE AANVULLINGE N "  1992 "  AAN . 
Aanvrage n uitsluiten d schriftelijk , per fax, of door ü af te halen . Telefonisc h aanvrage n is niet mogelijk . 
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. ^ 
KREMER NAUTIC B.V. 

[Polyeste r mo to r iach te r^ V IStale n motoriachten : 
|Cytra 48 Sea L o r d . ^ ^ É t x 306 pk Vo l vo , ISuper Van Craft 1 2 60 . 2 x 120 pk Daf 
Beaux Bateaux 43 2 x 320 pk Ford demo 

iGrand Banks 42 2 x 135 pk Forc 
Broom Ocean 40 . .. 

I Broom 37 Crown 
Broom 10/70 Sceptre 

[.Broom 33 

Nimbus 3003 
Apolto TT 32 2 >rf 20 pk Ford . 

' Coronet Wing 32w, 2 x 170 pk Volvo 
^Faifline 29 Mirage 2 x 140 pk Volvo 

2 x 2 ^ V o l v 
2 x l ^ ^ P e 

2 x 150 pk Volvo 
2 X 1 80 pk Volvo ...demo 
1 X 200 pk Volvo 

I Valkkruiser 12 ̂ 60 2 x 100 pk Volvo 
1 mtr 1 X 100 pk Ford. 

rjeukemeer motorsailer. 1 x 85 pk Mere . 

- 'S'iS 'Siibfciai'ii • €! i'-'ji 

Gran d Bank s 42 Classi c 1990 
met 135 pk Ford Lehman 
motoren incl. generator, A.P. 
navigator, verwarming via 
radiatoren, wasmachine, 
afdekkleden en vele andere 
extra's. 
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TE KOOP 
/^'i > 

^ ^ ' 

jEXCLUSIEVE SCHtĵ HUIZE N 
voö F jachte n töï  cajf e rrieté r 

^^melusie f carpor t 

—%*,W,-*-**- '^  "^^c ' 

^̂ ACHTIHAVE N 
OpEvyiE L 

Terhemsterdijk 4 ^.LQt^dekte 
8493 LP Terhorne 
Tel. 05668-277 
Fax 05668-740 

ligplaatse n 
Onderhou d 
Reparati e 

I I I 

nBiA 

Veilig en zorgeloos vaarplezier. 

tAdri a 400 : 4.10 x 1.70 m. 
Overnaads dubbelwandig gebouwd 

' Buitenboordversie f 5.350,--

Adri a 500 K: 5.00 x 2.10 m. 
Kajuitboot, zelflozende kuip Geschikt voor 

buitenboordmotor va f 13.500,-. 

Adri a 630 K: 6.30 x 2.40 m. 
Stabiele kajuitboot, zelflozende kuip 

Dieselmotor uitvoering Prij s op aanvraag . 

VERKOOPADRESSEN N NEDERLAND: 

Adri a 550 K: 5.50 x 2.05 m. 
Kajuitboot, zelflozende kuip 

Zeer geschikt voor zeevissen f 18.500,-. 

Vraag informati e aan 
bi j uw importeur : 

GEN M A R I T I E M 

Adri a 5 0 1 : 5 . 2 0 x 2 . 1 0 m . Solide multifunctionele 

sloep Overnaads gebouwd (zie test motorboot) 

Dieseluitvoering 10 pk Vaarklaar f 24.750,-. Nieuwemeerdijk 402, 
Elektromotor uitvoering compleet f 28.500,-. 1171 NZ Badhoevedorp Tel • 020 - 6 0 1 07 74 

ALLES DIRECT LEVERBAAR 

• J . de Schiffar t Watersport , Boarnsterdijk 1 8491 AR Akkrum Tel 05665 1337 • Bomer t Waterspor t Beulakera/eg 153, 8355 AG Giethoorn, Tel 05216 1281 • Jachthave n 
'De Wilgenhoek' , Groenlandsekade 9 13, 3645 BA Vinkeveen, Tel 02949 1842 • Botenservic e Gebr . Tatje , Zuideinde 170 2421 AP Nieuwkoop, Tel 01725 71670 • Jachtwer f 
'De Hippert'B.V. , Noordeinde 21 2451 AE Leimuiden, Tel 01721 9373 • Jachtwerf'D e Hippert 'B.V , Weerpad 2, 1504 NX Zaandam, Tel 075 163462 • Cees MacDanië l 
Waterspor t Not d'Aumenelaan 2 9 3 1 , 2811 HS Reeuwijk, Tel 01829 2731 • Jachthave n Poelgees t B.V., Haarlemmertrekvaart 15 16A, 2341 NP Oegstgeest, Tel 071 176176 
• Jachthave n Wolderwijd , Strandweg 125 3891 AJ Zeewolde Tel 03242 1220 . Cobr a Watersport , Van Beekstraat 124A, 1121 NT Landsmeer Tel 02908 1909 • Jachthave n 
'De Nieuw e Zuwe' , Zuwe 20, 1241 NC Kortenhoef, Tel 035 61224 • Jachthave n 'Den Osse' , Gebr Van Dijke, 4318 TP Brouwershaven, Tel 01119 2034 
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De boot die u zoekt, bestddtl 
• hooggekwalificeerd materiaal en produktiemethoden » computerge-

stuurd design • technisch geavanceerde concepten • een fantastische 

reeks sportboten, sportieve motorcruisers, luxueuze 

motorjachten • van de eenvoudige 160 OB LTD _ ^ 

tot de uiterst luxueuze Super Sun Sport • grote 

aandacht voor details en superieure afwerking. 

ra ARIE DE BOOM 
1 ^ M A R I N E 
Arie  de Boom  Marine  B.V. Oud-Loosdrectitsedijk 163, Oud-Loosdreciit. Telefoon (02158) 24514. 

N A U T O L E X K, , I 
v4^ Naulolex marine vinyl ib ontworpen voor onbc 

zorgcl vdarpiczier Voorzien van de beschermende PreFixx laag bli|ft 
Nautolex jarenlang mooi Nautolex met beschermt nde PrcFixx is 
slijtvast en weerstaat met glans hardnekkige vlekken zoals die 
kunnen ontstaan door bi|Voorbeeld mosterd inkt visscbloed en 
vügelpoi p Water en zeep of een gewoon schoonmaakmiddel 
volstaat om het schoon te houden Voor het verwijderen van 
m()eili|ke vlekken kan de PreFixx laag probkemloos worden be-
handeld met agressieve middelen zoals nagellak remover Nauto-
lex is er met alleen om op te zitten of te liggen Maar ook verkrijgbaar 
als wandbeklc ding en voor hoes of kap Informeer bij uw stoffeerder 
of zeilmaker naar Nautolex voor zowel boven- als beneden deks 

Viva Vinyl Imporl/cxporl en manne tiadin^ 
Oud( HaagscHeg 47 7066 BV Amslcrc/ani 

Teleioun 020-669190 S 
uiua vinyl 

NSCOSIIQNAL' 
j^t^Ê^-^ 

^^c^BÈ:\ mÊm 
m ^^i^HiBiiHimi f 
• i m ĤB 
Hk 
HL^gi^illpi^ -
Hp TIHL H^ai r 
m A M̂k >.--̂ WBBf c 1 
^Hi^LlHH^f e IHIfe 
HHi nî ^̂ ^̂ ^  m̂̂ ^̂ ï̂ i 

m m 
• 1 ^S'';^^^H 

' "̂ Î B 
jm 

-«»*^ - -3»»" , . - ^ i É ^ r 

H ^ T ^ ^ W T fÊÊBBKIÊKm^[^^i^^ 

H K i '%iiMi^dl^^H 

UW 

PERSOONLIJKE 

NOODSIGNAAL-

APPARAA T 

NU ZONDER 

VERGUNNING 

VERKRIJGBAA R 

6 Lichtsterke 

signaalpatro-

nen Eenvoudig 

te verwisselen 

verdraaibaar 

magazijn Direkt 

gebruiksgereed 

Met een hand te 

1 bedienen 

1 Zeevi/aterbesten-

1 dig Roestvrij 

Praktisch onder-

houdsvrij 

3 Siqnaalkleuren 

HAVECO /»ift̂ î MMi M 
Postbu s 270,1180 AG Amstelveen . 

Telefoon : 020 - 643 21 37. Fax: 020 - 641 46 76 

WESTBANK S Trawlers , 
buil t to take the ocean 
v.a. Hf I. 289.000,- excl . btw . 

10 80X4 02 12 60X4 02 

Hilhorst Yachting b.V.. Nleuw adres: 8244 PB Lelystad Haven . tel.: 03200-60951 . fax: 03200-60153 
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ER IS EEN 
NIEUWE Dl BIASI 

DER6 
BEDIENING V E R S N E L L I N G 
O P H E T S T U U R 

De Dl Blasi vouwfiets 
kon, ondanks 
het unieke 
concept, tóch nog 
verbeterd 
worden. 
Ook lange mensen 
kunnen nu 
genieten 
van dit 
"hoog-
standje". 
DeR6 
siert menige 
winkel. Eén telefoontje is voldoende om 
u te zeggen waar u de R6 kunt bewonderen. 

IN H O O G T E 
VERSTEL-

BAAR 
STUUR 

MOVERZA BV 
Postbus 189, 4920 AD Made. Telefoon 01684-4552, Fax 01684-4554 

DYNASTY 

> Langer energie nodig? 

3 Mastervol t lever t u de 

[f f meest e capacitei t 
2 1 meer energie uit de veilige en 

vol ledig onderhoudsvri je Gel-
akkus van DYNASTY, dieper te 

ontladen en snel te laden, zeer 
lange levensduur, ook bij 
Intensief gebruik, in 62 Ah, 80 
Ah , 85 Ah, 170 Ah en 200 Ah 
leverbaar. 

ASTERVOL T 
by In te rvo l t 

E M E R G i E O P l y i A A T 

Toonaangevend e merke n dus topklass e 
Het Topmerk van de Amerikaanse speedboten 
en speed kruisers. De boten zijn van zeer goede 
kwaliteit De vooreigenschoppen zi|n uitstekend 

mwmfm*^ 
Een van de Amerikoonse bekroonde 

topmerken, zeer goede kwaliteit en uitstekende 
vaareigenschcppen. 

De aluminiumboot voor iedereen, een goede 
betrouwbare oerdegelijke boot. Zeewoordig en 
corrosiebestendig. 6 verschillende modellen. 

w w r -
AVMUvMwHvK -Kvï V/M-

De boten hebben kracht 
soupplesse en styling 

Een topklasse 

iiiiiiiiiiiiipr ^ 
De Europa's toonaangevende sportboten. 
Modellen vanaf 14 ft voor buiten boord uitvoering 
tot 21 ft 

'^• «CSvWk'^>\'^ WAHOO^ 
Een Amenkaans topmerk. 

Een alles kunner voor sport en ontspanning. 
8 verschillende modellen. 

arie wiegman s SCHEENDUK 6, BREUKELEN 
TEL. 03462-61574 
WEEKENDS GEOPEND! 
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F ij  l proud lyp r e s e n ts . . . 

Sealine made 
in Europe 

üc Lonipkle so ie Seulme motorjachten en 
sportkruisers i an 20 tot 46Jt u ordt 
exclusief gedistribueerd door 

Kwaliteitsboten gemaakt door perfectionisten 
voor watersporters die het absolute summum 
eisen een beknopte onischri)ving van de reeks 
Sealine motorjachten en sportboten Tot in detail 
itgestemd op het wensenpakket van de veel 
eisende eigenaar 

Standaard' is een woord dat opmerkelijk 
vaak wordt vermeld in de zeer uitgebreide m 
\cntarisli|st Sealine het kwaliteitsconcept dat 
zich daadwerkelijk onderscheidt Een gezonde 
investering in ultiem vaargenot 

Pijl  Watersport b.v. 
Nieuw I oosdrechtsedi)k 217/220 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 
tel 02158 21638 tax 02158 26793 

""^^^ 

3ÊALINÊ 

TE KOOP 
STOREBRO ROYAL CRUISER 31 BALTI C 

Met 2x Volvo Penta diesel TMD40 Zeer compleet uitgevoerd 
in absolute nieuwstaat Nieuwe kap, zomer- en winterzeil en 
nieuw interieur Teakdek en marifoon Schip is geheel 
vaarklaar Prijs HfI 160 000,-

E.W. Driessen B.V. 
Oude Haagseweg 47 

1066 BV AMSTERDAM 
020 - 6151508 

HUMASS Financierin g 
Pastoor Meriusstraat 3,1715 VA Spanbroek 

PLEZIERVAARTUI G FINANCIERING 

kredietbedra g 
75 000 

105 000 
155000 

eigen huis 
kredie t 
675 
945 

1395 

240x 
780 

1093 
1613 

maandtermijne n 
180x 120x 
858 1038 

1202 1454 
1774 2146 

tariefswijzigingen voorbehoude n 

- geen afsluitprovisie . 
- eff . jaarrente  v.a. 10,8%-
- looptijde n van 12 tot 360 maanden . 
- veela l boetevrij e aflossinge n mogelijk . 
- voorfinancierin g tijden s bouw . 
- lopend e leninge n geen bezwaar . 

U KUNT NU BELLEN!! ! 02263-54300* 
Bereikbaar op werkdagen tot 22 00 u zaterdags tot 16 00 u 

r§<-: 
Stuui l u mi j vn|lili|veni l een offert e 
Ik wens f te lenen voor de lankoo p van mii n schi p 
Ik kan f p mnd betale n De aankooppnj s is f 
Dhr/meu r tel nr 
adres 

In geslote n envelopp e 
zenden ü n antw.nr . 1101 
1700 VH Spanbroek . 

postkod e -
woonp l _ 

. geb dat 

. beroe p 

. nett o ink 1 . - p mnd /4 wk 
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De boot die u zoekt, bestddtl 
• de meest complete speedboot voor een uiterst 
lage prijs • alle luxe is simpelweg standaard 
• waterbestendige banken • speciaal getest Oli-
fin tapijt • MOMO^ stuurwiel • krachtige binnen-
en buitenboordmotoren voor optimaal vaarplezier 
• prachtig staaltje Amerikaans bootdesign. 

m ARIE DE BOOM 
"" A R I N E 

Arie  de Boom  Marine  B.V. Oud-Loosdrechtsedijk 163, Oud-Loosdrecht Telefoon (02158) 24514. 

40 JAA R 
Mm ïi l J 

BOUJAL 

familieboo t of als 
visboo t ook met 
inboord 520x218 

NIEUW 
Falcon 185 
Inboord 
5.50x2.18 mtr. 

Importeu r USA boat s Kom eens langs in Goes en 
11 A p- j 0 / ^ ~ \ i \ . r overtuig U zelf dat onze 40 jaar 
I L / v I V v ^ v ^ l ^  ervaring garant staat voor een 

Nederlands kwaliteitsprodukt. 

Kloetingswe g 5 
4462 AT Goes 
Hollan d - Tel. 01100-27383 BBfBWra/SS 

ĵachtbouw ..DE ZAAN. . 

Wij bouwen : Z A A N K O T T E R 1 2 2 0 

^p jp j t f» 

0^f^ 

Bouwwijze : 

Afm . 
Tevens in aanbouw : 

Dubbelknik overgaande in 
rondspant en waaiersteven 
12.20x4.00x1.25 m. 
Zaankotter 14 mtr. 
Rondspant 

Postbus 37, 1520 AA Wormerveer 
Werf: West Knollendam 56, 075-219749 
Tel: 02990-39400 

06-52830525 

ZEEWAARDIGE RUBBERBOTEN SWANKRO / R.R.M.S. BV. 

1250 m^ PERMANENTE SHOW VAN 35 TYPEN, IN VOORRAA D 

NOORDEINDSEWEG 262 
BERKEL & RODENRIJS - Z.H 
(bij Rotterdam/Zestienhoven) 

Tel.: 01891-15708/14011 / 06-52737851 
Fax:01891-14394 

Geopend van ma tot za , van 8 30 tot J7 30 uur' 

* NOVURANIA & JOKER-BOTEN, uit 100% 
HYPALON, in alle maten, uitvoenngen en 
kleurstellingen, ook naar wens 

* RUBBERBOOT- & RIGID- SPECIALISTEN, voor 
nieuw, occasions, inruil en reparaties, 
expertises, consoles etc. 

* Unieke 5-10 jaar garantie, ook professioneel, op 
reparaties tubes 

* Professioneel varen onze boten bij. Koninklijke 
Manne, Kustwacht, Rijkspolitie, Rijkswaterstaat, 
Reddingsbngaden, Bergings en Sleepbednjven, 
Visserij-Inspecties, Onderzoek en opleidings-
instituten. Brandweren en Duikbedrijven, 
Douane, R P te water etc Offsfiore. 

DOORLOPEND E SHOW EVENEENS BIJ DT YACHTING , MARIN A PORT ZÉLANDE , TEL/FA X 01117-2353 
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wmüm ̂tmnMtttm PILOOT 
Een automatisch e piloo t is een electronisc h geregel d besturingsapparaa t dat een ingesteld e vaar-
richtin g of koers zonde r verder e bemoeieni s van de stuurma n volgt . 
Het op koers houde n doo r voortduren d bijsture n is hierme e overbodi g geworden . 

AUTO PILOT 
\ I / 

/ I \ 
RUDDER 

DUTY - ^  ^ 

De VETUS automatische piloot is 
geschikt voor motorjachten, zeil-
schepen en kleinere beroeps-
vaartuigen tot een lengte van ca. 
14 meter en olie componenten 
voor aansluiting op een hydrau-
lisch besturingssysteem kunnen 
door ons geleverd worden. 

Bij het ontv/erp werd gebruik gemaakt van de meest recente 
technologischeverworvenheden:een electronisch "fluxgate" kom-
pas geeft ogenblikkelijk en permanente informatie aan de computer-
eenheid omtrent de gevaren koers van het schip. Elke afv/ijking van 
de ingegeven koers wordt direct geregistreerd door de micro-
processor van de automatische piloot. 

Ook de omstandigheden van wind en stroming worden door 
de verfijnde programmatuur van de computer nauwkeurig verwerkt. 
Zo berekent deze de exact benodigde hoeveelheid roeruitslag die 
nodig is om het schip op de gewenste koers terug te brengen. 

De waterdichte kompasbehuizing kan zonder problemen op 
elke plaats van het schip worden gemonteerd, waar de scheeps-
magnetische beïnvloeding het geringst is. Het bedieningspaneel is 
fraai en overzichtelijk: het bevat slechts 4 druktoetsen en een keuze-
knop voorde roeruitslag. Met de druktoetsen kan de ingegeven 

koers worden vastgehouden ("duty"), of in een noodsituatie een 
uitwijkmanoeuvre van 25 graden naar bakboord of stuurboord 
mogelijk worden gemaakt (rode resp. groene tiptoets), don wel een 
commando tot het varen van een nieuwe koers worden gegeven. 

De autopiloot dient te worden aangesloten op; een electro-
hydraulische pomp met omkeerbar e motor (zie afbeelding) of op 
een electrohydraulische pomp met constan t draaiende motor en 
electromognetisch bediende kleppen. Navigatie-apparatuur met 
een NMEA 0183 interface (seriële data-overdracht) kan direct op de 
autopiloot worden aangesloten, zodat ongeacht de invloed van 
wind en stroom, met haarscherpe nauwkeurigheid een koers naar 
een markeringspunt kan worden gevolgd. 

Als extra is een bedieningspaneel voor een tweed e stuur -
ston d leverbaar. Hiermee kunnen alle commando's worden gege-
ven, met uitzondering van de instelling van de roeruitslag. 

De VETUS automatisch e piloo t bestaa t uit de navolgend e onderdelen : 
• het "fluxgate "  senso r kompa s (1), afmetingen : 

70 X 90x70 mm hoog . 
• het bedieningspanee l (2): afmetinge n 94 x 94 x 15 mm, 

inbouwdiepte : 45 mm. 
• de computereenheid , voor 12 Volt en 24 Volt gelijkstroo m (3), 

afmetingen : 125 x 70 x 200 mm hoog . 
• de roerstandgeve r (4), afmetingen : 70x90 x 86 mm hoog . 
• alle benodigd e special e kabels met multi-stekers . 

• bedieningspanee l 
2estuurstan d 
(waterdicht ) (5), 
afmetingen : 
94x94x15mm , 
inbouwdiepte : 
45 mm. 

AUTOMATISCHE l A O ^ I O O 
PILOOT 1704/00 
EXTRA BEDIENINGSPANEEL 4 6 8 , 0 8 
ELECTRO-HYDRAULISCHEPOMP 961 ,04 
Prijzen inclusief BTW. 

mmlhsm ° \Èsm mmïMm 
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - TEL. 010-4377700 - TELEX 23470 - FAX VERKOOP BENELUX 010-4621286 
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De Doelfin Hydrofoil 
IS gemakkelijk te monteren 
op uw buitenboordmotor of 
Z aandrijving* 

Door de montage van de 
Doelfin zijn de volgende 
resultaten bereikbaar 

• eerder m plane 
• brandstofbesparmg 

10 30% 
• betaalt hierdoor 

zicfizelf binnen de 
kortste keren terug 

• minder last van cavitatie 
• beter zictit doordat de 

boeg eerder naar beneden is 
• bij veel golfslag minder klappen 

van de boot 
• trekt een skier beter uit tiet water 

(poet ̂  fin) 
^^HYDROFOIL^  ^ 

ook bij een laag motorvermogen 
past op vrijwel elke buitenboord 
motor en Z aandrijving* 

HSD Waterspor t Autotel, 06-52805521 Postbus 812 
3300 AV Dordrectlt 
Telefoon 078-14 28 32/13 3182 
Fax 078-14 67 70 

Bestelbo n 
Ik bestel de Doelfin Hydrofoil voor de prijs van f 15995' 
met 30 dagen tevredenheidsgarantie Als de Doelfin niet bevalt kunt u 
fiem terugsturen en wordt uw koopprijs gerestitueerd 
De installatie-voorschriften moeten aangehouden worden 
Ik wil eerst vrijblijvend informatie over de Doelfin Hydrofoil 

Naam-i-VoorI 

Adres/huisnr 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

Merk motor-f vermogen 

Aantal exemplaren 

Handtekening 

Volledig ingevulde bon opsturen naar HSD Waterspor t Postbus 812 3300 
AV Dordrecht Levering geschiedt onder Rembourskosten a f 15,-
* N B Voor de Volvo 280 en 290 geldt een andere prijs 

Fjord presenteert 
De Nieuwe Lijn. 

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

arie wiegman s 
Weekends geopend' ^ ^ 
Scheendijk 6 Breukelen tel. 03462-61574 

THE LEADER IN ELECTRONIC CHARTS 

NIEUWE ELEC. KAARTPLOTTERS , 

SNELLER- GROTER GEHEUGEN 

GPS DATA VENSTER 

KOMPLEET MET GPS 

LËSSENU 
„.147,50 

NIEUW "HUUR" NU UW ZEEKAARTEN 
VOOR UW VAKANTIE 

ODEC 

Voor informatie 

O.D.E.C. bv 
ind ter de Koog, 
tel 02990-38096 

Purmerend-noord 
Flevostraat 86 

fax 25461 

De erkende 
jachtmakelaars* herkent u 

aan dit vignet: 

Zij zijn uw 
professionele partners 

bij de aan- of verkoop van 
uw jacht. 

' VERENIGD IN DE HISWA SEKTIE JACHTMAKELAAR S 

ZIE HET AANBO D IN DE JACHT & BOOTGIDS 
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MOTORBOOT 

Tiende jaargang, nummer 8 
augustus 1992 

Maandblad voor de kleine 
motorvaart onder verantwoor-
delijkheid van Wil Horsthuis 
Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam. 
Telefoon 010-4125708; 
Fax 4119690 
Postgiro: 57.65.57. 
Nederlandsche Midden-
standsbank, rekening-
nummer 69.47.15.085 
België: postrekening 
000-1439291-05 

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Leo J. Capit, 
Luitenant ter zee 
\V'. J. J. Geneste 
(Koninklijke Marine), 
J. Hoebe (docent communica-
tie hoger nautisch onderwijs 
Rotterdam), 
Dr. B. Houwink, 
Ben Levie, 
Frans Loos, 
Eddy Masselink, 
Dag Pike, 
F.J. de Ruiter 
J. \V'. Sluimer, 
Gerda Stoorvogel, 
C. Voest, 
S. Zeeman (KNRM). 

Basis vormgeving 
Henk de Bruin, gvn. 
Leiden. 

Advertentie-exploitatie 
Publiciteitsbureau 
„Leeuwenbergh" b.v. 
(Bob den Haring en 
Frank van Gils) 
Postbus 139, 
21 70 AC Sassenheim. 
Telefoon 02522-19023. 

Abonnementen 
ƒ 65,- per jaar; 
België ƒ 85,- ofBfrs 1550 (bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven — 
Bfrs 1180).' 

Een abonnement kan elke 
maand ingaan. Het wordt au-
tomatisch verlengd, tenzij het 
twee maanden voor het ver-
strijkt schriftelijk is opgezegd 
(niet aantekenen). De prijs van 
buitenlandse abonnementen 
(behalve België) wordt ver-
hoogd met de extra verzend-
kosten. 

Druk 
Drukkerij Wyt & Zonen B.V. 
Rotterdam. 

Gabor 

'Lawaaimakers, zoals jetski'^, 
horen niet thuis op de Wadden'. 
Die kunnen we boven ons bed han-
gen. Het is de filosofie van staats-
secretaris Gabor van Natuur-
bescherming aangaande de 
watersport op de Waddenzee. Hij 
deed deze uitspraak toen hem 
onlangs het rapport 'Watersport 
op de Waddenzee' werd overhan-
digd. 
Dat rapport is een bedenksel van 
de ANWB, van de Belangenver-
eniging van beroepszeilschippers. 
het watersportverbond KNWV, de 
landelijke vereniging tot behoud 
van de Waddenzee, de Noord-Ne-
derlandse Watersportbond en de 
slichting Natuur en Milieu. 
Het is een prettig rapport voor de 
staatssecretaris: de wateisportver-

Vaarbelastin g 
op het ogenblik staat de vaarbe-
lasting weer in de belangstelling, 
weer zo een bevlieging van May-
Weggen van het CDA. Wij als 
watersporters moeten ons hiertegen 
verzetten, hoe meer hoe beter. 
Er zijn al eens handtekeningen 

tegenwoordigers hebben diep op de 
knieën gelegen voor de almachtige 
milieuleiders en alles geslikt wat 
hen weid voorgekauwd. De aanbe-
velingen in het rapport komen er 
dan ook op neer dat de Wadden 
uitsluitend bestemd zijn voor de 
laatste drie zeehonden en dat de 
watersport netjes tussen de tonnen 
moet blijven varen (waarbij ter-
zijde wordt aangetekend dat de 
milieubeschermers zullen uitma-
ken waar de tonnen komen te lig-
gen). 
Gabor prees dit staaltje van ple-
zierige samenwerking dat hem een 
hoop werk uit handen neemt. 'Jul-
lie liggen in de beleidsvorming 
duidelijk voor op de ministeries', 
zo aaide hij de opstellers over de 
hol. En daarop volgde de bovenge-

Lezers schrijven 

verzameld, om die aan te bieden, 
alles helpt. 
Ik heb weer een ander idee: Naar 
het hoofdkantoor van het CDA, 
Dr. Kuyperstraat 5, 2.514 BA in 
Den Haag heb ik het volgende 
briefje gestuurd: 
'A Is de vaarbelasting er komt hoeft 
U niet meer te rekenen op de zes 
stemmen van onze familie bij de 

citeerde uitspraak, waarmee hij in 
dit brave gezelschap natuurlijk 
niemand op de tenen stond. 

Het is een uitgekookte gelegen-
heidsbewering, die je ook kunt toe-
spitsen op straaljagers, schietoefe-
ningen, chemische industrie, 
olieboringen en andere dingen die 
op het Wad gebeuren en die niet 
iedereen leuk vindt. Pikje zonde-
bok er maar uit. Gabor koos in dit 
gezelschap de jetski, luant dat is 
een vorm van watersport, die ook 
bij de watersportvertegenwoordi-
gers niet populair is. Zo kreeg hij 
bij voorbaat bijval van de water-
sportvertegenwoordigers voor een 
anti-watersportbeleid. En wel via 
het klassieke lecept: Verdeel en 
heers! 

eerst volgende verkiezingen.' 
Het zou mooi zijn als er in groten 
getale van deze brieven bij het 
CDA in de bus vallen. Voor stem-
men zijn ze erg gevoelig. Ik roep de 
watersporters op dit massaal te 
doen. Een beetje overdrijven mag 
wel. Dat doen de politieke partijen 
ook graag. 
Th. A.Janssen. Geleen. 
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Door Tom Remmerswaal 

Waar mag worden gevaren 
en waar niet? 
Duidelijkheid moest er zijn; 
dat was van begin af aan de 
opzet. 
Overzichtelijk begrensde 
deelgebieden zouden er ko-
men: vrij toegankelijke gebie-
den, beperkt toegankelijke en 
niet toegankelijke gebieden. 
Al s begrenzing zou de be-
staande scheepvaartbcton-
ning gebruikt worden. Na 
veel geharrewar en touwtrek-
kerij werd tenslotte bepaald, 
dat in de niet toegankelijke 
gebieden rond Roggenplaat, 
Neeltje Jans en Vondelingen-
plaat buiten de bestaande be-
tonning in een zone van 100 
meter gevaren en geankerd 
zou mogen worden. 
Op papier leken de regels 
duidelijk, de praktijk is even-
wel anders. 
I n de beperkt toegankelijke 
gebieden mocht bij hoogwa-
ter gevaren, gezwommen of 
gesurfd worden; maar wan-
neer is het hoogwater? Bij de 
één ontstond de indruk dat er 
bijna nooit meer gevaren 
mocht worden, de ander gaf 
aan de regels een wat andere 
uitleg. 
Bij de politie ontstond ook 
grote verwarring. Water-
sporters die de Dordsman, 
een geul onder Tholen in het 
beperkt toegankelijke gebied 
bevoeren, werden ten on-
rechte weggestuurd. 
Om aan de onduidelijkheid 
een eind te maken, organi-
seerde het Ministerie van 
landbouw zelfs een voorlich-
tingsbijeenkomst voor de RP 
te Water. 
Beperkt toegankelijk zou 
gaan betekenen, dat men zich 
in een gebied op mag houden 
zo lang er water staat. 
Politie en watersporters hoe-
ven zich niet meer druk te 
maken, of het al of niet hoog-
water is. 
Zwemmen vanaf de boot is 
toegestaan, rondlopen op 
drooggevallen slikken mag 
alleen in de vrij toegankelijke 
gebieden. 

Praktij k 
De mensen zijn vaak niet pre-
cies op de hoogte, maar één 
ding is zeker: ze weigeren te 
accepteren dat er voor hen 
geen plaats meer is om op een 

* Kinderen spelen graag op de 
zandplaten. 

Niemand snapt de regels 

Verwarrin g op Oosterscheld e 
Sinds vorig jaar zijn grote delen van de Oosterschelde aange-
wezen als Staatsnatuurmonument. De nieuwe regels leiden in 
de praktijk tot grote verwarring. Zij zijn onduidelijk, onvol-
doende bekend bij het publiek en voor verschillende uitleg 
vatbaar. Om aan de verwarring een eind te maken, zal de 
voorlichting aanzienlijk worden uitgebreid, het toezicht zal 
worden verscherpt en de regels zullen worden aangepast. 

mooie dag te ankeren bij een 
zandplaat, wat te zwemmen, 
of op een strandje te zitten. 
Van oudsher is de rustige 
Krabbenkreek onder St. An-
naland zo'n gebied. Binnen 
een beperkt gebied moest dat 
mogelijk blijven, zo vond het 
bestuur van de watersport-
vereniging, dat naar de rech-
ter stapte. In afwachting van 
een gunstige uitspraak wordt 
er volop bij de zandplaten 
geankerd. Er wordt gezwom-
men wat wel mag en kinderen 
spelen op het strand wat ver-
boden is. 
Confrontatie tussen de con-
troleur van het ministerie en 
tientallen onwillige water-
sporters was voor eerstge-
noemde aanleiding het voor-
lopig bij St. Annaland maar 
voor gezien te houden. Wel-
licht ontstond daardoor het 
gerucht dat de maatregelen 
zouden zijn ingetrokken of 
versoepeld. Anonieme actie-
voerders, zij noemen zich de 

'Groep Vrij e Natuur' waren 
inmiddels het ministerie voor 
met het geven van 'voorlich-
ting'. 'Zonder enig probleem 
voor de natuur kan er overal 
op de Oosterschelde gevaren 
worden, alle ankerplaatsen 
kunnen gebruikt worden, wel 
verwachten wij dat U de na-
tuur met respect zult blijven 
benaderen'. 
Honderden pamfletten met 
een dergelijke tekst werden 
overal rond de Oosterschelde 
op jachthavens verspreid en 
aangeplakt. 
Bij sommige lezers ontstond 
de indruk dat het om een 
nieuwe milieubeweging ging 
met vooruitstrevende ideeën. 
Tot hun spijt was er evenwel 
nergens een adres te vinden, 
waar ze zich konden aanmel-
den. 

Uitzonderingen 
Geen regels zonder uitzonde-
ringen, zo ontdekten water-
sporters, die de Oliegeul wil -

den bevaren. Het omstreden 
gebied vlak bij de storm-
vloedkering, dat afgesloten 
moest worden vanwege ver-
storing van eventuele zee-
honden. Watersporters wor-
den bekeurd of in het 
gunstigste geval wegge-
stuurd. Beroepsmatige ge-
bruikers wordt evenwel geen 
strobreed in de weg gelegd. 
Met vergunningen van de 
minister kunnen zij hun acti-
viteiten voortzetten. Zo trek-
ken bcroepsvissers met veel 
geweld hun netten vlak langs 
de rustplaats voor zeehon-
den. 
Maar er zijn nog meer uitzon-
deringen: een rondvaartboot 
maakt met luisprekergeschal 
en roepende passagiers 'na-
tuurexcursies'. Ook voor par-
ticulieren zijn er uitzonderin-
gen: zeekraal en lamsoor 
(groenten die op de schorren 
groeien) mogen alleen nog 
maar met vergunning gesne-
den worden, voor het spitten 
van zeeaas geldt het zelfde. 
Eén van de meest gedupeerde 
watersportverenigingen is 
die in Burgsluis, gevestigd in 
een van de oudste jachtha-
vens langs de Oosterschelde. 
Iedere uitbreiding van de ha-
ven wordt door de overheid 
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Regels in een 
natuurmonumen t 
De watersporter zal meestal 
te maken krijgen met de re-
gels die gelden in het 'Staats-
natuurmonument' Ooster-
schelde Buitendijks. 
\ olgens art. 16 is het verbo-
den een natuurmonument te 
verontreinigen, bloemen te 
plukken, dieren te verontrus-
ten, te vangen of doden. Het 
artikel kan gebruikt worden 
om op te treden tegen betre-
ding van platen door water-
sporters, tegen rapers van 
schelpdieren, snijders van 
zeekraal of spitters van zee-
aas. Overtreding kan maar 
liefst een boete betekenen van 
max ƒ 5000,-. In de praktijk 
is dat vaak ƒ 150,-. 
Artikel 17 verbiedt het varen 
in de afgesloten gebieden, in 
water dat als natuurmonu-
ment is aangegeven. Op de 
overtreding staat een boete 
van max ƒ 500,- . Ook hier-
voor wordt vaak ƒ 150,- be-
rekend. 
De regels gelden niet voor 
diegene, die beschikt over een 
ontheffing of vergunning van 
de minister. 

onmogelijk gemaakt. Grote 
delen water zijn afgesloten. 
Nergens mag de plaat betre-
den worden en nu wil men 
ook nog het snel varen op de 
Oosterschelde gaan verbie-
den. Volgens voorzitter Lan-
degent is het bestuur er vrij -
wel dagelijks mee bezig. Vi a 
het K.N.W'.V. is beroep aan-
getekend tegen de sluiting 
van de Oliegeul, daarnaast 
vond de vereniging dat ook zij 
gezien de lokale belangen 
onthefTmg zouden moeten 
krijgen. 
Goede gronden leken daar-
voor aanwezig: onderzoek 
van het Rijksinstituut voor 
natuurbeheer toonde aan dat 
de grootste verstoorder van 
de zeehonden de rondvaart-
boot was, waarvoor wel ont-
heffing was verleend. 'Als de 
olifant door mag gaan dan 
ook de muis,' zo dacht men. 
Logica ging niet op. De aan-
vraag werd afgewezen. Een 
verzoek om een onderhoud 

werd door een medewerker 
van het ministerie afgedaan 
met een 'Ik begrijp niet, wat 
julli e willen komen doen, je 
weet hoe wij er over denken.' 
Later vond toch een gesprek 
plaats, wat overigens niets 
opleverde. 
'Het geduvel zal nog wel een 
tijdje doorgaan', zegt de 
voorzitter. 
De vereniging is tegen de af-
wijzing maar weer in beroep 
gegaan. 

Onderzoekers 
Maar er zijn nog meer onthef-
fingen mogelijk. In de Oos-
terschelde zijn enkele zee-
honden uitgezet. Nieuwsgie-
rige onderzoekers volgen de 
dieren per boot, te voet of 
zelfs per vliegtuig. Volgens 
havenmeester Overbeeke 
van Burgsluis zijn zij het 
vooral, die de rust van de die-
ren verstoren. 
Andere biologen doen onder-
zoek naar vogels en het ver-

storen daarvan. Op de platen 
vingen zij daar alleen al zo'n 
30.000 scholeksters voor. 
Ui t hun onderzoek blijk t dat 
de verstoringsgevoeligheid 
van deze dieren toeneemt en 
dat de aantallen afnemen. Zij 
pleiten daarom voor strikte 
handhaving van de beperkin-
gen en het instellen van een 
nieuw afgesloten gebied spe-
ciaal voor hun verdere onder-
zoek. 

Begrenzing 
De kaart van de Oosterschel-
de van het ministerie van 
landbouw laat er geen mis-
verstand over bestaan dat 
heel wat van de Oosterschel-
de natuurmonument is ge-
worden en dat er heel wat 
verboden is. Grote, rood 
gearceerde vlakken laten 
daar geen twijfel over. 
De werkelijkheid geeft min-
der duidelijkheid, vogels en 
zeehonden zien geen gren-
zen; de watersporter die er 

vaart ook niet, hoewel het na-
tuurmonument volgens de 
wet door middel van boeien 
of borden moet worden aan-
gegeven. 
Volgens een woordvoerder 
van de politie, de heer Boeij-
en, is de regeling officieel niet 
rechtsgeldig zolang het na-
tuurmonument niet is bebord 
ofbebakend. 
De politieman vertelt dat er 
bijvoorbeeld op weg naar het 
Veerse Meer door de water-
sporters om veiligheidsrede-
nen nog al eens door het ver-
boden gebied rond de Vonde-
lingenplaat wordt gevaren. 
Ui t zuinigheid (om de be-
staande betonning als grens 
te kunnen gebruiken) is daar 
maar liefst een gebied van 2 
km uit de plaat verboden 
voor de watersporters. 
Volgens de heer Boeijen is 
dat veel te ruim genomen: 
'Het is daar ruim 18 meter 
diep. Er is daar geen enkele 
verstoring'. 
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DE VRIES BREUKELEN 
Ook voo r vakkundi g 
timmerwerk : 
- Verbouwingen 
- Renovatie 
- Achterhut plaatsen/vergroten 
- Douche plaatsen 
- Keuken verbouwen 
- Dinette veranderen 

Bren g vrijblijven d een bezoe k aan de grootst e accessoires-sho>vroo m van Nederlan d 
of vraa g een offert e aan ! 

DE VRIES +D07MtosEE N SMK TEAM 
DE VRIES, SCHEENDIJK 15/1,3621 VC BREUKELEN, HOLUND. TELEFOON: 03462-61551. 

Wi j levere n en/o f montere n 
WH DEN OUOBNJ  (R) 

- Alle W I S U D L I S artikelen: 
- Scheepsdiesels 
- BuitenDesturing 
- Aluminium ramen en windschermen 
- Boilers 
- Boegschroeven 
- Generatorsets 
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Oosterscheld e 
De politie beperkt zich tot nu 
toe tot het geven van een 
waarschuwing. 
De heer Boeijen: ' I n een na-
tuurmonument is het verbo-
den dieren te vangen ofte do-
den. Dat betekent dat het 
zelfs verboden is om ook 
maar een krukel of mosbel te 
rapen. Ook sportvisserij is, 
formeel gezien, in het natuur-
beschermingsgebied verbo-
den, terwijl beroepsvisscrij 
wel toegestaan is. Anders ligt 
dat natuurlijk voor zaken die 
officieel geregeld zijn, zoals 
zeekraal snijden of pieren-
spitten. 
\ 'eel watersporters zijn tevre-
den met het begrip en de soe-
pele houding van de politie, 
soms zelf waterspoiters, die 
de regels moeilijk verteerbaar 
vinden. 
Commandant Bout, in een 
interview in het blad van een 
watersportvereniging: 'Per-
soonlijk gaan de maatregelen 
mij erg ver'. 
Duidelijkheid in de regelge-
ving is inmiddels ver te zoe-
ken, instanties lijken langs el-
kaar heen te werken. Er 
wolden bijvoorbeeld aan-
vechtbare vergunningen uit-
gegeven. 
Zelfs op de officiële zeekaart 

staat maar de helft van het 
natuurmonument aangege-
ven. Watersporters kunnen 
daardoor zonder het te weten 
in overtreding zijn. 
Ook de almanak voor water-
toerismc 1992 van de 
A.N.W.B. gaat in de fout: het 
noordwestelijk deel van de 
Roggenplaat is als verboden 
gebied vermeld, maai in wer-
kelijkheid is de hele plaat 
(van maarliefst 1800 ha) ver-
boden. 
Dam zijn ei nog de kaartjes 
van het ministerie van land-
bouw die melden: het zich be-
\'inden in gebieden die in ge-
bruik zijn als schelpdierper-
ceel is verboden. Navolging 
van dat gebod zou iedere 
vaart van en naar het \ 'eerse 
Meer onmogelijk maken, om-
dat de hele Zandkreek is uit-
gegeven als mosselperceel. 
Binnenkort zal er meer dui-
delijkheid komen voor de wa-
tersporter. Er is een coördi-
nator aangesteld voor overleg 
tussen de instanties en er zul-
len tientallen voorlichtings-
borden en honderden bordjes 
verboden toegang geplaatst 
gaan worden. 
De controle zal worden uitge-
breid, en er zullen mogelijk 
flinke boetes gaan vallen, zo 
laten de autoriteiten weten. 
* Overtreding van de natuur-
beschermingswet kan een flinke 
boete betekenen. 

Lamborghini : Iceerlioppelin g met versnellin g 

De beroemde Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini 
maakt ook bootmotoren, de meeste daarvan worden gebruikt 
in wedstrijdboten op groot water. Zij worden in veel van de 
beste boten geïnstalleerd. Door de toenemende kwetsbaar-
heid van moderne raceboten, in het bijzonder van hun aan-
drijfsystemen, is het nog niet mogelijk gebleken steeds de 
juiste combinatie van motoren en schroeven te vinden voor de 
diverse gevarieerde omstandigheden van de zee. Om deze 
tekortkoming te verbeteren heeft Lamborghini een tandwiel-
kast met drietraps vertraging ontwikkeld voor zijn wed-
strijdmotoren. Daarmee kunnen motor- en schroeftoerental 
in veel combinaties worden gevarieerd, zodat die schroef-
snelheid optimaal kan worden aangepast aan wat de golfom-
standigheden waarin de boot vaart eisen. In ruwe zee wordt 
een grotere vertraging genomen. Daardoor draait de schroef 
langzamer en krijg je de goede acceleratie die dan nodig is. 

Door Dag Pike 

Een unieke eigenschap van 
de Lamborghini reductiekast 
is dat de vertragingsverhou-
ding kan worden veranderd, 
terwijl de motor draait. Een 
elektro-hydraulische koppe-
ling is tussengevoegd die tij -
delijk motor en aandrijving 
los maakt van elkaar terwijl 
een andere vertraging wordt 
ingeschakeld. Met een 
drukknop op de keerkoppe-
lingshendel wordt het sys-
teem bediend. Door tijdens 
de wedstrijd van vertraging 
te kunnen veranderen, kun je 
in rustige stukken zee met de 
kleinste vertraging op maxi-
mum snelheid varen, terwijl 
j e waar de zee ruw is met de 
grote vertraging profiteert 
van goede acceleratie. 
De vertragingsverhoudin-
gen, die werden gekozen \'oor 

de eerste proefvaarten lever-
den een snelheidsverschil van 
ongeveer 28 km/u voor volle 
snelheid. Wie de nieuwe re-
ductiekast toepast kan na-
tuurlijk ook nog gebruik ma-
ken van de mogelijkheid, 
voor de wedstrijd begint, 
schroeven van verschillende 
spoed te proberen om het ge-
heel optimaal aan te passen 
aan de omstandigheden. 
\ 'oor manoeuvreren in de ha-
ven heeft de tandwielkast ook 
een achteruit schakeling. 
De eerste van de nieuwe keer-
koppelingen is geplaatst in 
Steve Curtis's Bagutta, een 
van de door Lamborghini ge-
sponsoide raceboten. 

Ook in de andere door Lam-
borghini gesteunde boot, de 
Iceberg, is er een ingebouwd. 

*• De Lamborghini-keerkoppe-
ling 
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Door Jaap Geradts 

Het vorige satelliet-plaatsbe-
palingsysteem heette Transit 
en had enige nadelige eigen-
schappen die menigeen de-
den besluiten om de satellie-
ten maar even te laten voor 
wat ze waren. Het grootste 
nadeel was wellicht dat het 
tientallen minuten, zo geen 
uren kon duren voordat er 
weer eens een Transit-satel-
liet over kwam. In de tussen-
tij d moest je met de aloude 
middelen veilig zien verder te 
komen. Bij het GPS is dat al-
lemaal veranderd. Het werkt 
volgens een geheel nieuw 
principe. Het Doppler-effect 
(schijnbare verandering van 
toonhoogte van het uitgezon-
de signaal op het moment dat 
de satelliet passeert) is vrij -
wel geheel over boord gezet. 
I n feite is het GPS 'aardser'. 
De werking heeft vrij veel 
overeenkomst met het Loran-
C- en het Decca-systeem, die 
beide geheel van walstations 
gebruik maken. 
I n 1973 stond echter al vast 
dat het nieuw te ontwerpen 
plaatsbepalingsysteem, an-
ders dan Loran en Decca, we-
reldwijd operationeel moest 
zijn. Met voldoende kunst-
manen moet dat kunnen en 
nijver rekenwerk kwam in 
eerste instantie op 18 satellie-
ten met 3 vliegende reserves. 
Later is dit aantal uitgebreid 
tot 21 operationele en 3 reser-
ve-exemplaren. Het aantal is 
zo groot: 
a) omdat het GPS-systeem 
niet alleen voor de zeevaart, 
maar ook voor lucht- en 
ruimtevaart is ontworpen. 
b) omdat je voor 'aardse' 
plaatsbepaling op ieder mo-
ment minstens drie satellie-
ten moet kunnen 'zien' en je 
voor drie-dimensionale lucht-
en ruimtevaarttoepassingen 
zelfs nog een vierde satelliet 
moet kunnen ontvangen. 
Wij zijn nu zo ver dat je er 
redelijk zeker van kunt zijn 
dat je op ieder moment wel 
drie satellieten tot je beschik-
king hebt, dus de zeevaarder, 
alsook de trucker in zijn 
vrachtauto kunnen al volop 
van GPS gebruik maken. 
Overigens is het niet zo dat 
het altijd goed gaat als er drie 
satellieten boven de horizon 
aanwezig zijn. Als zij te laag 
staan, zijn zij so-wie-so on-

De GPS-stor y 
Al in 1973 werden de eerste plannen voor het nieuwe GPS-
systeem ontwikkeld en het had eigenlijk al lang volledig ope-
rationeel moeten zijn, ware het niet dat de ramp met het 
ruimteveer op 28 januari 1988 roet in het eten heeft gegooid. 
Maar inmiddels werkt het goed en hebben de GPS-ontvan-
gers alle tijd gehad om wat in prijs te dalen, dus het is tijd om 
eens te kijken wat GPS aan boord van de motorboot kan doen. 
Voordat we zover zijn volgt eerst een verklaring van GPS en 
de verschillen met andere elektronische plaatsbepalingsyste-

men. 

* Erziin24GPS-satellieten. 

bruikbaar, doordat de signa-
len dan een te lange weg door 
de atmosfeer moeten afleg-
gen. Als er twee GPS-kunst-
manen vlak bij elkaar staan, 
is er één van de twee onbruik-
baar. De kwaliteit van de 
plaatsbepaling hangt af van 
de configuratie van de satel-
lieten aan het zwerk en die 
verandert per seconde. Om 
een idee te geven; de GPS-
kunstmanen draaien rond de 
aarde in 7 verschillende, en 
elkaar kruisende, banen op 
een hoogte van 20.200 km bo-
ven het aardoppervlak. Ze 
hebben daar een snelheid van 
3,9 km/seconde en kunnen 
dankzij deze enorme vaart in 
een etmaal ruim twee keer 
rond de aardbol cirkelen. 

Telegrammen 
Wat doen de GPS-kunstma-
nen daar zo hoog en zo ver 
weg? Eigenlijk niet al te veel. 
Zi j zenden een aantal tele-
grammen uit. Het meest be-
langrijke telegram is onge-
twijfel d de Pseudo-Random-
Code. Dit lastige woord is een 
van de geniale invallen van 
de ontwerpers van het GPS-
systeem geweest. Zoals zo 
vaak bij genialiteit, is het in 
wezen niet moeilijk te begrij-
pen. De ontwerpers zaten na-
melijk met 2 problemen: 
a) de gebruiker moet kunnen 
meten hoe lang een in de 
ruimte uitgezonden signaal 
er over doet voordat het op de 
aarde wordt ontvangen. 
b) de ontvangstantenne mag 
niet al te groot zijn. 
Men heeft beide problemen 
in één klap op kunnen lossen 
door de sateUieten als het 
ware een bekend liedje te la-
ten uitzenden. Als dit liedje in 
de satelliet precies om 12 uur 
start en wij zetten om 12 uur 
het zelfde bandje aan, kun-
nen we meten hoeveel het 
ontvangen liedje op onze ei-
gen versie achterloopt. We-
ten we het tijdverschil, dan 
kunnen we dit omrekenen in 
een afstand, want de snelheid 

* GPS-ontvangers kunnen por-
table worden uitgevoerd omdat ze 
ook met kleine antennes en in 
slechte ontvangstcondities kun-
nen werken. Het GPS-signaal 
wordt door de satelliet al zo zwak 
uitgezonden dat het in de atmos-
ferische ruis 'verdrinkt'. 
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van radiosignalen is bekend 
en constant. Het voordeel 
van een bekend signaal, zoals 
een liedje, is dat we weten wat 
we moeten ontvangen en ook 
al missen we hier en daar een 
maat, we pikken altijd nog 
genoeg op om het verschil te 
kunnen meten. Dat maakt 
het mogelijk om met zwakke 
zenders in de satellieten en 
heel kleine GPS-antennes op 
aarde te kunnen werken. Een 
GPS-ontvanger krijgt dus 
een aller-aller-belabberdst 
signaal binnen. Om precies 
te zijn is het meer ruis dan 
GPS-signaal, maar dat geeft 
niet. Een GPS-ontvanger ge-
draagt zich min of meer als 
een redder die boven het ge-
bulder van de storm uit, het 
zwakke hulpgeroep van de 
drenkeling kan horen, dank-
zij het feit dat hij zijn oren 
weet te spitsen op 'help, 
help'. 
Nu is het geen liedje of 'help, 
help' dat wordt uitgezonden, 
maar een reeks dorre bitjes 
die voortdurend van boven 
naar beneden over ons wordt 
uitgestrooid. De volgorde 
van de bitjes is door de be-
heerders van het GPS-sys-
teem vrijgegeven en dezelfde 
stroom wordt in iedere GPS-
ontvanger exact zo nage-
bootst. De GPS-ontvanger 
laat de eigen bitstroom pre-
cies gelijk oplopen met die 
van de GPS-satelliet. Hij zal 
daarvoor altijd zijn eigen bit-

generatortje ietsje moeten la-
ten achterlopen: fracties van 
seconden, maar wel hele be-
langrijke fracties, want zij 
vertellen de GPS-ontvanger 
hoe lang de satellietsignalcn 
hebben moeten reizen om bij 
ons te komen. 
Daarnaast is er nog een twee-
de telegram dat door de GPS-
ontvanger wordt uitgeluis-
terd: de 'Navigation messa-

ge'. Dit zijn geen waarschu-
wingen voor ijsbergen of 
storm op komst, maar baan-
gegevens van de kunstmanen 
en klokcorrecties, alsmede 
een 'Hand over word', waar-
in wordt verteld hoc lang het 
'liedje' al bezig is. Dit vereen-
voudigt het zoeken van de 
GPS-ontvanger in niet gerin-
ge mate en verkort de zoektijd 
na het aanzetten. 
Baangegevens bestaan uit 
twee delen. Ten eerste is er de 
'almanac' die de gemiddelde 
gegevens van alle GPS-satel-
lieten bevatten. Als je met een 
blanke GPS-ontvanger be-
gint, moet hij eerst een keer 
deze uitgezonden almanak 
ontvangen hebben, voordat 
hij ook maar iets kan uitreke-
nen. Dit kan wel een tijdje du-
ren, want ze worden maar om 
de 12 minuten uitgezonden. 
Bij sommige GPS-ontvan-
gers is de almanak inge-
bouwd en dan gaat het star-
ten sneller. Meestal blijf t de 
almanak bewaard doordat 
er, ook na het uitschakelen 
van het apparaat, een klein 
batterijtje aktief blijft , die 
voorkomt dat de eenmaal 
ontvangen almanak verloren 
gaat. 
Daarbij zijn er kleinere baan-
afwijkingen, die bijvoorbeeld 
worden veroorzaakt door de 
aantrekkingskracht van de 
maan, of door koersafwijkin-

* GPS-antenne. 

* Het aantal bruikbare satellieten 
moet meer dan 3 bedragen Op 
deze Streamline zit dat wel snor. 
HIJ ontvangt er op dit moment 
zelfs vier. 

gen ten gevolge van een ster-
ke zonnewind. Deze correc-
ties worden niet in de alma-
nak opgenomen. Zij zitten in 
een ander blok van de Navi-
gation Message en zijn veel 
minder belangrijk. 
Baancorrecties verdisconte-
ren afwijkingen in de orde 
van 20 meter op de basisgege-
vens van de almanak. 

Naar posit ie 
De GPS-ontvanger krijgt dus 
een heleboel bitstromen bin-
nen en bepaalt de vertra-
gingstijden bij binnenkomst. 
Maar hierbij treedt een le-
vensgroot probleem op. Het 
signaal van de satelliet komt 
namelijk ongelofelijk snel op 
ons af. De snelheid van 
300.000 km/seconde, waar-
mee de bitjes op ons toesnel-
len, maakt dat we er driehon-
derd meter naast zitten voor 
iedere miljoenste seconde dat 
we de looptijd tussen satelliet 
en ontvanger verkeerd bepa-
len. De GPS-ontvanger heeft 
dus bepaald niet genoeg aan 
een gezellig tik-takkende koe-
koeksklok. Hij moet een klok 
hebben die de tijd op fracties 
van een miljoenste van een 
seconde nauwkeurig weet. 
Deze klokken bestaan wel, 
maar je koopt ze niet bij de 
juwelier op de hoek. Het zijn 
zeer kostbare atoomklokken, 
die honderdduizenden gul-
dens per stuk kosten. Einde 
van het verhaal? Nee dus, 
want ook dit probleem is door 
de ontwerpers op elegante 
wijze opgelost. Men heeft 
atoomklokken aan boord van 
de GPS-satellieten geplaatst 
en niet een enkele, maar wel 
vier per satelliet. Dit om 
maar even aan te geven, hoe 
belangrijk de factor tijd in het 
GPS-gebeuren is. Maar ja, al 
waren er honderd in iedere 
satelliet aanwezig, we moe-
ten er ook eentje in onze aard-
se ontvanger hebben, anders 
weten we wel heel nauwkeu-
rig wanneer de bitstroom ver-
trok, maar nauwelijks wan-
neer hij aankomt en de 
looptijd blijf t dan nog steeds 
de grote onbekende. Toch is 
dit niet zo, mits je maar een 
extra meting doet. Een kleine 
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GPS 
hersenkraker om dit aan te 
tonen. 
Verplaats uzelf in gedachten 
in een verduisterde kist vol 
slabladeren op een plein met 
bekende afmetingen (schip 
op zee). 
Vanuit bekende hoeken wor-
den hongerige schildpadden 
op u afgestuurd (satellieten-
signalen). De schildpadden 
lopen met bekende snelheid, 
zeg 10 meter/minuut. Als u 
een goedlopend horloge hebt, 
en de schildpadden hebben 
een telegram op hun rug, 
waarop hun vertrektijd staat, 
dan heeft u aan twee schild-
padden genoeg om uw plaats 
op het plein te kennen, ook al 
kunt u niet naar buiten kij -
ken. Als de eerste schildpad 4 
minuten na zijn vertrek komt 
binnenwandelen en de twee-
de schildpad 5 minuten na 
zijn vertrek, dan neemt u res-
pectievelijk 40 en 50 meter in 
de passer en trekt op de kaart 
van het plein twee cirkels, uit-
gaande van de twee bekende 
vertrekpunten. Er zijn welis-
waar twee snijpunten, maar 
hopelijk is een ervan als 
onrealistisch te betitelen, bij-
voorbeeld omdat hij buiten 
het plein valt. Met een goed 
werkend horloge zijn twee 
schildpadden (satellieten) 
dus genoeg. 
Loopt het horloge best wel 
aardig, maar is het in geen 
maanden of jaren gelijkgezet, 
dan gaat het ook wel, zij het 
dan met drie schildpadden. 
U weet dan niet meer dat de 
ene schildpad 4 minuten op 
pad is geweest en de andere 5. 
De ene kan er wel 10 en de 
andere 11 minuten over ge-
daan hebben of 2 en 3 minu-
ten. Alles is mogelijk. Het 
enige dat u in zo'n geval weet, 
is dat de ene een minuut lan-
ger onderweg is geweest dan 
de andere. Het raadsel is op-
gelost als er een derde schild-
pad in het spel is, die er bij-
voorbeeld twecëneenhalve 
minuut langer over heeft ge-
daan dan nummer 1. Dan 
weet u het volgende: 1 = on-
bekend, nummer 2 heeft 10 
meter meer afgelegd dan 1, en 
nummer 3 heeft 25 meter 
meer afgelegd dan 1. En dan 
wordt het proberen geblazen. 
Neem voor 1 maar een wille-
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keurige straal in de passer, 
neem voor 2 en 3 een 10 en 25 
meter grotere straal en kijk of 
de drie cirkels door 1 punt 
gaan. Zo niet, dan moet je 
straal 1 vergroten of verklei-
nen, met aanpassing van 
stralen 2 en 3. Als je geduld 
hebt kom je na een paar keren 
proberen al redelijk op het 
goede antwoord uit. En pas-
sant kom je ook straal 1 te 
weten. Je weet daarmee dan 
meteen hoe lang schildpad 1 
onderweg is geweest en je 
kunt je horloge daarmee ge-
lijkzetten. 
GPS-ontvangers zitten voort-
durend dit schildpadden-
raadseltje op te lossen en we-
ten daarmee waar ze zich 
bevinden en wat de tijd is. 
De tijd die zij aanduiden is in 
de orde van een honderdste 
van een miljoenste van een 
seconde nauwkeurig. 

Beschikbaar 
Een nieuw systeem plannen 
kan de nodige verrassingen 
opleveren, zo blijk t nu ach-
teraf De ontwerpers dachten 
het zo mooi voor elkaar te 
hebben: een gedeelte van 
GPS was voor iedereen be-
schikbaar en een ander ge-
deelte, het nauwkeurigste, 
was er alleen voor de Ameri-
kaanse strijdkrachten. 
Het verschil tussen de civiele 
en de militaire tak is tweele-
dig: 
a) Militairen werken niet 
met 1 signaal per satelliet, 
maar met twee. Zij worden 
op verschillende golflengten 
uitgezonden en aan de hand 
van hun verschil in aan-
komst, kan men zich een idee 
vormen omtrent de voort-
plantingseigenschappen van 
de radiogolven door de atmo-
sfeer. Dit is een belangrijke 
restfout in het GPS-systeem, 
waaraan verder weinig is te 
doen. De civiele gebruikers 
beschikken niet over deze 
mogelijkheid en kunnen niet 
veel meer doen, dan die satel-
lieten te kiezen, waarvan de 
radiogolven zo kort mogelijk 
door de atmosfeer hoeven te 
reizen. Dit zijn in het alge-
meen satellieten die een flink 
eind boven de horizon staan. 
b) De bitstroom die in de mi-
litaire P-code (Private code) 
gebruikt wordt, is geheim. 
Het synchroniseren van zen-
der en ontvanger behoort dus 

tot de onmogelijkheden, wat 
jamer is, want in de P-code 
worden er 10 miljoen bitjes 
per seconde op de aarde afge-
vuurd, terwijl de andere ge-
bruikers het in de C/A-code 
(=Clear/Acquisition) maar 
met 1 miljoen bits per secon-
de moeten stellen. Het syn-
chroniseren in de P-code kan 
daarmee in principe 10 keer 
zo nauwkeurig gebeuren dan 
in de C/A-code. 
Men dacht in 1973 aan nauw-
keurigheden van 10 en 100 
meter voor militair en bur-
ger. 

Het is allemaal wat anders 
gelopen dan men van te voren 
zo mooi had bedacht. In de 
praktijk bleek de nauwkeu-
righeid in de C/A-code in de 
zelfde orde van grootte te lig-
gen als die van de P-code. 
Een nauwkeurigheid van be-
ter dan 10 meter voor een wa-
tersport-GPS was geen uit-
zondering en dat deed in het 
Pentagon wel wat wenkbrau-
wen fronsen en uiteindelijk 
viel het besluit dat dit niet te 
tolereren was. Er moest en 
zou een voorziening op het 
GPS komen, waarmee de 
standaard nauwkeurigheid 
op de beoogde 100 meter 
werd gesteld. Wat eufemis-
tisch werd deze 'Selective 
Availability ' of kortweg S/A 
genoemd. Het had beter en 
eerlijker 'gerommel aan de 
atoomklok' kunnen heten of 
iets wat daarop lijkt . Gezien 
de bovenstaande alinea's zal 
het over-duidelijk zijn dat je 
GPS kunt maken of breken 
met het goed of verkeerd la-
ten lopen van de atoomklok-
ken aan boord van de satellie-
ten. En dat is wat er nu 
gebeurt. De eerste GPS-satel-
lieten waren nog niet voor-
zien van een mogelijkheid om 
aan de klok te rommelen, dus 
in die tijd genoot het systeem 
een ongeëvenaarde nauw-
keurigheid. Men vertrouwde 
er toen nog volledig op dat de 
snellere bitstroom in de 
P-code voor voldoende ver-
schil in nauwkeurigheid zou 
zorgdragen. De latere satel-
lieten zijn wel uitgevoerd met 
S/A-mogelijkheden, wat ove-
rigens maar een beperkt ef-
fect heeft. GPS is blijkbaar 
niet snel klein te krijgen. 
Er zijn talloze middelen om 
de nauwkeurigheid te verho-

gen. En met een aantal van 
die middelen omzeil je S/A in 
meer of mindere mate. 
Differential GPS is zo'n mid-
del, waarbij een vast opge-
stelde GPS-ontvanger voort-
durend zijn bekende positie 
in de landkaart vergelijkt met 
de ontvangen waarde van het 
GPS-systeem. Een dergelijk 
referentiestation rekent dan 
ook de correctiesignalen voor 
de diverse satellieten uit 
waarmee je binnen het GPS-
systeem wel op je juiste posi-
tie kunt uitkomen. Binnen de 
Association of International 
Lighthouse Authorities 
(IALA ) is al een plan in de 
maak om een aantal radioba-
kens om te bouwen tot zen-
ders van Differential GPS-
correctiesignalen. 
Dan zijn er nog diverse tech-
nische hoogstandjes op het 
statistische vlak. Deze maken 
gebruik van het feit dat er op 
den duur zeker altijd 4 satel-
lieten tegelijk zichtbaar zijn 
en de meeste tijd zelfs nog 
meer. Omdat de zeevaarder/ 
watersporter er aan drie ge-
noeg heeft, is de positie op 
heel wat manieren uit te reke-
nen. Het ligt er maar aan wel-
ke satellieten je daarvoor uit 
de grote hoop kiest. Door de 
verschillende gevonden ant-
woorden met elkaar te verge-
lijken, kan je tot verrassende 
conclusies komen. Als bij-
voorbeeld alle plaatsbepalin-
gen waarin satelliet X een rol 
speelt, in hoge mate afwijken 
van het gemiddelde van de 
andere antwoorden, dan zal 
satelliet X wel door S/A wor-
den gestoord. En dit is dan 
nog maar een eenvoudige uit-
spraak. Door onderlinge 
kruisverbanden aan te leg-
gen, kan je zelfs een idee krij -
gen over de waarde van de 
S/A-storing van iedere indi-
viduele satelliet. Het hele 
S/A-gebeuren heeft daarmee 
langzamerhand veel weg ge-
kregen van een kat- en muis-
spel en voorlopig lijk t de 
Amerikaanse overheid hier-
bij aan de verliezende hand te 
zijn. 

Volgende keer 
Wat je van GPS 

moet weten 
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SCHEEPSRAMEN 
op maat gemaak t 

cheepsramen op maat gemaakt uit geanodiseerde alumi-
nium profielen, met 6 mm of 10 mm gehard glas, fielder of 

getint, in alle mogelijke uitvoeringen en profielsoorten. 
Interesse?? 
Uitgebreide informatie over scheepsramen en andere produk-
ten vindt u in onze nieuwe kleurenkatalogus 1992/1993. 
Vraag 'm aan, een (ongefrankeerd) briefje aan Antw.nr. 38, 
1520 WB Wormerveer, of een telefoontje naar 075-212150 is 
voldoende (wij vragen fl. 10,- bijdrage in porto en verzendkosten). 

• «jilji-ïtechnauticbv 
* : : ï : : ! * ï : INDUSTRIEWEG 35 1521 N E W O R M E R V E E R 

: : • TELEFOON: 075-212150 TELEFAX; 075-213663 

HMi'ii4:f;i:hi-iana 

k-

De rondomontvangende 
Glomex-antennes 
voor FM-radio en 
VHF/UHF-televisieont-
vangst, zijn niet richtings-
gevoelig en kunnen dus 
op of aan de mast 
gemonteerd worden. 
De antenne is geschikt 
voor de frequenties 0,2-
24 MHz en 170-890 MHz 
De kap is bestand tegen 
de zwaarste weersom-
standigheden en meet 
slechts 38 cm in door-
snee. De V 9112 monta-
ge is eenvoudig. 
Wordt standaard 
geleverd met regelbare 
versterker. 

U zorgt 
voor het 
avontuur, 
wij voor 
de ont-

Verkrijgbaar in 
iedere goede 
watersportwinkel 

Spanning 
liollsiiii l i i : i i i t i€ ^ 
Nagelpoelweg 16 - Postbus 20089 • 7302 HB Apeldoorn 

Telefoon 055 - 41 21 22 - Fax 055 - 42 26 96. . 

MET 

OjWATROr 
WORDT * ^ 

ELKE AMATEUR EEN PROF. 
GEBRUIK HET 

EN BEWIJS UZELF !! 
OWATROL OLIE is "HET ' 
VERFTOEVOEGINGSMIDDEL 
voor alle Alkyd- , en Oliebasi s 
verf en vernis . 
Verdunningsmiddelen die U 
gebruikt om de verf smeerbaarder 
te maken verarmen de verf omdat 
ze verdampen. 
Niet alleen slecht voor Uw droge 
laagdikte maar temeer voor het 
milieu. 
Het gebruik van OWATROL OLIE 
als toevoegingsmiddel garandeert 
U: 
* Verbeterd e vloeibaarheid . 
* Een veel strakke r oppervlak . 
* Bij gebrui k van kwas t of rolle r 

geen strepe n of sinaasappel -
effec t meer . 

* Makkelijke r verwerken , ook bi j 
liog e en lage temperatuur . 

* Beter e hechtin g en diep e 
penetratie . 

* Met verdunnin g "verarmt "  U 
de verf . 

* Met OWATROL OLIE "verrijkt " 
U de verf . 

* Voorkom t bladdere n en schil -
feren . 

* De verf blijf t flexibeler , dus 
beschadig t minde r snel . 

* Het uitstrijkvermoge n van de 
verf neemt met ± 20% toe . 

EENMAAL GEBRUIKT, 
ALTIJD GEBRUIKT!!! 

Wenst U 
meer informatie ? 

Stuur dan onderstaande 
"antwoordcoupon ongefrankeerd 

aan ons op en U ontvangt uitgebreide brochures. 
Importeurs: OWACHE M B.V. 

Oosthavenkade 57 - 3134 NX Vlaardingen 
Antwoordnummer 561 - 3 1 3 0 W B Vlaardingen 

Telefoon: 010 - 435 21 11 - Fax: 010 - 434 99 81 

JA, STUUR MIJ VRIJBLIJVEND 
GRATIS DOKUMENTATIE 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

I Telefoon 

Vraag uw vakhandel . 



Produktinformatie 

Omschakelbaa r 
Separfilte r 
Snijder filtertechniek in Has-
selt, importeur van de Separ 
filtcr/waterafscheidcr, heeft 
nu ook een omschakelbaar 
Separ filter voor motoren van 
ongeveer 15 t/m 130 pk. Het 
is de Kwa 22 UT, die geschikt 
is voor alle merken en typen 
dieselmotoren. 
Volgens het Separsysteem 
worden in drie fasen vaste 
schadelijke stoffen evenals 
vloeibare verontreinigingen 
uitgefilterd. Het in de brand-
stof aanwezige water wordt 
tijdens de drie fasen voor 
100% afgescheiden. 
Toepassing van de Separfil-
ters geeft besparing door o.a. 
langere levensduur van de fil-
terelementen, minder brand-
stofverbruik, slijtage en on-
derhoud. Daarnaast zorgt 
het filter voor een schonere en 
dus milieuvriendelijke ver-
branding, aldus de impor-
teur. 
Informade: tel. 05209-3800; 
fax 05209-3888. 

PC-cruis e Duitslan d 
en Frankrij k 

Het succes van PC-cruise/ 
Navigo Nederland en PG-
cruise/Navigo België heeft 
ertoe geleid, dat Noorderzon 
cruises een identiek program-
ma heeft ontwikkeld voor de 
vaarwegen in Duitsland, en 
een voor de vaarwegen in 
Frankrijk. 
Zoals PC-Cruise/Navigo Ne-
derland leveren deze nieuwe 
programma's een scala aan 
nautische gegevens over de 
Duitse of Franse waterwe-
gen. De programma's zijn 
zelfstandig te gebruiken, 
maar er kunnen twee of drie 
landen gekoppeld worden. U 
kunt dan bv. uw routes van-
uit Nederland naar Duits-
land en vice versa plannen, 
zonder te hoeven overschake-
len tussen het ene en het an-
dere programma. 
Met de introduktie van PC-
Cruise/Navigo Duitsland en 
PC-Cruise/Navigo Frankrijk 

zijn ook in de programma-
tuur een aantal verbeterin-
gen aangebracht. Prijs 
ƒ 275,— excl. btw. Informatie: 
tel. 020-6761897. 

Klapschroe f 

Volvo Penta heeft een nieuwe 
klapschroef ontwikkeld voor 
de 2000-motorenserie, die 
met een zogenaamde zeil-
bootaandrijving worden ge-
leverd. In de propellernaaf is 
een rubberen lagerbus ge-
monteerd, die de schokken 
opvangt die het inschakelen 
van de motor meebrengt. 
Nadere informatie: Nebim, 
Mijdrecht, telefoon 02979-
80111, fax 87364. 

Kijkerre k 

Aqua Realty Europe in Lely-
stad komt met een serie rekjes 
van teak, waarin men kijkers 
en radio's klemvast kan zet-
ten. Ook voor diverse mari-
foons zijn er passende rekjes. 
Prijzen vanaf/ 31,— inclusief 
btw. 

Washandj e 
voor de boot 
Lankhorst/Taselaar in Lely-
stad brengt en stevige kunst-
stof washand op de markt, 

waarmee men een boot kan 
schoonmaken. Men heeft er 
alleen water bij nodig. Het 
materiaal heeft een reinigend 
effect, zodat geen was- of 
schoonmaakmiddelen nodig 
zijn. Doordat de washand 
wasbaar is kan hij verschil-
lende keren worden gebruikt. 
Prijs ƒ 9,95. Er is ook een 
hoes van het zelfde materiaal, 
die men over een luiwagen 
kan doen. Prijs ƒ 12,95. Ver-
koop via watersportwinkels. 

Handpom p bi j 
Jabsco 
Pompenfabrikant Jabsco in-
troduceert en handlens-
pomp, die in verschillende 
uitvoeringen leverbaar is. De 
grootste, die de naam Uni-
versal draagt, heeft een capa-
citeit van 100 liter per mi-
nuut. De pomp kan zowel op 
als door een dek worden ge-
monteerd. Doordat de aan-
en afvoeren draaibaar zijn is 
montage ook in moeilijk be-
reikbare hoeken mogelijk. De 
pomp wordt in Nederland ge-
leverd door Lankhorst/Tase-
laar. Pr i j s/ 189,-. 

* Jabsco handpomp. Onderdeks 
(1) en bovendeks (2) met draaiba-
re aan- en afvoer (3). 

Scheepscompute r 
Sinds kort is er op de Neder-
landse markt een industriële 
computer leverbaar die vol-
doet voor scheepsgebruik. 

Deze computer die de naam 
Mitas (Modern Tower Ap-
plication System) meekreeg 
wordt geleverd in een ro-
buuste behuizing met interne 
luchtcirculatie. 
Tevens is het systeem voor-
zien van een noodvoeding die 
er voor zorgdraagt dan bij 
stroomuitval of te grote 
schommelingen in de stroom-
toevoer de computer ca. 15 
minuten normaal doorwerkt. 
Het computer systeem is spe-
ciaal ontworpen voor werk-
plaatsen, chemische indus-
trie, zoutrijke atmosfeer aan 
boord van schepen, etc. 
Een geïntegreerd 'Watchdog 
Interface' zorgt voor een 
hardware reset in geval van 
software storingen. 
Technische specificaties en 
nadere informatie Sperry 
Marine, tel. 010-4451600, fax 
010-4345015. 

TV-antenn e 
J.M.R.-trading te Ridder-
kerk is importeur van de 
'Omnimax' en 'Gazelle' an-
tenne. Deze tv/fm-antennes 
hebben romdom (360 gra-
den) ontvangst. Ze hoeven 
dus niet gericht te worden. 
De nieuwste 'Omnimax' ver-
sie (MK IV ) heeft een drie-
traps 30 dB versterker met 
variabele regeling. 
De eveneens over 360 graden 
ontvangende 'Gazelle' is het 
nieuwste op het gebied van 
mobiele tv/fm-antenne-tech-
nologie. De prestaties zijn ge-
lij k aan die van de 'Omni-
max', maar de vormgeving is 
anders. Het is een discusvor-
mige antenne, slank en aëro-
dynamisch, gemaakt van 
weerbestendig thermoplastic 
en heeft een hoogte van 10,5 
en een diameter van 30 cm. 
De 'Gazelle' heeft tevens een 
extra sprietje voor fm/vhf 
ontvangst. 
De 'Gazelle' en de 'Omni-
max' zijn verkrijgbaar in 
12-24 voh en 12-24/220 voh. 
De prijzen zijn respectievelijk 
/ 3 3 5 ,- en ƒ 2 6 5 , -. De 220 
volt-versie zijn ƒ 40 ,- duur-
der. Uiteraard incl. btw. 
Inlichtingen: tel. 01804-
27292. 
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Produktinformati e 

Automatisch e 
blusse r 
F. M. Hugen (brandbeveili-
ging) uit Zevenaar heeft een 
kleine automatische brand-
blusser ontwikkeld, die onder 
meer op boten kan worden 
toegepast. Het systeem be-
staat uit kleine componenten, 
zoals een meld- en bluscen-
trale, brandmelders, een 
bluscilinder en een bluslei-
ding met diverse sproeikop-
pen. Het is een flexibel sys-
teem dat bij de indeling van 
de boot kan worden aange-
past. 
Al s blusstof wordt niet het 
omstreden Halon toegepast, 
maar koolzuur, dat als bijko-
mend voordeel heeft dat elek-
tronische apparatuur er niet 
door wordt aangetast. 
Inlichtingen: telefoon 08360-
24309. 

* ThrusterT28. 

Nieuwe 
elektro -
bb-moto r 
Mercury en Mariner brengen 
een nieuwe elektrische bui-
tenboordmotor op de markt, 
de Thrustcr T28. De motor, 
de vierde van deze fabrikan-
ten, heeft een stuwkracht van 
12,7 kilo en kent 5 snelheden 
vooruit en twee achteruit. 
Het is de sterkste elektromo-
tor in de serie. 

* Kunststof sloten (Vetus). 

Kunststo f slo t 
Vetus (accessoires) in Schie-
dam brengt twee deursloten 
van kunststof op de markt. Ze 
zijn bedoeld voor binnendeu-
ren en voor laden en kastjes. 
Ook is er een versie voor w .c-
deuren. Prijzen ƒ 7,82 en 
ƒ9,12. 
Informatie: telefoon 010-
4377700, fax 4152634. 

Lattenbode m 

Schipper compact wonen, 
een meubelbedrijf in Dor-
drecht, heeft lattenbodems 
ontwikkeld voor scheeps-
kooien. De bodems, die op 
maat worden gemaakt, be-
staan uit latten die rusten op 
stalen veren. De constructie 
is zodanig dat het lichaam 
overal gelijkmatig wordt on-
dersteund, of men nu in het 
midden of aan de kant van 
een kooi ligt. De vering is zo-
danig dat er geen harde rand 
in het midden ontstaat als er 
twee bodems tegen elkaar 
worden geplaatst in een dub-
bele kooi. 
Informatie: telefoon 078-
314858. 

* Verende lattenbodems. 

Stootrande n 
voor steiger s 
De firma R. de Ruijter uit 
Vinkeveen importeert po-
lyester stootranden voor stei-
gers. Het materiaal, dat in 
drie profielen leverbaar is, 
wordt gemaakt in standaard-
lengten van 2,40 meter. Er 
zijn verbindings-, hoek- en 
eindstukken, zodat ook hoe-
ken en lange steigers ermee 
kunnen worden afgewerkt. 
Prijzen vanaf ƒ 35,— per me-
ter, incl btw. 
Nadere informatie: telefoon 
02949-3226 of 3383, fax 3386. 

* Kaartplotters. 

Digital e 
zeekaart te 

Odena (scheepselektronica) 
in Purmerend verhuurt elek-
tronische zeekaarten. Het 
gaat om de zogenaamde Di-
gimap van Navionics, die op 
de meeste kaartplotters werkt 
(Furuno, Robertson. Ship-
mate, B en G, Koden, Vigi l 
bijvoorbeeld). 
De huurprijs bedraagt een 
fractie van de aanschafprijs 
en is dus vooral interessant 
voor mensen, die slechts een 
of enkele grote reizen maken 
en die de kaarten dus de rest 
van het jaar niet nodig heb-
ben. 
Informatie: telefoon 02990-
37536, fax 25461. 
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Uw Thuishave n in Noor d Holland . IB BOATSERVICE 

i|voe t 
• Professioneel totaalonderhoud • Moderne werkplaatsfaciliteiten Verwarmde helling (tot 80 ton) 

Jachtschilderwerkplaats 
Scheepstimmer/staal-R. V S afd 
Mach bankwerkpl. /reparatie/inbouw 
van binnen-buitenmotoren 
Enorme stalling 
Mastervolt dealei 
Doe-Het-Zeif toegestaan 
Service shop - Yamaha dealer 

Di/k 10 1721 Al 
HROi K or I WChnilh 
Tel (02260) 18212 I ax 18829 

CFiaiun yffCHTB 
Kwaliteitsjachten tot 12 00 x 3 70 mtr 

Al meer dan 25 jaar een begnp Van casco tot kompleet 

J a c h t w e r f De Koning-Kei jze r B.V. 
Doeswer f 4 2351 ST Leiderdor p 

Tel. 071 -895190 

PRQ 

> komputer mee? 

3 Mastervolt zorgt voor 

^ 220 Volt onderweg 
2 1 de PROWATT omvormers op 

zakformaat leveren maximaal 

200, 400 of 1500 Watt genoeg 
vermogen voor uw komputer, tv, 
video, magnetron etc aan boord 
of onderweg 

CROWN CRUISER970 GSAK(102x325mtr) 

fD 3 
O) O) o o 
"D o fN Jij 

- m ° ° 
o +-< ^ 
o ro <u ID 

ASTERVOL T 
by In tervo l t 

E N I Ê R G I E O ^ R a A A T 

\AmhU BOMS 
Equippe d lik e no othe r boat in the worl d 

mi Een zeer luxe sportbotenhjn uitgevoerd in stijlvol design f V a r s \ f ^ i n ( S ^ n - l ^ 
Ergonomisch, snel compleet, met vele, vele extras' I r ^ l ^ l ^ U l ^ l r r J 

importeur voor N e d e r l a n d N A U T A N A U T I C H O L L A N D B . V . 
Hoge Rijndijk 93-97, 2382 AC ZoetenMOude Tel 071-410966-410824 Telefax 071-893042 
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Groeiend e belangstellin g 
voor klassiek e motorboo t 
De waarde van klassieke 
(motor) boten is de laatste ja-
ren sterk aan het groeien. 
Gave exemplaren zijn sinds 
1989 globaal in waarde ver-
drievoudigd. 
Vooral voor wat grotere bo-
ten, die commercieel toepas-
baar zijn (bijvoorbeeld voor 
zakelijke rondvaarten kleine 
gezelschappen) is een groei-
ende markt. 
'Daar staat tegenover dat het 
nog maar zelden voorkomt 
dat eigenaren van klassieke 
scheepjes hun bezit voor een 
appel en een ei van de hand 
doen, omdat ze denken dat 
het een waardeloos oud spul 
is. Integendeel, meestal wil -
len ze er juist teveel voor heb-
ben en dan blijven ze er mee 
zitten', aldus de heer R. Gro-
tenhuis van Scanship Hol-
land in Weesp. Zij n bedrijfis 
één van de weinige dat zich 
toelegt op aan- en verkoop en 
bemiddeling op dit terrein. 
Klassiek of historisch noemt 
hij een schip dat niet jonger is 
dan 30 jaar en dat nog hele-
maal gaaf is. Van belang is 
ook dat het een goed ontwerp 
betreft en dat de boot op een 
goede werf is gebouwd. Ook 
vindt hij dat zo'n schip nog 
moet varen. 'Het moet geen 
dood museumstuk zijn,' 
vindt hij. 
De belangstelling voor klas-
sieke schepen is internatio-
naal. Overal komt men lang-
zamerhand wel manifestaties 
tegen voor klassieke jachten, 
die men steeds meer als on-
vervangbaar cultuurbezit 
gaat beschouwen. 
In Nederland gooien ontwer-
pen van bijvoorbeeld De 
Voogt en Van den Akker 
hoge ogen, terwijl als bou-
wers Nicolaas Witsen, Visch 
en De \'ries Lentsch hoog ge-
noteerd staan. 
Grotenhuis' ervaring is dat 
originele scheepjes vaak in 
slechte staat verkeren en dat 

heel veel fraaie staaltjes van 
jachtbouw door onwetend-
heid grondig zijn verknoeid. 
Een fraai voorbeeld van een 
klassioki niiii(iil)()(i t is een 11 

* R. Grotenhuis 

meter lange grenen motor-
sloep van Noorse makelij, die 
in 1940 is gebouwd. Scanship 
bemiddelt voor dit scheepje 
dat zowel wat uiterlijk als wat 
interieur betreft nog opmer-
kelijk gaaf is (al is er wat ach-
terstallig onderhoud). 
Nadere informatie: Scanship 
Holland in Weesp. Telefoon 
02940-17276, fax 13681. 

Superjachte n 
bi j De Valk 
Opmerkelijk is het aantal 
zeer grote motorjachten, dat 
wordt aangeboden in Yacht-
magazine, de periodieke bro-
chure met het schepenaan-
bod van jachtmakelaardij De 
Valk in Loosdrecht. 
Grote motorschepen van top-
werven als De Vries Lentsch, 
Benetti, Baglietto, Hakvoort, 
Cammenga en Feadship zijn 
er in vele variaties, zowel 
snelle moderne schepen als 
klassieke waterverplaatsers. 
Tot een lengte van 53 meter 
toe. Bij de middengroep om-
vat het aanbod onder meer 
een Trintella motorjacht, een 
schip van Moonen en enkele 
Grand Banks motorjachten. 
Ook omvat het aanbod een 
hele reeks van kleinere stalen 
en polyester kruisers, vletten 

* De 52-jange Noorse-motor-
sloep. 

en kotters. Informatie: tel. 
02158-23717, fax 23737. 
Yachtmagazine is ook in de 
tijdschriftenwinkel te koop. 

Makelaar naar 
haven Andij k 
Jachtmakelaardij Noord-
Holland (aangesloten bij de 
Schepenkring) is verhuisd 
naar het nieuwe gebouw van 
de jachthaven Andijk. Het 
bedrijf, dat wordt gerund 
door beëdigd makelaar E. B. 
Tap, beschikt op deze locatie 
over faciliteiten als motoren-
service, kraan (tot 20 ton) en 
een watersportwinkel. 
Informatie: telefoon 02289-
3636, fax 3736. 

De Wiel werk t 
samen met 
Boot z 
Holland Boating in Heusden, 
exploitant van de jachthaven 
De Wiel in Heusden, gaat 
zich intensiever bezig houden 
met de aan- en verkoop van 
gebruikte schepen. Daartoe 
is een samenwerkingsver-
band aangegaan met Bootz 

Yacht Brokers in Loosdrecht, 
een onderneming die wordt 
geleid door de heer R. M. F. 
Bootz, een beëdigd makelaar 
en taxateur. 
Nadere informatie: telefoon 
04162-2599. 

Botenmark t 
Gorkum : 
26 septembe r 
Op 26 september (zaterdag) 
wordt in Gorkum de jaarlijk-
se botenbeurs met accessoire-
markt gehouden. Het is de 
vijfde keer dat dit (jaarlijkse) 
evenement plaatsvindt. En 
met succes: vorig jaar waren 
er ruim 12000 bezoekers. 
Wie meer informatie wil over 
deze beurs, waar men twee-
dehands boten en accessoires 
kan (ver)kopen, kan terecht 
bij de havendienst van Gor-
kum, telefoon 01830-60830. 

NEEM NU EEN ABONNEMENT! 

BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTENLIJ N 

06-0224222* 
"^7 dagen per week van 

"^ 09 00 tot 20 30 uur 

[BEL  GRATIS ' uitsluitend voor het 

->// / / / ' 
,«*' 
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Wakend Oog: 
vierd e 

*  Marina Muiden: vierde vesti-
staan door de verkopers Ar- 9inQ van Het Wakend Oog. 
thur van der Werff en Robin 
de Snoo. Inlichtingen: 05146-4994. 

Wakend Oog: 
vierd e 

*  Marina Muiden: vierde vesti-
staan door de verkopers Ar- 9inQ van Het Wakend Oog. 
thur van der Werff en Robin 
de Snoo. Inlichtingen: 05146-4994. 

vestigin g 
Jachtmakelaardij Het Wa-
kend Oog heeft overeenstem-
ming bereikt met de Marina 
Muiderzand over een make-
laardijvestiging. Het Wa-
kend Oog zal zich in Muider-
zand concentreren op de 
bemiddeling van zeiljachten 
en motorsailers vanaf 9,00 m 
in de prijsklasse van 
ƒ 70.000,-tot ƒ 7 0 0 . 0 0 0 -. 
In de tachtiger jaren telde 
Het Wakend Oog 10 vesti-
gingen op franchise-basis. 
Deze structuur - in andere 
branches met succes toege-
past - bleek niet het gewenste 
bedrijfseconomisch resultaat 
op te leveren. In 1990 en in 
1991 nam Het Wakend Oog 
afscheid van het merendeel 
van haar franchise-vestigin-
gen. De eigen vestiging op 
jachthaven 'Friese Hoek' te 
Lemmer werd versterkt. Ge-
lijktijdi g werd de vestiging 
De Brekken te Lemmer met 
eigen personeel bemand. De 
omzet steeg het eerste jaar 
spectaculair. In 1991 is Koa-
lit e te Woudsend als derde 
kantoor met eigen medewer-
kers aan het netwerk toege-
voegd. 

De nieuwe vestiging te Mui -
derzand is de vierde. Geheel 
bemand met eigen medewer-
kers. Vestigingsmanager is 
Pieter Bosma, terzijde ge-

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-

T.k. Pro f ic ia t Icruise r St. AK 
9,75x3,10x0,80. Renault Maritiem 
45 pk, dubb. best. Geh. Compl., 
vr.pr. ƒ 55.000,- Tel. 074-666103. 

Linsse n V le t A.K . 10x3,55 mtr. 
1986 90 pk Volvo, teak dekken 
als nieuw/. Tel. 04105-12248. 
Fl. 210.000,-. 

Zy lmansk ru i se r bj. '84 105 pk D 
Mitsubischi 12-320 boegschr. 2e 
stst. verw. koelk. radio DM bijboot 
Zodiac 15 pk BB. Nieuw, zeer mooi 
betimmerd parket. Goed onderh., 
betrouwbaar ƒ135 .000 , - Ligpl. 
Heusden. 

Nidei v 2 8 Hardtop 192 pk Dsl. 
Zeer kompl. o.a.: w-water, centr. 
ven«. douche, koelk., Ap., log ma-
rif., echol., tv-ant., sterio walstr, 
vuilw. tank, zwemplatf. ruime kuip 
m cabr.kap, zonnedek op A-kaj., 5 
sipl., bjr. '87. Perfect onderh! Vrpr. 
ƒ125.000, - Inl.: 01877-1937/06-
52981348. 

Doera i i M a r a k motorjachten Pro 
Aqua Yachting Meppel 7 dagen ge-
opend 05220-54007. 

telijk opgeven per briefkaart of 
gebruik maken van de ant-
woordkaart in dit blad. Adver-
tenties, die voor de eerste van 
de maand in ons bezit zijn, wor-
den in het nummer van de daar-
op volgende maand geplaatst. 
Bneven onder nummer ƒ 12, -
extra. Correcties in opgegeven 
teksten ƒ 6 , - Plaatsing na ont-
vangst van de betaling. 

C a s c o b o u w e r s . Epoxyprimer en 
epoxyteer. Bekende fabriek. Zeer 
scherp in prijs. Voor informatie en 
aanbiedingen: Rego, telefoon 
02159-15528. 

D a t a c o m b i n a t i e bootverzeke-
ring. Voor info 01883-23211. 

R e n s de speciaalzaak voor de 
doe-het-zelver. Hydr. besturingen, 
generatoren, omvormers, schakel-
panelen, boegschroeven, verwar-
ming, tr im- en dieselpompen en 
vele andere artikelen tegen scher-
pe prijzen. Leiden 071-121060, 
Aalsmeer 02977-45247. 

D o e r a k betrouwbare techniek. 
Pro Aqua Yachting Meppel. 

T.k. A m u l e t Kr.ak 7,80x2,70. 
Izgst. ƒ 39.000. Tel. 01803-18651. 

C. Ze i s s J e n a Binokulars, high 
performance, 8x30, 7x50, 10x50, 
7x40 GA from the Cast German 
Army, 7x40 GA Normal without mi-
litary facelifts. Information, eve-
ning, Germany 30/7059532. 

Gevraagd: Mooie D o e r a k 730 AK 
05220-54007. 

Gil i issenvle t '80 9,70x3,20x1,10 
rondsp. DAF 100 pk, i.z.g.st. div, 
extra's ƒ117 .000 , - Tel. 
071-892326. 

Amerg las s A K 9,60x3,20,1976 
polyester, mot. Perkins 85 pk. 5 
sl.pl. koelk., diept, komp, NL 76000 
FL. Tel. Belg 41230358. 

Polyeste r casco ' s 8-15 meter, 
vanaf ƒ 19.500,-. Tel. 01722-4688. 

Draad loz e te le foon s VOOr be-
reik van 50 m. tot 10 km. mogelijk. 
Div. mod. + intercom + 10 geheu-
gens + lijnbeveiliging. Prijzen v.a. 
ƒ 195,- inclusief 3 mnd. gar. Voor 
info: 01640-41707 of 0652771517, 
ook 's avonds en weekend! 

Schr i f te l i j k e c u r s u s s e n klein 
vaarbewijs 1 en 2, kustnavigatie, 
marifonie. Bel voor gratis info Nau-
tica Nederland, 055-332033/ 
557549. 

J a c h t b o u w R. Bijsterveld.Tel. 
05281-1436. Barkas 900 leverbaar 
als casco. Ontwerp L. M. Huitema. 

N e p t u n u s 1 2 9 s e d a n (12,90 X 
4,25) 2 X 360 pk Volvo. Bj. 1992, 
demo schip v.d. werf. 
N e p t u n u s 1 4 5 + A.K. (15,50 X 
4 ,45m)2x306pkVolvo .B i . 1988,3 
kajuiten. Bovenstaande schepen 
zijn aan de werf te inspecteren en 
proef te varen. Voor verdere infor-
matie kunt u ons geheel vrijblijvend 
contacten. Tel. 04187-3103 / 
01831-3556. 

Te koop Ran a 2 0 cabin. Afm. 6,15 
X 2,40 X 0,80, 80 pk diesel Perkins 
met hekaandrijving. 32 kn/h 140 Itr. 
brandstof, zelflozende kuip, hydr. 
besturing, bjr. 1990. Prijs 
ƒ69 .000 , - . Tel. 01806-17087 
n.o.z. 

W e g m e t voch t ig e bootkussens! ! ! ! 
VENTIMAT: deze eenvoudig aan te brengen ondermatras zorgt voor een 
permanente luchtlaag onder de kussens en verbetert de veerkracht. Geen 
muffe kooien, maar schone en frisse kussens. Bij de watersportwinkel. 
Voor informatie: KORAAL catamarans tel.: 03210-17069, fax: 
03210-18326. 
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Nationale botenbank 

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 Boten-
bank, C.F. Zeiler boulevard 8, 
Bergen aan Zee. 
Uw boot wordt dan in de lijst 
opgenomen. Hij blijf t in de 
bank staan tot u hem verkoopt 
of de inschrijving terugtrekt 
(melden aan Envicom 
02208-98172). Pas op dat mo-
ment krijgt u een rekening. 
Het bedrag dat u gaat betalen 
is ƒ 10 per meter lengte over 
alles, met een minimum van 
ƒ 50 per boot en ƒ 10 per publi-
katie van uw boot in het 
maandblad MOTORBOOT. 

Cytr a 38 Ambassaso r pol/ 
mah./teak dek (11,88 x 3,50 x 
0,80 mt) 2 X 106 pk Volvo 6 cyl D 
boegsctir salon, 2 hutten douche/ 
toilet stuurhuis met groot achter-
dek, luxe jacht in perfekte staat. 
ƒ 145.000,-; tel. 020-6445449. 

Scanshi p Weesp 02940-17276 
voor klassieke jachten, elekt. va-
ren, Orkney & dory sloepen etc. 
showroom: jachth. Spiegelzicht-
Nederhorst berg. ligpl. & visboot 
verhuur. Info 02945-3778 open 
dag zaterdag 11-14 uur. 

Mitchel l 31 Ft MK2 9M40. Bj. 
'88, Sabre 225HP turbo diesel, ± 
360 H, 4 slaapplaatsen, radar, 
dieptemeter, autopilot enz. Luxe 
afwerking, inlichtingen: België. Tel. 
03/231.36.94 (Kantooruren). Fax: 
03/231.43.20. 

Voor ons archief Historisch e en 
klassiek e vaartuige n alle soor-
ten boeken, lectuur, folders, oude 
jaargangen wk en watersport, ont-
werpen etc. Opgave gaarne scan-
ship 02940-17276. 

Te koop stale n motorschou w 9 
m. o.a. in afbouwfase incl. diesel en 
keerkoppeling. Tel. 05480-21072. 

KTR ROHP OHSCHBIJVIBG/HOTOR 
LOA HM . VERKOPER TELIFOOS 

4.T0 P ELBTCHBR-open-speedboot-Zooder Mot. 

5.70 P I I l l E H - o p e o - » p e e d h o o t - H e k « o t or 

FE 

fi.SO B B0B3CH PROTOniO-650-opei i -sp«e«lboot-eË 
Kaas D*  S t e ur B o a t a e r v. 025: ' l -5738 ZSO 

t .SO P I IL I -moCorkn i iser -DTII 
F. Casio Oi-n-UUnih 40 

e .70 F B&TLIIE R 2255 - i peedk io lBe r - I I e i r e r i i l ie 

7 .20 P C L B O P M M - i o t o r k m i B e t - T o l ro t e n ta 
F. Verdoack 32-2-725572S 

7.70 p HARIIA 7 5 - - i o t a r 8 a l l e r - s l o e p - a r o n a. 
G .J. Baob mm-è-nii 

8.00 P ROHAIt-ToB-iotoi jacbt-MeicedeB 

lï O 

20 

8.20 P IMKBLU D B S - M t o r j a c b t - r o r fl 

8 .20 F SATEBLUD BBO-iotOTiacbt 
Hw. C d. Pft ters 020-6257636 

8 .30 S CASCMIVD&-iotorkiaiBer-ttcTC«d«B 
ï . I f i p e r a aD 01887-41Z6 

8.3S F IN 2 7 - i o t O T s a i l e t - s l o e p - B n kh 

9.00 3 VSHHOEF-motor jacbt-Ki tBobisbi 

9 .30 F FBIBCBSS 30 D S - a o t o r l a c b t - V o l vo 
I r . H .«. S t a c el 02230-41187 

9.40 F DE lC0- fB-«o to r ! tm iBe i -?o lTO 
J . C. Drabbe 02903-3SO0 

it .50 S OIE-OFF-Ju i i kapan t -Bo to r l ach t -DM 

9.50 S S T B V E i - i o t o r k r a i s e r - T b o r n y c r a ft 
G.B, Van Der Wiele 076-717512 

9.CO F ANBSGL&SS 32-ao to i kTD iBer 

9 .60 F BALFGLIJDBB-PB-iotor jacht-C» 
J P la t i ouw 01142-505 

5B 

60 

200 

62 

9.60 P L I IGE-AE-Moto rk rn iBer -cabr . kap -ËercedeB 
J , C. Verhoef 08189-14997 sn 

9.80 S U I IRABrB - i o t o i j a ch t -Ke rcedee 

10 .00 S M E B O - a ö t o t k r a i s e r - r o rd Leaaa 
D« Heer Ooien 01640 39937 

10.00 5 n L I I R D I S E R - i o t o r k r a l B e r - R e r c e d ei 
F. Le is 01883-18409 

10.00 3 ÏALRBCBOUf-aotor lacht- ïo lTO 

10.30 3 SrEDRCAT-aotorvl«t-Daf 
H. Kes te rhof 02510-49101 

10.50 S AEERBOOH-aotorjacbt-FerkiDB 

n.iO 9 HB 2 0 0 0 - a o t a r j a c b t - T a o a ar 
L . A^reps 01670-66250 

11.75 8 E E I I - B O t a r t F a w l e r - r h o r D ï c r a ft 
K. V. FOBsen 01810-16561 

11.SO S DREBR I - a e l l e a a a -Z • a s t - a o t o i B a i l f r -s 
H,B. S a l B S s e rt 0S9S6-2393 

12.00 E VAL I - f t o t o r k rn l i ec - I o r d 

12.80 S SUPER lADDEI -Bo to rk ra iBcr -Fo td Lebaaa 
N F o l a e rs 02263-52609 

13 .00 S BtADVS BABO- io to r k ro i sei 
H. S c h o l tz 071-894869 

SS 

55 

65 

113 
loep 
60 

lOO 

124 
13 ,80 3 DE TBIES L E I T S C B - i o i o i ] a c b t - r o rd U h a ao 

14.20 S P A U E m n s - T e t b o a s d - a o t a i T l e t - D AF 

14.60 S HüLLER-BotoFkraiBer-ZCaaBiae TS 

19.00 B O B E - O F T - S - B p a n t - « U k o t t e r - B l ( . ep 
J .A. Ghe i i na 01641-2956 i*o 
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c 
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CDE GH 
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Hl 
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Afkortinge n 
Verklaringen van de codes en 
afkortingen in het overzicht 
van de Nationale Botenbank. 
*  Verkoper verkoopt via of is 
zelf makelaar of bemiddelaar. 
Onder ROMPMAT: 
P = kunststof, W = hout, 
S = staal, A = aluminium. 

F = ferrocement. 

Onder TOEBEHOREN: 
A-achterkajuit, B-douche/ 
bad, C-toilet, D-zwemtrap, 
E-verwarming, F-koelkast, 
G-kookapparaat, H-2e 
stuurstand, I-boegschroef, 
J-stuurautomaat, K-kooien 
+ aantal, L-wedstrijduitvoe-
ring. Ml-buitenboordmotor. 

M2-binnenboord-benzine, 
M3-binnenboord-diesel, 
M4-2 binnenboord-diesel-
motoren, N-dieptemeter. 
O-marifoon, P-radiorich-
tingzoeker, Q-radiocasset-
tespeler, R-radar, S-satnav, 
T-trailer, U-bijboot, V-red-
dingvlot, W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log, Z-zeilen + 
aantal. 

Te koop Westoindekruise r 9,20 
X 3,10 m 42 pk, Mere, diesel AK 2, 
stuurstand, 6 slaappl. koelkast, 
stereo, bijboot + davits en bb mo-
tor vaarklaar, vrpr. ƒ 53.000,-
03420-16740 of 05140-2687. 

Kajuitschip motorschou w 10 
meter, Volvo Penta 65 pk D. Br330. 
Bouwjr. 1984, lig. Stampersgat, 
ƒ 45.000,-. Tel. 01651-4023. 

Aangeb. vd Valldcruise r 9,50 X 
310, 72 pk md, open kuip, kom-
pleet inger. incl. marifoon omr. in-
stal., tv enz. ƒ 75.000,-; tel. 
071-323260. 

Te koop Vlet 9 meter, 10 jaar oud, 
wc, 3 slaapplaatsen, motor 68 pk 
Mitchibutsi diesel 1200000 BF. Tel. 
091330030 Hoogpoort 20 Gent 
België, type Valkvlet. 

Alten a Jacli t te koop, 9 bij 3 bij 1 
meter, motor Mercedes 180. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 286815(030). 

Triden t 700 720 X 240 5 Sipl Vol-
vo Penta 45 pk, toilet, open kuip, 
met cabrioletkap + volgboot met 2 
pk Yamaha, ƒ 20.000,-, 
01613-2170 of 01615-3364. 

Te koop aangeboden De Ruite r 
motorkruise r Grand-Sta r in 
zeer goede staat 13,25 bij 3,80 m. 
Op de wal te bezichtigen 
01859-12324. 

Corone t 24 Family , polyester in 
originele en perf. staat. 7,50 x 2,85 
X 0,45/2x130pkVolvo;5slaappl., 
keuken, toilet, kachel, zwemtrap 
etc. ƒ 45.000,-; tel. 020-6445449. 

NEEMNU EEN ABONNEMENT! 
. " " ' ' - r . BEL GRATIS DE 

8 H G M r / $ ^  ABONNEMENTENLIJN 

06-0224222* CBllGUmS 

06-02242 

^  , . / 
7 dogen per week van 
09 00 tot 20 30 uur 

uitduriend voor hal opgeven 
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Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

Aanleggen in Kampen is erg 
verleidelijk omdat de stad zo 
mooi is vanaf de IJssel, met 
het silhouet van kerken, to-
rens en poorten. De oude 
Hanzestad staat dan ook 
vanaf 1975 ingeschreven in 
het register van beschermde 
stads- en dorpsgezichten. 
Maar alleen al voor het bekij-
ken van de schepenzaal in het 
oude stadhuis is vastleggen 
aan de kade of in een van de 
jachthavens de moeite 
waard. Wat een imponeren-
de ruimte is deze donkere, 
met glimmend hout betim-
merde rechtzaal uit het mid-
den van de zestiende eeuw. 
Het licht valt er via de oude 
glas-in-loodramen karig bin-
nen. Voor extra somberheid 
zorgen de tralies voor de ven-
sters, waarvan twee tralie-
korven groter zijn en vroeger 
dienst deden als schand-
kooicn waarin misdadigers, 
te kijk voor iedereen, werden 
opgesloten. 
Donkerbruin hout en ijzer, 
dat zijn de voornaamste be-
standdelen van de schepen-
zaal. Het vertrek heeft een 
houten tongewelf. Rijen pun-
tige ijzeren speren, hellebaar-
den en pieken bekleden de 
bovenste helft van drie wan-
den. 
De schouw straalt je als wit 
contrast tegemoet. Deze 
schoorsteen is van weelderig 
gebeeldhouwd bergsteen, wit 
geschilderd. De schouw is 
een hulde aan Karel V, wiens 
borstbeeld dit kunstwerk 
(van de Vlaamse beeldhou-
wer Colijn de Nole) be-
kroont. Met verwondering 
kijkj e naar de grote hoeveel-
heid beelden van symboli-
sche figuren als Prudentia, de 
wijsheid, Fortitude, de 
kracht, en verder de vrede en 
de matigheid. Mooi is Chari-
tas, de naastenhefde, een 
vrouw met drie peutcrtjes om 
zich heen. De beelden wor-
den 'gebonden' door leeu-
wen, engelen, duiveltjes en 
gedragen door karyatiden. 
Kinderfiguren (putto's) zit-
ten hier en daar met bunge-
lende beentjes op de schoor-
steen. Nog zo'n putto, maar 
dan van donker hout, zit hoog 
op het portaal van de sche-

Zig-zag door 

penzaal. Het wijst naar het 
schilderij van het laatste oor-
deel, dat boven het schepen-
gestoelte van de rechters 
hangt. 
Door een mooi hek is de zaal 
verdeeld in twee helften. Het 
ene deel voor de schepenen en 
raden, het andere deel voor 
de toeschouwers en advoca-
ten. In de eerste afdeling zien 

we de oude beulszwaarden 
aan de muur hangen. Er was 
een stadsbeul in vaste dienst. 
In de andere afdeling hangt 
over de gehele breedte de 
unieke advocatenrol, een ze-
ven meter brede rol als een 
spoel waaromheen op be-
schreven papier de gegevens 
van de verdachten werden 
gedraaid. Dan is er in de 

* Stadhuis aan de Oudestraat. 

schepenzaal nog een aantal 
beangstigend zware deuren 
te bekijken, waarvan er één 
geheel van ijzer is. 
Het stadhuis van Kampen 
heeft ook een nieuwer gedeel-
te, dat aan het oudere vastzit. 
Hier zijn de trouwzaal, de 
balkonkamer en de raadzaal. 
Daar v ast een bijzondere col-
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Kampen 
lectie Oranjeportretten te be-
wonderen vanaf Willem van 
Oranje tot en met onze huidi-
ge vorstin. Maar als er een 
aantal plechtige mensen ge-
lij k met ons het stadhuis bin-
nen gaan weten we hoe laat 
het is, want dan is er vergade-
ring in de raadzaal en kan 
men de Oranjeportretten niet 
bekijken. Gelukkig wordt er 
nu in de oude schepenzaal 
geen recht meer gesproken 
zodat men daar altijd terecht 
kan. 
We kijken even achterom als 
we uit het stadhuis komen. 
We zien dan tegen de stad-
huismuur onder pinakels zes 
beelden van beroemdheden 
zoals Karel de Grote en Alex-
ander de Grote. De originele 
beelden zijn uit voorzichtig-
heid weggehaald. Deze 
plaatsvervangende beelden 
zijn van Johan Polet, ge-
maakt tussen 1933 en 1938. 
Het oudste onderdeel van het 
stadhuis is de schepentoren. 
Wat een mooie markante be-
kroning in ui-vorm heeft deze 
toren. De dakkapellen staan 
er grappig dwars op. Dit bro-
ze bouwwerk heeft de tijden 
doorstaan en als j e even de 
andere gebouwen wegdenkt 
waan je je in de middel-
eeuwen. 
Er moeten in Kampen voort-
durend dominees en domi-
nees-in-wording voorbij gaan 
— er zijn zeventien kerken en 
twee universitaire theologi-
sche instellingen, maar het is 
er allesbehalve stil. Juist heel 
druk! 
In de Oudestraat, een lange 
en brede winkelstraat, even-
wijdi g aan de IJssel, rijgen 
zich rekken met t-shirts, tas-
sen, andere snufTelwaar en 
gezellige terrasjes aaneen. 
Maar ook de belangrijkste 
monumenten van Kampen 
bevinden zich in de Oude-
straat, zoals het oude en nieu-
we raadhuis met toren en de 
hoge Nieuwe Toren, een 
klokkentoren van Philip 
Vingbooms. Een toren zon-
der kerk, een puur luxe ge-
bouw uit de zeventiende 
eeuw met een carillon van 

Hemony en basklokken van 
de broemde Kamper klok-
kengieter Geert van Wou. 
Onder de toren is een poort. 
Daar doorheen en u bent in 
de Torenstraat, een hofjes-
achtige straat waar vroeger 
het Heilige Geest gasthuis 
was. Aan het einde is de voor-
malige Latijnse school. 
Voor de poort van de Nieuwe 
Toren is het beeld van een 
koe, gemaakt door Jitze Bak-
ker. Dit bronzen beeld is de 
uitbeelding van een van de 
'Kamper uien', volksverha-
len van Kamper domheden. 
Naast de Nieuwe Toren is een 
heerlijke lunchroom (met ijs-
loket) in de stijl Jugendsti l. 
Mooi die gestyleerde bloe-
menranken. Kampen heeft 
veel gebouwen in Jugendsti l. 
Het 'Olde Vleishuys' herkent 
men aan de gevel boven een 
Chinees restaurant op num-
mer 119. Een beetje jammer 
die Chinese latjes en draken 
in rood en goud, maar een 
zuiverder Gotische gevel 
kunnen we bekijken op num-
mer 158 met dunne lijsten, 
visblaasmotieven en dwarse 
kolommetjes op de trapgevel. 
Men kan naar binnen in dit 
vijftiende eeuwse koopmans-
huis, want hier is het stedelijk 
museum gevestigd. Loop on-
der de houten balken met 
fraaie kraagstukken en via 
het krakende houten trap-
penhuis om de uitgebreide 
Kampener collectie te bekij-
ken, waarvan het winterge-
zicht vanaf Seveningen uit 
1663 van Avercamp - die 
voor veel van onze tegen-
woordige kerstkaartjes heeft 
gezorgd —, het opmerkelijkste 
is. 
Ten noord-westen wordt de 
Oudestraat afgesloten door 
de voormalige Van Heutzka-
zerne met boven de ingang 
het borstbeeld van koning 
Willem H l , en zuid-oosten 
door de St. Nicolaaskerk of 
Bovenkerk. Deze staat meest-
al open. 
Hier moet je de terughou-
dendheid die je bij de bezich-
tiging van andere kerken 
hebt om de grafzerken niet te 
betreden opgeven. Er zijn 
honderden stenen, sommigen 
zeggen 2100! De stoelen van 
de drukbezochte kerk staan 
op zerken van beroemdheden 

als de schilders van de familie 
Avercamp en de klokkengie-
ter Geert de Wou. De kerk 
heeft een mooi hek waarop de 
vier evangelisten staan uitge-
sneden. De kerk is gebouwd 
tussen 1250 en 1500. De toren 
heeft een ingesnoerde spits 
die samen met de Koorn-
marktspoort aan de IJssel 
een machtig gezicht van to-
rens en gebouwen oplevert. 
De poort dateert uit de veer-
tiende eeuw en is de oudste 
verdedigingspoort van Kam-
pen. 
Vroeger had Kampen wel 
twintig poorten en poortjes, 
maar in de negentiende eeuw 
- de 'sloopeeuw' - zijn de 
meeste met de grond gelijk 
gemaakt. Twee andere poor-
ten zijn blijven staan, aan de 
landzijdc, de Broederpoort 
met vier torens en de Cellen-
broederspoort, Renaissance-
poorten. Ze zijn in 1617 en 
1619 gerenoveerd door Tho-
mas Berentszoon, de stadsar-
chitect. 
Je kunt Kampen rondwande-
len, via de IJsselkade en langs 
de Burgwal, het Muntplein 
en de Voorstraat, waar de 
huizen tegen de oude muur 
leunen, terug. De platte-
grond heeft nog de oorspron-
kelijke stratenindeling. Je 
kunt de stad ook zigzaggend 
bekijken. Je gaat dan via vele 
stegen van de rivierkant naar 
de kant van de Burgwal. De 
stegen zijn heel opvallend in 
Kampen. De Houzagerssteeg 
naast het Gotische huis heeft 
ter ondersteuning van de mu-
ren zestiende eeuwse bogen. 
Dat heeft ook de Koldenho-
vensteeg, ongeveer naast de 
synagoge, aan de IJsselkade. 
Gedurende de wandeling 
kom je naast de vele grote 
monumenten — zoals de ker-
ken - ook veel kleine bouw-
elementen tegen. Kampen 
heeft veel aardige details. We 
noemen de gevelsteen op het 
aardige pandje, genaamd de 
Bethlehemsvergadering, aan 
de Buiten Nieuwstraat 62. 
Op de hoek Botervatsteeg-
Buiten Hofstraat is een oude 
espelsteen, een grensmarke-
ring tussen wijken. En dan, 
hoek Botervatsteeg-Burgwal 
is het kleinste huisje van 
Kampen, dat nu gerestau-
reerd wordt. Een volwassene 

steekt met kop en schouders 
boven de uitstekende balken 
van de verdieping uit. In de 
Groenestraat is een mooi 
poortje van het Linnenwe-
versgilde uit 1665. Dan zijn er 
nog twee pothuisjcs in Kam-
pen. Pothuizen zijn lage aan-
bouwsels, met een verlaagde 
vloer, waarin ambachtslie-
den werkten. Op de hoek 
Broederweg-Groenestraat is 
zo'n pothuis. Op het raam is 
een briefje geplakt met: 'Glu-
ren toegestaan'. 

Openingstijden 

Nieuwe en Oude raadhuis 
met Schepenzaal: maandag 
tot en met donderdag van 
11.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur. Van mei 
tot en met september ook op 
zaterdag van 14.00 tot 17.00 
uur. 
Gotische huis, Oudestraat 
158, stedelijk museum: dins-
dag tot en met zaterdag 11.00 
tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zondag van juni 
tot en met medio september 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
St. Nicolaaskerk, Koorn-
markt 28: van 13.00 tot 17.00 
uur van 1 mei tot en met 15 
september op maandag en 
dinsdag. Woensdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 16 september tot 
11 oktober op maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Herfstvakantie: 
maandag en dinsdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Woens-
dag tot en met vrijdag vanaf 
10.00 uur. 
O.L. Vrouwekerk (Buiten-
kerk, R.K.) Buiten Nieuw-
straat 101 jul i en augustus: 
maandag tot en met vrijdag 
van 11.00-13.00 uur en van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Za-
terdag van 13.00 tot 16.00 
uur. 
Kamper tabaksmuseum, Bo-
termarkt 3. Geopend na tele-
fonisch overleg: 05202-
25353/15868. 
Gemeentelijk expositieruim-
te Kampen in de voormalige 
synagoge, IJsselkade 33. Tij -
dens exposities geopend van 
11.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur op dins-
dag tot en met zaterdag. 
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NIEUWE BOTEN 

Alph a 2 sportboot: , simpe l raffinemen t 
Door Dag Pike 

Al s een poging een nieuwe di-
mensie te geven aan kleine 
sportboten werd op de Mia-
mi Boat Show dit jaar de Alp-
ha 2 gemtroduceerd. De 
romp ervan is van moderne 
materialen, maar het ont-
werp heeft klassieke uit-
gangspunten. Het resultaat is 
een sportboot met simpele, 
aantrekkelijke lijnen en een 
speciaal ontworpen inrich-
ting. 
Het meest opvallende aspect 
van de Alpha 2 is het volledig 
ontbreken van een stootrand 
of zichtbare bevestiging van 
dek op romp. Dat effect is be-
reikt door een stuikverbin-
dmg toe te passen die aan de 
binnenkant is vastgelami-
neerd en buitenom glad is af-
gewerkt. 
De rompvorm is, met 24 gra-
den vlaktilling, uniek. Er zijn 
smalle buisrichels die samen-
gaan met stabiliserende vlak-
ken onder de kimmen. Die 
vlakken zouden de romp goe-
de planeereigenschappen en 
koersvastheid geven. Ma-
noeuvreren zou heel goed 
gaan. De eenvoud van de lij -
nen van de romp wordt bena-
drukt door het klassieke in-
vallende vrij boord achter en 
het licht gebogen dek zonder 
beslagen. 
I n de kuip geven twee stoelen 
comfortabele en veilige zitge-
legenheid voor de beman-
ning. Achter in de cockpit is 
over de volle breedte een 
bank, maar in het streven 
naar eenvoud zijn handgre-
pen vergeten. Zelfs de men-
sen in de stoelen hebben niets 
om zich aan vast te houden. 
Het instrumentenpaneel 
loopt in een grote boog onder 
langs het ver achterover hel-
lende windscherm, met het 
instrumentenpaneel op een 
verticaal vlak in het midden. 
De 6,2 meter lange boot is ge-
maakt van moderne compo-
sieten, waaronder Kevlar en 
koolstofvezel. Hij wordt aan-
gedreven door één Mercrui-
ser 454 die 350 pk levert en 
een snelheid van maximaal 
139 km/u. De boot is tech-
nisch ingericht door de race-

* De Alpha 2. 

bootexpert Bobby Moore en 
alleen het allerbeste is toege-
past De Alpha 2 wordt van 
werkelijk alles voorzien gele-
verd; tot zelfs een speciaal ge-
fabriceerde roestvaststalen 
gashendel. ledere boot wordt 
geheel naar de wensen van de 
koper gemaakt, die daarbij 
kan kiezen uit een groot scala 
van mogelijkheden. 
J MB Performance Marine 
heeft met de Alpha 2 een se-
rieuze poging gedaan een 
verfijnde topklasseboot te 
maken. Naast de styling, die 
fantasiestrepen beslist niet 
nodig heeft, zijn er de beste 
uitrusting en accessoires. 
Daarmee wil het bedrijf de 
Europese topbouwers naar 
de kroon steken. 
Nader informatie: J MB Per-
formance Marine Ltd., 1626 
Barber Road, Sarasota, Flo-
rida 34240, USA. 

Terhi 4100 
De Finse fabriek Terhi heeft 
een nieuwe boot uitgebracht, 
de Terhi-4100. De boot is zo-
wel geschikt voor langzaam 
als voor snel varen. Men kan 
dan ook kiezen tussen een 
kleine (ongeveer 6 pk) of een 
wat zwaardere (maximaal 30 
pk) buitenboordmotor. De 

boot is gemaakt van polyes-
ter, waarbij de ruimte tussen 
de binnen- en de buiten-
schaal is volgeschuimd, 
waardoor de boot onzinkbaar 
is. Afmetingen: lengte 4,10 
meter, breedte 1,70 meter. 
Gewicht 170 kilo. De boot 
wordt geïmporteerd door 
Lankhorst/Taselaar in Lely-
stad. Telefoon 03200-74611, 
fax 31912 en 30209. 
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NIEUWE BOTEN 

Jacabo 1700 
vernieuw d 

De Jacabo 1700, een stalen 
knikspantkruiser met een 
romplengte van 17 meter, 
waarvan Janssen Jachtbouw 
in Papendrecht er inmiddels 
vij f heeft gebouwd, heeft en-
kele opvallende wijzigingen 
ondergaan. Bovendien zal 
het schip voortaan niet alleen 
als casco en technisch vaar-
klaar, maar ook compleet le-
verbaar zijn. De eerste com-
pleet gebouwde Jacabo 1700 
zal in september te zien zijn 
op de Hiswa te water. 
De veranderingen betreffen 
vooral het uiterlijk van het 
schip, dat iets van zijn hoe-
kige stoerheid heeft ingeruild 
voor elegante verfijningen. 
Zo is het zwemplatform, be-
reikbaar via een gewone trap, 
in het achterschip verwerkt. 
Er komt een groot vluchtluik/ 
raam op uit, dat met een 
plaat kan worden geblin-
deerd (om het bij achterop 
komende zee te beschermen). 
Op het zwemplatform zit — 
mooi weggewerkt — een hand-
douche. Het zwemplatform 
zelf vormt de watertank, die 
verbonden is met een tweede 
tank onder het dubbelbed in 
de achterhut. Zo is een voor-
raad van 5000 liter water aan 
boord, wat gezien de om-
vangrijke sanitaire uitrusting 
niet overdreven is (2 dou-
ches, spoeltoilettcn, ligbad/ 
whirlpool en verschillende 
wastafels). 

Tweede opvallende verande-
ring: de steven is minder steil 
en scherper. In de opbouw is 
voor de stuurhut een inge-
bouwde zitbank, terwijl de 
open stuurbrug langer en la-
ger is gemaakt, waardoor het 
schip niet alleen langer lijkt , 
maat ook lager is geworden: 
de doorvaarthoogte is 4,70 
meter. Er is een hydraulisch 
systeem aan boord voor de 
besturing, de boegschroef en 
de dekkraan. Bij een storing 
in dit systeem kan de bestu-
ring door een elektrisch sys-
teem worden overgenomen. 
De boot wordt voortgestuwd 
door 2 Iveco-diesels met op-
lading, die elk 250 pk leveren. 

Vi a keerkoppelingen met re-
ductie (2:1) worden vierblad 
schroeven aangedreven. De 
kruissnelheid bedraagt 11,5 
knopen; de maximale snel-
heid 13,5 knopen (resp. ruim 
21 en 25 kilometer per uur). 
Aan de geluidsisolatie van 
deze boot, die mede door zijn 
breedte van 5,20 meter zeer 
ruim is, wordt veel aandacht 
besteed. Het afbouwbedrijf 
de scheepsbouwcombinatie 
Sleeuwijk, dat is gespeciali-
seerd in aftimmering en uit-
rusting van binnenschepen, 
hanteert daarbij de eisen die 
de scheepvaartinspectie aan 
de beroepsvaart stelt. Zo 
worden in de uitlaten water-
sloten gemonteerd. 
Bovendien worden de aan-
loopijzers aan weerskanten 
van het schip tevens als uit-
laat gebruikt. Doordat ze tot 
de motorkamer doorlopen 
zijn er binnenboord slechts 
korte stukken uitlaat nodig. 
De motorkamer is verder ook 
van boven met staalplaat 
dichtgemaakt, wat een veel 
betere isolatie geeft dan een 
houten vloer op spanten. En 
deze stalen vloer is tenslotte 
aan beiden kanten met isole-
rende materialen afgewerkt. 
De boot wordt zeer compleet 
geleverd. Verwarming en air-
co, maar ook generator, wal-
aansluiting, afwasmachine, 
wasmachine en -droger, en 
veel navigatieapparatuur 
(stuurautomaat, GPS, radar) 
zijn standaard. 
Ook een beveiligingsinstalla-
tie, die via de boordtelefoon 
de politie waarschuwt als er 
onraad is, zit er standaard op. 
Prijs ƒ990.000,- exclusief 
btw. 

Jacabo 2000 
Op het ogenblik bouwt Jaca-
bo een schip met een romp-
lengte van 20 meter (lengte 
over alles 21,70 meter), dat 
ook in samenwerking met 
de scheepsbouwcombinatie 
Sleesuwijk compleet wordt 
geleverd. Het is de grootste 
boot, die Janssen tot nog toe 
heeft gebouwd. De boot (5,40 
meter breed) is een vergrote 
versie van de 1700 en ver-
toont dezelfde uiterlijke ken-
merken. Het grote verschil is 
de buisrichel in de kimmen, 
die ver doorloopt in het voor-
schip en die — als extra zware 

* De Jacabo 1700 in de kraan. 

motoren worden ingebouwd 
en een aluminium opbouw 
wordt toegepast - aan het 
schip een halfglijdend karak-
ter geven. 
Het prototype wordt evenwel 
als waterverplaatser ge-
bouwd met een vlak van 6 
millimeter, platen van 5 mil-
limeter dikte voor de rest van 
de romp en een opbouw van 4 
millimeter staalplaat. Er ko-
men 2 Iveco-diesels (van 320 
pk) in te staan met oplading 
en laadluchtkoeling, die naar 

Nadere informatie: Jansen 
Jachtbouw Papendrecht, te-
lefoon 078-151370, fax 
151699. 

Nieuwe vlet bi j 
Van Rossum 

Bij de scheepswerf Van Ros-
sum in Heerewaarden is 
onlangs een nieuw type mo-
torvlet te water gelaten. Het 
is een forse rondgebouwde 
stalen motorvlet naar een 
ontwerp van A, \'olkcr- leng-

verwachting goed zijn voor 
een kruissnelheid van ruim 
21 kilometer en een topsnel-
heid van 25 kilometer per 
uur. 
De boot is wat uitrusting en 
uitvoering betreft vergelijk-
baar met het type 1700. De 
cascoprijs ligt rond de 
ƒ 170.000,- excl. btw: com-
pleet komt deze boot op 1,4 
miljoen excl. btw. 

* De nieuwe Van Rossumvlet. 

te 13,60 meter, breedte 4,05 
meter, diepgang 1,10 meter. 
De boot weegt 24 ton. De 
boot is uitgevoerd met twee 
motoren van elk 105 pk van 
het type Daf-615, met een 
grote stuurhut en een open 
kuip. De boot zal volgende 
maand te zien zijn op de His-
wa te Water. Inlichtingen: te-
lefoon 08877-2309. 
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Nieuwe Noors e boten 
Verbetering van de kwaliteit en de veiligheid zijn de punten, 
waarop de Noorse motorbotenbouwers sterk hun aandacht 
richten bij hun streven om het hoofd boven water te houden. 
Dat bleek dit voorjaar bij de presentatie van de nieuwe boten 
in de havenstad Arendal. De Noorse jachtwerven, die de 
afgelopen jaren hun omzetten drastisch zagen dalen, begin-
nen zich te herstellen. De eerste helft van dit jaar is de export 
4 procent gestegen ten opzichte van de eerste helft van vorig 
jaar. Met een tiental nieuwe of vernieuwde boten hoopt men 
de export, waarop de Noorse jachtbouw drijft, verder te 
vergroten. 
We waren in de gelegenheid met enkele van deze boten korte 
proefvaarten te maken. Er waren enkele interessante kleine 
boten bij, zeegaand zoals vrijwel alle Noorse boten, die heel 
geschikt zijn voor kanaal- en riviervaart. 
In dit artikel bespreken we achtereenvolgens de Fjord Admi-
ral 24 (7,35 meter lang), de Windy 1160 (vorig jaar geïntro-
duceerd), de Skils0 950, de Biam 660 (een 6,90 meter lange 
half glijder), de Rana 16 en 18 (vis- en toerboten van 4,90 en 
5,35 meter), Nautico rubberboten (de kleinste met vaste bo-
dem) en de Marex 177 Consul, een vernieuwde halfglijder 
met een lengte van 8,30 meter. 

Fjor d Admira l 
De Fjord Admiral is een 
nieuw concept van de Fjord-
werf. Het is een stevig ge-
bouwde open polyester boot 
met een overdekte voorpiek, 
waarin 2 kooien en een spoel-
toilet zijn ondergebracht. De 
stuurstand is midscheeps ge-
plaatst. Ervoor - tussen de 
voorpiek en de schipper dus -
zitten nog 2 zitbanken voor 2 
personen, waarvan men een 
zonnebed of een tweeper-
soons slaapplaats kan ma-
ken. Ook de motor (een Yan-
mardiesel van 48 of 96 pk, 
afhankelijk van de snelheid 
waarmee men wil kunnen va-
ren) staat midscheeps. En 
wel onder een gecapitonneer-
de motorkap, waarop rugge-
lings twee mensen kunnen 
zitten. Tegen de spiegel is een 
ruime 3-zits bank geplaatst, 
waarvoor een grote tafel, die 
aan stuurboord is bevestigd, 
kan worden uitgeklapt. De 
kuip is zelflozcnd, zodat re-
genwater en overkomend 
buiswater vanzelf wegloopt. 
Dankzij het ver doorlopende 
windscherm zal men onder 
de meeste weersomstandig-
heden geen last hebben van 
buiswater. 
Aan stuurboord, naast de 
motorkap, is de kombuis ge-
plaatst met gootsteen (uitge-
rust met elektrische drinkwa-
terpomp), koelkast en een 
elektrisch startend petrolie-
kooktoestel. Het is helemaal 
ingericht op dag- en week-

eindtochten voor mensen die 
graag in de open lucht varen. 
De tanks staan tussen de lan-
ge zware fundatiebalken, 
waarop de motor is geplaatst: 
een vuilwatertank met een in-
houd van 50 liter, een brand-
stoftank van 150 liter en een 
drinkwatertank van 50 liter. 
Ons proefschip was uitge-
voerd met een 96 pk Yanmar-
diesel, waarmee de boot (7,35 
meter lang, 2,39 breed) 23,6 
knopen (bijna 44 kilometer 
per uur) loopt (met 2 perso-
nen aan boord). Met de 48 pk 
motor, die voor de meeste Ne-
derlandse wateren het meest 
voor de hand ligt, loopt de 
boot maximaal 15 knopen 
(ofwel rond 28 kilometer per 
uur). 
De Admiral 24 is een halfglij-
der met een diep-V-voor-
schip dat naar achter geleide-
lij k verflauwt. De boot komt 
snel in plane (bij ongeveer 
2800 tot 2900 toeren per mi-
nuut) en zit daarmee meteen 
op een fraaie kruissnelheid 
die tussen de 18 en 20 knopen 
ligt (33 tot 36 kilometer per 
uur). 
I n golven gedraagt het 
scheepje zich soepel en bij het 
afmeren blijk t het goed han-
teerbaar te zijn. 
De Fjord Admiral is er ook in 
een 28 vocts (8,45 meter) ver-
sie. 
De boot wordt geïmporteerd 
door Ari e Wiegmans in Breu-
kelen, telefoon 03462-61574. 
Prijs vanaf/ 118.000,-. 

30 



Wind y 1160 
De Windy 1160 is een zeer 
luxueus en spectaculair 
schip, dat zeer snel planeert 
en in een oogwenk doorstuift 
naar zijn topsnelheid (met 
twee Mercruiser benzinehek-
motoren van elk 420 pk) van 
42 knopen ofwel 78 kilometer 
per uur. De eerste versie van 
deze boot liep nog iets sneller 
(46 knopen), maar kwam wat 
later in plane (na ongeveer 11 
seconden). Om dat met een 
paar seconden te versnellen 
zijn de schroeven aangepast; 
neveneffect: de topsnelheid 
bleek iets lager. 
De Windy 1160 is met de 
nieuwe schroeven verrassend 
wendbaar en flitsend on-
danks zijn gewicht van onge-
veer 8000 kilo en zijn forse 
afmetingen (11,60 x 3,50 me-
ter). Zowel rechtuit varend 
als in bochten geeft de boot 
een gevoel alsof je over rails 
gaat. De koersstabiliteit is 
dermate groot da t je op hoge 
snelheid zeer nauwkeurig sla-
loms kunt varen, zoals Win-
dy's Knut Heiburg Anderson 
ons spelenderwijs liet zien. 
Opvallend is een klein zwart 
hendeltje op het instrumen-
tenpaneel. Daarmee kun je 
de uitlaatkoeling uitschake-
len. De motoren laten dan 
meteen een zwaar brullend 
geluid horen en de snelheid 
neemt met een knoop toe (ge-
volg van de verminderde 
weerstand die de uitlaatgas-
sen dan ondervinden). 
'Een foefje voor mensen die 
alles eruit willen halen', zegt 
Andersen. Achter het ver 
doorlopende windscherm 
merk je niets van de enorme 
snelheid. Hoe hard de wind 
langs het schip giert bleek wel 
doordat de kussens op het 
achterdek, die niet goed wa-
ren vast gezet, achter elkaar 
overboord woeien. 
De boot is ook leverbaar met 
diesels (Detroit of Volvo Pen-
ta). Ook bestaat de mogelijk-
heid er één Seatekdiesel van 
600 pk in te bouwen, waar-
mee de boot naar verwach-
ting 39 knopen loopt: 4 kno-
pen sneller dan met 2 Detroit 
of 2 Volvo Pcntadiesels, maar 
ook een stuk duurder. 'We 
vinden het alleen van belang 
dat we de boot ook met deze 
beroemde racemotor kunnen 
aanbieden', vertelde Ander-
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Noors e boten 
De Windy 1160 is er ook qua 
indeling in diverse uitvoerin-
gen. Ons proefschip had een 
voorschip met een comforta-
bele u-bank, die kan worden 
veranderd in een dubbel bed. 
Daarachter treft men aan 
stuurboord een toilet/dou-
cheruimte en toegang tot een 
grote tweepersoons hut, deels 
als dubbele hondekooi uitge-
voerd, die onder de ruimte 
onder de stuurstand valt. De 
kombuis, luxueus uitgevoerd 
en met veel bergruimte, is 
aan bakboord geplaatst. 
Aan dek valt de grote stuur-
bank op en het instrumenten-
paneel bekleed met gepoli-
toerd notenhout. Het is 
overzichtelijk en de schipper 
kan overal gemakkelijk bij: 
gashendles, motortrim en 
trimflappen zijn te bedienen 
terwijl men lekker achterover 
op de stuurbank zit. De Win-
dy 1160 is vooral in Duitsland 
en het Middellandse Zeege-
bied geliefd, waardoor de le-
vertijd tot een halfjaar is op-
gelopen. 
IDe Windy 1160 wordt geïm-
porteerd door E. W. Driessen 
in Amsterdam, telefoon 
020-6151508. Prijzen vanaf 
ƒ 376.800, - (2x260 pk). 

Skils0 950 
De Skilso 950 is een snelle po-
lyester kruiser van de gelijk-
namige werf, die al sinds 1919 
kleine (motor)boten bouwt. 
Het is een ruime boot (9,50 
meter lang, 3,20 meter breed) 
die 28 knopen loopt met een 
Volvo Pentadiescl van 200 
pk. Het is een ruime boot met 
een u-vormige bank (2 slaap-
plaatsen) in de voorpiek, 
waar verder nog kastruimte 
is, een w.c. met wastafel en 
toegang tot een dubbele hon-
dekooi. In de stuurhut, aan 
bakboord is de kombuis ge-
plaatst en aan stuurboord 
een dinette (2 slaapplaatsen). 
Vi a een aluminium schuif-
deur komt men in de kuip, die 
via een trapje in verbinding 
staat met een open stuurbrug 
op het salondak en met het 
aangebouwd zwemplatform. 
De boot, die al een poosje 
wordt gebouwd, is er ook in 
een versie zonder open stuur-
brug en in een versie met ach-
terkajuit. 

De stuurbrug is wat klein ge-
vallen, omdat het schip wat 
krap van afmetingen is voor 
deze voorziening. De kussens 
zijn dan ook direct op de vloer 
bevestigd zodat j e zo laag mo-
gelijk zit. Sta je evenwel dan 
heb je te weinig houvast. Als 
er meer dan 2 mensen op de 
stuurbrug zitten wordt de 
stabiliteit duidelijk minder. 
De boot vaart snel en rustig 
en is goed wendbaar, al is hij 
duidelijk gevoelig voor zij-
wind. De geluidsniveaus zijn 
heel acceptabel. Ook op volle 
snelheid varend kan men 
zonder stemverheffing pra-
ten. De afwerking is degelijk 
en mooi. 
Deze Skils0 wordt overigens 
niet in Nederland geïmpor-
teerd. Skilso exporteert wel 
een polyester sloep naar Ne-
derland (via jachtwerf De 
Evenaar in Breukelen). 

Biam 660 
De Biam 660 is een veelzijdi-
ge motorboot met een grote 
open kuip en een traditioneel 
midscheeps geplaatste diesel-
motor. Het is een halfglijder 
met een lengte van 6,60 meter 
(met een zwemplatform erbij 
6,90 meter) met een grote 
open kuip en stuurstand. We 
voeren het scheepje (dat 2,45 
meter breed is) met een 85 pk 
Yanmardiesel, waarmee het 
een maximale snelheid be-
haalt van 21 knopen (bijna 39 
kilometer per uur). Opval-
lend is hoe mooi het scheepje 
loopt op toerentallen rond de 
2600. Het is dan net in glij -
vaart en loopt ongeveer 26 ki-
lometer per uur. Ook op snel-
heden rond de twintig 
kilometer loopt het bootje 
rustig en zonder veel golven 
te trekken. Volgens bouwer 
Tor Sven Haugen is het schip 
met een motor van ongeveer 
40 pk geschikt voor kleinere 
binnenvaart, terwijl op hoge-
re toerentallen nog kan wor-
den geprofiteerd van de flinke 
snelheid die de boot ontwik-
kelt zodra hij in glijvaart is. 
Het scheepje is in beginsel 
uitgevoerd als dagboot (en er 
is een versie als sportvis-
boot), maar is toch comforta-
bel. In de kajuit zijn twee 
kooien ondergebracht, plus 
een spoeltoilet dat op een 
vuilwatertank is aangesloten. 
Er is een vluchtluik in het 
voorschip, waardoor men te-

vens gemakkelijk naar bin-
nen of naar buiten kan gaan. 
Vooral voor kinderen of een 
huisdier is dat een nuttige 
voorziening. In de kuip zijn 
voorzieningen om te koken en 
er is een zithoek waarvan 
men een zonnedek of een 
dubbelbed kan maken. Het is 
allemaal opmerkelijk ruim 
voor een scheepje van goed 
6,50 meter en het ziet er -
naar Noorse traditie — alle-
maal mooi stevig en goed af-
gewerkt uit. Het is een mooi 
scheepje dat niet in Neder-
land wordt geïmporteerd; de 
werf is overigens wel op zoek 
naar een Nederlandse verte-
genwoordiging. 

Rana 18 
Mooi en klein is ook de nieu-
we Rana 18, een snelvarend 
polyester vis- en toerbootje, 
dat geschikt is voor buiten-
boordmotoren van 40 tot 90 
pk. De boot, naar Rana-tra-
ditie 'overnaads' gebouwd, is 
5,35 meter lang en 2,10 meter 
breed. De snelheid varieert 
van maximaal 18 knopen bij 
40 pk tot maximaal 36 kno-
pen bij 90 pk. 
De boot is zelflozend en trai-
lerbaar. 
Ondanks de beperkte afme-
tingen biedt het bootje volop 
mogelijkheden voor langere 
tochten. Zo is er in de voor-
piek ruimte voor een che-
misch toilet en kunnen er 
twee mensen slapen. Naast 

de stuurstand (midscheeps 
aan stuurboord) is een voor-
ziening gemaakt voor een 
eenpits kooktoestel met een 
werkblad. Tegen de spiegel is 
een u-vormige bank met een 
tafeltje (dat ook in het voor-
schip kan worden geplaatst), 
waarvan een tweepersoons-
slaap- of zonnebed kan wor-
den gemaakt. Er zijn twee 
waterdichte bergruimten, die 
als visbun kunnen worden 
gebruikt. 
Het scheepje heeft een hoog 
vri j boord. Het is planerend 
en, zo merkten we, het is ook 
op lage snelheden heel goed 
hanteerbaar. De brandstof-
tank staat in een geventileer-
de ruimte tegen de spiegel. 
De motor zelf zit onder een 
wegklapbare kap, die het la-
waai reduceert en die voor-
komt dat uitlaatgassen naar 
binnen waaien. 
De kussens zitten lekker en 
alles is glad afgewerkt, zodat 
ook het schoonhouden simpel 
is. Het lichtmastje en de 
handgreep op het voordek 
(nodig bij het aan boord gaan 
via een klapraam in het wind-
scherm) zijn gecombineerd 
en voelen stevig aan, zodat je 
goed houvast hebt ook als de 
boot beweegt op golven van 
passerende schepen. De be-
wegingen zijn overigens soe-
pel, zowel tijdens het varen in 
golfslag als bij het stilliggen. 
Nieuw is ook de Rana 16, een 
open polyester bootje met een 
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middenconsole als stuur-
stand, dat geschikt is voor 
buitenboordmotoren van 30 
tot 60 pk, waarmee snelheden 
tot 35 knopen (ongeveer 65 
kilometer per uur) mogelijk 
zijn. 
Het is een 4,90 meter lang 
bootje, dat 2 meter breed is. 
Ook de Rana 16 is zelflozend 
en trailerbaar. 
Rana, ooit de grootste (hou-
ten) botenbouwer van Noor-
wegen, heeft sinds 1956 ruim 
66.000 kleine boten ge-
bouwd. Het bedrijf wordt in 
Nederland vertegenwoor-
digd door Kemper en Van 
Twist in Dordrecht, telefoon 
078-130155; fax 136746. Prij-
zen: Rana 18 ƒ31 .400 ,- en 
ƒ32.390,- (met hardtop); 
Rana 16 ƒ 18.990,-. 

Nautico 
Opvallende nieuwtjes zijn 
ook de rubberboten met vaste 
bodem van het merk Nauti-

• *• De vernieuwde Marex Consul. 

co. De fabrikant demon-
streerde de 2 kleinste model-
len, het 2,50 meter lange en 
het 3,10 meter lange model. 
Het zijn de kleinste rubber-
boten met vaste (polyester) 
bodem. Het meest kenmer-
kende van de bootjes is dat ze 
onzinkbaar zijn, ook als de 
luchtkamers (3 in de grote 
versie en 2 in de kleine) hele-
maal leeg zijn. De bootjes 
overtreffen daarmee de vei-
ligheidseisen van het classifi-
catiebureau Norske Veritas 
met 100 procent. Om goed-
keuring voor dit bureau te 
krijgen moet een rubberboot 
nog voldoende drijfvermogen 
overhouden als 50 procent 
van de lucht is weggelopen. 
Bedrijfsleider Thor Günther 
toonde dat de bootjes volko-
men bestuurbaar blijven als 
ze geheel zijn leeggelopen. 
Sterker nog: de snelheid blijf t 
heel behoorlijk. 'Alleen is de 
stabiliteit een stuk minder, 
zodat je - vooral op zee - wel 

op moet letten dat je niet om-
slaat', zo lichtte hij toe. 
De bootjes zijn pijlsnel. De 
kleine loopt met een 6 pk mo-
tor 37 kilometer per uur en de 
grotere versie haalt die snel-
heid met 9,9 pk. 
De bootjes zijn standaard uit-
gevoerd met ogen waaraan ze 
kunnen worden opgehangen 
(in davits) en ze zijn voorzien 
van pluggen waardoor regen-
en buiswater vanzelf tijdens 
het varen wordt afgezogen. 
Grofweg liggen de prijzen 
rond de ƒ 3.000,-. 
Nautico heeft nog geen Ne-
derlandse vertegenwoordi-
ging-

NB 750 
Een mooi, enigszins klassiek 
ogend scheepje is de NB 750. 
Het is een polyester halfglij-
der, die ook op lagere snelhe-
den heel plezierig vaart. 
De boot, die inclusief het 
zwemplatform, 7,50 meter 
lang is, is uitgevoerd met een 
bakdek, een stuurhut onge-
veer midscheeps en een vier-
kante zelflozende open kuip, 
waarin een tweede stuur-
stand is ondergebracht. 
De motor onder de kuip is 
traditioneel ingebouwd op 
een zware fundatie en met 
een schroefas, die in de diep-
stekende kiel is gemonteerd. 
Het is een zeegaande halfglij-
der, die met de standaard ge-
leverde 96 pk Yanmar diesel 
18 knopen loopt (ruim 33 ki-
lometer per uur). 
In het ruime vooronder zijn 
drie kooien ondergebracht, 
waarvan een dwarsscheeps 
boven de andere. In de stuur-
hut is een dinette, die 2 slaap-
plaatsen oplevert en een 
kombuis met een elektrisch 
startend petroliekooktoestel. 
Er is tenslotte een royale wc/ 
wasruimte met ventilatie. 
Boven de stuurstand is een 
luik, waardoor je staande 
kunt sturen en dat in geval 
van nood dienst kan doen als 
vluchtluik. 
De boot is uitgerust voor zee-
vaart, onder meer door toe-
passing van drie waterdichte 
schotten, waardoor het schip 
niet kan zinken als het wordt 
lek gevaren. Doordat de boot 
niet alleen met een bakdek is 
uitgerust, maar ook vrij 
breed is (2,85 meter) oogt hij 
veel ruimer dan je bij deze 
lengte zou verwachten. 
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Bij het proefvaren bleek het 
geluidsniveau, een geducht 
probleem op een kleine boot, 
zeer acceptabel. Het kost met 
deze vrij zware boot even tijd 
voor hij in plane is, maar als 
het zover is, vaart het schip 
rustig, trillingvri j en koers-
vast. Je kunt het toerental 
dan zelfs flink laten zakken 
zonder dat de boot terugvalt. 

Zo bleek een toerental van 
rond de 3000 per minuut een 
fraaie en rustige toersnelheid 
op te leveren van rond de 21 
kilometer per uur. 

Marex 277 
Iets groter (8,35 meter lang 
inclusief zwemplatform) is de 
Marex 277 Consul, een po-
lyester halfglijder, die al 10 
jaar wordt gebouwd en die dit 
jaar een grondige modernise-
ring heeft ondergaan. 
Bij dit schip ligt het accent op 
rustige toervaart. De boot 
wordt dan ook niet alleen met 
een zware motor geleverd 
waarmee snel (24 knopen, 
ongeveer 44 kilometer per 
uur) kan worden gevaren 
maar ook met kleinere moto-
ren, waarmee het schip als 
waterverplaatser bruikbaar 
is. 
De boot is dan ook met een 
lange doorlopende kiel uitge-
voerd. De motor is mid-
scheeps geplaatst en uitge-
rust met een schroefas (in 
tegenstelling tot de meestal 
toegepaste hekmotoren). 
De indeling is ook bijna klas-
siek: 2 kooien in de voorpiek 
(hier is ook een vluchtluik), 
vervolgens een dinette, waar 
twee mensen kunnen slapen 
en daar tegenover kastruim-
te, plus een toilet/douche. 
De open stuurstand en de 
kuip zijn ruim uitgevoerd en 
ook is hier de kombuis ge-
plaatst. Vi a een schuifdeur, 
waarin een klaptafel is weg-
gewerkt, komt men op het 
ruime zwemplatform. 
Onze testboot was uitgerust 
met een 130 pk Volvo Penta-
diesel, waarmee de boot in 
glijvaart komt en een maxi-
male snelheid van 35 kilome-
ter per uur loopt. 
Een vuilwatertank behoort 
tot de standaarduitrusting. 
Marex wordt geïmporteerd 
door de Boarnstream in Irn-
sum. Telefoon 05660-1435 en 
1764; fax 2244. W.H. 
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Telstar: 30 jaar bootkussens 

Kussens : steed s mooie r 

De toenemende behoefte aan comfort, leidt ertoe dat de wa-
tersporter hetere kussens aan boord wil hebben, die er mooi 
uitzien. 
'Men wil lekker zitten en een elegant interieur', zegt Hans van 
der Heijden (39), die samen met zijn broer Alfred (40) eige-
naar is van een Telstar is Harderwijk, één van de grootste 
bootkussensfabrikanten van ons land. Het bedrijf krijgt dan 
ook steeds meer werk van mensen, die hun schip een grondige 
opknapbeurt geven. 'Kussens en stoffering zijn sfeerbepa-
lend', voegt hij eraan toe, 'en daar hebben veel mensen best 
wat voor over'. 

De vader van de huidige eige-
naren begon in 1962 in Har-
derwijk met het bedrijf dat 
zich aanvankelijk toelegde op 
autobekleding en -stoffering, 
maar dat zich al heel snel 
ging specialiseren in bootkus-
sens. 
Door - met succes - klanten 
te werven onder bootimpor-
teurs en -bouwers wist Tel-
star een stevige positie te ver-
overen op de snelgroeiende 
watersportmarkt. Momen-
teel is het bedrijf, dat voor 
tweederde voor watersport-
bedrijven en voor de rest voor 
particulieren werkt, in veel 
opzichten toonaangevend. 
En niet alleen meer in de wa-
tersport gewerkt, maar ook in 
de binnenvaart, terwijl het 
bedrijf ook op andere terrei-
nen actiefis geworden (thea-
terstoelen bijvoorbeeld voor 
het Concertgebouw in Am-
sterdam en kantoormeubelen 
voor Ahrend). 

Vanwege de moeilijke vor-
men — denk maar aan kussens 
voor een voorpiek of aan een 
hoekbank - is het maken van 
bootkussens maatwerk, dat 
een amateur meestal zelf niet 
goed kan maken. Als men ook 
nog wil dat een bank lekker 
zit, dat wil zeggen met de 
juiste steun in de knieholte en 
de rug, moet men het hele-
maal aan de vakman overla-
ten. Dergelijke rug- en zitkus-
sens bestaan uit een poly-
ether vulling van drie lagen: 
de eerste laag voor de steun in 
de rug of de knieholte, daar-
achter een zachte toplaag en 
vervolgens een harde poly-
ether kern. 
I n het atelier (1000 vierkante 
meter, 50 man) wordt een 
dergelijke vulling deels 
machinaal deels met de hand 
gemaakt Erover heen wordt 
een tricot kous getrokken, die 
de slijtage beperkt en er le-
vens voor zorgt dat het een 

mooi stevig kussen wordt. 
Ook kunnen er knopen in 
worden gezet, waardoor de 
bekleding, ook na langdurig 
gebruik, niet zal verschuiven 
ten opzichte van de vulling. 
Het bedrijf heeft een paar 
duizend varianten en bekle-
dingstoffen in voorraad, zo-
dat men altijd kussens zal 
kunnen kiezen, die bij de rest 
van het interieur passen. Het 
zijn doorgaans vrij dure stof-
fen (vanaf 52 gulden per vier-
kante meter), die speciaal 
voor het doel zijn gemaakt: 
stevig en vlekken zijn er ge-
makkelijk uit te verwijderen. 

De onderkant en de achter-
kant van de kussens wordt ge-
maakt van een veel goedko-
pere stof (± ƒ 6 ,- per 
vierkante meter), die overi-
gens even sterk is. 
Matrassen voor slaaphutten, 
die niet in het zicht zitten, 
worden ook vaak met goed-
kopere stoffen bekleed. 
Hans van der Heijden wijst 
erop dat de mogelijkheden 
bijna onbeperkt zijn. Hi j 
heeft jachten ingericht met 
zuiver leren kussens en 
onlangs zelfs zijden kussens 
geleverd. Terwijl strak ge-
vormde kussens nog volop in 
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trek zijn, is de nieuwste trend 
het nonchalant-sjieke kus-
sen), dat er slordig en rimpe-
li g uitziet en gevuld is met een 
zachte kunststofdons. Skai 
daarentegen wordt weinig 
meer gevraagd, behalve voor 
dekkussens, waarvoor trou-
wens steeds vaker een geïm-
pregneerde canvas wordt ge-
bruikt. 
Al jaren legt Telstar eer in 
met de stoelen voor sportbo-
ten (die door diverse fabri-
kanten standaard worden in-
gebouwd). De stoelen heb-
ben een kern van verlijmd 
styropor, worden afgewerkt 
met diverse kunststofschuim-
soorten en overtrokken met 
gecapitonneerde bekleding. 
'Onverslijtbaar en veder-
licht', zegt Van der Heijden. 
De stoelen hebben zo'n groot 
drijfvermogen dat ze als red-
dingmiddel gebruikt kunnen 
worden. 
Bij het maken van kussens 
hangt veel af van de maatvoe-
ring. 'We moeten goede teke-
ningen hebben of mallen om 
een offerte te kunnen maken', 
zegt de heer Van der Heijden. 
'Wij sturen belangstellenden 
een handleiding voor het ma-
ken van mallen. We kunnen 
natuurlijk de zaak ook komen 
opmeten, maar dat kost extra 
tij d en geld.' 
Enkele punten waarop men 
daarbij moet letten zijn: 
• knip de mal van papier: en 
wel: precies zo groot als de 

onderkant van het kussen; 
maak van elk kussen en mal 
en nummer ze; 
• houd er rekening mee dat 
de rugkussens van banken en 
dinettes op de zitkussens 
staan: de dikte van de zitkus-
sens (meestal 10 centimeter) 
moet je dus aftrekken van de 
hoogte van het rugkussen. 
• maak er voor alle zeker-
heid een tekening bij. 
'We nemen nooit de maat 
over van oude kussens', zegt 
Van der Heijden,' die zijn 
meester vervormd en uitge-
zakt!' 
Al s prijsindicatie geldt dat 
men voor ƒ 370,- per vier-
kante meter (incl. btw) goede 
kussens kan laten maken. 
'We geven van tevoren een 
prijs op, zodat men op de gul-
den nauwkeurig weet waar 
men aan toe is', zegt hij. 
'Het is duurder dan kussens 
van goedkoop kunststof-
schuim, dat je op de markt 
koopt en bekleedt met gor-
dijnstof,' zegt hij , 'maar het 
heeft ook veel meer waarde en 
gaat veel langer mee'. 

Men kan bij Telstar trou-
wens ook alleen materialen 
kopen: polyester, stoffen, 
knopen, ritsen enzovoorts om 
zelf kussens te maken. 'We 
hebben het allemaal liggen', 
zegt hij. 
Nadere informatie: Telstar 
Harderwijk. Telefoon 03410-
13960. 

* Kussenproduktie bij Telstar. 

* Snijden van schuimplastic. 

Uw idee is 
f 50 waard 
Laat het ons weten als u ook 
iets handigs hebt bedacht of 
gemaakt waar anderen ple-
zier van kunnen hebben en 
dat ze ook zelf kunnen ma-
ken. Omschrijf uw vinding, 
vertel hoe het gemaakt moet 
worden en voeg er schetsen of 
foto's bij. 
Vermeld uw bank- of giro-
nummer. Wij maken een keus 
uit de aanbiedingen. Die pu-
bliceren wij in deze rubriek. 
Voor tips die worden ge-
plaatst ontvangt de inzender 
ƒ50, - t ipge ld. 

* Afwerking van hoekbank. 
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PÏÏTÏÏT; 
Voor technisch e informatie : Op werkdogen van 15 00 

tot ]7 00 uur 6IMEG Consumententelefoon 03406 63357 

Het GIMEG-boek| e kunt u bestellen Stuur f 2 70 aan post 

zegels (portokosten) in een envelop o v v uw noam en adres naar 

GIMEG B V , POSTBUS 65, 3454 ZH DE MEERN 
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HOOIT MCeR AKKUntOBUMEH 
MET DE 

TWC BVHOCHm 
de revolutionaire  thip-gestuurde 

dynamoregelaar! 
• Veilig, snel en efficiënt laden tot 100% 
• Voorkomt sulfaatafzetting, dus géén 

kapaciteitsverlies • Langere levensduur akku's 
• Zichtbare indikatie bij te hoge 

stroomafname • Alarmeert bij manko's in 
het laadcircuit. 

Sluit  een DYNO-CHIP aan als  u 
• meer met uw akku's doet dan 

de motor starten 
• het advies krijgt meer akku's 

te installeren 
• regelmatig akku's vernieuwt 

Voordokumentatie 
en dealeradressen 

MOVERZA BV 

BARRACUPA-HOUSEBOA r 
Uw varend e vakantie-bungalow . 

• Wmm 

De Barracud a Super Mode l 37: een houseboa t met optimaa l 
'famil y cruisin g comfort' . Met slaap - en leefruimt e voo r 8 
persone n en een panoramisc h zich t rondom . Luxe en comfor t 
overheerse n aan boord . Dat geld t voo r de sanitair e voor -
zieningen , de 'Captain s console ' en sfeervoll e cabine . En zeker 
ook voo r de fraai e pantr y met royal e zitruimte : het gezellig e 
hart van de Barracuda . 
Het geavanceerd e 'aero-tech ' elektrisc h systee m voo r optimal e 
veilighei d en betrouwbaarheid . 

ari e wiegmans 
Weekends geopend' ^ ^ 

Scheendijk 6 Breukelen tel 03462-61574 

f lu i s te rs t i l l e 

generator -set? 

ga me t Mastervol t 

in zee 
het duurzame vi^ereldmerk voor ^̂ ^ 
alle energie-voorziening aan ^ 

WESTERBEK E 
ÉÊj^  boord veel accessoires leverbaar 
• j ^L voor komplete systeeminstallatie 

' ^ ™ ^ * * * Uitvoeringen van 4 tot 30 kW. -^ 
wereldwijde service 
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Volvo Penta en OMC 
samen in (hek)niotoren 
Volvo Penta in Gotenburg, 
Zweden en Outboard Mari-
ne Corporation in Waukc-
gan, Illinois, hebben een in-
tentieverklaring ondertekend 
met de bedoeling een nieuw 
bedrijf op te richten om hek-
aandrijvingen en binnen-
boord-bcnzincmotorcn te 
produceren. Het nieuwe be-
drijf , dat voor 60% in handen 
zal zijn van Volvo Pcnta 
North America, Inc. 
(VPNA) en voor 40% van 
Outboard Marine Corpora-
tion (OMC), zal een nieuwe 
generatie scheepsvoortstu-
wingsystemen ontwikkelen 
en produceren en daar, even-
als voor bestaande produk-
ten, tevens ondcrdcclvoorzic-
ning en service voor bieden. 
De gezamenlijk geproduceer-
de produkten zullen toege-
past worden in de schepen die 
bij de OMC-werven ge-

Sportboten: 
alleen Texel 
Het gebruik van sportboten 
en jetski's in het Waddenge-
bied wordt beperkt, maar ook 
de komst van nieuwe jacht-
havens is van de baan. Dat 
bleek tijdens een informatie-
avond van het ministerie van 
Vrom onlangs gehouden in 
het gemeentehuis van Delf-
zijl . 
De watersport op de Wad-
denzee kan niet ongelimi-
teerd doorgroeien, is het 
standpunt van de centrale 
overheid. Het aantal vaarre-
creanten zal de komende ja-
ren doelbewust aan banden 
worden gelegd. Het ligt in de 
bedoeling het varen met 
speedboten en jetski's alleen 
nog toe te staan in een klein 
gebied rond Texel. Ch. 

bouwd worden. Volvo Penta 
zal deze produkten wereld-
wij d \erkopen aan onafhan-
kelijke bootbouwers. 
Het nieuwe bedrijf zal de fa-
briek van O MC in Lexing-
ton, Tennessee, aankopen en 
zal starten met het produce-
ren van produkten, die vanaf 
1994 op de markt gebracht 
zullen worden. Tot dan zul-
len de twee bedrijven door-
gaan met hel produceren en 
distribueren van hun huidige 
produkten. De overeenkomst 
heeft betrekking op hekaan-
drijvingen en binnenboord 
benzinemotoren. 
Onderdelenleverantie en ser-
viceverlening voor de nieuwe 
produkten zullen worden uit-
gevoerd door zowel het dea-
lernetwerk van O MC als van 
Volvo Pcnta. Volvo Pcnta 
heeft momenteel wereldwijd 
4000 dealerbedrijven, waar-
van 1800 in de \ 'erenigde 
Staten en O MC heeft wereld-
wijd 10.000 dealeis waaron-
der 4,')00 dealers voor hek-
aandrijvingen in Noord-
Amerika. 
'Deze samenwerking zal aan 
eindgebruikers, marinedea-
lers en scheepswerven een be-

Adria sloepen 
voor rondvaart 
Willigen Maritiem (impor-
teur van de Joegoslavische 
Adria-sloepen) heeft een aan-
tal van deze bootjes voor de 
toeristen-rondvaart verkocht 
aan een Amsterdamse rede-
rij . Het gaat om sloepen van 
het type 501, voorzien van 
elektrische voortstuwing. De 
rederij verhuurt de sloepen 
aan hotels, die ze ter beschik-
king stellen van hun gasten, 
die op eigen houtje door de 
grachten willen toeren. 

tere concurrentiepositie bie-
den, een hogere efficiëntie en 
technologisch nog beter ont-
wikkelde produkten', aldus 
Jan \Valldorf, president van 
Volvo Penta en voorzitter 
van de raad van bestuur van 
VPNA. 'Daarnaast ', vervolgt 
hij , 'zal het meer uitgebreide 
serviccnetwerk dat O MC en 
V o ho Penta bieden in het 
voordeel zijn van klanten die 
reeds Volvo Penta en O MC 
hekaandrijvingen gebruiken, 
evenals van de toekomstige 
klanten die produkten aan 
zullen kopen welke worden 
geproduceerd door het nieu-
we bedrijf. 

Schiphuizen 
in Terhorne 
De jachthaven Oksewiel in 
Terhorne gaat uitbreiden. 
Onlangs is begonnen met de 
bouwvan 35 (koop)schiphui-
zen voor grote schepen: de af-
metingen 26 X 6 X 22 X 5 
meter. De schiphuizen zijn 
uitgerust met deuren met af-
standbediening, brede stei-
gers rondom, water en elek-
triciteit. 
Informatie: telefoon 05668-
277. 

Bouw Oostersluis 
begonnen 

De nieuwbouw van de Oos-
tersluis in Groningen, een 
operatie die bijna 60 miljoen 
gulden gaat kosten, is 
onlangs van start gegaan. 
Het eerste schip zal uiterlijk 
op 1 januari 1996 in de nieu-
we Oostersluis worden ge-
schut. Daaraan vooraf gaan 
ingrijpende werkzaamheden 
die de sluis geschikt moet ma-
ken voor schepen met een 
laadvermogen tot 2000 ton. 
De kolk wordt 190 meter lang 
en zestien meter breed. De 
sluis krijgt stalen deuren. 
De Oostersluis is een van de 
drie sluizen die onderdeel uit-
maken van de vaarverbin-
ding Lemmer-Delfzijl. De 
huidige sluis leverde vooral 
voor de beroepsvaart regel-
madg problemen op. Om de 
schepen een veiliger door-
gang te kunnen bieden zal 
ook de bocht tussen het 
Eemskanaal en het Van Star-
kenborghkanaal worden ver-
ruimd. De nieuwbouw zal 
voor de helft bekostigd wor-
den door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Het 
ministerie van Economische 
Zaken draagt 35 procent van 
de kosten bij en de provincie 
Groningen betaalt de reste-
rende 7,5 miljoen. Het werk is 
voor het overgrote deel ge-
gund aan de aannemerscom-
binatie Dubbers uit Soest en 
Van Halteren uit Bunscho-
ten. Ch. 

Stoomfestijn Hellevoetsluis 
Op 14, 15 en 16 augustus 
worden de zogenaamde vcs-
tingdagen te Hellevoetsluis 
georganiseerd. Het is een van 
de grootste stoomevenemen-
ten in ons land, dat gemid-
deld zo'n honderdduizend 
bezoekers telt. 
De stoommachine in werking 
is er in vele toepassingen te 
bewonderen: in walsen, trak-
toren, landbouwmachines en 

boten (waarmee men tochtjes 
kan maken). Ook is er een 
kermis met een stoomcarous-
sel en andere antieke kermis-
attracties. 
Ook een exposidc van antie-
ke auto's en een vlootshow 
staan op het programma. 
Toegangsprijs (voor het 
stoomterrein): ƒ 7 ,- (volwas-
sene) en ƒ 4 ,- kinderen. Ge-
zinnen betalen ƒ 17,50. 
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Vakbeurs Holland offshore 

Miljarden voor Noordzee-olie 
In 1992 steken de oliemaat-
schappijen meer geld dan 
ooit tevoren in de ontwikke-
ling van olie- en gasvelden op 
de Noordzee. Volgens schat-
tingen wordt er dit jaar meer 
dan 25 miljard Amerikaanse 
dollars besteed. 
Tegen de achtergrond van 
deze positieve marktontwik-
keling wordt van 3 tot en met 
5 november 1992 in het Rai 
Tentoonstcllings- en Con-
grescentrum in Amsterdam 
de tentoonstelling Holland 
Offshore 92 gehouden. Voor 
het eerst sinds lange tijd zijn 
ook de oliemaatschappijen 
weer prominent aanwezig. 
Zij presenteren zich in een ge-
zamenlijke stand. 
Bij nieuwe ontwikkelingen op 
offshore-gebied spelen Ne-
derlandse bedrijven regelma-
tig een belangrijke rol. Dat 
zal ook tijdens Holland Off-
shore 92 weer blijken. De in 
Nederland gevestigde bedrij-
ven en instellingen zullen op 
Holland Offshore 92 geflan-
keerd worden door inzendin-
gen uit andere belangrijke 
offshore-landen, waaronder 
Groot-Brittannië, Noorwe-
gen en de Verenigde Staten. 
I n het kader van Holland 
Offshore 92 vindt er een in-
ternationaal congres plaats. 
Vertegenwoordigers uit poli-
tiek en zakenleven, inclusief 
een groot aantal sprekers na-
mens de oliemaatschappijen, 

Timmerwerk voor 
particulier 

Drinkwaard en Kroon Ship 
Equipment in Hardinxveld-
Giessendam, leverancier van 
materialen en betimmerings-
onderdelen voor jacht- en 
scheepswerven, gaat zich 
meer toeleggen op de particu-
liere markt. 
Behalve materialen en 
(deel) betimmeringen geeft 
DK S ook advies op het ge-
bied van constructie en 
vormgeving. 
Nadere informatie: telefoon 
01846-18737. 

komen voor dit driedaagse 
congres naar de Rai. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: 

- Dinsdag 3 november: Poli-
tieke trends in Nederland en 
in de Europese Gemeenschap 
met sprekers van Shell, Mo-
bil , het ministerie van econo-
mische zaken en het Britse 
ministerie van werkgelegen-
heid. 

- Woensdag 4 november: de 
oliemaatschappijen maken 
hun plannen voor het Neder-
landse continentaal plat be-
kend. 
- Donderdag 5 november: 
Technologische trends in de 
olie- en gasindustrie met 
sprekers van overheden, toe-
leveranciers, oliemaatschap-
pijen en onderzoeksinstitu-
ten. 

3)iM>rt? 

* Het Friese statenjacht in 
Langweer., 

Wiegel opent 
haven Langweer 
De nieuwe gemeentelijke 
jachthaven van Langweer is 
onlangs feestelijk in gebruik 
genomen. De openingshan-
deling werd verricht door de 
Commissaris van de Konin-
gin van de provincie Fries-
land Hans Wiegel. Zoals tra-
ditie is bij een opening, was er 
sprake van een lint. Het werd 
echter niet doorgeknipt, 
maar doorgevaren. Het Sta-
tenjacht had de eer op deze 
wijze de haven te openen. 
Een salvo kanonschoten be-
geleidde de gebeurtenis. 
Achter het Statenjacht voe-
ren een boeieraak uit 1901 en 
een gerestaureerde sleep-
boot, met aan boord een 
groot aantal genodigden. In 
de haven zelf lag het Lang-
weerder Skütsje - onlangs 
voorzien van een compleet 
nieuw tuigage - met daarop 
het Groot Blokzijls Piraten-
koor. 

Voor Langweer is de haven 
een verbetering. De oor-
spronkelijke haven lag mid-
den in het dorp. Men kampte 
daar met ruimtegebrek. 

Jachtbouw in 
Groningen deelt 
mee in succes 
grote vakbroeders 

De Groningse scheepsbouw 
herstelt zich zienderogen. Op 
de zes grote werven in de pro-
vincie werken momenteel 
zo'n 1.200 mensen. En in het 
kielzog van de 'grote broer' 
doen ook de kleinere werven, 
waar vooral jachtbouw wordt 
gepleegd, het verhoudingsge-
wij s goed. In deze branche 
werken in Groningen toch al 
snel zo'n 500 mensen. De 
Groninger scheepsbouwers 
(Pattje, Van Diepen, Ferus 
Smit, Bijlholt , Bodewes) heb-
ben zich inmiddels gespecia-
liseerd in de bouw van tech-
nisch hoogwaardige schepen. 
Vooral Pattje heeft niet te 
klagen. Onlangs doopte me-
vrouw L. Vonhoff-Luyen-
dijk, de vrouw van de com-
missaris der Koningin in de 
provincie Groningen, de vijf -
de uit een serie van zes tan-
kers voor een Duitse rederij. 
Orderbedrag: 250 miljoen. 
De industriebond FNV is ge-
neigd te constateren dat 
vooral de bouw van kleinere 
schepen in Groningen en 
Friesland uitstijgt boven het 
landelijk gemiddelde. Die 
constatering slaat zowel op 
de reparatiewerven als op 
nieuwbouwprojecten. 

ANWB brochure snelle vaart 
De ANWB heeft een nieuwe 
brochure uitgegeven voor 
eigenaren van snelle motor-
boten. Sinds vorig jaar geldt 
een maximum snelheid van 
20 kilometer per uur op het 
water maar voor een groot 
aantal plaatsen geldt een uit-
zondering. Deze uitzonderin-
gen gelden voor zowel lang-
zamer als sneller varen. 
Bovendien mag men niet in 
alle snelvaargebieden water-
skiën. 
Door middel van kaarten 
wordt in de brochure aange-
geven waar de snelvaartge-
bieden alsmede de waterski-
gebieden liggen. 
Verder geeft de brochure in-
formatie over vaaropleidin-

gen, registradeplicht, uitrus-
ting en verzekering. 
Ook wordt ingegaan op het 
6e wijzigingsbesluit van het 
Binnenvaartpolitieregle-
ment. Dat besluit, dat ver-
moedelijk eind september 
van kracht wordt, bepaalt 
dat ook of de Bovcn-Rijn, de 
Waal, het Temberpanner-
denskanaal, de Neder-Rijn 
en de Lek, die onder het Rijn-
vaartpolitiereglement vallen, 
deze snelheidsregels gelden. 
Intussen heeft ook de directie 
Gelderland van Rijkswater-
staat een brochure uitge-
bracht, waarin de regels voor 
de snelle vaart op de Rijkswa-
teren in deze provincie zijn 
vermeld en in kaart gebracht. 
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Vakbeurs Mets weer groter 
Van 11 tot en met 13 novem-
ber aanstaande staat het Rai 
lentoonstellingscentrum in 
Amsterdam in het teken van 
scheepsuitrusting en -toebe-
horen. Dan vindt de vijfde 
editie plaats van de Europese 
vakbeurs Mets {Marine 
equipment trade show). 
Mets wordt georganiseerd 
door de Rai in samenwerking 
met de Icomoa, de interna-
tionale organisatie van de 
watersportbedrijven. De ten-
toonstellingsruimte is uitge-
breid met circa dertig pro-
cent. Voor het eerst is hot 
gehele Hollandcomplex van 
de Rai vrijgemaakt voor de 
Mets. Daar is alle reden toe; 
in de afgelopen jaren heeft het 
evenement een stormachtige 
groei doorgemaakt, zowel in 
aantallen deelnemers, als in 
aantallen bezoekers. De Mets 
91 trok 6.251 bezoekers uit 45 
verschillende landen, een 
verdubbehng ten opzichte 
van de eerste editie van de 
vakbeurs. 
De vorige editie telde ruim 
vierhonderd deelnemers, 
waarvan zeventig procent uit 
de landen buiten Nederland. 
Er waren landeninzendingen 
uit Denemarken, Finland, 

Watersportdag 
in Zeewolde 
Op 29 augustus zal een wa-
tersportspektakel plaatsvin-
den in Zeewolde: de ANWB / 
NCR\' Watersportdag. 
De jaarlijks terugkerende 
Jongerensurfdag, co-produkt 
van de ANWB en NCRV, is 
een evenement dat in een 
nieuw jasje is gestoken en zal 
dit jaar, aanzienlijk uitge-
groeid, gestalte krijgen in 
de ANWB/NCRV Water-
sportdag. Het evenement 
zal plaatsvinden op het Re-
creatiecentrum Nederland 
(RCN) in Zeewolde. 
Di t jaar is een groot aantal 
instanties bij de organisaties 
betrokken: KNWV , Konink-
lijk e marine, provincie Flevo-
land, gemeente Zeewolde, 
Rijkswaterstaat directie Fle-
voland, Hiswa en NBT. 

Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Italië, Nederland, de Ver-
enigde Staten en Zweden. 
Mets 92 wordt gehouden van 
woensdag 11 tot en met vrij -
dag 13 november in het Hol-
landcomplcx van het Rai. 
Tentoonstellings- en Con-
grescentrum in Amsterdam. 
De vakbeurs is dagelijks open 
van tien uur 's morgens tol 
zes uur 's middags. Op vrij -
dag 13 november sluit de 
beurs om vij f uur 's middags. 
De Mets 92 is gratis toegan-
kelijk op vertoon van een uit-
nodiging. Belangstellenden 

zonder uitnodiging betalen 
een toegangsprijs van ƒ 50,— 
per persoon. 
De invulling van de Mets 92 
is volop gaande. Zo staat al 
vast dat voor de tweede keer 
de Dame, de Design Award 
Mets, wordt uitgereikt. Deze 
prijs is bestemd voor een 
nieuw produkt, dat op de 
beurs tentoongesteld wordt. 

Op 12 en 13 november vindt 
het twaalfde 'International 
Symposium on Yacht Design 
and Yacht Construction' 
plaats. 

Kerton leidt 
i n Formule-1 
De Engelsman Steve Kerton 
staat momenteel aan de lei-
ding van het algemeen klas-
sement in het wereldkam-
pioenschap bootrennen in de 
formule-l-klasse. Hij bereik-
te die positie bij de wedstrijd 
op het Comomeer (Italië), 
die hij overtuigend won. Ker-
ton voer in een nieuw type 
boot van het merk Lynynx, 
die door een Mercuiy race-
buitenboordmotor werd 
voortgestuwd. Het was voor 
het eerst dat dit type boot bij 
een wedstrijd werd ingezet. 
De Engelsman John Hil l 
werd tweede. Doordat hij bij 
de wedstrijd in Durban reeds 
een aantal punten had verza-
meld, leidde Kerton met zijn 
overwinning meteen het alge-
meen klassement. 

* Kerton (boot 5) tijdens de race 
op het Comomeer. 

Meer ruimte voor 
arken in Groningen 

De gemeente Groningen gaat 
het aantal ligplaatsen voor 
woonschepen in en rond de 
stad uitbreiden. Er zijn drie 
mogelijke lokaties beschik-
baar: het Noord Willemska-
naal (13 plaatsen), het Hoen-
diep (20 plaatsen) en het 
Boterdiep (15 plaatsen). Bin-
nen de gemeentelijke wateren 
zijn er vrijwel geen uitbrei-
dingsmogelijkheden meer. 
Daarom is een overleg gestart 
met de provincie en het Wa-
terschap Hunsingo. Op korte 
termijn lijk t de lokatie Noord 
Willemskanaal de meest voor 
de hand liggende. Naar ver-
wachting kunnen daar dit 
jaar nog dertien nieuwe 
plaatsen komen. Ch. 

Museum maakt 
dwarshelling 
Het Noordelijk Scheepvaart-
museum in Groningen heeft 
besloten tot het bouwen van 
een maquette die een beeld 
zal gaan geven van de coas-
terbouw in de 50-er jaren van 
deze eeuw. Het ligt in de be-
doehng dat met een druk op 
de knop een coaster van de 
dwarshelling het water in zal 
glijden. Gekozen is voor de 
werf Pattje in Waterhuizen 
waar deze vorm van tewater-
lating nog steeds plaats 
vindt. De opstelling zal een 
beeld geven van de bedrijvig-
heid op de werf en toont ty-
pisch Groninger schepen uit 
die tijd. 
Do maquette, waar momen-
teel druk aan wordt gewerkt, 
zal in het najaar van 1992 vol-
tooid worden. Ondertussen is 
de in aanbouw zijnde werf 
dagelijks te bezichtigen. 

Periode-bezit: 
goedkoper dan huur 

Tourism Management & 
Marketing Consultancy 
(TMC), adviesgroep voor 
reiswereld en recreatiesector, 
heeft zich gespecialiseerd in 
periode-eigendom van zeil-
en motorjachten. De groep 
heeft 10 jaar ervaring met ge-
meenschappelijk eigendom 
van zeiljachten in vereni-
gingsverband en biedt nu te-
gen betaling hulp aan aspi-
rant periode-eigenaren bij de 
oprichting van nieuwe ver-
enigingen van eigenaren. 

In de folder van T M C wordt 
becijferd dat periode-eigen-
dom tenminste 30% goedko-
per is dan huren, nog afgezien 
van belastingvoordelen en 
het voordeel van varen met 
een eigen vertrouwd schip. 

Een folder en een stappen-
plan voor de oprichting van 
een vereniging van eigenaren 
van een zeil- of motorjacht 
kan kosteloos worden aange-
vraagd bij T M C Consultan-
cy, De Kattenberg 21, 5571 
RX Bergeyk. Telefoon: 
(04975) 2182. 
Fax: (04975) 4449. 
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Door Dag Pike 

De Chartplot wordt aange-
boden als een extra voorzie-
ning op sommige radars van 
Furuno. Radars van de 17, 18 
en 19 serie, evenals de 
FR-7000 D en FR-8000 kun-
nen worden aangepast zodat 
zij met het Navionics kaart-
systeem kunnen werken. De 
kaarteenheid, genaamd 
RP-100, kan met een stekker 
op de radar worden aangeslo-
ten. De verbinding levert de 
RP-100 de nodige stroom en 
geeft het videosignaal door. 
Bij gebruik van de Chartplot 
kan de radar op de gewone 
manier worden bediend via 
het ingebouwde bedienings-
paneel. De regeleenheid van 
de RP-100 is apart opgesteld 
en wordt verbonden met een 
navigatieapparaat zoals een 
Decca, Loran of GPS. De 
kaartgegevens staan in een 
nieuwe-stijl Navionics ge-
heugenkaart die net iets gro-
ter is dan een betaalpas. Die 
kaart schuif je in een sleuf in 
de RP-100. De kaart kan 
maximaal 700.000 kartogra-
fische punten bevatten. 
Het radarbeeld wordt op de 
kaart gebracht door de kaart/ 
radar schakelaar op do 
RP-100 om te zetten. De 
kaart kan worden verkleind 
en vergroot, gericht en ver-
schoven net als met een gewo-
ne elektronische kaart. De 
positie van de boot wordt, 
met de afgelegde weg, auto-
matisch afgebeeld op het 
scherm. Maximaal 600 rou-
tepunten kunnen met het 
toetsenbord van de RP-100 
worden ingevoerd en opge-
roepen. Zij kunnen worden 
gegroepeerd in 38 routes, 
waarbij merkpunten ook 
kunnen worden ingevoerd. 
Dat wordt allemaal opgesla-
gen in een wishaar geheugen 
(RAM) dat is beschermd 
door een eigen batterij. 
De gedigitaliseerde positie en 
andere navigatiegegevens 
kunnen zichtbaar worden ge-
maakt op het scherm in een 
apart venster. In dat venster 
kan ook voor hulp bij de be-
diening een menu worden op-
geroepen. Ook zonder de 
kaartgegevens kan de radar 
nog dienst doen als video-

Kaartplotters (slot) 

Furun o combineer t 
plotte r met radar 

De Japanse elektronicafabrikant Furuno komt als eerste met 
een combinatie van radar en elektronische kaart. Brookes 
and Gatehouse werkt ook, samen met de Italiaanse specialist 
in elektronische kaarten Navionics, aan een methode waar-
mee radardoelen worden overgebracht op een elektronische 
kaart. 
Furuno, dat ook met Navionics samenwerkt, heeft de tech-
niek weer een stap verder gebracht. Hun nieuwe Chartplot 
systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid te kiezen tussen óf 
het radarbeeld, óf de kaart, óf de combinatie van beide op één 
beeldscherm. 
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plotter. De RP-100 werkt op 
12 volt en verbruikt minder 
dan 6 watt. 
De mogelijkheid radar of een 
elektronische kaart op één 
scherm te hebben spaart ze-
ker geld en kan een goede op-
lossing zijn in kleinere boten. 
De technologie om de twee te 
combineren is nog in ontwik-
keling. Het is zeker een voor 
de hand liggende opzet, maar 
het kan (over)verzadiging 
van het beeld geven en er zijn 
nu nog problemen met het 
precies op elkaar afstemmen 
van de twee. Nu echter geeft 
het gecombineerde beeld al 
voordeel als controle op an-
dere navigatie-apparatuur en 
het geeft de gebruiker alle in-
formatie op één scherm. 

Brookes and Gatehouse 
De nieuwe apparatuur, die is 
gemaakt door de Engelse 

marktleider in jachtelektro-
nica, Brookes and Gatehou-
se, is het resultaat van de re-
cente overname van B+G 
door International Marine 
Industries. Imi was al eige-
naar van Vigi l radar en het 
nieuwe apparaat dat is ont-
wikkeld voor B-f-G is geba-
seerd op Vigi l radar. Derde 
partner in die samenwerking 
is de Italiaanse elektronica-
firma Navionics, die de ver-
eiste modificaties ontwikkelt 
om op Vigi l radarschermen 
de elektronische kaarten 
zichtbaar te maken. Daarbij 
wordt de Digimap kartogra-
fie van Navionics gebruikt. 
Brookes and Gatehouse is 
pionier geweest in het ont-
wikkelen van navigatie in-
strumenten voor zeiljachten 
en heeft daarna zijn assorti-
ment uitgebreid met stuurau-
tomaten en GPS ontvangers. 

Het accent ligt op goede kwa-
litei t en de apparaten zijn ge-
bruikt op veel van de toon-
aangevende wedstrijdzeil-
jachten. Navionics was pio-
nier in de technologie van 
elektronische kaarten. Het 
bedrijf biedt nu een serie ap-
paraten voor elektronische 
kaarten aan voor vele toepas-
singen. Het nieuwste toestel, 
dat een plat beeldscherm 
heeft, is ontworpen voor de 
meest veeleisende omgeving 
op het water, de op zee wed-
strijdvarende boot. 
Op de nieuwe radar/kaart 
kan de navigator kiezen uit de 
elektronische kaart en het ra-
darbeeld. Doordat je simpel 
over kunt schakelen van de 
ene op de andere, kun je de 
twee beelden tot op bepaalde 
hoogte vergelijken. Door het 
Navionics systeem kun je na-
melijk de schaal van de kaart 
gelijk maken aan die van het 
radarbeeld. Het begint met 
dezelfde schaal voor beide 
technieken, maar zij kunnen 
onafhankelijk van elkaar 
worden veranderd. Posities 
kunnen direct van het ene 
beeld in het andere worden 
overgebracht. 
Eén van de grote voordelen 
van de nieuwe apparatuur is 
dat het de navigator toestaat 
het beeld te kiezen dat hem 
op een bepaald ogenblik het 
beste uitkomt. Het is ook 
goedkoper dan de twee apar-
te eenheden en vergt maar de 
helft van de ruimte daarvan. 
Dat is toch wel belangrijk 
want op veel moderne jach-
ten is weinig ruimte in de na-
vigatiehoek. 
De Vigi l radar en het kaart-
apparaat zijn aparte eenhe-
den; de radar is de grootste 
van de twee. De radar heeft 
zijn separate bedieningspa-
neel gehouden, waardoor al-
les optimaal kan worden ge-
situeerd. 
I n de toekomst wordt het wel-
Hcht mogelijk - net als bij Fu-
runo — de beelden van de twee 
systemen tegelijkertijd op het 
scherm te krijgen. Brookes 
and Batehouse sluit zich met 
dit alles aan bij een rij van 
bijna twintig fabrikanten van 
elektronica die hebben beslo-
ten de Navionics Digimap 
kartografie te gebruiken. 
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SPORTBOOT'CEIiTRUM  VAN NEDERLAND 
ANGEL0M01INARI5WV 
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Kijken en kiezen in het eldorado voor de liefhebber 
van sportboten en sportkruisers: het Sportboot-

-—- 7 ^ • Centrum van Nederland in Nieuw-Loos-
, drecht. Verv^armde shov^rooms, een 
overweldigend aanbod van het beste dat 

r producenten uit de USA en Europa te 
^ bieden hebben. Zoals de Ange l o Mo l i na r i 

lijn, open sportboten van Italiaanse 
meestersignatuur. Vaarcomfort van superieure klasse. 

Nieuw-Loosdrechtsedi jk 217-220, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 

Telefoon 02158 - 21638, Telefax 02158 - 26793 

mGiiommmmï, 

AQU A CLEA N 
• zonder chloor 
• voor smakelijk, veilig, betrouw-

baar en langhoudbaar dnnkwater 
• IS met schadelijk voor de 

gezondheid 
• IS reuk- en smaakloos 
• IS in gesloten verpakking en 

zonder koeling onbeperkt 
houdbaar 

• IS gemakkelijk Ie doseren en 
zuinig in het gebruik 

HAVECO 
Postbus 270 118 

Tel 020 643 21 37 
I AG Amstelveen 
Fax 020 - 641 46 76 

Cheo Lee Trawler  43 Sedan, afmetingen' 13,50 x 4,50 x 1,65 m Polyester 
Bouwjaar 1978,2 Ford Lehman dieselmotoren elk 120 PK, Flymg Bndge met dubbele 
bestunng, 3 hutten in voorschip met toilet/douche 1 Eigenaarshut in achterschip met 
toilet/douche, Machmekamer met stahoogte Het gehele schip is m 1991/1992 totaal 
gerenoveerd en wordt ais nieuw opgeleverd Nieuwe stuurautomaat, electromca en 
electnsche ankerlier Verdere uitmstmg Oman generator 8 PK, Boiler, Radar, Marifoon, 
Loud hailer, Verwarmmg m alle hutten, Gasfomuis, Koelkast 

Prijs Fl. 325.000,-ind. BTW 

jB3nnBaUMerlandEV,Veerpolder53,2361 KWarmond Tel (0)1711-19203 

• 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 

Diverse afmetingen v a 11 60 tot 14 80 m 

MÖ SCHEEPS-JACHTWERF VAN ROSSUM B.V. 
Steeg 2 - 6624 BJ Heerewaarden - Tel 08877-1460 / 3151 

E S HOOGENSTRAATEN 
^ g JACHTBEMIDDELIN G rei 047 46-5444 
I ^ ^ H !""• "* '• Lii.iiiim.i..i .i.iiiiiJiiiiiiil r3X U 4 / 4o - öb bb 

Industrieweg 2, 6051 AE MAASBRACHT 
Succe s 950 open kui p 
St. Jozetvle t 750 salo n 
Nimbu s 2600 
Nimbu s 3000 
Linsse n 35 SL 
Skilso950C C 
Linsse n 532 SX 
Linsse n 42 SL 
Linsse n 402 SX 
MOTORSAILORS: 
LM 30 
Fishe r 34 
LM 35 Vitess e 

76 9,50x2,95 m 
79 7,50x2,90 m 
'88 8,45x2,85 m 
85 8,30x3,15 m 
'8210,60x3,40 m 
'91 9,45x3,20 m 
'8810,70x3,30 m 
8613,00x4,00 m 
'8712,35x3,85 m 

'85 9,35x3,05 m 
'7710,46x342 m 
91 10,60x3,10 m 

Mitsubishi 42 PK 
Golf 35 PK 
Volvo Penta 124 PK 
Volvo Penta 165 PK 
Volvo Penta 85 PK 
Volvo Penta 200 PK 
2x Volvo Penta 192 PK 
Volvo Penta 158 PK 
2x Volvo Penta 200 PK 

Bukh36PK 
Mercedes 65 PK 
Volvo Penta 43 PK 

Fl. 55.000,-
Fl. 61.500,-
Fl. 128.000,-
Fl. 140.000,-
Fl. 180.000,-
Fl. 185.000,-
Fl. 295.000,-
Fl. 325.000,-
R. 485.000,-

Fl. 170.000,-
Fl. 196.000,-
Fl. 270.000,-

STINGRAY BOATS, NU IN EEN SHOWROOM OM 'MENEER' TEGEN TE ZEGGEN 
PER 1 AUGUSTUS HEEFT STINGRAY BOATS IMPORT EEN NIEUWE 
SHOWROOM AAN Ml|NHEERKENS 9 IN ROERMOND. (Wilkm Akx.indtrl,,,v.nl 

In onze nieuwe showroom kunnen w i j u ons (omple te 
assortiment dan "STINGRAY BOATS" en toeliehoren tonen. 
STINGRAY biedt u een sportboot van klasse. De "Z-plane" 
hull-construt tie maakt de boot zeer koersvast met een degeli jke 

afwerking. Bij aankoop adviseren w i j u deskundig. 
iHi ^  STINGRAY biedt kwaliteit van top niveau! IHet 

programma biedt sportboten en sportkruisers tot 8.20 mtr. 

STINGRAY Y O U DESERVE IT!! ! 

S T I I M G R A Y ROBERT BEKKERING 
Mijnheerkens 9 • 6041 AT Roermond < 
tel 04750 18050 • fax 04750 30250 
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Elektrisc h varen met kajuitmotorboo t 

Al bijna 2 seizoenen vaart de heer J. K. Boldingh (70) uit 
Amsterdam elektrisch, ofwel ongeveer 300 uren. En hij is er 
enthousiast over. De balans opmakend ziet hij als voornaam-
ste voordelen tegenover het varen met een verbrandingsmo-
tor: 
1. vrijwel geen onderhoud; 
2. lage kosten; 
3. de rust aan boord. 
Een bezwaar vindt hij bij harde wind het relatief kleine 
vermogen van de Nexus elektromotor; dat is lastig bij het 
maken van manoeuvres en het remt de snelheid. 
Maar omdat hij alleen op beschutte binnenwateren vaart, 
weegt dat bezwaar niet op tegen de voordelen. 

* J. K Boldingh aan het stuurwiel van zijn boot * Het bedieningspaneel 
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Boldingh, oud-directeur van 
een technische school in het 
Friese Oosterwoldc, die na 
zijn pensionering weer in het 
hartje van zijn geboortestad 
Amsterdam is gaan wonen, 
besloot vooral om gezond-
heidsredenen om de diesel-
motor in zijn polyester 
Krammer door een elektro-
motor te vervangen. 'Wegens 
hartklachten mocht ik niet 
meer steeds diep voorover 
bukken om m de motorruim-
te olie te verversen of het olie-
peil te controleren. Ik had ei-
genlijk geen keus, zegt hij , ik 
moest elektrisch gaan varen 
of de boot verkopen.' 
De boot is een 3,5 ton wegen-
de Krammer van de Eista-
werf. Een boot met een lengte 
van 7 meter, een breedte van 
2,80 meter en met een diep-
gang van 0,80 meter. 
Hi j gebruikt de boot, die is 
geleverd als motorzeiler, zui-
ver als motorboot. De mast is 
er dan ook afgehaald. 
Er stond een kleine 2 cilinder 
diesel in van het Duitse merk 
Faryman, die 20(!) jaar 
dienst had gedaan. 

* Zuurweger en flessen 
gedistilleerd water. 

De nieuwe motor is een 3 kw 
Nexus, geleverd door Scan-
ship Holland in Weesp, een 
bedrijf dat is gespecialiseerd 
in elektrische scheepsvoort-
stuwing en dat onder meer de 
Style elektroboot importeert 
(besproken in de Motorboot 
van juni 1989). 
Deze motor, klein (40 x 35 
centimeter) en licht (58 kilo), 
kon op de fundatie van de die-
sel worden gezet. Door het 
geringe toerental waarop de 
motor zijn vermogen levert 
(maximaal 900 toeren per 
minuut) is er geen reductie 
nodig. Ook een keerkoppe-
ling is niet nodig. De motor 
zelf draait in twee richtingen: 
zowel voor- als achteruit. En 
in de vrijstand staat de motor 
stil. 
De motor draait een drie-
bladschroef aan met een 
doorsnee van 16 duim en een 
spoed van 10 duim. De boot 
haalt met deze 3 kw motor 
zijn rompsnelheid van rond 
de 11 kilometer per uur. 'De 
meeste boten hebben veel te 

zware motoren', zegt de heer 
R. Grotenhuis, directeur van 
Scanship. 'Wij hebben al heel 
wat dieselmotoren vervangen 
door elektromotoren van een 
derde tot een kwart van het 
vermogen. En daarmee be-
reiken die boten óók hun 
rompsnelheid. Met de veel 
zwaardere verbrandingsmo-
toren komen ze daar maar 
heel weinig bovenuit'. Het 
meest frappante voorbeeld 
vormen de twee rondvaart-
boten voor het nieuwe amu-
sementspark Archeon in Al -
phen aan den Rijn. die 
momenteel in aanbouw zijn 
bij de werf De Bock en Meijer 
in Leimuiden. Het zijn ruim 
19 meter lange boten met zit-
plaatsen voor 84 passagiers. 
Ze worden uitgerust met Ne-
xus elektromotoren van 5 ki-
lowatt. 
Het zijn dan ook allang niet 
meer alleen nog kleine sloep-
jes, die elektrisch worden 
voortgestuwd. Daar is Bol-
dingh met zijn Krammer het 
beste voorbeeld van. Hij 
vaart elke dag met de boot, 
die ligt in de haven van de 
vereniging De Oostvaarders, 
een nieuwe jachthaven aan 
de Wittenburgervaart. 
'Al s ik in de stad moet zijn ga 
ik met de boot', zegt hij , 'ook 
om boodschappen te doen. 
Met een kleine boot vindt je 
overal wel een plekje. En van 

files en verkeersopstoppingen 
heb je geen last'. 
De Krammer is voorzien van 
een voorkuip, kajuit met 4 
slaapplaatsen en kombuis en 
een open zelflozende kuip 
met stuurstand. Het is een 
toerscheepje en Boldingh 
maakt er dan ook regelmatig 
langere tochten mee. Door 
zuinig met de stroom om te 
gaan kan hij lange tochten 
maken zonder bij te hoeven 
laden. De langste tocht die hij 
maakte was een reisje van 
Amsterdam naar Reeuwijk 
en via Gouda terug. Hij voer 
12 uur, hoewel hij een theore-
tische actieradius heeft van 8 
tot negen uur varen. Het was 
mogelijk doordat hij het de 
hele reis kalm aan deed. 
'Het voordeel van een elek-
tromotor is natuurlijk ook dat 
hij meteen is uitgeschakeld 
als de schroef wordt vrij ge-
zet', legt hij uit. Bij wachten 
voor bruggen en sluizen en 
ook tijdens het schutten ge-
bruik je geen elektriciteit. Als 
hij volaan draait ontlaadt hij 
70 ampère, maar hij beperkt 
zich op langere tochten tot 
een ontlading van ongeveer 
30 ampère. De boot loopt dan 
ongeveer 7 kilometer per uur 
en dat is hem snel genoeg. 
'Al s je een poosje elektrisch 
vaart ', zegt hij , 'ga je alles 
vanzelf minder gehaast doen. 
Het jakkeren is eraf Dat 
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komt vermoedelijk door de 
stilte. Bij een verbrandings-
motor hoor je extra lawaai 
van de motor als je snel vaart. 
Maar ik hoor niets of ik nu 
snel of langzaam vaar. De 
snelheidsuggestie die van la-
waai uitgaat, heb je met met 
een elektromotor Als je snel 
vaart zie je alleen op de am-
pèremeter dat jeje accu's snel 
uitput. 
HI J heeft tijdens zijn reizen 
nooit problemen gehad met 
de stroomvoorziening. Vrij -
wel alle jachthavens hebben 
elektriciteitsaansluiting en 
meestal is de capaciteit vol-
doende om zijn batterij van 
(12) 6 volts accu's gedurende 
de nacht helemaal op krach-
ten te kunnen brengen. 'Ik 
heb wel meegemaakt dat ha-
venmeesters dachten dat ik 
buitengewoon veel stroom af-
nam, maar doordat ik een ki-
lowattuur-meter heb aange-
bracht kan ik precies laten 
zien hoeveel stroom ik op-
neem'. 
De praktijk heeft hem geleerd 
dat hij ongeveer 1,5 kilowatt 
per uur gebruikt Het meest 
voorkomende tarief in aan-
merking nemend, 16 cent per 
kilowattuur, vaart hij dan 
voor nog geen kwartje per 
uur. 
'Elektrisch varen is heel 
goedkoop, mede doordat je 
profiteert van de nachtelijke 
elektriciteitstarieven', licht 
hij toe. 
De kosten van de elektrische 
voortstuwingsinstallatie 
(ruim 18.000 gulden exclusief 
btw) liggen een paar duizend 
gulden hoger dan die van een 
vergelijkbare voortstuwing 
met een dieselmotor. Maar je 
bespaart elk jaar een paai 
honderd gulden op brand-
stofkosten en je hebt vrijwel 
geen onderhoudskosten', zo 
licht de heer Grotenhuis toe 
Boldingh is vooral opgetogen 
over de ongecompliceerdheid 
van de installatie. Onder-
houd heeft hij tot nog toe niet 
gehad. Wel controleert hi] 
elke week de helft van de cel-
len van de 12 accu's (6 volt, 
180 ah in serie geschakeld), 
die de kracht leveren voor de 
voortstuwing Een zuurwe-
ger, plus een paar flessen ge-

distilleerd water staan dan 
ook onder handbereik in de 
schone en droge motorruimte 
onder de kuipvloer. 

Al s we op een rustige zomer-
dag met hem meevaren door 
het Amsterdamse havenge-
bied blijk t de boot even goed 
hanteerbaar als een boot met 
een verbrandingsmotor. De 
elektrische overbrenging is 
zeer snel: als je de motorbe-
diening in de vooruit zet ga je 
meteen. Als je steeds het oog 
op de ampèremeter houdt, 
leer je het ook af om steeds 
gas te geven bij manoeuvres' 
de meter slaat daarbij ver-
vaarlijk uit, terwijl het schip 
zonder dergelijk krachtver-
toon ook heel aanvaardbaar 
reageert. En inderdaad 
doordat je niet hoort dat je 
snel vaart, is de behoefte om 
snel te varen minder groot 
Volaan draaiend zie je een 
hekgolf en je hoort het watei 
tegen het schip klotsen, maar 
een snelheidssensatie is ei 
verder niet De enige sensatie 
is dat je de mensen op de wal 
hoort praten. Het is voor mo-
torschippers een ongewone 
ervaring. 

De elektrische installatie aan 
boord van Boldinghs boot be-
staat uit de volgende compo-
nenten: 3 kw Nexus elektro-
motor (ƒ 4.750,-): schroefas-
koppeling met rubber buffer 
(ƒ295, - ); motorframe met 
flexibele steunen (ƒ425, - ); 
elektronisch schakelsysteem 

(ƒ 4.525,-); speciale automa-
tische lader voor tractiebatte-
rijen(ƒ 3.400,-); 126 volts se-
mie tractiebatterijen 
(ƒ4.630,-). Prijzen exclusief 
btw. 
Nadere informatie Scanship 
Holland, Weesp. Telefoon 
02940-17276, fax 13681. 

* De elektrische Krammer in de 
liaven van Amsterdam. 
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JACHTHAVEN 
DE EVENAAR 

Scheendijk 23 
3621 VC Breukelen 
telefoon (03462)-63163 
telefax (03462)-64870 

I^^^ÊaSFVic 

KMV2500 

KMV, va n 
uniek e bijboo t 

van 2.65 m . to t 
lux e v^eekendkruise r 

van 7.50 m . 

Ame q 
Hydraul isch e boegschroefset s 

* hoge kwaliteit, laag geluidsniveau 
* buizen leverbaar in staal, polyester of aluminium 
* 6 pk - 65 kg stuwdruk ƒ 4.590,- excl. btw 
* 15 pk -160 kg stuwdruk ƒ 6.250,- excl..btw 

S y s f e e e m t s e c h n i e k 

De Bolder 28, 9206 AN, Postbus 513, 9200 AM Drachten 
telefoon 05120-26012 - telefax 05120-26108 

BOOTEIGENAAR S 
AANDACHT!! ! 
De echte Engelse elektrische 
KAAPSTAANDERS voor boten 
van 6m tot 12m 
Trekkracht 850 kg 
Twee snelheden - modellen 
beschikbaar 
Verkrijgbaar met bootnaam 
ingestampt 
Draaizin uurwijzerzin of 
tegen-uunwijzerzin 

DE JONGHE BOOTIMPORT 
LEGEBAAN 45 2560 Niilen BELGIË 

Tel. (0932) 3 481 61 29 

VIOTAP 
BOAT SEATS 
Bootstoele n en 

bootkussen s van hog e 
kwaliteit . 
Uit voorraa d leverbaa r in 
vel e modelle n en kleure n 
(teven s naar eigen keuze*) 

ELLAS WATERSPORT 
kalsmeerderdijk 630,1435 BW Rijse 

' ' '29775 20764. fax 102971 

STINGR AYen RENKEN sportboten 
Cabinkruisers • Evinrude motoren 
• RIBA trailers 5! 
• Waterski's « ^ 
Gewoon beter bij: - ^ 

|HH^^ g^ Boten en motoren 

ate Deitsma 
Tel . 058-129229 ^ ^ T ^ ^ Bleeklaa n 169, Leeuwarde n 

Hm** * 

Vmond l 
schee psstoffering 

Ons atelier maakt ook voor Uw schip 
de mooiste kussens voor slechts 

f 20,- arbeidsl /per kussen, incl rits 
en afdek 

Bekleding stof v a M 5,- p mtr, ook 
skai-ieatherlook en zeildoek 

Tevens tapijt, gordijnen, plafondve-
lours, wandbekleding en wandisole-

rend vinyl, polyeter op maat 
Ook mallen wij Uw schip voor de 
juiste maten voor slechts f 150,-

Wijk asn Zeeermeg 55.1972 NN IJmuide 
tel 02550-34437 / Isx 02550-34438 

SCHEEPSSCHROEVEN B V 

REPARATIE S VAN ALL E 
SOORTEN SCHROEVEN 

LEVERING NIEUWE 
SCHROEVEN 

Papendrechtsestraat 2a 
Tel 078-133831 
Fax 078-311795 

DORDRECHT 
HOLLAN D 

Publiciteitsbureau 
'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. 
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Proefvaar t 

Primatis t 50 
Door Dag Pike 

Bruno Abbate is een van de beste Italiaanse werven. In de 
kenmerkende Italiaanse stijl richt het bedrijf zich niet slechts 
op het maken van geavanceerde boten, maar ook op het 
scheppen van luxe en ontspanning. De Primatistlijn van bo-
ten omvat alles van sportboten tot luxe toerkruisers en de 
laatste toevoeging aan de serie is de Primatist 50. Het is de 
grootste boot, die de werf heeft gebouwd en hij is gebaseerd op 
de wedstrijdervaring waar Bruno Abbate beroemd om is. Die 
ervaring is verkregen onder de Gancia naam en het prototype 
is dan ook een speciale uitvoering van de Gancia 50, die werd 
gemaakt voor het hoofd van de Gancia wijnfamilie, Vittorio 
Gancia. De Gancia Primatist 50 blijft  dat imago van grote 
snelheid trouw. Aangedreven door drie Seatek diesels levert 
hij fantastische prestaties. 

Dieselaandrijving en luxe 
sportkruisers gingen niet al-
tij d samen. In de Ganciaboot 
echter tonen de makers wat 
met de huidige technologie 
kan. De Primatist 50 volgt de 
trend in snelle boten van een 
lange, smalle romp, maar de 
drie Seatek diesels staan 

naast elkaar achterin. Dat 
kan doordat zij smal zijn en 
zij vormen zo geplaatst een 
formidabele krachtcentrale. 
De Seatek diesels zijn niet al-
leen smal, zij zijn ook speciaal 
ontworpen om geen rook te 
produceren, noch bij de start, 
noch bij vol toerental. Hier 
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gaat veilige, geavanceerde 
dieselkracht samen met de 
prestaties van een benzine-
motor. De drie Seateks leve-
ren totaal 1800 pk, genoeg om 
de Primatist vlot in plane te 
brengen en een topsnelheid te 
geven van 130 km/u. 
Hi j vaart soepel en comforta-
bel waardoor een knobbelig 
zeetje zich laat ervaren als 
rustig. De uit wedstrijdvaren 
stammende vaar- en stuurei-
genschappen van de 50 ma-
ken hem tot een gehoorzame 
boot bij manoeuvreren in de 
haven en een volbloed bij vol-
gas op open zee. 
Zij n typisch Ital iaanse luxe 
en stijl zijn van dezelfde orde 
als de prestaties van de 50. De 
lange, slanke lijnen vloeien 
over in het ver achterover ge-
bogen windscherm dat de 
stuurkuip beschermt. Twee 
zetels zoals gebruikt in race-
boten steunen het lichaam 
van stuurman en bemanning 
goed. Een bank over de volle 
breedte geeft extra zitplaat-
sen. In de kuip is volop ruim-
te en op het motorluik is een 
groot zonncbed. Desgewenst 
kan de bank worden vervan-

* Het instrumentenpaneel. 

gen door drie gecapitonneer-
de stoelen. De stuurman kijk t 
tegen een indrukwekkend, bij 
de boot passend gekleurd 
dashboard aan. Op het in-
strumentenpaneel is een 
groot aantal meters voor de 
drie motoren goed ingedeeld 
opgesteld zodat er weinig 
kans is op verwarring. In het 
dashboard zijn alle schake-
laars en de aparte hendels 
voor snelheidsregeling en 
keerkoppelingen opgeno-
men. Het bijna verticale 
stuurwiel en de drie gashen-
dels zijn perfect geplaatst 
voor volledige beheersing bij 
grote snelheid. Bij lage snel-
heid richt je de aandacht op 
de keerkoppelingshendels 
waarmee je het meeste ma-
noeuvreren in de haven kunt 
doen. De middelste motor zet 
j e daarbij stil en met de twee 
zijmotoren beheers je de boot 
volledig. 
I n de verblijven is eenvoudi-
ge, onopvallende luxe. Goede 
materialen en glanzende af-
lak wekken een rustgevende, 
geacheveerde sfeer. In de sa-
lon is aan beide zijden over de 

volle lengte een zitbank voor 
gezellig toeven en om extra 
slaapplaatsen te verschaffen. 
Achter deze banken zijn de 
goed uitgeruste kombuis en 
toiletruimte. Die laat, zelfs 
met wc, bidet, wasbak en 
douche, nog voldoende bewe-
gingsvrijheid. In de kombuis 
aan de andere kant in de boot 
is de ruimte optimaal benut. 
Er zijn tweepitskooktoestel, 
koelkast, gootsteen en vol-
doende faciliteiten om com-
fortabel aan boord te kunnen 
leven. 
Voorin de boot is een afge-
scheiden kajuit met groot 
dubbel bed en bergruimten 
er omheen. Tussen de kajuit 
en de salon zijn twee hang-
kasten. Spiegels in dit deel 
van de boot geven een gevoel 
van ruimte en het is er net zo 
luxueus afgewerkt als in de 
salon. 
Door een druk op een dash-
boardknop gaat het zonnc-
bed omhoog en wordt de bron 
van alle genoegen zichtbaar. 
De drie Seateks met hun 
hoogglans afwerking staan 
daar op flinke afstand van el-
kaar, zodat er voldoende 
ruimte is om onderhouds-
werk uit te voeren. Er is nog 
genoeg plaats in de motor-
kamer voor de hulpsyste-
men zoals warmwatervoor-
ziening. 
Het uitgebreide elektrische 
systeem wordt gevoed door 
gelijkstroomgencratoren op 
de motoren. Het wordt ge-
steund door een walstroom-
aansluiting, waarmee in de 
havens alles van stroom 
wordt voorzien. Aparte 
accu's voor het starten van ie-
der van de motoren worden 
geleverd, evenals een reserve-
accu. 
Iedere motor is aan zijn eigen 
Trimax Drive gekoppeld met 
een keerkoppeling/reductie-
kast. De Trimax Drive, een 
aandrijving met oppervlakte-
schroeven, wordt ook door 
Seatek geleverd. Hij heeft, 
evenals de motoren, in wed-
strijden zijn waarde bewe-
zen. De aandrijvingen zijn 
onder het achterschip aange-
bracht. De schroefassen ko-
men naar buiten uit een se-
cundaire spiegel. Zowel de 
aandrijvingen als de twee 
roeren worden, niet zicht-

baar, vanaf de romp ge-
steund. 
Met het openen van de gas-
hendels welt een enorme golf 
van kracht op als de schroe-
ven greep op het water krij -
gen. De van oppervlakte-
schroeven karakteristieke 
pauwestaart vlakt af als de 
boot op snelheid, en vervol-
gens in plane komt. Eenmaal 
op volle snelheid gekomen is 
het enige geluid dat van het 
gekwelde water dat achter de 
spiegel vandaan komt. Goede 
geluidsisolatie beperkt het 
motorgeluid tot een zacht ge-
brom. Bij lage snelheid zitten 
de uitlaten onder water, pre-
cies voor de schroeven, om 
het accelereren te verbeteren. 
Op snelheid komen de uitla-
ten boven water, maar het ge-
luid daaruit wordt ver achter 
gelaten in de opgeworpen 
hekgolven. 
De uitvoering met drie Sea-
tek motoren is het topmodel 
van de serie die dus het maxi-
mum aan kracht en prestaties 
geeft. Een andere versie is 
verkrijgbaar, met twee Sea-
teks, die toch nog 93 km/u 
vaart. Die snelheid kan ook 
worden bereikt in een uitvoe-
ring met twee Mercruisers. 
Bij de bouw van de Primatist 
50 gebruikt Bruno Abbate de 
beste kwaliteit materialen, 
zoals Kevlar, om de mooie lij -
nen van de scherpe V-romp 
te verkrijgen. Gering gewicht 
is samengebracht met luxe en 
twee standaarduitvoeringen 
zijn beschikbaar. De Gancia 
Offshore Team versie, die 
vooral is bestemd voor snel 
varen in een luxueuze sfeer, 
en de B40 waarin het accent 
meer ligt op pure luxe. De 
code B40 komt van Bruno, 
wiens leeftijd 40 jaar is, en 
laat de persoonlijke belang-
stelling zien die Bruno Abba-
te had voor de ontwikkeling 
van het ontwerp. 
Het Primatist 50 concept was 
het resultaat van directe sa-
menwerking van Vittori o 
Gancia en Bruno Abbate. 
Vittori o wilde een boot van 
15 meter, die minstens 90 
km/u kon varen en hij kreeg 
die lengte. Met de drie Sea-
teks kreeg hij echter veel meer 
snelheid en een boot die de 
nieuwe generatie luxe sport-
boten met verve aanvoert. 
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Voortstuwing 

Mercur y Super 7 
hekaandrijvin g 

Door Dag Pike 

Om te voldoen aan de toene-
mende vraag naar krachtige 
hekaandrijvingen voor ge-
bruik in sportboten, heeft 
Mercruiser een nieuwe aan-
drijving ontwikkeld onder de 
naam Severn Drive. De een-
heid is speciaal bedoeld voor 
de groeiende markt van die-
selmotoren. Hij is bestemd 
voor planerende rompen van 
10 tot 18 meter lengte en snel-
heden tussen 80 en 140 km/u. 
De eenheid kan tot 1355 Nm 
moment verwerken, maar 
omdat de belastingen nauw-
keurig moeten kunnen wor-
den beheerst, wil Mercruiser 
van iedere toepassing nagaan 
wat het resultaat is en vraagt 
het opgave van toerental, 
snelheid en schroefmaten. 
I n de Severn Drive is hetzelf-
de twee-assige draaistuk toe-
gepast als in de in wedstrij-
den goed gebleken Six Drive 
die in 1988 kwam. De Severn 
Drive heeft ook dezelfde dub-
bele roestvaststalen hydrau-
lische stuurcilindcrs en de en-
kele til/tri m inrichting. Een 
opmerkelijk verschil tussen 
de twee eenheden is echter de 
enkele verticale aandrijfas in 
de Severn Drive die in de 
plaats komt van de dubbele 
as configuratie in de Six. 
De nieuwe hekaandrijving 
werkt met een oppervlakte-
schroef en om zwaargeladen 
boten in plane te helpen bren-

* De nieuwe Mercruiser. 

gen wordt schroefbeluchting 
toegepast. Dat gebeurt door 
lucht naar beneden in de aan-
drijving te leiden die er weer 
uit komt door de schroefnaaf 
Di t vermindert de belasting 
van de schroef bij grote 
draaisnelheid waardoor het 
motortoerental snel groter 
kan worden. Deze voorzie-
ning is vooral waardevol bij 
opgeladen dieselmotoren 
waarin door het grotere toe-
rental de oplading sneller 
wordt ingeschakeld en daar-
mee het moment wordt ver-
groot. De serie vertragings-
verhoudingen die beschik-
baar is loopt van 1:1 tot 
1,58: 1. Een ruim aanbod 
van schroeven is verkrijgbaar 
in zowel 17 als 18 inch mid-
dellijn, met spoed van 23 tot 
33 duim. Mercruiser heeft 
ook een serie schroeven van 
18 duim diameter met vij f 
bladen ontwikkeld die, toege-
past bij dieselmotoren, erg ef-
fectief zijn gebleken. 
Een van de eerste boten 
waaraan de nieuwe aandri j-
ving werd gemonteerd was 
een 14,3 m lange Fountain 
raceboot waarin zij waren ge-
koppeld aan twee Seatek die-
sels van ieder 600 pk. In die 
zware boot werden er snelhe-
den van meer dan 110 km/u 
bereikt, zodat het dus een ef-
fectieve aandrijving is. Aan-
gezien zowel de motoren als 
de hekaandrijvingen getoond 
hebben wat zij kunnen, 
vormt de combinatie een ef-
fectief en betrouwbaar ge-
heel. 

De Severn Drive is onderdeel 
van Mercruiser's toenemen-
de betrokkenheid bij aandrij-
vingen voor grote snelheid en 
verdere ontwikkelingen ko-
men binnenkort beschikbaar. 
De nieuwe aandrijfeenheid 
zal waarschijnlijk een ruime 
markt vinden in Europa, 
waar dieselvoortstuwing nu 
volledig is geaccepteerd voor 
snelle motorvaart. 

Vetusdiese l 
van IS pk 
Vetus brengt een nieuwe 
scheepsmotor op de markt, 
die is gemaakt op basis van 
een Mitsubishi-motor. De 
nieuwe motor, type-aandui-
ding M 2.06, is een tweecilin-
der met een inhoud van 635 
kubieke centimeter, die een 
vermogen van 15 pk levert bij 
3600 toeren per minuut. De 
motor wordt geleverd met 
Hurth-keerkoppelingen of 
v-aandrijvingen met ver-
schillende reducties. Prijzen 
vanaf 8858 gulden, exclusief 
btw. 

Nermai d van 
400 pk 
Mermaid (ombouwer van 
Fordmotoren) heeft een nieu-
we 400 pk diesel ontwikkeld. 
Het is een motor met een ci-
linderinhoud van 7,8 liter, 
die is uitgevoerd met opla-
ding en laadluchtkoeling. 
Het is een zescilinder motor, 
die zijn vermogen levert bij 
2600 toeren per minuut. De 
motor, die de typenaam 
Magnum heeft gekregen, is er 
ook in een uitvoering zonder 
koeling van de laadlucht. 
Deze levert 325 pk. 
In ons aprilnummer stond 
een foto van de Mermaid 
Magnum bij het nieuwsover-
zicht scheepsmotoren. In het 
verhaal stond abusievelijk 
dat de Mermaid Mistral een 
nieuwe motor zou zijn, maar 
die is al jaren in produktie. 

Mermaid motoren worden 
geïmporteerd door Boot Ser-
vice Friesland, telefoon 
05150-20020. 

Viercilinde r 
Merli n diese l 
Aan de serie Merlin diesel-
motoren is de eerste viercilin-
der toegevoegd. De motor is 
gebaseerd op een Ford auto-
motor en Merlin biedt hem in 
drie uitvoeringen aan. 
De Ford basismotor heeft ci-
linders met een boring van 
112 mm en een slag van 126,7 
mm. Hij werkt met de com-
pressieverhouding 16,5:1 en 
heeft mechanisch geregelde 
directe inspuiting. 
Bij het mariniseren van deze 
motor heeft Merlin zelf een 
interkoeler ontwikkeld voor 
het koelen van de verbran-
dingslucht. In de versie met 
het grootste vermogen is er 
ook nog een Holset turbine 
waarmee hij 300 pk levert. De 
vermogen : gewichtsverhou-
ding is dan per pk 14 kg. De 
andere uitvoeringen van de 
motor leveren 200 en 250 pk. 
Het hele buitencircuit van 
het koelsysteem is gemaakt 
van roestvaststalen pijp. Een 
V-snaar aangedreven Jabsco 
pomp zorgt voor de water-
doorvoer. Warmtewisselaar, 
expansievat en watergekoeld 
uitlaatspruitstuk zijn ook van 
roestvaststaai. De elektrische 
systemen van de motor wer-
ken op 12 volt. 
De nieuwe motoren kunnen 
worden geleverd met Twin 
Disc of ZF keerkoppeling. Zij 
zijn vooral ontwikkeld om te 
voldoen aan de toenemende 
vraag naar krachtige diesel-
motoren. Merlin maakt nu 
een serie dieselmotoren van 
200 tot ruim 1000 pk. Zij zijn 
voornamelijk gebaseerd op 
Ford diesels, maar voor de 
grotere vermogens is uitge-
gaan van Mack vrachtauto-
motoren. 
Voor nadere gegevens: Mer-
li n Engine Corp., 1815 North 
U S l, Ormond Beach, Flori-
da 32174, Verenigde Staten. 
DP. 
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Voortstuwin g 

Hekdiese l 
van 25S pk 

Door Dag Pike 

Marine Drive Systems in de 
VS heeft een nieuwe combi-
natie van motor en hekaan-
drijving, met de naam Star 
Powr, op de markt gebracht. 
De motor is een gemarini-
scerde uitvoering van een In-
ternational Harvester diesel, 
de Stern Powr aandrijfecn-
heid is een produkt van Mari-
ne Drive Systems. De makers 
zeggen dat de combinatie het 
grootste dieselvermogen le-
vert in een geïntegreerde hek-
aandrijving van dit type. 
De motor is een VB met een 
cilinderinhoud van 7,27 liter. 
De machine waarop hij is ge-
baseerd heeft 7,3 liter. De 
kopkleppenmotor heeft een 
gesmede krukas, door induc-
tie geharde klepzittingen, po-
sitieve klepstoters en verwis-
selbare uitlaatklepzittingen. 
De motor heeft oplading en 
laadluchtkoeling en levert 
255 pk bij 3400 toeren per mi-
nuut. Het maximum moment 
is 583 Nm. De motor wordt 
ook zonder de Z-drive aange-
boden voor het aandrijven 
van andere s\ stemen, maar is 
speciaal aangepast aan de 
Stern Powr eenheid. Daarin 
is de reductiekoppeling opge-
nomen in de hekeenheid, het-
geen ruimtewinst geeft in de 
boot. 
Externe telescopen zijn toe-
gepast voor opklappen en 
trimmen van de staart. Die 
kan, tijdens het varen, voor 
trimmen over een hoek van 
15 graden worden bewogen, 
voor opklappen kan hij maxi-
maal 50 graden omhoog. De 
schroef kan in beide richtin-
gen draaien en de grootte van 
het schroefraam kan bij aan-
schafvan de aandrijving wor-
den gekozen voor een schroef 
met een diameter van 43 of 48 
cm. Vertragingsverhoudin-
gen van 1,3 en 1,66 zijn be-
schikbaar. De hydraulische 
keerkoppeling werkt soepel. 
Je stuurt de boot door middel 
van een in de staart inge-
bouwde hydraulische be-

krachtigde hendel. In afwij-
king van wat gebruikelijk is 
gaat de motoruitlaat door de 
spiegel, dus niet door de 

staart van de aandrijving, en 
wordt het koelwater aange-
voerd door aparte gaten in de 
romp. 

Welko m 

Informatie: Marine Drive 
Systems, 519 Raritan Centre, 
Edison, New Jerse\ 08837, 
USA. 

Een gastvrije schippei zo te zien. 
Een vaasje bloemen in het gang-
boord bij de ingang. De eigenaar 
vertelde mij meestal wat bloemen 
neer te zetten. Vindt hij gewoon 

leuk. Ik ook. 
Men zou dat vaker moeten doen. 
Het valt mij steeds weei op dat 
motorschippers houden van bloe-
men. In veel wat langer stil liggen-

de boten met grijze paren zie je een 
paar bosjes staan. Gelijk hebben 
ZIJ. want bloemen houden ook van 
bootjesmensen. 

Bert Houwink 

MOTORBOOT - augustus 1992 49 



Dikk e oli e 
Ik heb een Haringvlietkrui-
ser gekocht. Nu blijk t dat de 
schroefassen in een oliebad 
draaien. Nu moet daar dikke 
olie in, maar niemand weet 
welke olie. U? 
A. Gouzy, Rotterdam. 

Antwoor d 
De olie die we willen toepas-
sen in een schroefaskoker 
moet aan een aantal voor-
waarden voldoen. 
1. Goed emulgeerbaar met 
water. 
Di t wil zeggen dat de olie zich 
mengt met water, waarbij 
een emulsie (een soort gele 
brei) ontstaat. 
Bij een gewone minerale olie 
blijf t het water gescheiden 
van de olie en zal de smering 
van dit mengsel niet optimaal 
zijn. 
2. De olie moet zich goed 
hechten aan de te smeren op-
pervlakten. U kunt zich voor-
stellen dat een smering niet 
zo goed kan zijn als de olie 
zich gemakkelijk van een vlak 
laat vegen. 
3. Bescherming bieden tegen 
roestvorming. 
Al s water in aanraking kan 
komen met blanke asdelen is 
roesten onvermijdelijk, daar-
om deze bescherming. 
Di t zijn de belangrijkste ei-

genschappen al is een geringe 
wrijvin g natuurlijk ook van 
belang alsmede de eigen-
schap dat de olie lang mee 
kan. Een olie die aan deze 
eisen voldoet is ondermeer, 
Shell strombus L320. Uw 
olieleverancier heeft echter 
een lijst waarop de gelijk-
waardige oliesoorten van an-
dere merken voorkomen. 

Snelhei d 
Wat is de maximum snelheid 
van mijn schip op basis van 
de volgende gegevens. Curte-
venne kruiser 950 GSA; leng-
te o.a. 9,50 m; lengte water-
lij n 8,55 m; breedte 3,20 m; 
diepgang 0,95 m; knikspant 
kruiser; motor Volvo Penta 6 
cil. diesel 65 kw/89 pk; max 
toerental 3000; reduktie 
1,91:1; schroef 15"; waterver-
plaatsing 6500 kilo. 
R. Linden, Poortvliet 

Antwoor d 
Op basis van de door u ver-
strekte gegevens het volgen-
de. 
Rompsnelheid 13,1 km/uur; 
max. snelheid afhankelijk 
van scheepsweerstandsfacto-
ren, zoals koelpijpen, doos-
kiel, roer, huid etc. Max. 
snelheid (geschat) 16 a 17 
km/uur. Dit alles echter niet 
met een schroef 15", maar 
met een (zo goed mogelijk) 
berekende afmeting van 18,5" 
X 11,5", 3 blads. 

Platbode m 
Ik bezit een waterverplaat-
send schip, type platbodem 
met 15 ton waterverplaat-
sing. Hij is op de waterlijn 10 
X 3,25 X 0,50 (lengte/breed-
te/diepte). 
Ik ben van plan een DAF-575 
te plaatsen. Deze motor moet 
voldoende zijn om de romp-
snelheid te halen. 7 pk per ton 
is 105 pk. Graag zou ik van u 
weten: de vertraging van de 
koppeling die nodig is, de dik-
te van de stalen schroefas, een 
drie blads- of vierblads-
schroef, de verwachte romp-
snelheid. Ik kan een schroef 
van 60 cm doorsnede plaat-
sen. 
Het is een automotor 120 pk 

Max. toerental is 2200 t.p. 
min. Hij komt in een be-
staand schip waar een hele 
motorinstallatie in staat. 
De maten van schroefaskoker 
tot stuwlager zijn 20 cm. De 
as is gekoppeld door middel 
van een homokineet. Afstand 
tussen stuwlager en keerkop-
peling is 40 cm. De as is nu 40 
cm. 
M. Lips, Zevenberschenhoek 

Antwoord 
Uitgaande van de volgende 
gegevens; een max. motor-
toerental in het schip van 
2200 o/m en van een continu 
toerental van 1650 o/m Max. 
diameter te plaatsen schroef, 
dit i.v.m. afmeting schroef-
raam, is 60 cm. 
Uw vragen nalopend: 
De vertraging in de keerkop-
peling heb ik genomen 1:2. 
Dikte schroefas (roestvrij 
staal) 40 mm. (uitgaande van 
een max. toerental schroefas 
van 1100 en 100 PK). De 
schroef zou moeten zijn 23" X 
17", 3 blads. De draairichting 
rechts of links is afhankelijk 
van de keuze keerkoppeling. 
In verband met de geringe af-
stand tussen keerkoppeling 
en stuwlager zijn geen bijzon-
dere opmerkingen over het 
kritische toerental. 
De rompsnelheid van 14,1 
km/u zal naar verwachting 
gehaald worden bij 1650 o/m 
van de motor. 
Het schroefrendement zal 
circa 52% zijn en het beno-
digde vermogen ongeveer 50 
pk (dit bij rompsnelheid). 

Vervangin g 
Mercedes 
Graag wil ik u hierbij een 
aantal vragen voorleggen in 
verband met de plaatsing van 
een nieuwe motor in mijn 
schip. Het betreft een motor-
kruiser, lengte 9,90 meter, 
breedte 3,00 meter, L.w.l. 
8,80 meter. Diepgang 0,85 
meter, gewicht ongeveer 7 
ton. 
Momenteel uitgerust met een 
Mercedes OM 636 42 pk. 
Velvet k.k. 2,91:1. Schroef 
20L 13,5 (i.e. doorsnede 47 
cm, spoed ongeveer 7 cm). 
Max. toerental 2800 tpm. 

Het schip haalt max. onge-
veer een snelheid van 13-14 
km bij volgas, normaal kruis-
toerental 1850, snelheid dan 
ongeveer 9-10 km. 
Gezien de leeftijd van motor 
en k.k. (30 jaar), waarin de 
machine overigens altijd 
voortreffelijk heeft dienst ge-
daan, wil ik overgaan tot het 
plaatsen van een nieuwe in-
stallatie. 
I k beschik over een Peugeot 
405 dieselmotor (een auto-
motor, die in Frankrijk ook in 
gemariniseerde uitvoering le-
verbaar is). Deze motor 
wordt gemariniseerd, vermo-
gen 65 pk. bij 4600 tpm. Ik 
wi l deze motor terugbrengen 
tot max. 3500 tpm, waarbij 
hij ruim 50 pk. levert. 
Mij n vragen: 
De motor wordt uitgerust 
met een droge uitlaat. Wat is 
de reden dat in een schip dit 
toch altijd een gekoelde uit-
laat moet zijn? Hitte? 
I s er bezwaar om direct ach-
ter deze uitlaat buitenwater 
te injecteren om het geluid tot 
een lager niveau te brengen. 
Di t wil ik doen om een zeer 
kostbare warmtewisselaar 
niet nodig te hebben. 
De huidige installatie wordt 
gekoeld door kielkoeling, in-
houd 60 liter. Is dit voldoen-
de voor de nieuwe motor? 
Wat adviseert u: de oliekoeler 
vóór of achter de thermostaat 
(dus aan de koel of aan de 
warme kant plaatsen)? 
I s bij dit vermogen wel een 
oliekoeler noodzakelijk? 
Wat zullen de gevolgen zijn 
ten aanzien van het varen 
met het schip a) wanneer ik 
de huidige keerkoppeling 
achter de Peugeot plaats, en 
b) een nieuwe Hur th keer-
koppeling plaats met reduc-
tie 2:1. 
A. Verheijen, Wellerlooi. 

Antwoor d 
De reden van een waterge-
koelde uitlaat, is beperking 
warmteafstraling en geluids-
demping. 
Er is geen bezwaar om water 
in de uitlaat te injecteren er 
moet wel voor gewaakt wor-
den dat via hevelwerking wa-
ter in de motor terecht kan 
komen. 
Het injectiepunt moet daar-
om minstens 15 cm boven de 
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waterlijn liggen. Kan hier 
niet aan worden voldaan dan 
moet een beluchting worden 
toegepast. 
I n hoeverre uw huidige kiel-
koeling voldoende is voor de 
nieuwe motor is niet te zeg-
gen. Als vuistregel wordt wel 
genomen 15 cm 1,5" pijp per 
pk en met smeeroliekoeler 
komt daar nog 50% bij . 
De smeeroliekoeler kan men 
het beste plaatsen aan de 
koude kant. 
Al s de meerolietemperatuur 
niet hoger kmt dan 80 gr. C 
hoeft men geen smeeroliekoe-
ler toe te passen. 
Een reductie van 1:2 is naar 
mijn idee niet beter. 
Red. keerkoppeling 2.9, 
schroef 22" X 14"3 blads, ren-
dement 50%. Red. keerkop-
peling 2, schroef 18" X 11" 3 
blads, rendement 47%. De 
keuze van de schroef is onder-
meer afhankelijk van de 
ruimte in het schroefraam. 
Het zou door te kleine afme-
tingen wel eens een 4 blads 
kunnen worden. Mocht u de 
keus bepaald hebben, stuur 
dan nog eens alle relevante 
gegevens op om de juiste 
schroef te laten berekenen. 

Hydraulisch e 
boegschroe f 
Ik ben sedert enige tijd in het 
bezit van een motorboot van 
ca. 11 meter lengte en een ge-
wicht van ca. 15 ton. 
In de boot staat een 6 cilinder 
Peugeot dieselmotor van 92 
pk. Daarnaast beschik ik over 
een 12 Volt energiesysteem 
en een start- en verlichtings-
accu van 230 Ah elk. 
Door de vorige eigenaar van 
de boot is een aantal jaren ge-
leden een boegschroef in het 
schip ingebouwd. Deze boeg-
schroef was hydraulisch en 
werd aangedreven via de mo-
tor. 
De Peugeot dieselmotor is in 
1990 gereviseerd. Toen zijn 
de slangen en de hydrauli-
sche pomp naar de boeg-
schroef vervallen. 
Thans bevindt zich in het 
schip dus een boegschroef 
niet niet operationeel is. Mij n 
voornemen is echter om, in-
dien mogelijk en fiancieel 
haalbaar, de boegschroef te 
reactiveren. 

* Curtevenne kruiser, zie 'Snellieid'. 

De schroef wordt aangedre-
ven door een dubbele ketting. 
Het grote tandwiel is verbon-
den met een hydraulische 
motor van het type Danfoss 
O M P 50/151-0028/6. 
Kunt u mij een mogelijkheid 
aan de hand doen om de 
boegschroef te herstellen? Is 
het mogelijk om een elektri-
sche motor aan te sluiten? 
A. de Leeuw, Rosmalen. 

Antwoor d 
Al s ik u was, zou ik mijn 
uiterste best doen de gede-
monteerde pomp en slangen 
etc. te achterhalen. 
Zo dit niet mocht lukken 
staat u voor de keus: a. nieu-
we hydraulische apparatuur 
te kopen en aan te brengen, b. 
een nieuwe elektrische boeg-
schroef te plaatsen. 
Het door u opgegeven type 
Danfoss hydromotor kan een 
vermogen leveren van 6,5 tot 
9 kw (8,5 tot 12 pk). Oliever-
bruik 60 tot 75 l/m; druk 100 
bar, toerental van de motor 
1200 tot 1550 o/m. 
U ziet, dat is niet kinderach-
tig voor een boegschroef 
Omdat ik niet op de hoogte 
ben wat er voor soort aandrij-
ving voor de pomp bij u aan-
wezig is (b.v. met een koppe-
ling) kan ik niet bepalen wat 
u nodig hebt. 
Ik geef u daarom een adres 
dat u verder kan helpen. De 
kosten zullen ongeveer 
ƒ 3.000,— zijn, tenzij u de ge-
demonteerde spullen achter-
haalt. 
Hydrospex, tel. 074-4221045 
vragen naar hr. Leloux. Na 
dit gesprek kunt u een keuze 
maken wat u moet doen. 

* Boegschroef van De Leeuw. 

Alle malen in mm 

NOTORBOOT-
verzameiban d 
Voor lezers die MOTORBOOT 
bewaren, brengen wij een 
handige verzamelband. 
Het is een witte plastic om-
slag met rode opdruk, die van 
binnen blauw is (de stan-
daard MOTORBOOT-kleuren 
dus), waarin men door mid-
del van bijgeleverde spelden 
een hele jaargang kan opber-
gen. 
Men kan de banden bestellen 
door het overeenkomstige be-
drag over te maken op 
giro 57 65 57 of bankreke-
ning 69 47 15 085 

(België: postrekening 000-
1439291-05) van M O T O R-
B O OT Rotterdam. Op uw 
overschrijving vermelden: 
Verzamelband(en). 

En wel: 
- ƒ 16,- of Bfr. 295 voor één 
verzamelband (dus voor één 
jaargang); 
- ƒ 28 ,- of Bfr. 520 voor twee 
banden (twee jaargangen 
dus); 
- ƒ 44 ,- of Bfr. 825 voor drie 
banden en 
- ƒ 5 5 , - of Bfr. 1000 voor vier 
banden. 
Deze prijzen zijn inclusief 
btw en verzendkosten. 
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Hurth -
problee m 
Ik ben in het bezit van een 
stalen motorkruiser, t \pe 
Crown, lengte 8,85 X 3,18 
meter. De boot is uitgevoerd 
met een Peugeot Vetus die-
selmotor - 52 pk met Hurth-
koppcling HBW 150-2R. 
Mij n probleem is als volgt. 
Reeds tweemaal na 400 vaar-
uren geen vooruit meer. Zijn 
er bij u meerdere gevallen be-
kend betreffende problemen: 
combinatie \ 'etus-motor — 
Hurth-koppeling? 
Mij n suggestie de koppeling 
te vervangen door een zw aar-
dere (meerkosten door mij te 
betalen) werd niet serieus ge-
nomen. Wat nu? Ik ben bang 
dat na 400 vaaruren de kop-
peling het weer begeeft. 
J. G. Holtrop. Alphen aan den 
Rijn. 

Antwoor d 
Om maai met de deur in huis 
te vallen moet ik u zeggen 
over de Vetus/Hurth-combi-
natie tot nu toe geen klachten 
te hebben gehad. 
Ui t mijn documentatie blijk t 
dat deze Hurth keerkoppe-
ling de juiste is voor het mo-
torvermogen. 
De redenen waarom de kop-
peling nu al twee keer na 400 
draaiuren gereviseerd moest 
worden is moeilijk vast te 
stellen. 
Toch blijven er voor mij maar 
twee oorzaken over die ik zou 
willen onderzoeken. 
1. Overbelasting. De schroef 
is te groot; de schroef v raagt 
een te groot koppel. 
Di t kan b.v. optreden, als bij 
de berekening van een te laag 
motortoerental wordt uitge-
gaan om de rompsnelheid te 
bereiken. Het asvermogen is 

* Hurth keerkoppeling. 

namelijk: Pas = 2TI X M X n. 
Om nu een bepaald vermo-
gen over te brengen bij een 
lagere n (toerental) moet M 
(koppel) groter worden. 
2. Zoals de importeur ook 
zegt: te voorzichtig schake-
len. Hier kunt u misschien 
een vergelijk zien met iemand 
die in een auto steeds het kop-
pelingspedaal te langzaam 
laat opkomen. Twee keer een 
foutieve afstelling van de 
schakelkabel lijk t mij wat 
\ eel, toch maar controleren. 
Door het ontbreken van 
schroefgegevens en toerental-
len alsmede scheepsgegevens 
kan ik de schroef niet bereke-
nen om te zien of deze inder-
daad goed is. 

Dubbel -
schroever s 
De heren A. van der Welle uit 
Kolhorn, P. G. Broekman uit 
Vlaardingen en H. Binnen-
dijk uit Driebuis attenderen 
er schriftelijk op dat het bij-
schrift op pagina 40 van het 
meinummer (bij het artikel 
over dubbelschroevers) fout 
is. 
'Al s we kijken naar het bo-
venste blad (werkt altijd, ook 
als de schroef op de grond 
ligt) en dat met beide handen 
aan weerszijden vastpakken 
dan is bij een rechtse schroef 
de rechterhand het verste 
weg en bij een linkse schroef 
de linkerhand', aldus de heer 
Broekman. 
Ook de andere briefschrijvers 
wijzen op dit ezelsbruggetje. 

Temperatuu r 
Voor boten met een te hoge 
motortemperatuur is de vol-
gende tip misschien nuttig. 
De luchtinlaat (schelp) van 
mijn motorruimte is voorzien 
van een 1,5 metei lange flexi-
bele slang ± 10 cm doorsnee 
welke altijd op een willekeu-
rige plaats in de motorruimte 
lag. Deze slang heb ik uitge-
rekt en tot op enige centime-
ters afstand van het carter be-
vestigd van mijn Vetus 4.14. 
Zodoende strijkt de door het 
luchtfilter aangezogen ver-
brandingslucht (koellucht) 
langs het carter en een klein 
gedeelte van het motorblok. 
De zijde van het carter waar 
de koellucht langsstrijkt is 
koeler dan de andere zijde. 
Helaas heb ik geen olictem-
peratuurmeter zodat ik niet 
kan bepalen hoeveel graden 
C de olie in temperatuur doet 
dalen met deze voorziening. 
Maar het is het proberen 
waard. 
F. Heersping, Amsterdam 
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BEDRIJFSLEVEN 

Van der Meijde n Betimmeringen : 
renovati e en binnenvaar t 

Van der Meijden Betimme-
ringen in Hardinxvcld heeft 
een aparte afdeling opgericht 
voor het renoveren van jach-
ten en het betimmeren van 
binnen- en passagierssche-
pen. Daartoe is een bedrijfs-
hal in gebruik genomen aan 
de haven van Hardinxveld 
met een kade voor de deur en 
met een plafondhoogte van 9 
meter, zodat ook grote jach-
ten er naar binnen kunnen. 
Het bedrijf, dat zich de laat-
ste jaren met succes heeft toe-
gelegd op het prefabriceren 
van luxe betimmeringen, 
vooral voor motorboten en 
-jachten, constateert een toe-
nemende belangstelling van 
eigenaren van oudere jachten 
voor een moderne en comfor-
tabele betimmering. 'Er 
vaart een hele vloot van 
prachtige oude schepen rond, 
vletten, kotters en ronde- en 
s-spantjachten van bekende 
werven, die een grondige re-
novatie meer dan waard zijn. 
Wij zien dan ook steeds meer 
mensen die best tevreden zijn 
met hun schip, maar die er 
graag een modern en luxueus 
interieur in willen hebben. 
Vaak is complete nieuwbouw 
van dergelijke schepen onbe-
taalbaar, maar met een 
nieuw interieur zijn ze even 
goed als een nieuw schip. 
Zo'n renovatie is ook een goe-
de investering. De waarde 
van het schip neemt er flink 
door toe.' Zo licht directeur 
Jasper van der Meijden het 
project toe. 'Ik denk dat het 
een hele grote markt is', zegt 
hij , 'de recreatie groeit en de 
watersport is volop in de race. 
Mensen blijven steeds langer 
aan boord, ook in het voor- en 
naseizoen en zelfs 's winters. 
Je ziet dan ook steeds meer 
boten in het water overwinte-
ren. Maar daarvoor heb je 
wel een zeker comfort nodig, 
want de tijd dat we het al 
mooi vonden als we aan 
boord droog zaten, is defini-
tief voorbij.' 
De nieuwe afdeling gaat een 
tamelijk zelfstandig leven lei-
den onder de naam Van der 
Meijden Marit iem (er is 
uiteraard wel samenwerking 

* Jasper van der Meijden. 

met het betimmeringsbe-
drijf ) en gaat zich bijvoor-
beeld ook bezig houden met 
luxe interieurs voor de bin-

nenvaart. 'Schippers zien na-
tuurlijk ook hoe fantastisch 
mooi jachtinterieurs vandaag 
de dag kunnen zijn en ze heb-
ben er vaak best geld voor 
over dergelijke luxe aan 
boord te hebben. Waarom 
zouden mensen die aan 
boord werken en wonen het 
ook met minder stellen dan 
jachtschippers?', vraagt hij. 
Dezelfde tiend ziet hij trou-
wens in de passagiersvaart. 
Ook daar ziet men hoe mooi 
scheepsinterieurs kunnen 
zijn. En de klanten vragen 
erom. Dat zie je op het hele 
gebied van de recreatie: luxe 
accommodatie is in trek. Van 
der Meijden heeft zelfs al di-
verse appartementen inge-
richt. En wel bij mensen die 
het thuis net zo mooi wilden 
hebben als aan boord. Van 
der Meijden, die voor 80 pro-
cent van zijn omzet afhanke-
lij k is van jachtwerven, ziet in 
de nieuwe activiteiten ook 
een mogelijkheid om zijn be-
drij f minder kwetsbaar te 
maken. 'We creëren hiermee 
een eigen markt zonder onze 

klanten te beconcurreren. 
Het bijt niemand', zegt hij . 
Dat de nieuwe activiteiten 
een aparte afdeling vormen is 
een gevolg van de grote druk-
te in de timmerfabriek, die de 
opmerkelijk goede gang van 
zaken in de Nederlandse 
jachtbouw weerspiegelt: de 
orderportefeuille is groter 
dan ooit en het betreft uitslui-
tend boten tussen de 15 en 20 
meter. 'De combinatie van 
Nederlands vakmanschap en 
door Italiaanse ontwerpers 
geïnspireerde vormgeving is 
een internationaal succes', 
zegt Van der Meijden, die 
overigens een lans breekt 
voor de Nederlandse markt, 
die zijns inziens door ver-
schillende jachtbouwers 
wordt onderschat. 'Ongeveer 
de helft van onze orders zijn 
voor schepen van Nederland-
se opdrachtgevers', zegt hij . 
Nadere informatie: Van der 
Meijden betimmeringen, 
Hardinx\eld. Tel. 01846-
12091, fax 18923. 

* Interieur van Van der Meijden 
Betimmeringen. 
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BEDRIJFSLEVEN 

Neptunu s mechaniseer t 
polyeste r jachtbou w 

De scheepswerf Neptunus in 
Aalst heeft de bouw van gro-
tere polyester casco's voor 
zijn motorboten voor een deel 
gemechaniseerd. De bouw-
tij d van de casco's is daar-
door aanzienlijk bekort. An-
dere voordelen van de nieuwe 
werkwijze zijn: een verbete-
ring van de kwaliteit van het 
polyester en van de werkom-
standigheden van het perso-
neel. 
De werf heeft - als eerste in 
Europa - een 7-rols impreg-
nator aangeschaft, die in een 
nieuwe hal is geplaatst. De 
machine hangt aan een 
kraanbaan boven de mal 
waarin de romp wordt ge-
maakt. Het maken van der-
gelijke rompen van een lami-
naat van polyester en 
geweven glasmatten is ar-
beidsintensief en tijdrovend 
handwerk, dat onder meer 
bestaat uit het bespuiten van 
de matten met polyester zo-
dat ze volledig doordrenkt 
zijn. De nieuwe machine im-
pregneert de glaswolmatten 
en laat ze daarna precies op 
de goede plek in het casco 
zakken, waar één man de mat 
stevig vastrolt en een tweede 
man de glasmat op de rand 
van het casco afknipt. In de 

machine zelf zit de man, die 
zorgt voor het impregneren, 
waarbij hij de verhouding 
tussen glasmat en polyester 
regelt. De mat die uit de ma-
chine komt is gelijkmatig 
doordrenkt en volledig ont-
daan van luchtbellen, waar-
door de kans op osmose aan-
zienlijk kleiner is dan met het 
handwerk. Doordat het spui-
ten van de matten vervalt 
ontstaan er ook minder dam-
pen, zodat de werkomgeving 
gezonder is en de uitstoot van 
de luchtafzuiging onder de 
strengste normen blijft . 
De machine werkt met glas-
percentages in het polyester 
die tussen de 55 en 60 procent 
liggen, wat een veel beter re-
sultaat is dan een goede po-
lyesterspuiter bereikt, name-
lij k 40 procent. Doordat het 
hele proces beter wordt be-
heerst kan er ook binnen nau-
were tolerantiegrenzen wor-
den gewerkt (ongeveer 2 
procent). De huiddikte van 
de casco's, die volgens de 
nieuwe methode worden ge-
bouwd (variërend van 15 tot 
22 millimeter vlakken tot 8 
millimeter boorden), is dan 
ook veel gelijkmatiger dan 
met het pure handwerk. 
Spectaculair is evenwel de 

tijdwinst. Op de traditionele 
wijze werkten 2 polyester-
werkers bijvoorbeeld 3,5 we-
ken aan het casco van een 
Neptunus 168 (lengte 18,60 
meter, breedte 5,10 meter) 

Met het nieuwe procédé zijn 
3 man er 1,5 week mee bezig. 
Ofwel 7 tegen 4,5 manweken. 

* De impregnator laat de glas-
mat in het casco zakken, waar hij 
door twee polyesterwerkers wordt 
vastgerold en afgeknipt. 

Door Bert Houwink 

Iets nieuws brengen heet 
goed te zijn voor (het imago 
van) een bedrijf Echt iets 
nieuws brengen is echter 
moeilijk, maar International 
Paint is nu met iets gekomen 
dat, in ieder geval voor ons, 
helemaal nieuw is. 
International heeft al enige 
tij d materialen om osmose 
van polyesterboten te voor-
komen en om het te herstel-
len. Werken daarmee is tech-
nisch moeilijk en stelt hoge 
eisen aan de werkplek. Om 
met betrekking tot de rand-
voorwaarden meer zekerheid 
over de goede procedure te 
hebben, heeft International 
enkele bedrijven die aan de 
eisen voldoen aangewezen als 
z.g. Gelshield Centrum. Die 

Spijkervast e garanti e 
centra geven dr iejaar garan-
tie. Dat zijn voor Internatio-
nal twee nieuwe dingen, 
maai het interessantste 
nieuws is dat zij aan die ga-
rantie een extra zekerheid ge-
ven. Gewone garantie is nut-
tig maar j e hebt er weinig aan 
als je - bijvoorbeeld - j e boot 
in Zeeland hebt laten behan-
delen en twee jaar later in 
Nieuw Zeeland merkt dat er 
toch weer osmoseblaren zijn. 
En nu komt het mooie: dan 
wordt het schip door een 
Gelshieldcentrum daar ter 
plaatse gratis hersteld. 
Van gewone garantie kan ook 
wel eens niets terecht komen 
als het bedrijf dat het werk 

uitvoerde of de fabrikant van 
het materiaal failliet is. Ook 
daar heeft International nu 
een oplossing voor. De garan-
tie wordt namelijk herverze-
kerd bij een bij Lloyd's aan-
gesloten verzekeraar. En 
voor Lloyd's failliet is moet er 
wel heel veel mis zijn gegaan. 
Mooi is dat ook de kosten van 
hellingen onder de garantie 
vallen en dat de garantie bij 
verkoop van de boot binnen 
drie jaar over gaat naar de 
nieuwe eigenaar. 
Tot zover dus volop rozegeur 
en maneschijn. Voor de klant 
lijk t echter op het eerste ge-
zicht een periode van drie 
jaar zeker osmose-vrij varen 

wel kort, want de behande-
ling kost veel geld en dan wil 
j e daar wel langer plezier van 
hebben. International had 
het volgende redelijke ant-
woord op een vraag daar-
over. Als osmose optreedt is 
dat meestal binnen de eerste 
drie jaar gebruik. Blijf t in die 
periode alles goed dan is de 
kans heel klein dat er binnen 
enkele jaren toch weer osmo-
seblaren komen. 
Alleen de tijd kan leren of hun 
vertrouwen in hun eigen pro-
dukt terecht is. Wie met zijn 
garantie zo ver gaat als Inter-
national met zijn Gelshield 
moet er zelf in ieder geval veel 
vertrouwen in hebben. Voor 
de klant is dat een prettige 
gedachte. 
Inlichtingen bij Internatio-
nal Paint, tel. 01890-13133. 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubriek  zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uigegeven door  de Chef der  Hydrografi e en Berichten 

aan de Scheepvaart, uitgegeven door  Rijkswaterstaat (Berichtencentrum voor  de binnenwateren). 

• BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
Opgave van de in de 'Berichten aan Zeevaren-
den' bekendgestelde wijzigingen op de Hydro-
grafische kaarten, uitgegeven door de Chef der 
Hydrografie Editie 1992 
N B Zie voor de laatste en meest belangrijke 
berichten TELETEKST PAGINA 724 

WeekuitgaveNo 26vandeBaZ (dd 20-06-92) 
Krt BaZ Krt BaZ Krt BaZ 

18014 367 1812 4 359 
18011 372 18111 372 18125 363 

18116 358 364 
18013 367 1811.7 361 364 

369 18118 372 

358 Waddenzee. Blauwe Balg. Betoniiing ge-
wijzigd . 
1 De volgende dnjfbakens verplaatsen naar 
a 83° 25,01 N 5' 33 98 E (± 375m WNW), BB 6, 
b SS' 25,38 N-5 36,86 E C± 0,62m ENE), BB 12 
c 53° 26 47 N 5' 36 04 E {± 0,62m ENE), BB 14, 
d 53° 25,48 N 5° 36 32 E (± 675m NE), BB 16, 
e 53° 25,47 N-5° 36,57'E (± 525m ENE), BB 18 
2 Schrappen de volgende dnjfbakens, op 
a + 53° 24,90 N-8° 33 55 E, BB 1, 
b ± 53° 25 22 N 5° 34,95 E, BB 3, 
c ± 53°25,12'N5°34 45E BB 8, 
d ± 53° 25,55 N-5° 36,60 E, BB 20, 
e + 53° 25,50 N-5° 36,33 E, BB 18A 
3 Aanbrengen de volgende wadpalen, op 
a 53° 24,93 N-5° 34,34 E, groen 'BB 1' 
b 53° 25 49 N 5° 36,73 E groen 'BB 3', 
c 53° 24,98 N B° 34,33 E, rood 'BB 8', 
d 53° 25,52 N 5° 36,69 E, rood 3B 20' 
4 Naai 53° 25,04 N 5' 37,32 E (± 375m SE) ver-
plaatsen het gele drijfbaken 
5 Tussen de drijfbakens sub Ic en ld zijn 
steekbakens geplaatst 

359 Waddenzee. Schild. Boswad. Betonning 
verlegd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53° 30,47 N 6° 31,42 E C± 200m SSW), S 7, 
b 53° 32,08 N 6° 32,45 E (+ 350m E), S 15 
c 53' 29 02 N 6° 28,74 E (+ 450m ENE), BW 2 
d 53 29 15 N 6° 28,34 E (+ 300m ENE), BW 3, 
e 53° 28 86 N 6° 29,06 E (± 350m NE), BW 4, 
f 53° 29,57 N 6° 30 60 E (± 200m SSW), BW 12 
g 53°30,03N6°31,29E(± 350niW),BW16 

361 Waddenzee. Robbengat. VUehors. Be-
tonning verlegd. 
Verplaatsen naar 
a 53° ll,84'N-4° 51,80 E (+ 4C0m E), de ton EG 
2 VH 1, 
b 53° 12 10 N-4° 52,00'E C± 300m SSW), het 
dnjfbaken VH IA 

363 Osterems. Spaxboei gevtrijzigd. 
Op ± 53° 36,1 N 6° 54,5'E de rood-groen rode 
sparboei met topteken O 18-Ley 1 vervangen 
door een rode sparboei 'O 18' 

364 Memmert. Ley. Betonning gewijzigd. 
1 Op 53 36,85 N 6° 54,85 E aanbrengen een 
groene spitse ton met kegel 'Ley 1/Memmert 1 
2 Verplaatsen de volgende groene tonnen, 
naar 
a + 53°36,22N-6°5S,97'E(± 760mSE), L3, 
b ± 53° 35,33'N-6° 56,22'E (± 650m S), L 5 

365 Osterems. Memmert. Ton gewijzigd. 
Op ± 53° 38,42 N 6° 59,86 E de groene ton met 
kegel M 1 vervangen door een groene spitse 
ton 'M 3' 

367 Geul van Banjaard. Meetpaal verwij -
derd. Betonning gewijzigd. 
1 Op ± 51° 44,05 N 3° 33,35'E schrappen de 
meetpaal OS 13 
2 Op 51° 44,03 N 3° 33 33 E aanbrengen een 
rode stompe ton met cilmder 'GB 2' 
3 Op ± 51 43,1 N-3° 33,1 E de rode ton GB 2 
vernummeren m 'GB 2A', de cilinder moet wor 
den geschrapt 

372 VSS 'Off Texel'. Markerin g gewijzigd. 
VongBaZ 330(T)/92 vervalt 
2 Schrappen op 
a + 52° 47 2 N-4° 06,6 E, het Uchtschip Texel, 
b + 52° 53 4 N-4° 19,0 E, groene Iichtboei TX 3, 
c + 53' 04,8 N 4° 28 9 E groene lichtboei VL 1, 
d ± 52° 51,2 N 4 01 O E W-card lichtboei TX 
SW 
e + 52° 50,0 N 4° 11,4'E, E card hchtboei TX 
SE 
3 Vemunimeren op 
a ± 52° 58,7 N 4° 22,4 E, TX 5 m 'TX 3', 
b ± 53° 11,0 N 4° 35 4 E, • «, 3 in -VL 1' 
N B Het opnemen en vernummeren van de 
boeien heeft ook consequenties voor de num 
menttg van de objecten m het N hjke deel van 
het VSS Vooralsnog wordt deze nummering 
met aangepast 

Weekuitgave No. 26 van de B.a.Z. (d.d. 
27-06-92) 
Krt BaZ Krt BaZ Krt BaZ 

1801 1 384 
18013 383 
18016 374(T) 18114 377 

1801 1 373 18017 384 18116 375 
374(T) 1812 
383 

375 Waddenzee. Kimstergat. Betonning ver-
legd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 63° 16,53 N 5° 28,00'E (± 225m SE), K 24, 
b 53° 16,86 N-5' 27,56 E (-̂  225m S) K 26 

376 Zeegat van Texel. Schietoefeningen. 
VongBaZ 28/92 
Liggmg schietterrem B ± 52° 52 5 N 4° 42,8 E 
In de periode t/m 31 juh 1992 zullen, op werkda-
gen van 08 00 tot 20 00 uur, van bovengenoemd 
terrem schietoefenmgen worden gehouden 
met luchtdoelgeschut De onveihge afstand is 
tot 14 km 
NB Op maandagmorgen en vrijdagmiddag 
wordt met geschoten 

377 Waddenzee. Oosterom. RiepeL Noord-
oost Meep. Betonning verlegd en gewijzigd. 
Verplaatsen naar 
a 53° 21 32 N-5° 19,56 E C± 225m WSW), de 
groen rood-groene ton O 13-R 2 en tevens ver 
vangen door een overeenkomstig genummer 
de groen rood-groene sparboei, 
b 53° 20,97 N-5° 19,39 E (± 650m WS'W), rood 
drijfbaken R 4, 
c 53° 20,73 N-5° 19,21 E (± 650m WSW), rood 
dnjfbaken E 6, 
d 53° 20,39 N-5° 19,21 E (+ 600m WSW), rood 
groen-rode sparboei NOM lOA R 1 

373 Rijnveld. Lichtboeien opgenomen. 
Vorig BaZ 319/92 
Schrappen de gele lichtboei, op 
a + 52° 15,83 N 3' 51,26 E, AM 6 
b ± 52° 15,89'N 3° 44 25 E, AM 8, 
c + 52° 14,29 N-3° 47,45 E, AM  11 

374(T) W van Noordwijk . Meetapparatuur. 
Lichtboeien. 
Tot medio oktober 1992 zijn ter deklong van 
meetapparatuur de volgende gele hchtboeien 
(Fl(5)y20s) gelegd, op 
a 52° 13 70'N-4 22,00 E, bolvormig 'RWS 1, 
b 52° 21,58 N 4° 01,80 E, spits 'EWS 3', 
c 52° 17,60 N 4° 12,10'E, spits 'ODAS A' 
d 52° 17 40'N-4° 12,70 E, spits ODAS-B', 
e 52° 17,00 N 4° 12 30 E, spits 'ODAS-C', 
f 52° 17,20 N-4° 11 70 E spits 'ODAS D' 
N B De scheepvaart, maar m het bijzonder de 
vissenj, wordt zeer drmgend verzocht deze pos 
ruim te passeren en met door het ODAS-vier 
kant te gaan 

383 Aanloop Westerschelde. Westpit. Wrak 
gelicht. 
VongBaZ 357(P)/92 vervalt 
Op ± 51° 30,19 N 3° 05,25'E is het wrak van het 
Belgische vissersvaartuig 'Breskens 45' gelicht 
De W card lichtboei is opgenomen 

384 NW van Ilmuiden. Wrak . 
Op 52° 33,78 N 4° 25,89 E aanbrengen een on 
diepe van 15m 8dm 'Wk' (08 3204)(Hyd krtn 
een ongevaarlijk wrak) 
N B Het wrak is dat van het Amerikaanse jacht 
'Magellan', gezonken op 5 juni 1992 

Weekuitgave No, 27 van de B.a.Z. (d.d. 
04-07-92) 
Krt BaZ Krt BaZ Krt BaZ 

1810 3 399 1812 3 395 
18017 391(T) 18116 388(T) 18125 390 
1803 3 397(T) 1812 2 388(T) 1812 8 395 
1805 4 397(T) 3945 

388(T) Waddenzee. S van Ameland. Seismo-
graüsch onderzoek. 
In een gebied begrensd door de S kust van 
Ameland en de Fnese kust en de mendianen 
van 5° 37,30 E en 5° 52,7 E zal tot oktober 1992 
door het onderzoekingsvaartuig 'GAT 1' seis 
mografisch onderzoek worden uitgevoerd Bij 
de metmgen die enkele uren duren worden 
kabels gebruikt die worden gemarkeerd door 
schotse blazen Indien de meetkabels zich lan 
ger m het werkgebied bevmden zullen deze 
worden gemarkeerd door hchtboeien O 
In het werkgebied zal contmu een wachtschip 
aanwezig zijn 
Informatie kan worden verkregen via zeever 
keerspost Ameland op VHP kanaal 5 

390 Borkum. Fischerbalje-Homsbalje Be-
tonning gewijzigd. 

De volgende sparboeien verplaatsen, naar 
a 53° 36 13 N 6° 49,22 E (+ lOOm SE), F lOA, 
b 53° 36 50 N 6° 49,12 E (± lOOm NE), F 12, 
c 53° 36,72 N 6° 49,08 E (± 150m N), F 12A, 
d 53° 36,93 N-6' 48,90 E (± 450m ESE), F 14 

391(T) N van Bergen aan Zee. Camperduin. 
Zandsuppletie. Lichtboei. 
Op 52° 42 62 N 4° 37,10 E is ter markenng van 
een pijpleidmg, t b v zandsuppletie, gelegd 
een W card hchtboei gemerkt'B'Last' Fl(9)15s 
N B De scheepvaart, maar in het bijzonder de 
vissenj, wordt drmgend verzocht dit gebied te 
mijden 

394 Waddenzee. Wanti j  Ameland. Zuider-
spruit Ameland. Drijfbaken . Ton. 
Aanbrengen op 
a 53' 25,30 N 5° 55,68 E, een rode stompe ton 
'Wanüj Ameland' 
b 53° 25,10 N-5° 54,20 E een rood stomp dnjf 
baken 'ZSA 18' 

395 Waddenzee. Westgat Schiermonnikoog. 
Betonning verlegd. 
De volgende hchtboeien/tonnen verplaatsen, 
naar 
a 53° 32,25 N 6° 06,11 E (± 550m ENE) WG, 
b 53° 31,85 N-6° 05,49 E (± 700m ENE), WG 1 
c 53° 31,65 N 6° 06,41 E (+ 750m ENE), WG 2, 
d 53° 31,22 N-6° 05,22'E (± 600m ENE), WG 3, 
e 53° 31 06 N-6° 05,97 E (± 700m ENE), WG 4, 
f 53° 30,63 N-6° 04,77 E (± 550m NE), WG 5, 
g 53° 30,44 N 6° 05 Ol'E (± 600m ENE), WG 6, 
h 53° 29,99 N-6= 04,52 E (± 450m NNE) WG 7, 
1 53° 29,84 N-6° 05,25 E (± 550m NE), WG 8, 
j 53° 29,32 N 6° 04,34 E (± 300m NNE), WG 9, 
k 53° 29,19 N-6° 04,94 E (± 300m ENE), WG 10 

397(T) Westerschelde. Hansweert. Haven-
werkzaamheden. 
Tot ± emd november 1992 zullen er diverse 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan beide 

ALGEMEE N 
Bedieiungstijden Sluizen en Bruggen/Verza-
meling Openingstijden Spoorbruggen. 
Verschenen zijn de boelqes Bedieningstijden 
Sluizen en Bruggen en Verzameling Openings-
tijden voor Spoorwegbruggen, Dienstregeling 
1992/1993 
Deze boekjes zijn voor belangstellenden voor 
respectievelijk ƒ 2S,- en ƒ 10,- incl BTW te 
koop 
Bestellingen kunnen schriftelijk danwei per fax 
worden gedaan bij 
Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheep 
vaart 
Onderafdeling Vaarwegkenmerken, Kamer 
14 29 
Antwoordnummer 5595, 3000 VB Rotterdam 
(een postzegel is niet nodig), of per faxnummer 
010 4047895 

FRIESLAN D 
969 Van Haimxmakanaal. Afstandsbedie-
ning Deinum/RitsumazijL 
De brug te Ritsumazijl wordt op afstand be-
diend 
De bediening geschiedt vanuit de brug te Dei 
num Voor het scheepvaartverkeer is de brug 
bereikbaar via manfoonkanaal 18 

1031 S.K.S. Skütjesilen 1992. Stremmingen. 
InverbandmethetSKS Skütjesilen 1992zijn de 
volgende wateren op de daarbij genoemde da 
gen, telkens van 13 30 uur tot het emde van de 
wedstnjd voor de scheepvaart gestremd 
Grouw Het Pikmeer Tijntje, Peanster Ee en 
Wijde Ee op zaterdag 25 juli, 
Hooidammen Wijde Ee (mcl vaargeul) en het 
Grietmansrak op maandag 27 juli 
Earnewald Langesloot, Siegersdiep, Folkerts-
sloot, en Sonsmeer op dinsdag 28 juli, 
Terheme Sneekermeer, ten ZO van de vaar-
geul op woensdag 29 juh, 
Langweer Langweerderwielen de brug over 
de Noorder Oudeweg en de Janesloot worden 
dan met bediend op donderdag 30 juli, 
Woudsend Heegermeer, ten ZO van de vaar 
geul op maandag 03 augustus, 
Elahuizen Fluessen (mcl vaargeul) op dinsdag 
04 augustus, 

Sneek Sneekermeer, ten ZO van de vaargeul op 
vnjdag 07 augustus 1992 

NOORD-HOLLAN D 
1045 Zaan. Stremnungen spoorbrug. 
IV m werkzaamheden dient de scheepvaairt re-
kenmg te houden met de volgende stremmm 
gen 

havendammen te Hansweert waarvan sommige 
tij-gebonden zijn 

Er wordt gebruik gemaakt van diverse soorten 
varende en/of gemeerd liggende werkvaartui-
gen en pontons die alle de semvoermg conform 
het SRW voeren en mtlxiisteren op de voorge-
schreven manfoonkanalen 

In verband met bovengenoemde werkzaamhe-
den zijn de volgende lichtboeien verlegd, naar 
a 51= 26,49 N 4" 00,77 E (± lOOm NE), HW 4, 
a 51' 26,39 N-6' 00,62 E (± 50m S) HW 2 

De doorgaande vaart wordt verzocht voorzich-
tig en zo num als mogelijk te passeren 

Het bestemmmgsverkeer vanuit en naar de ha-
ven van Hansweert dient de aanwijzingen vanuit 
de Verkeerscentrale Hansweert stipt op te vol-
gen 

399 IJsselmeer. Vaarwaters Urk, Wieringer 
Vlaak, Friesland en Lacon. Betonning uitge-
legd. 
VongBaZ 185/92 
In de vaarwaters Urk, Wiennger Vlaak, Fnes 
land en Lacon is de betonrung uitgelegd zoals 
gekarteerd m de hyd krt 1810 3, editie 1992 
N B Deze gegevens zullen tevens worden ver 
werkt m een 'Hernieuwde uitgave van de krt 
1351 die binnenkort verschijnt 

Weekuitgave No. 28 van de B.a.Z. (d.d. 
04-07-92) 
Krt BaZ Krt BaZ Krt BaZ 
1801 406 1805 4 406 

406 Westerschelde. Hansweert. Licht ge-
doofd. 
Op ± 5r 26,43 N 4'̂  00,48'E, op kop W haven-
hoofd, schrappen het hcht (Iso R 4s) 

20 t/m 26 juli tijdens werkuren stremmmg wes-
telijke doorvaartopenmg, scheepvaart via oos 
telijke doorvaartopenmg, Het wisselen van 
doorvaartopenmg zal d m v scheepvaartsemen 
worden aangegeven 
Aanvulling : Van zaterdag 25 juli te 16 45 uur tot 
donderdag 06 augustus te 06 00 uur zullen de 
beweegbare gedeelten geheel gestremd zijn 
Onderdoorvaan van de vaste gedeehen bhjft 
mogehjk 

ZUID-HOLLAN D 
1073 Rijn-Schiekanaal. Stremming Koe-
poortbru g Delft. 
IV m werkzaamheden wordt de Koepoortbrug 
van maandag 27 jub t/m vnjdag 31 juli op hand 
kracht geopend De scheepvaart dient reke 
rung te houden met oponthoud van max 2 uur 
Op woensdag 29 juli wordt de brug mssen 07.00 
uur  en 18.00 uur  niet geopend. Gedurende 
deze penode zullen de provmciale bruggen m 
Delft, de Hoombrug en de Geestbrug te Rijswijk 
van 22 00 uur  tot 06.00 uur  niet worden be-
diend. 
Uitloop van de werkzaamheden is mogehjk op 
zat 01 augustus 1992 De werkzaamheden zul 
len zoveel korter of langer duren als nodig is 
Onderdoorvaart bhjft mogelijk 

1102 Haringvliet . Werkzaamheden Goe-
reese Sluis. Verlenging. 
Vong scheepvaartbericht nr 92/834 d d 18 mei 
1992 
De werkzaamheden aan de Goereese Sluis te 
Stellendam, zoals vermeld m bovengenoemd 
bencht zijn verlengd t/m 14 augusms 1992 
Info bij de sluismeester, per manfoonkanaal 20 
of telefonisch 01879-1000 

GROTE-RIVIERE N 
239 Lek. Visserij  onderzoek Hagestein. 
1V m een vissenjonderzoek is het stuwkanaal 
benedenstrooms Hagestem, bij gesloten stuw, 
afgesloten tot donderdag 06 augustus 1992 te 
18 00 uur De bevestigmgspimten op de oevers 
worden gemarkeerd door rode vlaggen 
Direct benedenstrooms de afsluiting van het 
smwkanaal wordt m de plaats van de gebruike-
bjke bchtboeien groene tonnen een wrakken-
scheepje met de verbodstekens A 1 mt Bijlage 
7 van het RPR'83 verankerd 

ZEELAN D 
1033 Oosterschelde. Stremming Grevelin-
gensluis. 

• BERICHTEN AAN DE SCHEEPVAART 
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Van chnsdag 15 september t/m donderdag 17 
september 1992 worden de binnenvloeddeuren 
van de Grevelmgei\slms te Brumisse gewisseld 
en gerepareerd I v m voornoemde werkzaam 
heden wordt de sluis in beginsel geheel ge 
stremd 
Al naar gelang de vorderingen m de werkzaam 
heden daarbij tevens de waterstand m aanmer 
kmg nemend kan m deze penode wellicht be 
perkt gelegenheid worden gegeven tot 
schutten 

LIMBUR G 
987 Maas, Stremming te Cuijk . 
Op vrijdag 24 juh 1992 wordt t h v km 162 O 
benedenstrooms de losplaats te Cmjk een pon 
tonbrug gelegd 
In verband hiermee is er een stremming van 
06 00 tot 15 00 uur 
Op donderdag 23 juli vmdt er een proefsluitmg 
met de pontonbrug plaats waardoor er een 
stremmmg is van 18 00 tot 20 00 uur 
Gedurende de aanwezigheid van de ponton 
brug wordt de scheepvaart door waarschu 
wingsposten boven en benedenstrooms de 
brug gewaarschuwd 
Het ligplaats nemen en hervatten van de vaart 
dient te geschieden op aanwijzing van de 

dienstdoende ambtenaren welke aanwijzmgen 
süpt dienen te worden opgevolgd 
De stremming is aangegeven door teken A 1 lut 
Bijlage 7 van het BPR 

FRANKRIJ K 

BELGI Ë 
1149 Ringvaart om Gent Schutbeperkingen 
sluizen te Merelbeke 
IV m werkzaamheden wordt er met de sluizen 
te Merelbeke beperkt geschut tot 31 juli 1992 

1150 Kanaal Bossuit Kortrijk . Stremmmg 
I  v m een kano wedstnjd tussen de sluis van 
Moen en sluis nr 6 de Zwevegem is er op 12 
september 1992 een stremmmg gedurende de 
gehele dag 

1087 Haven van Antwerpen Geen bedienmg 
Mexicobrug 
Smds jum 1992 10 30 uur kan de Mexicobrug als 
gevolg van een stormg voor onbepaalde tijd 
met worden bediend 

1130 Santbre/Lobbes Festiviteiten 
Wegens waterspelen te Lobbes tussen km 
16 800 en km 16 890 is de scheepvaart ter plaat 
se gestremd op dinsdag 21 jiüi en zondag 26 juli 
1992 telkens vanaf 15 00 uur 
Tevens is aanleggen ter plaatse verboden Tus 
sen de aktiviteiten kan men passeren 

1021 Canal de la Mame au Rhu Groepsge 
WIJS schutten 
In verband met de gennge waterafvoer moeten 
de kleme vaartuigen m het traject Dombasle en 
Rechicourt groepsgewijs schutten m de sluizen 
op aanwijzmgen van de agents du Service 
Bovendien is de diepgang beperkt tot 1 80 m en 
dient men de snelheid aan te passen 

1065 Canal de L Est (Branche Sud) Wijzigm g 
bedienmg 
In de penode van 05 juli t/m 30 augustus 1992 
worden alléén de sluizen m de Branche Sud op 
zondagen bediend van 08 00 tot 18 00 uur 

1160 Canal de Fumes Beperkmg bedienmg 
brug te Zuydcoote 
I  v m werl^aamheden wordt de brug te Zuyd 
coote m juh en augustus 1992 als volgt bediend 
07 00 uur 09 00 uur 11 00 uur 13 00 uur 15 00 
uur 17 00 uur en 19 00 uur 

DUITSLAN D 
1004 Wesel Dattelnkanal Stremmmg Grote 
sluis Fnednchsfeld. Verlenging 
Vonge scheepvaartbenchten nr 14/87 dd 21 

januan en 52/389 d d 13 maart 1992 
De stremmmg van de Grote sluis Fnednchsfeld 
is door onvoorziene omstandigheden verlengd 
tot dinsdag 11 augustus 1992 te 05 00 uur 
Voor het ovenge blijven genoemde benchten 
normaal van kracht 

1157 Mam-Donau Kanal Stremmmg 
I v m werkzaamheden is er tot 26 september 
1992 een stremirung tussen km 114 70 (Bachhau 
sen) en km 138 60 (Dietfurt) 

1158 Mam Donau Kanal Vaarweggedeelte 
vrijgegeven 
De Altmuhl is van 90 m bovenstrooms van de 
Achse des Wehres Dietfurt tot de uitmondmg m 
het Mam Donau Kanal voor het scheepvaart 
verkeer vrijgegeven 
De sluizen zijn als volgt te bereiken 
Sluis Bachhausen bij km 115 46 per manfoonka 
naai 81 
Sluis Berchmg bij km 122 51 per manfoonka 
naai 82 
Sluis Dietfurt bij km 135 26 per manfoonkanaal 
18 

1154 Mittellandkana l Stremmmg 
I v m het afbreken van brug 221 bij km 1S5 379 
is er een stremming op dinsdag 11 en woensdag 
12 augustus 1992 van 07 00 uur tot vermoedelijk 
18 00 uur tussen km 148 90 en km 156 69 

Stevens 
Jachtbou w 

JACHTBOUWONDERHOUD'REPARATIE'NieUWBOUW 
IN-EN VERKOOP• BEUIDOELING EN MACHINEFABRIEK 

Theo van Delftstraat 9 Raamsdonksveer tel 01621 21338/20652 

Naast onze BAKDEK-kruiser bouwen wij 
nu ook onze COLUMBUS-KOTTER. 
Leverbaar vanaf 10 50 mtr t/m 15 00 mtr 

• Kasko 
• Kompleet 

• Technisch vaarklaar 

UNIEK VOOR NEDERLAND: 

UW SCHIP WEER ALS NIEUW 
Uw schip heeft niet het eeuwige leven, maar dankzij 
AWLGRIP Yachtcoatings kunt u uw schip een face-lift 
geven. Klaver Consultancy heeft zeven Ie Klas spuit-
bedrijven geselecteerd die deze behandeling exclusief 
kunnen uitvoeren. 
Uw schip wordt weer als nieuw (en soms nog mooier). 

Klave r Consultancy : 
Dè experts van Nederland. 
AWLGRIP Yachtcoatings : 
Het beste verfsysteem. 
Deze combinatie staat borg 
voor een uitzonderlijk 
resultaat: Uw schip ziet er 
weer als nieuw uit en is in 
waarde gestegen. 

BIJ onderstaande Ie Klas spuit-
bedrijven kunt u uw schip onder 
supervisie van Klaver Consultancy 
met AWLGRIP laten spuiten 

Amsterda m Jachthavenbednjf 
Jan Dekker, 020 - 6652452 
Arnhe m Jachtwerf Gebr van 
Workum, 085 - 216035 
EIbur g Jachtschildersbedrijf 
H Witvoet, 05250-1959 
Enkhuize n Hakvoort-
Maritiem, 02280-16717 

Aan dit vignet 
herkent u de Erkende 
Ie Klas spuitbedrijven 

Hindeloope n Jachthaven 
Hmdeloopen, 05142-1238 
Huizen Huizer Manna b v, 
02152-51159 
Medembli k Medemblik Yacht 
Service, 02274-1769 

Uw Grote Liefde in een Nieuwe Jas! 

HISWA SENSATIE 

ENSIGN VAN TRIMBLE 
LET OP: 

ƒ 2499, LEVERBAAR '.'•  

inciBT W .;.i 

3 kanaals, 
8 satellieten, 
lOOwaypointe 
beeldscherm, 
eigen tekst-
invoering, 
cog, 
sog, 
mg, 
brg, 
xte, 
eta, 
tiid-datum, 
interne antenne, 
mets kan 
afbreken. 

O.D.E.C. bv 
ind ter de Koog, 
tel 02990-38096 

Purmerend-noord 
Flevostraat 86 

fax 25461 
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SPORTBOOT-CENTIIUM VAN NEDERLAND 
Het middelpunt van snelvarend Nederland is al 
sinds jaar en dag hel Sportboot-Centrum van 

l^ Pijl Watersport in Nieuw-Loosdrecht. ^ 
Vijfentwintig jaar ervaring ^ 

staan borg voor een ongekende 
keuze uit kw/aliteits-sportboten. 
Invade r is zo'n leadermerk dat het 
hart van elke sportbootliefhebber verovert. "" 
30 jaar botenbouw- ervaring, super 

vaarcomfort en een perfecte afwerking. 

• ^m' 
X-i Illll^ j 

^V'^^A^^^'O^Io ^  Nieuw-Loosdrechtsedijk 217-220, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 
^ 0^ \ > ^ V ) ^ V ' Telefoon 0 2 1 5 8 - 2 1 6 3 8 . Telefax 0 2 1 5 8 - 2 6 7 9 3 . 

PRIMEUR VOOR EUROPA 
POWEROUEST BO/mS 

VOOR DE VEELEISENDE SNELLE WATERSPORTER 

HOLLkND SPORT BO/1T CENTRE 
/1MSTERD/1M 

1095 KG Amsterdam ' Zuiderzeewe g 2 * Tel. 020-6947527' Telefax 020-6684549 
Ringwe g Amsterda m Oost/Noord , afsla g S-114/Zeebur g 

TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM 

Caper 156 5 08 m Concep t cuddy cabin 228 7,16 m 

OMTZIGT WATERSPORT 

HOGE RIJNDIJK 83 ZOETERWOUDE 
TEL 071 -411255 FAX 071 -416168 

Haagsche Accumulatoren Fabriek 

A C C U ' S : 200AH ƒ375,- QSAH ƒ 180,-
170 AH ƒ280 , - 70 AH ƒ135 , -
incl btw, 2 jaar garantie, onderhoudsvrij 

070/3903136/3995830 
V. Mussenbroekstraat 53, Den Haag 
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ANNO ^ 1924 

Jachtwer f Gebr . Visc h cv . 

FLIPPER boat s 
MAREX 
RIO 
SHAKESPEAR E 
HARDY 

Verkoop 
MAKMA Motorvlet 

Askeladden 
Pioneer 
Rana 
Zodiac 
Archilles 
U S A boats 

Importeur van 

Finland Sport en motor jachten 
Norway Motorjachten en spitgatters 
Italy Sport vis en motorboten 
England Powerboats 
England Fishing en motorboats 

7 00x260 vanaf ƒ 3 9 8 5 0 -

Jachtbemiddeling 
Jachtverzekenng 
Jachtfinancienng 
Jaar en winterstalling 
Uitgebreide boatshop 
Jachthaven met alle faciliteiten 

Hoofddealer van YAMAHA buitenboordmotoren en generatoren 
Div occasions in motor en zeilboten 
De gehele week geopend ('s-winters na tel afspraak) 

Voor uitgebreide dokumentatie 
Jachtwerf Gebr Visch c v 
Burg Ketelaarstraat 19 
2361 AA WARMOND 
Tel 01711-10300* Fax 10116 

Ankertrawlers ! 

k 
Als kwalitei t 

gewens t is.. . 

HOF SHIPYARD 
Industneweg 2, 9011 WH Irnsum 
Tel 05660-1910, Fax 05660-1918 

S^üUUUód 
® 

PRIJZEN SOLE-DIESEL SCHEEPSMOTOREN: 
Type 
Mini 11 
Mini 17 
Mini 23 
Mini 26 
Mini 34 
Mini 48 
Mini 50 
SM 75 
SM 616 
SM 90 
HS121 
HS150 
HS270 

11 pk 
16 pk 
20 pk 
25 pk 
31 pk 
45 pk 
50 pk 
72 pk 
72 pk 
88 pk 

115pk 
145 pk 
270 pk 

Vermoge n 
8 1 KW 

11 8 KW 
14 7 KW 
18 4 KW 
22 8 KW 
33 1 KW 
36 8 KW 

53 KW 
53 KW 
64 KW 

84 6 KW 
106 7 KW 

199 KW 

2 cylinder 
2 cylinder 
3 cylinder 
3 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
4 cylinder 
6 cylinder 

excl btw 
ƒ 7 990,--

8 350,--
9 650,-
9 750,-

10 950,-
13 350,-
13 950,-
15 890,-
18 950,-
17 820,-
24 495,-
27 950,-
47 850,-

inc l btw 
ƒ 9 468,-

9 894,-
11 435,-
11 553,-
12 975,-
15 819,-
16 530,-
18 829,-
22 455,-
21 116,-
29 026,-
33 120,-
56 702,-

ALLE MOTOREN ZIJN UITGEVOERD MET WARMTEWISSELAAR (INTERKOELING) 

VERSCHUUR DIESEL B.V. 
AMBACHTSWEG 5 2222 AH KATWIJK ZH HOLUND TEL 01718-22808/22809 TELEFAX 01718-32675 
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Jachthaven Meerzicht B.V. 
Rijnsaterwoud e 

Herenwe g 51-57 
tel . 01721-8204 - fax 01721-7820 

biedt te koop aan: 
1, 
2 
a. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9 

10, 
11 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22. 
23 
?4, 
25. 
26 

Super van Craf t 
Zeegaan d dieseljach t 
Bayline r 45 ft . 
Doggersban k 
Super Falco n 45 
Super Favorit e 
Super van Craf t 
Super van Craf t 
Valkvle t 
Super van Craf t 
Kotte r 
Super van Craf t 
Lugan o kruise r 
Fjor d 
Houte n motorjach t 
Gillissen vle t 
Fairline (benzine ) 
Bayliner 
Nomad e kruise r 
Kempal a kruise r 
Stalen motorkruise r 
Super van Craf t 
Polan s Alph a 
Yamah a 
Benetea u 
Inter 630 

18.60 X 4.95 m. 
22.80 X 6.50 m. 
15.00 X 4.00 m 
16.50 X 4.50 m. 
14.10 X 4.25 m. 
13.50 X 3.75 m. 
12.60 X 3.60 m. 
14.00 X 4.00 m. 
11.60 X 3 65 m. 
12.60 X 3.65 m. 
11,75 X 3.78 m. 
11.70 X 3.40 m. 
11 35 X 3.40 m. 
10.37 X 3.70 m. 
14.00 X 4.00 m. 
10.80 X 3.35 m. 

9.70 X 3.20 m. 
8.70 X 2,50 m. 
9 00 X 3 20 m. 

10.00 X 3.10 m. 
10,00 X 3.00 m. 
9.50 X 3.00 m. 
7.75 X 2.75 m. 

21 voe t 
6.50 X 2.45 m. 
6.30 X 2.00 m. 

f 

f 
f 
t 
t 
t 
t 
t 

f 
f 
t 
t 
t 
t 
t 
f 
t 
f 
f 
f 
t 

t 

.400 000,00 
op aanvraa g 

795.000,00 
575.000,00 
495.000,00 
339.000,00 
305.000,00 
295.000,00 
235.000,00 

verkoch t 
195.000,00 
155,000,00 
139.500,00 
125.000,00 
120.000,00 
117.000,00 

97.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72 500,00 
69 500,00 
57,500,00 
45 000,00 

verkoch t 
19.500,00 

verkoch t 

MET SPOED Ie KLAS WERFSCHEPEN GEVRAAGD ! 

JACHTHAVEN MEERZICHT B.V. 
Voor : zomer - en winterstallin g (overdekt ) 

bemiddeling/reparaties/schilderwerk / 
scheepsbenodigdheden/scheepslif t tot 40 ton . 

Boek nu voor de winterstalling. 

Uni-Carda n 
SCATRA-AQUADRIV E 

koppelin g stop t lawaai - en trillingshinde r 

Ongekend vaarplezier voor boten met binnenboordmotoren van 
6-600 pk. Keuze uit 6 oplopende modellen van mini tot maxi. Motor 
kan nu horizontaal en laag worden ingebouwd want de Scatra 
homokinetlsche koppeling kan een buigingshoek van 16° maken. 
U wint daardoor veel ruimte In uw schip. Eenvoudige montage 
van schroefas en motor zonder tijdrovend en moeilijk uitlijnen. 

c^xiaquadrive Scatra-aquadriv e en u 
vaart met 100% plezie r 

Importeur: Uni-Cardan Nederland b.v 
Haarlemmerstraatweg 155-157,1165 MK Halfweg. Tel. 02907 - 2151. 

Bon zonder postzegel zenden aan: uni-Cardan Nederland b.v 
Antwoordnr 204,1160 WB Zwanenburg 
Stuur mij inlichtingen/dokumentatiemateriaal over Scatra 
koppeling. 

si 

naam: 
adres: 
postkode/plaats:. 

EEN GREEP UIT ONS VERKOOPAANBOD. , 

Almkruiser , 11,00 mtr, staal, DAF 120 pk, buitenbest, 
Babiljakruiser , 10,00 mtr, staal, Mercedes 55 pk, buitenbest, 
Bayline r 2755 Sunbridge , 8,30 mtr, polyester, CMC 235 pk, 1989i 
Curtevenne , 9,70 mtr, staal, Peugeot 62 pk, buitenbest, 
De Boer en Mulder , 11,30 mtr,, staal. Ford 120 pk, buitenbest, 
De Ruiterkruiser , 11,75 mtr, staal, Peugeot 106 pk„ buitenbest 
De Vries Lentsc h kruiser , 11,00 mtr, staal, Hannomag 64 pk, buitenbest.. 
Doerak 6.50,6,50 mtr staal, Yanmar 8 pk, 
Doerak 8.50,8,50 mtr, staal, Volvo Penta 50 pk 
Heyblomkruiser , 11,20 mtr, staal. Ford 120 pk , buitenbest 
Jacabo 10.60,10.60 mtr, staal, DAF 120 pk, buitenbest 
Kempalakruiser , 9,20 mtr, staal Peugeot 54 pk, open kuip 
Marco 9.20,9,20 mtr, polyester, 2x Volvo 106 pk, AK 
Carannan , 11,00 mtr, staal, Peugeot 55 pk , AK 
Palmakruiser , 12,40 mtr, staal, DAF 120 pk, buitenbest 
Pedro 34,10,60 mtr, staal, Volvo Penta 85 pk, buitenbest 
Polari s Marathon , 11,90 mtr, staal, DAF 120 pk, buitenbest 
Polari s Marathon , 12,80 mtr, staal, DAF 120 pk, buitenbest 
Polari s Monaco , 10,00 mtr staal Peugeot 62 pk buitenbest 
Sharkkruiser , 9,70 mtr, staal. Peugeot 52 pk open kuip 
Super Favoritekruiser , 10,00 mtr, staal Peugeot 52 pk, buitenbest 
Super van Craft , 8,80 mtr, staal, Vetus 33 pk AK 
Valkkruise r 10.60 OK, 11,00 mtr, staal. DAF 120 pK open kuip en FB 
Van Wezelkruiser , 11 50 mtr, staal. BMC 65 pk, openkuip 
Watermankruiser , 10,80 mtr, staal, Samofa 66 pk. buitenbest. 
Watermankruiser , 10,80 mtr, staal, DAF 120 pk, 

Meer dan 100 schepe n in het hart van Hollan d 

Hfl 168.000, 
Hfl, 
Hfl, 
Hfl 
Hfl 

67,500, 
74 500, 

107 000 
89 500 

Hfl, 119.000 
Hfl 
Hfl 
Hfl 

78 500, 
24 500, 
39.000, 

Hfl 124 500, 
Hfl 105 000, 

59.500, 
84 500, 
82.500, 

Hfl 145 000, 
Hfl 125.000, 
Hfl 99 500, 
Hfl. 118 500, 

Hfl 
Hfl, 
Hfl, 

Hfl 
Hfl 

49,500, 

67,500, 
Hfl 122,500, 
Hfl 
Hfl 
Hfl, 
Hfl 
Hfl 

59,000, 
98,000, 
76,500, 
98,500, 
72.500, 

r_l 
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- Door onze jarenlange ervaring is de pil<meerkruiser 
een ontwerp waarin iedereen zich l<an 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 + dubbele besturing in lengten 
van 10.50 t/m 13.00 m. 

- de aanscha f prij s is vanaf ff  l 4 % l a w O U | " 
voor een complete open kuip uitv. incl. BTW en 
aluminium raamlijsten. 

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

EEN STERK "STAAL"TJ E 
JACHT - EN SCHEEPSBOUW!!! 

Met de "ALMKRUISER 1330 M" verrijkt Jachtbouw 

"De ALM " haar leveringsprogramma. Vanzelfsprekend 

getuigt ook dit type van vakbekwaamheid in solide 

staalbouw. Nationaal en internationaal heeft "De ALM " 

hierin een uitstekende reputatie. 

Reeds velen kunnen daarvan getuigen! 

Vraagt dokumentatie van onze 

ALMKRUISERS / ALMKOTTERS / ALMTRAWLERS 
Leverbaar in elk stadium van afbouw. 

JACHT- EN SCHEEPSBOUW 

"D e A L M " b.v. 
Dijkj e 14a, 4255 GX Nieuwendijk. 

TeL 01834-1759 / 01835-3196 / Fax 01834-3795 

FEDERAL, STERK IN 

Op het gebied van het manoeuvreren met en 
de voortstuwing van schepen bestemd voor de 
kleine bedri j fsvaart, v isseri j en jachtbouw, bent u 
bij Federal aan het goede adres 
Betrouwbaarheid en kwali teit van de produkten, 
gekoppeld aan geldbesparende oplossingen, zi jn 
bij ons uitgangspunten voor al le opdrachten Als u 
zich daarvan persoonl i jk wil t overtu igen, neem 
dan kontakt op met Federal voor 

• Federal bronzen 
scheepsschroeven 

• Michigan Wheel 
buitenboord en Z-drive 
schroeven 

• Schroei- en 
schroefasreparatie 

• Wisco klapschroeven 
• Max-Prop 

zelfinstellende 
schroeven 

• Schroefasinstallaties 
• Teleflex hydraulische stuurmachines 

Federal B V 
Veilmgweg 8, Postbus 34 
5300 AA Zaltbommel 
Telefoon 04180-12666 
Telefax 04180-15455 

bo^-/hekschroeven 
voor manoeuvreren 
op de vierkante meter! 
Boven de lijn 
Amsterdam-Amhem 

CUNO 
CUNO 
NEDERLAND B.V. 
Biensma 41 
9001 X2 Grou 
Tel. 05562-1133' 
Fax 1144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Amhem 
+ België 

^NTE C 
ALPATEK B.V. 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel. 03434-53744 
Fax 56394 

Elke watersporter heeft wel eens te 
maken met moeilijke situaties bij het 
manoeuvreren in drukke havens of 
sluizen. Waimeer er een harde 
zijwind staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden. Met een CUPA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
Zonder moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter! Waarom een CUPA 
boeg-/hekschroef? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek Iaat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voor zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 
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JACHTMAKEIAARDIJ 

TTTT 
Ui 

^̂ ?V ^ 
^ MS 

20155 SEALINE285 
9 27 X 3 05 X O 80m B| 1989 Polyester Deep-V 
Werf SealineUd England Motor2x96KWVolvoPenla 
DDp Modem snel varend familie)acht Het 
schip vertteert in nieuwstaat en heelt slechts 
330 vaanjren Uitefst kompleet uitgerust 
Inio HWO-De Brckken Tel 05146-4144 
VraagpnjS OM 149500 

97M VIKSUND31 
9 40 X 3 20 XI 20m B| 1975 Polyester S-spant 
Weit ViksundBatA/s Nor Motor 26KW Volvo-Penta 
Md3b Zeewaardige noorse spitsgatter kompleet 
gere- novecrd voor Hll 50 000 - in 1991 
Getrouwd onder classificatie Norske Ventas 
Into HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 97000 

20235 FJORD 880 AC 
6 8 0 x 3 1 5 x 0 8 0 m B| 1985 Polyester Deep-V 
Wert Wiking Boats - Norway Motor 147KW Volvo Penla 
Zeef robuust zeegaand motonacht met centre-cocpit en 
achterkajuit met oa boegschroef, Radar walstroom, 
venwamiing bijboot+bb motor 
Into HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 110000 

20105 TRESFJORD 28 
8 4 5 x 2 8 5 x 0 9 5 m B| 1978 Polyester rondspant 
Werf KiSkorgenes Motor 35KW Perkins 4 108 
De Tresfjord 28 is een klassiek gelijnd spitsgat 
motor|acht met een njime open kuip en zeer 
geschikt voor binnen als buiten water 
Info HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 79500 

20208 CAMMENGA 
1 8 0 0 x 4 5 0 x 1 4 0 m B | 1977 Staal rondspant 
Werf Cammenga Wormer Motor 2x77KWDal475. 
Prachtig gelijnd njim jacht van gerenomeerde 
werf Generator, a p c v douche, teakdekken, 
Inio HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 275000 

20185 VISKOTTER 
14 04 X 3 60 X 1 20m B| 1953 Staal rondspant 
Werf Paans • In Hoodevaart Motor 88KW Dal 615 
Veitwuwd schip In goede staat Mooi teak inteneur 
Ideaal voor langere reizen door Franknjk of 
voor permanente bewoning 
Inio HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 139500 

49094 TSDYTANIA4 0 
1 2 1 0 x 4 4 7 x 1 t2m B| 1991 Polyester V-vornl 
Weil Tania Yacht Co Ltd Motor 2x154KWCaterpillat 
Wrtteromp Mooi afgewerkt met hout Komplete navigatie-
urtrusting Goed ondertiouden Uitstekend jacht 
Into HWO De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnjs DM370000 

20136 PORTIA 950 AK 
9 5 0 x 3 2 0 x 1 1 0 m B | 1970Slaalknikspant 
Werf Porsius Amsteniam Motor 37KW Volvo Penta 
Diesel Goed gebouwd jacht van gerenommeerde 
wert Vakkundige teak binnenbet teakdek 
Diveise extra's aanw Het geheel is in goede 
staat 
Into HWO-De Brekken Tel 051464144 
Vraaaonis DFL 89500 

9739 NIENKE CRUISER 1100 
110Ox345x085m Bj 1991 Aluminium Deep-V 
Werf Jachtbouw De Boer Motor 59KW Perkins Pnma 
Diesel Vraag onze uitgebreide documentatie en 
kopieèn van de vele gunstige testen van de 
bekende watersportbladen 
Inio HWO-De Brekken Tel 05146-4144 
Vraagpnis DFL 198000 

• •, '__'W«it<Mi i 

mmf 

52061 OCEAN 37 
1130x370x115m Bj 1971 Polyester Deep V 
Werf Aqua Fiber Ltd Motor 2x 103KW Perkins Ht 
6354 Kompleet uitgemst zeegaand jacht Motor heeft 
slechts 750 uren Yanmar Generator DeccaAP 
Autohelm 2000 Shipmate Wetjasto Heater Ete 
Into HWO-Woudsend Tel 05141-2060 
Vraagpnis DFL 175000 

52180 CURTEVENNE A.K. 
85Ox295x09Om Bj 1976 Staal knikspant 
Motor Mitsubishi Keung onderhouden fijne 
werfgebouwde motorknjtser.met een nieuwe 
Mitubishi dieselmotor en voorzien van alle 
comfort 
Into HWO-Woudsend Tel 05141-2060 
Vraagpnis DFL 57500 

20258 LEMSTERLAN D KOHER 
14 00 X 4 00 X1 35m Bj 1980 Staal multiknikspani 
Wed Bot-Kalwijk Motor 2x 83KW Thornycroft 
Robuust motorjacht met zeer ruim inteneur 
Ass electnsch kompas manfoon dieptemeter, log, 
windmeter, venwamiing wal-laadstroom omvomier 
Into HWO De Brekken Tel 05146 4144 
VraagpnjS DFL 265000 

52145 WELLER KRUISER 
1000x315x090m Bj 1970 Staal knikspant 
Werf Weller Motor 63KW Bmc D Model Pikmeerkraiser 
I pr st voorjr 92 ondenvtr schip nieuw 
geschilderd 
Into HWO-Woudsend Tel 05141-2060 
Vraagprijs DFL 49500 

GRATIS INFO OVER 500 JACHTEN. 
In ons housemagazine "Logbook" vindt u meer dan 
500 gebruikte jachten van Europese jachtmakelaars. 
Vraag vandaag nog een exemplaar van de laatste 
uitgave Wij sturen u deze graag per post toe. 

Nederian d 
Hoofdkantoor Jachtmakelaardij 
"Het Wakend Oog" BV 
Postbus 30 - 8530 AA Lemmer. 
Tel.: 05146-4994 Fax:05146-4644 

Vestiginge n 
Fnese Hoek - Lemmer Tel.: 05146-4994 Fax-05146-4644 
De Brekken - Lemmer Tel. 05146-4144 Fax. 05146-4295 
Roggebotsluis - Kampen Tel.: 05202-17242 Fax:05202-23661 
Koahte - Woudsend Tel • 05141 -1321 Fax 05141 -1345 
Zeilvaart Enkhuizen Tel-02280-15551 Fax-02280-13737 
Heech by de Mar - Heeg Tel.: 05154-2750 Fax:05154-3502 
Denemarte n 
Europa til Ses Tel-0945-74441044 Fax:0945-74440333 
Fyns Yachtburo Tel.: 0945-62205815 Fax. 0945-62207108 
Shipman A/S Tel.: 0945-86225800 Fax: 0945-86227771 
Franloljl t 
Goossens-Yachtbrokers Tel.. 0933-93771369 Fax:0933-97096556 

10350 VALK HEKTRAWLE R 
1 4 9 6 x 4 8 0 x 1 3 0 m B j 1986 Staal rondspant 
Weit De Valk- Waalwijk Motor 2x87KWDaf615 
Luxueus motorjacht, in uitstekende staat met gesloten 
stuurhuis Geschikt voor vele doeleinden 
Info HWO-Woudsend Tel 05141-2060 
Vraagprijs DFL 395000 

9107 KOnE R 
18 50 X 4 75 X 1 55m Bj 1965 Staal rondspant 
Werf Kok Vinkenveen Motor 2x103KW Volvo Diesel 
Leuk Nederlands gebouwd jacht Teakdek, Radar, 
marifoon. 
Autopilot Goed uitgemst Stabilisatoren Goed 
onderhouden 
Into HWaWoudsend Tel 05141-2060 
Vraagpnjs DFL 525000 

8224 SUPER VAN CRAFT 
12 60 X 3 95 X1 lOm Bj 1962 Staal rondspant 
Werf Klaasen • Voorschoten Motor 2x 70KW Bmc 6 
Cyjinder Goed onderhouden jactit met groot 
achterdek mime salon, gezellige keuken, 
dinette, warm en koud water, douche, davits, 
radaibeugel 
Info HWO-Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagpnjs DFL 165000 
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fJl  BRbJUNER r^f=5f^ivr ^ 
IIMPORT 

DE MEEST KOMPLETE BOOT rSüAAS^ 
TEGENDELAAGSTE PRIJS l^Ar^AN?..! 

HOLLkN D SPORT BO>tT CENTRE 
/1MSTERD/1M 

1095 KG Amsterda m * Zuiderzeewe g 2 * Tel, 020-6947527' Telefax 020-6684549 
Ringwe g Amsterda m Oost/Noord , afslag S-114/Zeebur g 

TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM 

er g\ 

l.o.a.: 15.25m breedte: 4.40m 

Süversea 40, 50 & SO-s Staal of aluminium 

voor documentatie GOORDEN SILVERSEA YACHTIN G 
Postbus 480 - 5140 AL WAALWUK 
«04160-40473 

NIEUW 
ALTENA 52 EXCLUSIF 

Lengte o.d. 14.50 m 
Lengte o.a. 15.80 m. Breedte 4.55 m. 

ZEER MODERN GELIJND SCHIP 
Verder bouwen wij nog onze bekende bakdek 

kruisers. 
Onze typen ALTENA LOOK 2000 (SUPER), 
EXPRESS (half-glider) en ALTENA SEDAN. 

Tevens levering van casco's, 
OOK VERKOOP GEBRUIKTE SCHEPEN. 

Alten a Yachtin g BV 
Spoorhave n 2, 4931 BZ Geertruldenberg , Hollan d 

Telefoon : 01621-12714. Fax: 01621-22469 

FISH-HAWK 
WALKAROUND 
De meest komplete visboot 
uit Amenko 
Deze sti|lvolle boot van 
topkwaliteit heeft veel extra's 
o a gekoelde visbakken 

3 r i C W l C ^ m 3 n S Tel 03462-61574 weekends geopend. 

ROMIJN OSSENZIJL 
Winterberging + open- en o\erdekte ligplaatsen in mooi mstig 
natuurgebied Al het onderhoud van l'w schip + e\t het gehele 
schilderwerk Dag en nacht bewaking Tiidens het varen wordt 

l'w auto GRATIS binnen gestald 

Kom ceiis langs, of bel: 05617 566. Dinsdag gesloten 
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NEDERLANDS 
GROOTSTE U.S.A.-BOTEN 

IMPORTEUR INTRODUCEERT-. 

-SEIZOEN 1992 

,100 BOTEN OP 

VOORRAAD 
, 2 6 TOPMODELLEN UIT 

ONZERENKENLIJN 

NU KOPEN = 
MORGEN VAREN 

'RENKEN 2101 EEN GREEP UIT ONZE LIJN. 

B[^i[^p^a)^r^r^l 
• RENKEN230 

6000 m VOL MET SPORT- ZEEVISBOTEN 
WEEKEND & CABIN E CRUISERS 

NAUTICA SPORT NEDERLAND 
Rottenburgseweg 13-15 / Edison 1315 
3241 XD Middelharnis. Tel. 01870-83648-86418 Fax 01870-83274 

NU BIJ AANKOOP VAN 

EEN BOOT 
GRATIS LIGPLAATS 
"PORT NAUTICA 
MARINE" 

Bl^ ï^D^ i iE ^ 

YAMAHA 
Stern Drives 

VOOR OPTIMAA L VAARPLEZIE R 
EN PERFEKTE SERVICE 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

GESPECIALISEERD IN: 
• BMC-TEMPEST DIESEL 

• Captain-Commander-Commodore-Se a lor d 

• Thornycrof t Diese l 
• Liste r Fette r Diese l 
• DAF Diese l • Buk h Diese l 

bv 
BERGSEDIJK 2-10. PB. 3.4940 AA 

R/V\MSDONKSVEER TEL 01621-13650 FAX 22406 

^VbRLD-AVID E 
!̂i[5s.CHT D E L I V E R Y 

Uitsinitend met volledig gediplomeerde bemanning. 

Nieuwstraat 1-3,8011 TL Zwolle. Tel. 038/230099, fax. 038/214493 
Capt. H.J. te Siepe jr. 

JACHTTIMMERBEDRIJ F 

Doipstraat40 
5438 A M Gassd (NB) 

08860-74272 

ALLE SOCWTEN BETIMMERING 
TEAKDEKKENWAUJ E 

UnVCXRINGEN 
NEUWBOUW EN VERBOUW 

jjfiiiiomiyiiiffljiicHTmnit H 
GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN iJSSELMEER 

WINTERBERGING 
* binnen in de loods 
* buiten op de wal 
* buiten in het water 
Tevens verzorge n wij het 
WINTERKLAA R MAKE N van 
uw motor en verder e installati e 
Vraag offert e of 
kom eens langs 

ONDERHOUD 
REPARATIE 

SCHEDERWERK 
MOTOREN 

WATERSPORTWINKEL 
LIGPLAATSEN 

BOTENLIFT TOT 20 TON 
WINTERSERVICE BUITENBOORDMOTOREN 

DEALER; HONDA - BUKH - MARINER 

Parallelwe i 7 bij de spoorbru g en N.S. statio n 
8711CHWORKUM TEL. 05151-1855 

BOUWTEKENINGEN van de BARKA S van 9 tot 12 meter lengte . 

L . M . H U I T E M A I N G . 
JACHTONTWERPEN 

Aak 21 
9606 PX Kropswolde 
Tel 05980-22862 

Skibsplast^  8 K [ L10 

Skibsplas t 600 Diese l 
6 00 X 2.30 m. 
zelflozend 

SkiiSB 23 
7.00 X 2.40 m. 
Noorse Spitsgat 

W A T E R L A N D 

Waterlan d EV85 AK 
8.20 X 3.10 nfi. 
Fanfiilie kruiser 

AHe modellen zijn uitgerust met een Yanmar dieselmotor. 

Voor informatie : Jachthave n de Evenaar , Scheendij k 23,3621 VC Breukelen , telefoo n (03462)-63163, telefa x (03462)-64870 
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SPORTBOTEN 

EEN IDEALE KWALITEI T BOOT VOOR UW BUDGET... 

Voorzien van inboard-motoren van 125 tot 330 pk 

2100 VINDICATOR SPORT 
CUDDY, afm. 6.30 X 2.34 m 

1930 VISION CLOSED DECK 
afm. 5.75x2.16 m 

3000 VINDICATOR SPORT 
CUDDY, afm. 9.17x2.60 m 

2300 VINDICATOR SPORT 
CUDDY, afm. 7.07x2.44 m 

JAN BLONK BOTENHANDEL 
Korteraarseweg 25a, 2461 GG Ter Aar 
Tel. 01722-2753. Autotel. 06-52701190 

THE NAME SAYS IT ALL 

SCHOTELANTENNE, niet veel 
grote r dan een soepbord ! 
* voor een perfect beeld door bijna fieel Europa 

* ontvangst van 18 tv-kanalen waaronder RTL-4, 
Sportnet, CNN, Filmnet enzovoort 

* werkt op 12 volt, gebruikt slechts 1,3 ampère, 
doorsnede 30 cm 

* voorzien van gemakkelijk satellietzoeksysteem 

* niet gevoelig voor schommeling door deining of wind 

* bevestiging in een handomdraai met behulp van een 
zuignap-voet (permanente bevestiging is ook mogelijk) 

Vraag documentatie of een demonstratie bij uw 
Hertzinger-rayondealer. 

DEALER: 

2e Wittenburgerdwarsstraat 144 
1018 LP Amsterdam 
Tel: 020-6261856 
Fax: 020-6205887 

IMPORTEUR: 

^m HiRTZinceii \ N 
SHTiLuer 
amvRncsr 'i' 
Waterlooweg 12 
2832 RX Leusden 

Verkoop uitsluitend via de dealers 

64 MOTORBOOT - augustus 1992 



n 
H T W E R F 

LYSTA D BV 

"COMPLET E JACHTSERYICE " 

• Reparatie, onderhoud van polyester, staal 

• Onderhoud, reparatie, inbouw van motoren. 

• Levering & installeren van nieuwe, en vernieuwen van uw 

bestaande elektrische installatie. 

• Grote verkoophal en haven met een gemiddeld aanbod van 

ca 40 schepen • Zomer en winterstalling 

m Scheepsonderhoud. ^t,^' <? 

• Verzekeringen. • Taxaties. 

• Financieringen. 

• Transporten 

Boot 

Dealer 

' WmUri  ̂ Motoren & 
generatoren 

I Wtj leveren service 

& kwaliteit f 

, Werfwcg 2 (aan de Vaartweg) 8243 LELYSTA D 
. Tel.: 03200 - 6 08 54 • 6 05 02 2 • Fax.: 03200 - 6 02 57. 

PROFICIA T 
Proficia t 
kruise r 
Betere  vaareigenschappen] 
grotere  betrouwbaarheid, 
meer  comfort. 

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

m^^ 

Alle PROFICIAT 
KRUISERS ook als 
casco leverbaar 

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

PROFICIAT 1000 SN 
PROFICIAT 1100 SN 

WICABO 

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

Waar je 
zeker bent 
van een 
soed e 
keuze! 

SUPER VAN CRAFT 1960 
1 o 75 X 3 30 m 1 x BMC 6-cyl scheepsdiesel 

KLAASSEN-VLET197 3 
13 00 x 4 00 m 2 x Daf scheepsdiesel 

KLAASSEN-VLET198 5 
13 00 X 4 00 m l x Volvo Penta scheepsdiesel met electr boegschroef 

SUPER VAN CRAFT 1982 
13 20 X 3 80 m 2 x Daf scheepsdiesel 

SUPER VAN CRAFT 1982 
1380x390m 2 x Daf scheepsdiesel 

SUPER VAN CRAFT 1974 
15 50 x 4 30 m gesl stuurh 2 x Volvo Penta scheepsdiesel 

electr boegschroef 3x 2 vaste slaapplaatsen 

onze rondspant motorjachten 
zijn een begrip op nationale- en 
internationale w/ateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtuigen van ons oprecht vak-
manschap m alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waarin 
meer dan 50-jaren ervaring is 
verwerkt U zult dan begrijpen 

waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 

t ^^ 

Jcidilwer f 
B. KLAASSE N & Z N . B.V. 

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49-51 TEL 071-764548 
KNIPLAAN 12TEL 071-615813 
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MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 to t 320 pk. 
• 100% gereviseerd te vergelijken met nieuw. 
• Geheel kompleet met hydraulische keerkoppeling 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname. 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10-16 pk voo r schepe n tot 20 meter . 
• Vanaf f 2 334,- incl. b.t w. 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname. 
• Folders op aanvraag. 
• U kunt afmeren bij ons bedrijf voor m- en uitbouw van 

motoren c.q. boegschroeven. 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Keersluiswe g 17, 5433 NM Cuyk . 
Tel. : 08850-20008. Fax: 08850-17534. 

haqebo bv 
Jachtbou w 

VOSSELAAN 24 
8551 RA Woudsend 
Telefoon 05141-1711 
Telefax 05141-1487 

Ixbxd 5 2 0 x 2 0 0 x 0 60 

WELLEVLE T 520 
Polyester motorvlet 
afgewerkt met teak en 
iroko, brons beslag en 
kabelaring. Motor; 
diesel of elektrisch. 

WILT U EEN RUBBERBOOT 
ÓF EEN ECHTE WIKING 
Een Wikin g én een Johnso n B.B ^ \ 

• speciale Wlking/Johnson combinatie. 
• Wiking. óók met polyesterbodem. 
• Wiking boten en Johnson B.B. het ~' 

gehele programma bij ons geshowd. ~ 

BOOTSHOW! 
Wiking rubberboten 
toer/vis/sportboten. 
Trailers, b.b. motoren, ace. 

Wiking exclusief importeur voor de Benelux 
Van Zeist Watersport b.v. ^ 
Hoofddealer Johnson b.b. motoren, i 
Voorweg 161. Zoetermeer. f 
Tel. 079-517018 fax 079-521675 ' 

*Jo/,. 

Jo/irifMÏ Ï 

ƒ ) 1 1 1 l / ^ H Betimmeringen van motor-en zeiljachten Onderhoud 
I »tl|l * ^ Schilderwerk Reparaties Winterberging Teakdekken 

WI-JA 
j a c h t b e t i m m e r i ng 

Oedsmawei 10 9001 ZJ Grou 
Telefoon 05662-2454 

MAREX scheepsramen en LS hydraulische besturingen 

r Marine Trade Service Spijl<enisse 

M T C Tel. 01880-32662 - fax, 44338 

Voor alle Vetus-arti kelen, ook diesels, 
boegschroeven, scheepsramen enz. 

naar: ssssi:^," MHWSI^f MNtSL" 

WH DEN OiJOENj * 

Koperweg 7 
2401 LH Alphen aan den Rijn 
Telefoon 01720-22219 

HOOFDDEALEfVINSTALLATEUR 
JACHTHAVEN 

ULZICH T 
HANS V A N KLEEF 

ZIJLEILAND I 2317 GE LEIDEN MERENWI;K - TELEFOON (071) 8 9 . 2 8 . 6 7 

GEEN GEKLIER... 
"VETUS"ANKERUER! 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU S SCHEEPSRAMEN VLUCHTLUIKEN DEKVENTILATOflEN 
BOEGSCHROEVEN VASTE/FLEXIBELE TANKS SCHROEFASSYSTEMEN ANKERLIER'EN ETC 

GROUWSTER VLE T 1 1 00 

Eerste klas vaareigenschapptn. 
Ook te leveren in 9.70 en 10.50 ni. 

^ L V jachtbou w 
^ ^ ^ ^ P tedde van 

Oedsma-wei 4A 9001 ZJ Grouw 
tedde van der werf Telefoon 05662-2410 

Motorkruisers van 8,5 tot 25 m. 
Casco of technisch vaarklaar. 

Tevens rondspattt öt nfBIliknTR, gebouwd naar Uw ontwerp. 

^ ^  Jacht - en Scheepsbou w -

M.J. van Geffen 
Kantoor en werf: Steigerboom 11 5331 KA KetMrkl Tel. 04183-1886 
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U.SA-BOTEN 1̂AP0RTEUR 

INTRODUCEERT; 

.SEIZOEN 1992 

,100 BOTEN OP 

VOORRAAD 

,CROWNUNE»N 

6 KLEUREN 

LEVERBAA R 

. N U KOPEN = 
Î ORGEN VAREN 

SSSEEIIS^ES® CROWNLIN E 
6000 m'  VOL MET SPORT- ZEEVISBOTEN 

WEEKEND & CABINE CRUISERS 

NU BIJ AANKOO P VAN 

EEN BOOT. 

GRATIS LIGPLAAT S 

"POR T NAUTICA MARINE" 

NAUTICA SPORT NEDERLAN D 
Rotlenburgseweg 13-15/E(lison 13-15 
3241 XD Middelharnis. 
Tel. D1870-83648-86418. Fax 01870-83274 

P,K,F,-Marine Scheepsmotoren 

FORD-D.A.F. - Yanmar. 
Keerkoppelingen: Velvet, PRM. 
Ombouwsets, Yazaki instrumenten, 

'Johnson waterpompen. 
Reparatie en onderhoud. ub^ 

P. K . F- -- [nn]̂ [PÖ[n](̂  
Industrieweg 30, 1775 PV Middenmeer, Tel 02270-2332 

EDELMULTIPLE X 
VOOR DE JACHTBOUW 

&.'?/-
TEAK 

ESSEN 
MAHONIE 

VAN STIJN TRIPLEX BV 
TRIPLEXFABRIE K 

Wilhelminakad e 25 
2741 JV Waddinxvee n 
Tel. 01828-11680 

PiM KLOP 

U weet wel, de vai<man! 

Officieel Wellcraft dealer voor 
Nederland 
Rivierdijk 114 Hardinxveld-Giessendam 
Tel 01846 12227 

Jach twer f , 3 t ÜUÖC ïSlick " 

* Zomer- winterberging 
* Schilder-timmenwerk 
* Reparaties en onderhoud 
* Teakdek 
* Mobiele kraan 15T 
* International Dealer 

Molenemd 65-66 -1241 NK Kortenhoef - tel. 035-60443 
kom eens langs 

SLOEPEN SPECIALIST 

FISHING 16FT 
In meerdere kleuren leverbaar. 

MAHONIE-HOUTEN SLOEP 
in verschillende uitvoeringen (5 en 6 mtr) 

Deze sloepe n zijn uitgevoerd met een 'YANMAR ' DIESELMOTOR. 

NIEUW: DUFFY ELECTRIC SLOEP. 
16-18-21-ft. 

miiieuvriendelijk en luxe uitgevoerd 

Kom ze bewonderen bij a F l C W l C g i T i a n S 
Scheendi|k 6, Breukelen 
tel. 03462-61574 
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TRACE 

automatische lader en 

omvormer in één? 

Mastervolt heeft de 

sterkste kombinaties 

één kompakt volautomat isch 
boordsyteem voor snelladen en 

220 Volt voor komputer, föhn, 
magnetron etc. laadt automa-
tisch en levert bij afkoppeling 
direkt 220 V uit de akku. lever-
baar voor 12 of 24 VDC van 600 
(1800) t o t 2500 (6000) Wat t . 
prijzen v.a. ƒ1.890,- ink! btw 

ASTERVOL 
by Intervol t 

E N E R G I E O P M A A T 

M E R C E D E S 
D A F 
M I T S U B I S H I 

WE RUILEN ALLES IN!! 

TEVENS INBOUW 

* NIEUWE, GEREVISEERDE 
EN GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

* OMBOUWSETS OM AUTODIESELS 
TE MARINISEREN 

* ALLE ONDERDELEN 
* SCHROEVEN EN ASSEN 
* KEERKOPPELINGEN 
* WARMTEWISSELAARS ETC. 

Kraan  met  een hefvermogen  van 15 ton  aan het water 

DRINKWAAR D M O T O R E N C V . 
Postbus 265 - 3360 AG Sliedrecht - Parallelweg 20 - 3364 AL Sliedrecht 
Tel. 01840-12332 Fax 01840-10977 

• stralen 
• Plamuren 
• Schilderwerk 
• Spuitwerk 

1000 m2 ingericht om 
een subliem stuk vakwerk 
af te leveren. 

H.BOK 
Industrieweg 93, 

Waalwijk. 
Tel. 04160-31277. 

W.R. VISSCHER 
SCHEEPSBOUW EN REPARATIE 

De Moerasorchidee 21 - 8064 HN Zwartsluis - Tel 05208-67847 
Bouwer van: 
Motorvletten - Ketterjachten 
In aanbouw te zien: Bruinvisch Kotter 1700 

BOEGSCHROEVEN 
BOEG- en HEKSCHROEVEN v.a. 4 PK 
BOEGJETS v.a. 6 PK 
K O P S C H R O E V E N 360° draaibaar v.a. 6 PK 

^^BEROEPSVAAR T 

Leverbaar met 12-24-380 Voit-hydro of dieselmotor 
icdilirru:-^ Machinefabriek B.V. Boegschroefspecialist 

Parallelweg 12, 2921 LE Krimpen a/d IJssel 
Tel. 01807-14644. Fax. 01807-18450 

6.SGHEP&ZN.B.V. 
WIJ ZIJN ..̂  

GESPECIALISEERD "  > . 
OP HET GEBIED VAN: 

• STAALSTRALEN 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

Onze ervaring vanuit de beroepsvaart staat borg voor een 
jarenlange bescherming van uw kostbare bezit. 

G. SCHEP & ZN. B.V. 
Kortenoor d 45a, 2911 BD Nieuwerker k a/d IJsse l 

Tel. 01803-12461. Fax 01803-19412 
HIJSCAPACITEIT (EIGEN KRAAN): 35 TON. 

Jachtschilderswerk 
* Alle boven- en onderwatersystemen * Staal, hout, polyester 
* Onderhoud, nieuwbouw * Plamuunwerk, biezen etc. 
* Ex- en Interieur * Tegen nette prijzen. 
* Osmose en Antifouling behandelingen 

Smokers, 't Zand 22,4254 XP SLEEUWIJK, Tel: 01833-4016 

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. 

'LETCHER 
De ideale sportboot, snel, wend-
baar, makkeli|k te besturen en snel 
planerend Modellen vonof 14 ft 
voor buitenboorduitvoering tot 
21 ft 

CHECKMATE 
Een van de Amerrkaanse bekroonde 
topmerken, zeer goede kwaliteit 
en uitstekende vaareigenschappen 

9^w\f^ «wri#%^mnm'^v%f» Sdieendijk 6, Breukelen 
a l l f S W l f S g m a l l S Tel. 03462-61574 weekends geopend. 
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SkibspÊast 
NIEUW BIJ DE 

'EVENAAR" 

Lengte 4.50 m 
Breedte 1 92 m 
Max vermogen 60 pk 

Lengte 4.90 m. 
Breedte 2 05 m 
Max vermogen 80 pk 

Lengte 4 90 m 
Breedte 2.05 m 
Max. vermogen 80 pk 

Lengte 5.60 m 
Breedte 2 20 m. 
Max vermogen 115 pk 
Ook m mboarduitvoerin g mogelij k 

JACHTHAVEN 
DE EVENAA R 

Scheendijk 23 
3621VC Breukelen 
telefoon (03462)-63163 
telefax (03462)-64870 

POOL 
Hydraulisch e Besturinge n 
voo r beroeps - en 
pieziervaart . 

De veiiige , voiledi g 
onafhankelijl< e stuurhuip , 
die nooi t weigert . 

Nederlands fabrikaat, met betrouwbare after sales 
service. Keuze uit diverse types. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. 

Voor informati e en deskundi g advies : 
Leba Metaalbewerking Enkhuizen 
Telefoon 02280-17726 Fax 15205 

Spectrum . Oerdegelii k en moo i verviardigd e 
boten vi n aluminiu m (3.60 - 6.00 m.| 
Nu ool< met inboard ! 

ALLE MODELLEN 
TOER/VIS/SPORTBOTEN 

TRAILERS, B.B. MOTOREN, 
- ACC. 

15T1 
Hoofddeale r van Mercui ) B.B. IVIotoren . 
Van Zeis t Waterspor t I.V. Voorwe g 161. 
Zoetermeer . Tel. 079-5170t8 lax 079-521675 

Nieuw 'SAILOR ' 
bootcomfoo r voo r bote n met beperkt e ruimt e 

wandmontage-klapbaa r 43 x 22 x 7 5 cm , thermisc h beveiligd , 
roestvri j staa l met achterwan d als spatscher m 

hilbran t 
IMPORT-EXPORT 

Wilhelminalaa n 48. 6051 BK Maasbrach t 
Postbu s 7024. 6050 AA Maasbrach t 
Telefoo n 04746-1413-2942 
Vraag vrijblijven d onze folde r 

SCHEEPSmSTALLATIES AMSTERDAM 

NIEUW SATELLIETSCHOTELS vanaf 30 cm en 12 v 
tevens inbouw alle SCHEEPSELECTRONICA, 
boegschroeven, omvormers enz 

TEL 020-6261856 FAX 6205887 

ALTEN A 
WOOD-LINE 

Voor teakdekken , complet e interieur s en prefab  meubel s 
Tevens reparere n of renovere n wi j Uw jach t 
Ook schildere n van jachte n 
Spoortiave n 2, 4931 BZ Geertruidenber g 
Telefoo n 01621-12714 Telefax 01621-22469 

sillinger 
*  De opblaasboot met de 

langste adem' 
*  Al onze boten zijn gemaakt 

van hoogwaardig Hypalon 
*  De garantie op het doek is 

10 jaar 

IMPORTEUR 
Hoeberechts Boating B.V. 
Postbus 480, 2270 CL Voorburg 
Tel 070 ^875204 
Fax 070 ^877 "ióO 

FRIESLAND 
Tech. bedrij f De Schiffart 
Kerkstraat 30 9001 AB Grouw 
Tel 05662-1388 
Fax 0'i662-3961 

UTRLCHT 
Jachtwerf v/h Gebr. Serry 
Oud Loosdrechtsedijk 249 A D 
1231 LXLoosdrecht 
Tel 02158-23404 
Fax 02158-26080 

NOORD HOLLAND 
Oranjemarin e B.V. 
Nieuwendammerkade 28 
1022 AB Amsterdam-Noord 
Tel 020 6341202 
Fax 020 6328316 

ZUID HOLLAND 
Roomburgh 
Water-Surfsport 
Roomburgerweg 22 2314 XN Leiden 
Tel 071 411906 
Fax 071 411906 

Hebor  Watersport 
Kompasstraat 42 
2901 AM Capelle a/d IJssel 
Tel 010 4420010 
Fax 010 4583988 

MOTORBOOT - augustu s 1992 



JACHTBETIMMERING 

if 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casc o afbou w 
van Interieurs . 

Teakdekke n enz. 
Verbouwinge n en/of 

gedeeltelijk e 
vernieuwinge n In alle 

gewenst e uitvoeringen . 

VAIKKRUISW 

JACHTEN MET VEEL COMFORT 
EN 

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

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

Telefoon 04168-3311 

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 

KOOLMEES 
MARINE-SCHEEPSDIESELMOTORE N 

Kijk en vergelijk onze FORD-RANGE 
in diverse uitvoeringen leverbaar o a de 
X L D - 4 18 - 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 (101 Kw), 6 cil, 2726TM •  
160 pk (118 Kw), 6 cil, 2728TIM - 200 pk (149 Kw) 

Div. keerkopp. en reducties: P R M - Paragon - Velvet - Hurth - Bowman 
Zeise generatorsets - Johnson pompen schroefassen en schroeven 
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, EH DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN! 

ANWB ERKENDE MOTORBOOTVAARSCHOLE N 
geven praktische en theoretische vaarlessen 

Kre k oer'' t Wette r 
Vaarschoo l "Grietje " 
Vaarschoo l N.Z.S. 
Vaarschoo l ' t Anke r 

Friesland 
Amsterdam N H 
Kogerplassen Z H 
Geertruidenberg N Br 

tel 05153 540 
tel 020-6259105 
tel 02524 4487 
tel 01621 - 14890 

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 

^ -

O X 2.20 m. msmiXi 
jDolyester sloep ' vaiifÉlaar vanaf ƒ 

M: 2 cyl. Vetus-diesel 10,5 pk 
Ook 3 cyl. Vetus-diesel 20 pk 
of met elektro-motor 

jmim^F MNiev' ^^M SPECIALIST, 
Koperweg 7-2401 LH Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-22219 
Direkt gelegen aan de Heimanswetering. 

SCHERPEL JACHTWERF B.V. 
Unieke jachthaven in natuurgebied 
Ligplaatsen beschikbaar 

• IN AANBOUW mahonie moton/let 7 50x2 50 m 
REGELMATIG OCCASIONS moton/letten 

ioosdrechtsedijk 95a-1231 LR Loosdrecht Tel. 02158-21298 
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BOEGSCHROEFSPECIALIST 
• '̂̂ '• *'̂ '̂'̂̂  BREON ^ > i ^ ^ > ^ > i ^ > ^ ^ 

• ElL'ktnsLli hydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks platbodems e d 
• Van 4 l/m 200 pki 

OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
Havenhoofd 7a, 2989 AE Ridderkerk (H I Arrbachi) 
Tel 01868-12957 01804-22385 078-156012 Fax 01858-20731 

H.ANQMAN TOU)f/^ 
maakt alle soorten touw 

ook kabelaring met r.v.s. binnendraad 

Westkadijk 8 - Nijkerk (CId) - Tel. 03494-61986 - Fax 61577 

K 
Toeleveringsbedrijf voor de 

Jaclit- en Scheepsbetimmeringen 
Nijverheidsstraat 26, 

3371 XE Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 01846-18737 
Fax. 01846-11153 

SATELLITE BOOTTRAILERS 
voor: - speedboten; - zeilboten; 

• ^^ 
visbaten; • tourboten; - rubberboten 

' geheel gegalvaniseerd, * geheel 
demontabel; * geheel instelbaar; 
* verlichtingsbak uitschuifbaar en 
afneembaar, 

exclusief importeur: 

VA N ZELS T WATERSPOR T B.V. 
Voonweg 161 - 2716 NJ Zoetermeer - Telefoon 079-517018 - Fax 079-521675 

toflWer  op het mkt flQbER Ö40 
met A.K. of open kuip 

I I V I P O R T E U R V O O R D E E . E . G . 
Berlinerstrasse 60/61 

1560 Potsdam 
Tel. 09-49-3733484023 

Oudvaart 1-3, Postbus 126, 8600 AC Sneek, tel. 05150-25000, fax 20505 

TEAK EN MAHONIE 
VERDER UIT VOORRAAD: 
SFEERVOLLE LAMPEN - FRAAIE 
NAUTISCHE GESCHENKARTIKELEN -
ORIGINELE SCHEEPSANTIOUITEITEN, ENZ. 

SCHEEPS- & TERRASMEUBELEN -
OPBERGREKJES - HANDRELING -
PROFIELEN - PLANKEN - MULTIPLEX -
BL0KR005TERS OP MAAT 

BESTEL 1992 "FULLCOLOUR" CATALOGUS 
a f 5,- incl. porto vla postgiro 294173 

22 

1992 

ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilweq 28 8243 PK Lelystad Holland 

te lefoon 03200-60602 Fax 61354 

W.H. DEN O U D E N i (g, g 

^Bran^Hoofddealer/Installateur : 

Boatequipment : 
a. Scheepsdiesels,  boegschroeven, 

hydr.  besturingen,  scheepsramen 

MOLENKRUISER KlAA S MULDER JACHTBOUW 
Voor verkoop en deskundige inbouw 
Gerrit  Bolkade  9,1507 BR Zaandam 
Telefoon  075-174535. 
(Open verbinding met Noordzeekanaal) 

PLEZIERVAARTUIGENFINANCIERING ? 
Nieuw en gebruikt. Looptijd 1 - 20 jaar 

ENKELE VOORBEELDEN (01-01-1992) 
Bedrag 60 mnd 72 mnd. 96 nnnd. 
' ƒ 147,-

266,-
379,-
473,-

120 mnd 180 mnd 240mnd 
6.000,-

11.000,-
16.000,-
20.000,-
26.000,-
35.000,-
41 000,-
51 000,-
70 000,-
85 000,-

ƒ 101 000,-
ƒ 125.000,-
ƒ 150.000,-
ƒ 175.000,-
ƒ 200.000,-

606,-
810,-
939,-

ƒ1.124,-
ƒ1.543,-
ƒ 1.873,-
ƒ 2.226,-
ƒ 2 755,-
ƒ 3.306,-
ƒ 3.857,-
ƒ 4.408,-

413,-
536,-
717,-
830,-
986,-

ƒ1.354,-
ƒ 1.644,-
ƒ 1.953,-
ƒ2 418,-
ƒ2 901,-
ƒ 3 385,-
ƒ 3.868,-

ƒ 348,-
ƒ 452,-
ƒ 604,-
ƒ 696,-
ƒ 8ia,-
ƒ1.122,-
ƒ 1 363,-
ƒ 1 619,-
ƒ 2 004,-
ƒ 2.405,-
ƒ 2 806,-
ƒ 3.207,-

ƒ 620,-
ƒ 720,-
ƒ 988,-
ƒ 1 199,-
ƒ 1 426,-
ƒ1.764,-
ƒ2.117,-
ƒ 2.470,-
ƒ 2.823,-

ƒ 599,-
ƒ 822.-
ƒ 998,-
ƒ1 186,-
ƒ 1 468,-
ƒ 1 762 -
ƒ 2.055,-
ƒ 2 349,-

547,-
751,-
912,-

ƒ1.084,-
ƒ1.341,-
ƒ1.610,-
ƒ1.878,-
ƒ 2.147,-

r 

' 100% financiering mogelijk 
' geen informatie bij werkgever 
' rente fiscaal aftrekbaar 
' kwijtschelding bij overlijden mogelijk 
• andere looptijden en hogere bedragen mogelijk 
'' voorfinanciering tijdens aanbouw mogelijk 
' doorlopende geldleningen in alle vormen 
' scheepshypotheek met een Vaste en Variabele rente mogelijk 

Informeer ook naar onze zeer concurrerende 
pleziervaartuigenverzekering! No claim tot 40% 

Effectief rentepercentage minimum 12.2% en maximum 19.2% per jaar 
Rentewijzigingen voorbehouden Diverse intermediairs Prospect! aanwezig 
Vraag vrijblijvend telefonische of schriftelijke informatie: 

RASPOORT 
ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSBEDRIJF B.V. 
Wilhelminastraat 56, Postbus 146,2000 AC Haarlem 
Tel. (023) 31 47 55 (na 18.00 uur: 023-380416) 

Stuur mij vrijblijvend een accoord van een tinancienng ter grootte van 
Af te lossen over maanden. Aanschafpnjs boot 
Nieuw/gebruikt (doorhalen wat niet van toepassing is). 
Naam: Telefoon-
Adres: _____^__ ^ Beroep-
Plaats: _ Seb. datum-

. Gehuwd: ja/nee Netto inkomen-
In gesloten envelop sturen naar Raspoort, Antwoordnummer 469, 
2000 VB Haarlem. De postzegel betalen wij voor u. t»lB 
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li), ^tinktvaazi B.V . 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGE N 
Nijverheidsstraa t 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessenda m 
Tel . 01846-14979 Fax. 01846-11153 

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

Westzi jde 390 
Zaandam FA.HAVENHOU T l e i : 075-35 ie 95 

f\ DockEdge steigerstootranden 
Diverse profielen, koppelstukken, bochten en 
losse hoeken. 
Lengtes 2 40 m. Vanaf ƒ 35,- per meter. 

P-Profiel 
Tel. 02949-3226 Fax' 02949-3386 

Eberspacher 

\e'J^** ,214 JC Hilversum Tel 035 21 70 55 

.«»*?, 
' ^ " ^ 

EDDY 

J»l« 

TECHNIEK 

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

• Spanningsdeler s 
24-12 Volt 

• Dc-Dc omvormer s 
- Combi-omvormeracculader s 

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

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 

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

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

nAFDEGROOTMOTOREN (1^ 
* ^ ' ^ * SL IEDRECH T ^<Z_? 
' WIJ leveren DAF 475, 575,615,825,1160 ook met turtw oplading. 
* Alle voorkomende Mercedes motoren 
' Alle motoren zijn met revisie rapport en 12 maanden garantie na ingebruikname 

24 uur servic e - Gereviseerd e motore n voo r industrie , bedrijfs - en pieziervaart . 

DE GROOT MOTOREN - INDUSTRIEWEG 25 - 3361 HJ SUEDRECHT - TEL. 01M0-18938 

MONTY v BANK KOTTER 

JXCHTWÈRI F GEBR WILLEMS BV 

^ ^ J ^ ^ ^ Havensiraal 2 Industrieterrein Nagelerweg 8304 AH Emmeloord 

TEL. 05270-99477 Privé 05270-18240-18208 

ROESTVRIJ STAAL 

B.V. WERKVREUGDE 

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

W E R V E N als Z E L F B O U W E R S 

AKKRUMER 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 AKKRUWI. Tel: 05665-1337 

GlC C STOOTRANDEN D 3 l D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor schip en kade. 
In kunststof en aluminium. 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136, 8608 AC Sneek, tel. 05150-200r 

m» 
Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 

• basis vaarkunde 

• kustnavigatie 
• astronavigatie 
• marifonie 

Vraag vrijblijvend om informatie en een proefles 

_~_-=I^-= ' instituut nauticum 
— — .— ^ .  ̂ Postbus 10 
r .=- -=.,-:• =- 1474 ZG OOSTHUIZEN 
• =" ~^=" Telefoon 02991-3000 

VOLG EEN 
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U w JACHT 
MAAK T U NOG 

PROFESSIONELER 
• MET CHtt^jy^^NMS 

H ENORM 
IS IN PE 

een onschuld i 

kenmerke n 

nautisch e uitrusti n 

n een jach t is nauweli jk s mee r 

t©, noemen . Het vertoon t all e 

ionaiisme . Nie t allee n w a t 

ref t spiegele n d e eigenare n 

CAT 
omstandighe ' 

Caterpilla r bui l d 

aan de snelweg ? In 

zich aan de beroepsvaart . Oo k als het 9pi*d e voor -

stuwin g gaat , kieze n zi j steed s vakér»'1i'oo r motor e 

di e daar  hti n spore n rui m verdien d hebbe i 

De keuz e val t da n al go u 

op Caferp i l l ^ . Motore n di e zic h da g in 

do É ui t bewijze n in zv/ar e bedrijfs -

le beroepsvaart , maa r oo k in 

et . Wi e zie t nie t d e gele , stoer e 

rs , onvermoeibaa r bi j he t we r k 

di e arbeidssituatie s is absolut e 

betrouwbaarhei d noodzaak , 

iren wete n da t als gee n ander , 

n en jare n Caterpilla r motore n 

k aan de jachtensector . En da n 

de mega-jachten . Motore n di e 

n doo r hu n bedrijfszekerhei d 

er . Hun economisc h brandstof -

verbruik . En doo r li|i n comfortabel e geluidsniveau . 

Oo k d e werkel i j k were ldwi jd e servic e en de 

permanent e beschikbdarhei d va n onderdele n drage n 

zeke r bi j aan d e popularitei t va n Caterpillar . Ai s u oo 

de professionel e kon t o p wi l t me t u w jacht , praa t 

da n eens me t u w v/erf . lOf neem voo r rttóe r informati e 

Wi j va n Gevek e Mo 

Wi j levere n al j 

va n 80 to t 7300 pk , 

met nam e vo ' 

beroem d zij n gewo i 

Hun enorm e p 

contac t op me t 

3 3 5 6 LE Pop e 

Telefoo n 078 - 4 2 0 4 20 . 

evek e Motoren i Ketelwe g 2 0 , 

recht. ^ ^  g e v e k e 

motoren G 

• *A . t J L * ^ . 

^ 

Mei de voortstuwin g va n Caterpilla r en Gqjirehe 
Motoren^en t u schippe r onde r de scl 



Look ahead with Linssen! 

Zinssen is ruim 40 jaar een begrip in de wereld 
van originele stalen motorjachten. Met talentvol 
vakmanschap drong zij door tot de top van de 

internationale jachtbouw. Gebaseerd op een succes-
volle marktformule: de solide familietraditie met een 
gezonde handelsgeest gemixed met een moderne 
bed rijf svoenng. 

Linssen bouwt luxe stalen motorjachten. Schepen in 
een eigen stijl, met vooruitstrevende ontwerpen, opval-
lende prestaties, onaangetaste kwaliteit en een hoog-
gewaardeerde after sales service. Een Linssen-schip 
heeft daardoor een buitengewoon hoge waardevast-
heid... 
Geen enkel schip dat de werf van Linssen verlaat is 
helemaal gelijk aan een ander. Uw individuele 
voorkeur, uw persoonlijke stijl bepalen mede de defini-
tieve uitvoering. 

Linssen Yachts biedt u een breed programma dat 
varieert van de excellente SE/SX-series met de SE-
modellen -de sportieve waterverplaatsende versie, uit-
gerust met één motor- en de SX-modellen -de 
soepel-snelle twee-motorige halfglijderversie met snel 
heden tot ca. 24 knopen-, het programma voor 
bedrijfsgerichte toepassing tot de traditierijke Linssen 
Sturdy-serie. Met tal van uitvoerings- en indelingsva-
rianten. 

De Linssen-Sturdy manifesteert zicti als een interna-
tionaal gerenommeerd jacht, met duidelijke, subtiele 
klasse. Vaareigenschappen, ruimte, comfort, techniek, 
karakter en afwerkingsniveau zijn argumenten waarop 
het respect van de kenner en de passie van de 
liefhebber zijn gegroeid. 

-^LINSSENVé 
Kokstraat 6 - Postbus 7172, NL-6050 AD Maasbracht 
Tel. 04746-3405* Fax: 04746-5461 - Telex: 36924 lima nl 


