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' De nieuwe Boston Whaler 23' heeft een 

' aktieradius van zo'n 560 zeemijlen (bij 3000 

t t/pm). Lang niet slecht. Een logisch gevolg 

van z'n nieuw ontworpen V-romp en zuinige 

in-board diesel. Comfortabel is een groot 

woord. En toch heel toepassehjk voor 

deze Whaler. Want twee slaapplaatsen, 

stromend water en kookgelegenheid zijn 

zaken die de watersporter op veel andere 

boten moet missen. En omdat gemak de 

mens dient, kunt u gebruik maken van een 

toilet aan boord. Dat zou dan het veiligste 

toilet op zee zijn. Want zoals elke Boston 

Whaler is ook deze onzinkbaar. Waarmee de 

nieuwe Boston Whaler 23' bewijst dat 

z'n prijs dubbel en dwars waard is. 
Importeur : 

E.W. Driessen B.V. 
Oude Haagseweg 47, 1066 BV Amsterdam 
Tel. 020-6151508 

BOSTON — — • ^^ 

I 
^ 

Cg] DRIESSEN BV 
Dealer: 
Watersportbednjf Strmk B V , 
Herenweg 311, 3645 DN Vmkeve 
Tel. 02972-3320 
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WELKOM AAN BOORD 
Genieten  van topkwaliteit 
Op het water laat u de alledaagse 
drukte verachter u Een verade-
ming die u nog sterker ervaart aan 
boord van een echte Pedro Een 
Pedro (stalen) motorjacht biedt 
oerdegelijke topkwaliteit 

Zelf  (er)varen 
Elke Pedro is een lang verhaal 
waard Wij houden het kort, omdat 
u beter zelf kunt ervaren hoeveel 
Pedro te bieden heeft 
Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden, ook als het gaat om 

occasions, inruil of verkoop in 
opdracht Beitu 05985-1763 

Nieuw: Pedro yachtcborter 
Pedro yachtcharter verhuurt 
nieuwe, zeer luxueus uitgevoerde 
Pedro Solano's 33', zodat ook ü 
kunt genieten van topkwaliteit 
De afvaart is direkt vanaf de werf in 
Zuidbroek en u kunt boeken op de 
4 belangrijkste Duitse beurzen of 
rechtstreeks bij Pedro Boat 
Vraag de folder aan 

JA C H T B O U W 

PEDRO 
B O A T 
W A Scholtenweg 92, Postbus 33, 

9636 ZG Zuidbroek, Holland 
tel, 05985 1763*, fax 05985 1338 

t e k o o p 

grot e schiphuize n 
TE W O U D S E N D 

VOOR MEER INFORMATI E 

055.665500 

In Wr-jdsen d hebbe n wi j goed 

geventileerd e splinternieuw e 

schiphuize n voo r schepe n to t 

ca . 20 meter . De invaar-hoogt e 

van de huize n is 4.8 mete r en 

de diepgan g is to t max . 2 meter . 

De onderhoudsarm e huize n zij n 

voorzie n van sectie-(rol)deure n 

en hebbe n wateraansluitin g en 

laag - en krachtstroom . Op het 

afgeslote n haventerrei n heef t 

u een eige n parkeerplaats . 

Koopsom : vana f f 125.000.-
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JACABO  127 
JACABO  1425 
JACABO  1700 ALLURE 
JACABO  2000 CONCORDE 

(13.80x4.10) 
(15.80x4.50) 
(18.70x5.20) 
(21.70x5.40) 

Tevens  leverbaar  onze JACABO  kruisers, 
van 10.25 t/m 14.25 meter. 

Leverbaar  in  diverse  stadia  van aft>ouw 

Jansen  Jachtbouw  Papendrecht  BV 
Rosmolenwe g 5 - 3356 LK Papendrech t 

Tel. 078-151370 - Fax 078-151699 

HUMASS Financierin g 
Pastoo r Menusstraa t 3.1715 VA Spanbroe k 

PLEZIERVAARTUI G FINANCIERING 

kredietbedra g 
75 000-

105 000,-
155000,-

eigen huis 
kredie t 

675,-
945,-

1395,-

240x 
780,-

1093,-
1613,-

maandtermiine n 
IBOx 120x 
858 - 1038,-

1202- 1454,-
1774,- 2146,-

tanefswijziginge n voorbehoude n 

- geen afsluitprovisie . 
- eff . jaarrent e 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* 
Bereikbaa r op werkdage n tot 22 00 u, zaterdag s tot 16 00 u 

T S ^ -
Stauit u nl | «rijbliiven d een offert e 
Ik mi s I te lenen voer de uokoo p «an ni|n schip . 
Ik kan f p. agil . betalen . De unkooppri| s is f 
VkiJmm. tel. nr. _ 
adres gek. dal . 

. netto nk. I . . p.BMd./4 ak. 
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BRIGHTIiSS IN rap ïs «»lif WŜ  1 ÏMffl^^ 
Hoogwaardige techniek In combinatie 
met het uiterst geraffineerde design 
vergde ruim 25 jaar ervaring van 65 
absolute vakmensen 

Het resultaat ' Een glasheldere 
l p van luxueze metalen motorjachten 

De Vanderval k Royal 45, een oer 
degelijk en stabiel verdringerjacht 

Of de wat snellere en zeer ruime 
Vanderval k Comfor t 49 Maar „ d&< 
kroon wordt gespannen door, 
Vanderval k Vitesse , een pui 
halfglijder, die in staal, géheeTTn 
aluminiu m of een combinatie daarvan — 
wordt gebouwd Elke Vandervalk , van 
45 tot 82 f t lang, heeft en eigen 
Identiteit ledere opdrachtgever heeft 
tenslotte z'n persoonlijke wensen 

Ook heeft Vandervalk goede inruil 
faciliteiten en wordt u op gebied van 
gebruikte jachten een exclusieve 
selectie aangeboden 

Yard & Sales Industneweg 43 5145 PD Waalwijk 

PO 60x471 5140 AL Waalwijk The Netherlands 

tel 311014160 37867 

WÊFÉSÊ MÊÊÊÊfmÊÊBÊ^^Wm^m  m ÊÊÊ 

SHIPYARDS 
fax 3110)4160 31281 'ie Putch An of Cre, 'etalyachts 

2nd Sales Office Manna Port Zelande 

Kabbetaarsbank 6 3243 ME Ouddorp The Netherlands 

tel 31(011117 2140 fax 31(011117 2161 
7 dagen per week geopend 

•  

XCLUSIEVE SCHtPHUIZEN 
•  ̂ ^ - ^  ^ ' w - - — ^ 

vöö T jachte n to t ca 19 m^ér 
—TBclusie f carpor t 

; yVr ' 

Terhernsterdijk 4 ^^Q^dekt e 
^  RgpfèatserT . 

Onderhou d 
Reparati e 

8493 LP Terhorne 
Tel..05668-277 
Fax 05668-740 
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SPEED tBI 
Averag e 

SPEED n.6 
SPEED SO.S 

Max . 

Knot s 

Trip I '  JO . }?, 

' ° '90^3.^Mlu . 

.'HOC 

Met de Autohelm Tridata 
kunt u uw leesbril 
rustig thuislaten 

Met de Autohelm Tridata hebt u continu de Vanzelfsprekend is de Tridata ook voorzien van 

beschikking over 3 categoriën informatie: Diepte, Autohelms SeaTalk" technologie. Waardoor de Tridata 
Snelheid en Afgelegde Afstand. En voor deze infonnatie via de unieke één-draads dataverbinding kennis kan 
hebt u geen leesbril nodig. Want de Tridata geeft alle uitwisselen met andere SeaTalk instrumenten en 
gegevens in grote, duidelijk leesbare cijfers weer. Zodat Autohelm stuurautomaten. 
u alles in één oogopslag kunt overzien. Zelfs 's nachts, 
dankzij de heldere ingebouwde verlichting. | ^ 3 5 = i ^ B H B ^  MISÏTF 

Daarnaast kunt u met één druk op de knop het " " 
alarm voor te diep en te ondiep water instellen. De 
Snelheids-toets biedt u een overzicht van de gemiddelde 
en maximum snelheden. En met de Trip-toets krijgt u Wilt u alle informatie over Autohelm scheeps-
achtereenvolgens afgelegde afstand, zee-temperatuur technologie? Stuurt u dan onderstaande bon op voor de 
en count-down/count-up timers voorgeschoteld. katalogus of breng een bezoek aan uw Autohelm dealer. 

Autohelm ^ 
A RayHieo n Company 

Stuur mij uw gratis fu i i -coiour '^^ ISOOMSMA 
katalogus met alle in format ie Adres 
over Autohelm stuurautomaten, Boomsma, Postbus 50128, 
instrumenten en navigat ie- 1305 AC Almere Haven, 
apparatuur voor j ach ten . Postcode Tel 



ONZE OMVORMERS HALEN UIT UW 
ACCU 220 VOLT... 

Makkelij k in uw boot , caravan , tent , campe r of uw 
auto . Overal kun t u boren,^ |HMkoken , 

tv kijken , stofzuige n enz. 
Steek uw lich t aan met 

een omvorme r van 
Willi s Electronics . 

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

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

ALL E PRUZEN ZUN EXCL 
18,5% BTW EN EEN 
BUDRAGE IN DE 
VERZENDKOSTEN ELKE 
LEVERING IS ONDER 
REMBOURS ALS DE 
ZENDING NIET NAAR UW 
ZIN IS STUURT U DEZE 
(BINNEN 10 DAGEN) 
RETOUR EN BOEKEN WU 
PER OMGAANDE HET 
GELD AAN U TERUG 

U KUNT KIEZEN UIT-
b«ate1fi o typ * 
wal 90 dc/ac 
<nl< 1 dc/ac 
wal« S dc/ac 
wal 12 dc/d c 

12na<r220 v 
12naar220 v 
24naar220 v 
24naar12 v 

vermogen : prif a 
150 va 200,= 
300 va 470, = 
7S0va 1.0*6,-

10 amp 40,s: 
(afgebeeld  Is type  wel  91) 

BESTELBON 
HAMH 

A I X ^ 

WOONPLAAT S 

BESTELNUMMER WSL 

HAmTEKENM O 

POSTKOOE 

MB 10 

U kunt iaMonIws h bMMton 0»133.3754> Ook kiBi t u 
da omw taxM (0S133-47D0) o( gnuoon d* bon knuMn 
«1 opotura n aan: WM« Etadronlcs , Kaïkawal SSe, 
84l>raiGOflREDU K 

Willi s Electronic s 
KERKEWAL 59C 84&1 CH OORREDUK 

NIEUV^A 
ALTENA 52 EXCLUSIF 

Lengt e o.d. 14.50 m 
Lengt e o.a. 15.80 m. Breedt e 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 Geertruidenberg , Hollan d 

Telefoon : 01621-12714. Fax: 01621-22469 

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 1e 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 onderstaand e Ie Klas spuit -
bedrijve n kun t u uw schip onder 
supervisi e van Klaver Consultanc y 
met AWLGRIP laten spuiten : 

Amsterda m Jachthavenbedrij f 
Jan Deicker , 020 - 6652452 
Arnhe m Jachtwer f Gebr. van 
Workum , 085-216035 
EIbur g Jachtschildersbedrij f 
H.Witvoet , 05250-1959 
Enkhuize n IHakvoort -
Maritiem , 02280 -16717 

Aan dit  vignet" 
herkent  u de Erkende 
Ie Klas  spuitbedrijven. 

Hindeloope n Jachthave n 
Hindeioopen , 05142 -1238 
Huizen Huizer Marina b.v., 
02152-51159 
Medembli k Medembli k Yacht 
Service , 02274-1769 

Uw Grote  Liefde  in een Nieuwe  Jas! 

Wij bouwen 
Combi-Kotters 

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

Combi-Motorkotte r 12 x 3.70 m, 4 -t- 2 slaapplaatse n 
Ford 105 pk diesel . Ook In de afm. 11.20 x 3.70 m. 

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

Voor inlichtinge n en documentatie : 

Jachtwer f en Servicebedri j f 
"D E COMBINATIE "  B.V. 

IVIaasstraata , 3313CR Dordrecht . 
Tei, 078-131871/157929/212222. 

«̂ ^ 
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* % ^ 
KEMPAL A MOTORJACHTE N 

ONZE JACHTEN PASSEN 
ZEKE R BIJ UW WENSEN. 

Kempers b.v. bouwt at tientallen jaren raoterjachten naar de specifieke wensen van haar 
cliënten Uitgaand van de bestaande succesvolte concepten varen al duizenden watersporters 
naar volle tevredenheid met een Kempala of ander exclusief jacht Staten en aluminium 
schepen, waarbij de eigenaar profiteert van de jarenlange 
reputatie van de werf en de ervaring van vete voorgangers 
Alle details bepalen de cliënten van de werf, at dan niet in 
overleg met ontwerpers, bouwers en andere adviseurs 
Neem contact op met ons voor documentatie, 

v^igivendgelg''""^'"^^"''^''^"^ schseps-611 jdchtwerf 
Hoorn 298,2404 HL Alphen a/d Rijn, Telefoon 0J720-31301, Fax 02977-43279. 

lumpers  tv 

om even bi j 
sti l te staan ! 

FAVORITE KRUISER is al 50 jaar een begrip in de 
Nederlandse Jachtbouw. De uitstekende vaareigenschappen 
van alle bij Mulder in Voorschoten gebouwde jachten maken 
ze geschikt voor zowel kust als binnenwateren. 

Door beperkte produktie van deze in opdracht gebouwde 
jachten bent u verzekerd van exclusief vaargenot. 

m0»0»^»0m 
fl [ H 1 W [ R F 

MULDER 
Frans Halsplantsoen 6, 2251 KI Voorschoten, 

Telefoon 071-612325/613924, Fax 071-619756. 
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U w JACHT 
MAAK T U NOG 

PROFESSIONELER 

kenmerke n vis r 
nautisch e uitrustln c 

zich aan de bero | 
stuwin g gaat , kiez^ 

die "dóó r 

op Ct 

omstandigh i 

i^ r build e 
snelweg ? In 

Wij van Gevek e Mol 
Wi j levere n al ji 

van 80 to t 7300 pk , 

met nam e v 
beroem d zijn gewo i 

Hun enorm e 
verbruik . En doo r 

Ook de wei 
permanent e beschik i 
zeke r bi j v^gg)uéBM3^p 

sionalisme . Niet aijeen w( 
ifref t spiegele n de ^ ^ n a r e n 

tsvaart . Ook a M B t a p r ^ e voor -
zij steed s . ^ ^ p j ^ ^ o r motor e 
spore n ru^|FSrerdien d hebbe i 

De keuze val t dan al gou 
^rpiüar . Motore n die zich dag in 

l^i t bewijze n in zware  bedrijf s 
ie beroepsvaart , maar ook ir 
tet . Wie ziet nie t de gele , stoer e 
r̂s , onvermoeibaa r bi j het wer k 
die arbeidssituatie s is absolut e 

betrouwbaarhei d noodzaak , 
ren wete n dat als geen ander , 
in en jare n Caterpilla r motore n 
>k aan de jochtensector . En dan 
|de mega-jachten . Motore n die 

doo r hun bedri j 
ier.  Hun econom i 
in comfortabel e gelu i 
ilij k vy^eretdv/tjd e servic e en de 
irhei d van onderdele n drage n 

ritei t van Caterpillar . Ais u ook 
de p r Ü P P B ^ I e kon t op wil t met uw jacht , praa t 

dan eens met uw werf . Of neem voo r iië'e r informati e 
contac t op met lèevek e Motoren , Ketelwe g 20, 

3356 LE Papeiiirecht . 
Telefoo n 078 -4 t i ) 4 20. G geveke 

motoren 

Met de v^rtsfwwin g va n Caterpilla r en G 
Motorengien t u schippe r onde r de se 



kW A J M H 

|K 

^ ^ ^ ^ 

-"" _ ^^^^^^^fciL'a^ta u 

• Wï^^^^ l 

Hollandiano o 

(prospectu s op aanvraag ) 

JACHTBOUW 
HOLLANDIA 
Kort e Borgwe g 13 - 9607 PV Foxho l 
Tel . 05980-99090 - Fax 05980-97629 

HollandialOO O 

nieuw in ons programm a 
Hollandi a 1000 open kuip 

SMfsplast^  _SKLL1 0 . WAT_E_RiilD 

Skibsplas t 600 Diese l 
6 00 X 2 30 m 
zelflozend 

Skilse i 23 
7.00 X 2.40 m. 
Noors e Spitsga t 

Waterlan d EV85 AK 
8.20 X 3.10 m. 
Famili e kruise r 

Alle  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 

FURUNO RP-100: RADAR EN PLOTTER OP ÉÉN SCHERM 

fSMüi i 
«• • BM igVta 

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

Sailtron B.V., Croeselaan 163, Postbus 5044, 
3502 JA Utrecht. Telefoon (030) 944741. 
Telefax (030) 937642. 
Showroom geopend ma. t/m vrij van 09 00 -17 00 uur 
Servicevestiging in Nice, Zuid-Frankryk. 

Slechts één display-unit, voor zowel radar als plotten De 
nieuwe compacte plotter van Furuno. de RP-100 maakt 
het mogelijk. 
• aansluitbaar op de Furuno radar modellen 1720, 1721. 
1830, 1930, 1940 en de FR-8000 serie • veel ruimtebe-
sparing aan boord • de plot- of radarfunctie is met één 
knop snel te kiezen • naast alle basisfuncties voorzien van 
een geheugen voor 600 waypoints, 30 routes van 20 
waypoints • via NMEA-output is aansluiting op een navi-
gator mogelijk en wordt de laatste positie van het schip 
automatisch geplot • elektronische kaarten van gebieden 
over de hele wereld van Navionics beschikbaar. 
• prijs: f 2.950,-- inclusief B.T.W. 

' A N T W O O R D C O U P O N 
JA. IK WIL RADAR EN PLOTTER OP ÉÉN SCHERM. 
Stuur m\] daarom alle informatie over de vele functies en 
mogelijkheden van de Furuno RP-100. 
Naam: 

Adres: 
PCAVoonplaats: 
Telefoon: 
Deze coupon in gesloten enveloppe ongefrankeerd zenden naar 
Sailtron B V., Antwoordnummer 2710, 3500 VJ Utrecht 
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BRENG 
DE 
'BLAUWE 
VLAM' 
BINNEN 
Een revolutionaire oliekachel: 

klem (29 x 62 x 35 cml 
- Grote capaciteit tot 

5000 Kcal/U 50 m' is 
makkelijk te verwarmen 

' Uit te breiden met CV 
elementen 

Geheel roetloos helderblauwe 
vlam voor komplete schone 
verbranding 

Solide zuinig m gebruik 
lage aanschaf 

Inlichtingen bi) Uw installateur of: 

SOMY BV 

Postbus 25G 4700 AG Roosendaal 

Telefoon- 101650) 64000 

Telefax- 1016501 40837 

Berhn (Dl Telefax-(0949) 305592625 
Budapest (H) Telefax (0936) 11697664 
Komarno (CSFR) Telefax- (09421 8192470 

De PICOUNO 
met R.V S. ommantelin g 

NIEUW! 

DOMINO- 3000 Kcal/U 
met R V.S ommanteling 
(46 X 24 X 20 cm) 

DOMITHERM voor 
CV toepassing 
2000 en 1000 KcallU via 
radiatoren 

r A 
0\9 Lo.a.: 15.25m breedte: 4.40m 

Süversea 40, 50 & 50's Staal of aluminium 

Voor documentatie GOORDEN SILVERSEA YACHTIN G 
Postbus 480 - 5140 AL WAALWÜK 
« 04160 - 40473 

POLYESTER REPARATI E JACHTSCHILDER S 

* Jachtspuitwerk in moderne 

spuitkabine tot Ó5 ft (20 m) '̂  

* Polyester schadeherstel g 
* Osmose behandelingen (ook ? 

preventie) 

• Off. Gelshield en Inter Spray 
Center 

• Oppervlakte behandelingen 

voor polyester-, aluminium 

en stalen jachten 

Fa. J.H. Z\sfiebel  & Zn. 

w 
& 

Sluispolderv\feg 62,1505 HK Zaandam, 
Tel. 075-31 28 73, b.g.g. 075-17 25 09. 
Open verbinding met het Noordzeekanaal. 

DE JACHTSCHILDERS VAN HET FAMILIEBEDRIJF ZWIEBEL 
LEVEREN AL MEER DAN 25 JAAR VAKWERK 

DARTTRAWLE R ST 
Traditioneel stalen motorjacht, 

leverbaar in 12,30-13,20 en 14,10 meter 

CASCO - VAARKLAAR - COMPLEET 
Ook met open kuip of fly-bridge 

VROEGH & ALBLAS v.o.f. 

Zaaiwaard 8 
NL-5308 JK AALST 

TEL. 04187-3237 
FAX. 04187-3532 
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DE VRIES 
Ook voo r vakkundi g 
timmerwerk : 
- Verbouwingen 
- Renovatie 
- Achterhut plaatsen/vergroten 
- Douche plaatsen 
- Keuken verbouwen 
- Dinette veranderen 

Bren g vrijblijven d een bezoek aan de grootst e accessoires-shov^roo m van Nederlan d 
of vraa g een offert e aan ! 

BREUKEIEN 
Wi j levere n en/o f montere n 

l/«H.DENOUDEN> ® 

mmümm -Alle 
- Scheepsdiesels 
- BuiteriDesturing 
- Aluminium ramen en windschermen 
- Boilers 
- Boegschroeven 
- Generatorsets 

artikel en: 

DE VRIES ̂ wmümmm  STERK TEAM 
DE VRIES, SCHEENDIJK 15/1,3621 VC BREUKELEN, HOLUND. TELEFOON: 03462-61551. 

Uni-Carda n 
SCATRA-AOUADRIV E 

koppelin g stop t lawaai - en trllllngshlnde r 

Ongekend vaarplezier voor boten met binnenboordmotoren van 
6-600 pk. Keuze uit 6 oplopende modellen van mini tot maxi. iviotor 
kan nu norizontaal en laag worden ingebouwd want de Scatra 
homokinetische 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. 

t ^: < laauadrive Scatra^aquadrlv e en u 
vaar t met 100% plezie r 

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

7.~^ Bon zonder postzegel zendenaan: Uni-Cardan Nederland b.\ 
Ahtwoordnr 204,1160 WB Zwanenburg m | 
Stuur mij inlichtingen/dokumentatiemateriaal over Scatra i 
koppeling. I 

naam: 
adres: 
postkode/plaats: - r_ l 

sran  VAN TOEN, 
TECHNIEK VAN NU.., 

U kent ze wel: die 'landrottenlampjes' voor de binnen-
verlichting van uw boot. Zien er aardig uit zolang 
ze nieuw zijn, maar eigenlijk 
kunnen ze niet tegen water... 
Met de Deense CABIN boot-
verlichting in glanzend mas-
sief of verchroomd koper of 
rvs haalt u klassieke sfeer 
en kwaliteit aan boord. Een 
schitterend assortiment 
wand-, plafond- en 
kaartleesarmaturen 
voor zowel 12 Volt 
(ook halogeen) 
als 24 Volt. 

Méér weten? 
Steek uw licht op bij ASA: stuur de bon in. 

N F O R M A T I E B O N 

I Stuur mij informatie over de CABIN bootverlichting. | 

I Naam: | 
I Adres: | 

I Postcode: SJ 

I Plaats: op 

boot electro 

ASA Boot Electro, 
Postbus 199, 
3620 AD Breukelen 
Tel 03462-65514, 
Fax 03462-65595 
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- Door onze jarenlange ervaring is de pikmeerkruiser 
een ontwerp waarin iedereen zich kan vinden. 

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

- De open kuip typen worden gebouwd in lengtes van 
9 50 t/m 12.00 meter 

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

- de aanschafprij s is vanaf J 1 4 8 . 0 0 0 , ' 
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 

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 

• Schroef- en 
schroefasreparatie 

• Wisco klapschroeven 
• Max-Prop 

zelfinstellende 
schroeven 

• Schroefasinstallaties 
• Teleflex hydraulische stuurmachines 

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

bo^-/hekschroeve 
voor manoeuvrere 
op de vierkante meter! 
Boven da iijn 
Amsterdam-Arnhem 

CUNO 
CUNO 
NEDERLAND B V 
Biensma 41 
9001 XZ Grou 
Tel 05662-1133* 
Fax 1144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

^MTc 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 
zijv«nd staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden. Met een CUPA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
2^nder moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter! Waarom een CUPA 
boeg'/hekschroeft 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. 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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SPORTBOOT-CENTRUM VANHEDERLAND 

INVADER 265 Virac 

Het middelpunt van snelvarend Nederland is al 
sinds jaar en dag het Sportboot-Centrum van 

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

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

vaarcomfort en een perfecte afwerking. 

• - S W' 

c i '>AK-<yL>l^ ICr Nieuw-Loosdrechtsec 
\\^ 0 ^ Xy <y \ r Telefoon 02158-21 

sedijk 217-220, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 
21638 , Telefax 0 2 1 5 8 - 2 6 7 9 3 . 

GLOMEX ANTENNES 

De rondomontvangende 
Glomex-antennes 
voor FM-radio en 
VHF/UHF-televisieont-
vangst, zijn met 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 
liollsiii d iisiiitic ^ 
Nagelpoelwe g 16 • Postbu s 20089 - 7302 HB Apeldoor n 

Telefoo n 055 - 41 21 22 - Fax 055 - 42 26 96 _ 

technauti c 
SCHEEPSRAMEN 
op maat gemaak t 

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

• • iiljjh technauti c bv 
ï : : ï : : ! ï ! : INDUSTRIEWEG 35 1521 N E W O R M E R V E E R 

: : • TELEFOON: 075-21 21 50 TELEFAX : 075-21 3663 

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

£ n 
• ^ 1 r 

10 80X4 02 12 60X4 02 

; Hilhorst Yachting b.V.. Nieuw adres: 8244 PB Lelystad Haven . tel.: 03200-60951 . fax: 03200-60153 
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automatische lader en 

omvormer in één? 

Mastervol t heef t de 

sterkst e kombinatie s 
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,- inki btw 

ASTERVOL T 
by I n t e r vo l t 

E N E n e i E o ¥ m A A 1 

Ankertrawlers ! 

Als kwalitei t 
gewens t is.. . 

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

^DÜLuUieL 
® 

PRIJZEN SOLÊ-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 

Vermoge n 
11 pk- 8,1 KW 
16pk- 11,8KW 
20 pk- 14 7 KW 
25 pk- 18,4 KW 
31 pk - 22,8 KW 

33,1 KW 
36,8 KW 

53 KW 
53 KW 
64 KW 

45pk-
50pk-
72pk-
72pk-
88pk-

115 pk- 846 KW 
145 pk-106,7 KW 
270 pk- 199 KW 

2-cylinder 
2-cylmder 
3-cylinder 
3-cylinder 
4-oylinder 
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,-

incl . 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 (INTERKOEUNG) 

VERSCHUUR DIESEL B.V. 
AMBACHTSWEG5 2222 AH KATWIJK ZH HOLLAND TEL 01718-22808/22809 TELEFAX 01718 32675 
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A D E N K E N 

nadenj^en geven dan woidt en niati assen k(jm dan een̂» langs hij! 

etns de vakmensen van Telstar in Haidervviik L kunt ook evtn 

ft | schakelen W int bi] Telsta^I'll%He 
IJ 

aicliei van maar liefst .11 
HT̂  en een shovvioom met meei dan 

stf)llen in alle mogelijke 
{en en dessins Bij / on t^iott keu/e 

fillilll» 
xj^^dvies nituurlijk l ' ' ," l f ' 

dat kunt u bi] lelstar 

Hen schn|\en 

vooi etn bezoekjé'Hii 

Wenst 11 eeist een prijsinelikatK dam J|||,' 
t. it, 

kunt u hen een schets met de globalef 

maten toezenden of bellen \ ooi eenj' 

olfeiteblad Telstar zojgt er dap voof dt 

die pji)smdicatie snel opsgestuurd ivór-* 

file:///mmm0


CROnST E NEDERLANDSE 
NAJAAR S OCCASION SHOW 

v.a. zaterda g 17 oktobe r 
± 250 gebruikt e bote n en jachte n 

De grootst e Keu s 

Goede Servic e 
bi j elk e occasio n 

Betaalbar e pri|xe n 
INBRENG OCCASIONS 
tot 17 oktobe r 

FRIESCHE 
JACHT'CENTRAL E 
Postbus 2 8620 AA Heeg (Fr.) Holland - Telefoon 05154-3344 
(1 km achte r Heeg, richtin g Gaastmeer ) Dagelijk s geopen d van 10.00-18.00 u. Zondag s 13.00-17.00 u. 
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MOTORBOOT 

Tiende jaargang, nummer 10 
oktober  1992 

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

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Leo J. Capit, 
Luitenant ter zee 
W. 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. W. Sluimer, 
Gerda Stoorvogel, 
C. Voest, 
S. Zeeman (KNRM). 

Basis vormgeving 
Henk de Bruin, bNO, 
Leiden. 

Advertentie-exploitatie 
Publiciteitsbureau 
„Leeuwenbergh" b.v. 
(Bob den Haring en 
Frank van Gils) 
Postbus 139, 
2170ACSasscnheim. 
Telefoon 02522-19023. 

Abonnementen 
ƒ 65,- per jaar; 
België/85,-of Bfrs 1550 (bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven — 
Bfrs II80). 

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. 

Een mooi e zomer 

We hebben een formidabele zomer 
achter de rug. Zonnig en warm van 
het vroege voorjaar tot september. 
Je mag aannemen dat alle boten 
hebben gevaien. Want het was 
druk. En op sommige momenten op 
sommige plaatsen zo druk dat je 
spijt kreeg niet thuis te zijn geble-
ven. Maar dat zijn momentopna-
men. Je kunt in hel topseizoen zelfs 
in Friesland, ons drukste vaarge-
bied, nog plekjes vinden waar je 
alleen bent. Moeilijker is het ge-
worden om nog plekjes te vinden 
waar je niet hoeft te betalen. Ach-
ter elke paal en achter elke boom 
langs het water lijkt wel een 
grondeigenaar of gemeentelijk 
kassier op de loer te liggen om je 
onmiddelijk de rekening te presen-

teren zodra je een voet aan de wal 
zet. Soms is dat bij het absurde af. 
Voorbeelden: in Maarssen lag al-
les vol. Alleen bij een boom konden 
we nog terecht en er moest een 
grondpen gezet worden tussen de 
brandnetels. We moesten 'haven-
geld' betalen. Waarvoor? Omdat 
de gemeente de wal onderhoudt! 
Leuk is ook Koudum. Dat dorp 
kunnen we niet bereiken om dat een 
brug buiten het dorp te laag is. 

Dan maar vastgemaakt aan een 
stuk grasland en gewandeld naar 
het dorp. Bij terugkomst: jawel 
hoor, daar stond eenzaam en verla-
ten in de weidse polders naast onze 
eenzame boot een schrijvende ge-
meentefunctionaris. Waarvoor we 

moesten belalen wist hij niet. Hij 
had slechts opdracht. En we kon-
den 2 kilometer verderop per jerry-
can drinkwater halen bij een kraan 
die de gemeente speciaal voor de 
watersport had aangelegd. Derde 
voorbeeld. De Oosterhaven van 
Groningen ligt stampvol. Dus 
maar verderop langszij van een an-
der scheepje gaan liggen. En ja-
wel: een havenmeester(es) met 
groot schrijfboek. Dokken gebla-
zen. Waarvoor? Verderop zijn 
douches. Nou dat is tenminste wat. 
Maar wat blijkt? Het zijn munt-
douches, waarvoor je gewoon 
(nogmaals) moet betalen. 

We worden geplukt, mensen. Ze 
pakken ons, waar ze kunnen. 
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* Sony Pyxis 4-kanaals 
parallelle ontvanger. 

De GPS-story (2) 

Wat je van GPS moet weten 
Door Jaap Geradts 

GPS-ontvangers zijn in een 
aantal groepen in te delen. 
Hierbij is het duidelijk dat ze 
allemaal op de een of andere 
manier minimaal drie satel-
lieten moeten kunnen ont-
vangen, alsmede van tijd tot 
tijd een almanak met de laat-
ste baangegevens. Hoe de di-
verse GPS-ontvangers dit be-
reiken, kan heel verschillend 
zijn. Twee dingen moeten 
hierbij goed uit elkaar wor-
den gehouden: 

- het aantal kanalen dat de 
GPS-ontvanger heeft; 
- het aantal satellieten dat 
hij tegelijkertijd kan ontvan-
gen, tracken of volgen. 
Het is namelijk goed mogelijk 
om met een enkel-kanaals-
ontvanger vele satellieten in 

Nieuwe apparatuur, nieuwe termen. Wat te denken van: 
'singlefix nauwkeurigheid 23m RMS in 2D (HDOP <, C/No 
> =47 dB-HZ,2D)? Is dat beter of slechter van 15m RMS 
HDOP < 2.5 zonder SA ? De fabrikanten maken er weer eens 
ouderwets een potje van. De ene zegt dit, de andere dat en een 
enkeling zit tegen de grens van de leugen aan. Er is duidelijk 
behoefte aan wat orde in de chaos. 

de gaten te houden, als de tijd 
en aandacht maar op een 
handige manier wordt ver-
deeld. 
We onderscheiden in dit ver-
band: 
— sequentiële ontvangers; 
— snelle sequentiële ontvan-
gers of multiplexers; 
— parallelle of continue ont-
vangers. 
Al s een GPS-ontvanger min-
der dan drie kanalen heeft, 
kan hij nooit drie satellieten 
exact tegelijk volgen. Er is 
dan altijd een van de kanalen 

bezig met het verdelen van 
zijn tijd over twee of meer sa-
tellieten. Dit kan op verschil-
lende manieren gebeuren. 
Een soort magische grens 
hierbij is de 200 wisselingen 
per seconde. Als de GPS-na-
vigator sneller dan 200 maal 
per seconde overschakelt van 
de ene naar de andere GPS-
satelliet, dan is het meestal 
wel in staat om de uitgezon-
den almanak te reconstrue-
ren, ondanks het feit dat hij 
hier maar af en toe een stukje 
van hoort. Schakelt hij lang-

zamer over dan 200 maal per 
seconde, dan zijn de ontbre-
kende stukken te groot om er 
nog wijs uit te kunnen wor-
den. Dit is dan ook het ver-
schil tussen de eerste en de 
tweede categorie. Beide ver-
delen zij hun aandacht over 
het benodigde aantal satellie-
ten, alleen luistert een se-
quentiële ontvanger een re-
delijk lange tijd voordat hij 
naar de volgende overscha-
kelt en een multiplexer luis-
tert naar een fractie van een 
seconde naar iedere GPS-sa-
telliet, meestal maar een of 
enkele milliseconden. Het 
voordeel van beide sequen-
tiële typen zijn hun lage kos-
ten. Het aantal elektronische 
onderdelen is beduidend klei-
ner dan in parallelle-ontvan-
gers, die soms wel 6 complete 
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* De AP-navigator 6 kanalen: 
een parallelle of continu ontvan-
ger. 

GPS-ontvangers in 1 behui-
zing bevatten. Ook het ener-
giegebruik van sequentiële 
ontvangers is over het alge-
meen lager dan dat van de 
parallelle typen, natuurlijk 
ook omdat het aantal elektro-
nische componenten kleiner 
is. Om deze reden zijn porta-
ble, en dus batterij-gevoede 
GPS-ontvangers vaak se-
quentieel uitgevoerd. 
Naast voordelen, kennen de 
sequentiële GPS-navigators 
ook nadelen. Ten eerste is 
daar de factor tijd, die in het 
hele verschijnsel 'GPS' zo'n 
belangrijke rol speelt. Als een 
sequentiële ontvanger een 
tijdje naar de eerste satelliet 
heeft geluisterd, moet hij dit 
werk nog twee keer doen, 
voordat hij tot een positiebe-
paling kan komen. Tegen de 
tij d dat hij met de derde satel-
liet klaar is, zijn de gegevens 
van de eerste redelijk oud-
bakken. De snelste multiple-
xer heeft misschien maar 2 
milliseconden nodig, maar in 
GPS-termen, waar men in 
delen van microseconden re-
kent, is dat een eeuwigheid. 
Om dit op te vangen, worden 
er in de software allerlei ex-
trapolatieprogramma's aan-
gebracht, waarmee wordt 
voorspeld wat er intussen 
met de oudere metingen zal 
zijn gebeurd. Maar ja, voor-
spellen blijf t maar voorspel-
len en dat komt de nauwkeu-
righeid van de plaatsbepa-
ling over het algemeen niet 
ten goede. Nu moet worden 
gezegd dat dit aspect in de 
zich redelijk traag voortbe-
wegende schepen een kleine-
re rol speelt dan in vliegtui-
gen of raketten. 
Een tweede en geheel ander 
nadeel van sequentiële ont-
vangers is de slechtere sig-
naal/ruis verhouding. In de 
voorafgaande aflevering is 
naar voren gekomen dat het 
GPS-signaal meer ruis dan 
signaal is. Omdat de GPS-
ontvanger weet wat hij zoal 
aan informatie kan verwach-
ten, kan hij nog een beetje 
overweg met het ontvangen 
signaal, maar op een normale 
radio-ontvanger bijvoor-
beeld, zal men op de GPS-
band naast ruis niets bijzon-

ders kunnen aantreffen, 
daarvoor is het GPS-signaal 
gewoon te zwak. 
In een sequentiële GPS-navi-
gator, wordt dit detectiewerk 
nog een flink stuk bemoei-
lijkt , want een sequentiële 
ontvanger mag maar een 
kwart van de tijd proberen of 
hij een satelliet hoort en moet 
dan al weer naar de volgende 
op zoek gaan. Hij houdt dus 
nog maar een kwart van de 
tij d over om zijn eigen interne 
pulsreeks met het GPS-sig-
naal te synchroniseren. De 
kans dat dit mislukt wordt 
aanzienlijk groter dan wan-
neer de GPS-navigator ruim 
de tijd krijgt. De bruikbaar-
heid van de zwakkere satel-
lieten neemt hiermee af, wat 
een nadeel genoemd mag 
worden van snelle sequencers 
of multiplexers. 

Over de laatste groep bestaat 
de nodige verwarring. Niet 
iedere meerkanaalsontvan-
ger is namelijk direct een pa-
rallelle of continue ontvan-
ger. Ze kunnen nog best 
onder de sequentiële typen 
vallen. Zuivere parallelliteit 
kan pas beginnen bij een 4-
kanaalsontvanger (voor de 
zeeman) of een 5-kanaalsont-
vanger (voor de luchtvaart). 
Een zeevaarder heeft immers 
drie satellieten nodig, alsme-
de de gegevens van de alma-
nak. Dit maakt bij elkaar vier 
aparte ontvangstkanalen, 

waarop dan niet meer gemul-
tiplext hoeft te worden. 
Maar zover gaat men veelal 
niet. Soms houdt men het op 
een tweekanaalsontvanger, 
waarvan het ene kanaal de 
satellieten uitluistert op hun 
positiegcgevens en het ande-
re kanaal naar de almanak 
luistert. Als er geen almanak 
wordt uitgezonden, kan het 
tweede kanaal het eerste een 
handje helpen. Het is maar 
precies de voorkeur van de 
ontwerper hoe het een en an-
der wordt ingericht, want 
daarvoor bestaan geen dwin-
gende voorschriften. 
Aan de buitenkant noch aan 
de binnenkant kan men dit 
soort dingen zien. De ontwer-
per kan het ook zo voor elkaar 
krijgen dat een drie-kanaals-
ontvanger tot 8 satellieten te-
gelijk kan volgen, om maar 
eens een willekeurig voor-
beeld te noemen. Is het aan-
tal sateUieten groter dan het 
aantal kanalen, dan wordt er 
zeker niet de volle tijd naar 
iedere satelliet geluisterd, en 
is er sprake van een sequen-
tiële ontvanger, ondanks het 
feit dat het een meerkanaals-
ontvanger betreft. Over echte 
parallelliteit mag men pas 
spreken als ieder kanaal zijn 
eigen satelliet continu kan 
volgen. 
Over het algemeen blinkt de 
terminologie van de fabri-
kanten op dit gebied niet uit 
in duidelijkheid. Trimble 

doet het vrij goed met een '3-
kanaals sequentiële GPS, die 
8 satellieten kan volgen'. De 
AP-navigator heeft 6 kanalen 
en mag zich dus met recht 
'parallel' noemen, evenals de 
Sony Pyxis, die het maar met 
vier kanalen moet doen, 
maar dan ook portable is. De 
Raystar 920 noemt zichzelf 
' Pseudo-5-kanaals-multiplex' 
en vermeldt zelfs de omscha-
keltijd van de ene satelliet 
naar de andere (4 millisecon-
de). Iets duidelijker dan het 
gestoei met 'pseudo' ware het 
als de Raystar 920 was om-
schreven als '1-kanaals-mul-
tiplexer, volgt maximaal vij f 
satellieten', of iets dergelijks, 
maar goed het staat er ten-
minste. De portable Garmin 
geeft hoog op over een ondui-
delijk MultiTrack-systcem 
dat 8 satellieten kan volgen. 
Het verschil tussen het be-
schermde trademark 'Mult i -
Track' en normaal multiple-
xen wordt helaas nergens 
uitgediept, zodat we er ern-
stig rekening mee mogen 
houden dat het een hele 
doodnormale multiplexer is, 
met slechts een enkel ont-
vangstkanaal. De portable 
Magellan is wat dat betreft 
eerlijker en vermeldt 'single 
channel, fast sequencing', 
maar de reclame vertelt weer 
niet hoe groot het aantal ge-
lijktijdi g te ontvangen satel-
lieten is. MT F probeert de 
koper plat te krijgen met een 
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multiplexende enkel-ka-
naalsontvanger op 'Ultra 
High Speed', terwijl dat in de 
praktijk maar 200 maal per 
seconde is, zowat het mini-
male waarmee nog te werken 
is. Zeer onduidelijk is echter 
Shipmate die zijn RS 5510 
aanprijst als een '5-kanaals 
multiplexer met geavanceerd 
W/8-schritt Kalmanfiltcr'. Is 
dit nu a) een simpele enkel-
kanaalsontvanger die 5 satel-
lieten kan volgen of b) een 
5-kanaalsontvanger die mis-
schien wel 10 satellieten kan 
volgen? c) nog iets anders? 
Op deze manier kan je nog 
wel een tijdje doorgaan met je 
te verbazen over de taalkun-
dige vindingrijkheid van de 
fabrikanten. 
Toch is het belang van de be-
wuste gegevens ongeveer te 
vergelijken met het aantal ci-
linders en de cilinderinhoud 
van een motor. Het zegt lang 
niet alles, maar geeft best een 
aardige indicatie en het 
maakt een vergelijking moge-
lijk . 

Nauwkeurigheid 
De eerste vraag aan een 
nieuw navigatiesysteem is 
onvermijdelijk: 'hoe nauw-
keurig ben je?' En er zijn wei-
nig vragen zo moeilijk te 
beantwoorden als deze. 'Hoe 
wil t u het hebben, met of zon-
der SA, bij 95% waarschijn-
lijkheid, bij 99,99% waar-
schijnlijkheid of met sigma = 
1? En bij welke H D OP wil t u 
het weten?' zou een aardig 
stel tegenvragen kunnen zijn, 
waarop menigeen het ant-
woord niet zo snel zal weten. 
Eerst dus nog even wat nader 
studeren op het verschijnsel 
nauwkeurigheid. 
Is het zo eenvoudig als wel 
eens wordt verondersteld? 
Ga maar met 10 GPS-toestel-
len in je bootje op de Kaag 
zitten en kijk welke uitlezing 
het best overeenkomt met de 
geografische lengte- en 
breedtegraden van de water-
kaart? Kijk , merk X zat er 
toen het dichtst bij , dus we 
moeten allemaal merk X ko-
pen, omdat deze op woens-
dag 12 mei om 10 uur 's och-
tends bijna 5 meter beter 
aangaf dan zijn naaste con-
current! 
Niet dus. Onzin, de fouten 
van de GPS zijn velerlei. Ze 
treden op in de satelliet en in 

de ontvanger en ook daar tus-
senin. In de satelliet kan de 
klok verkeerd lopen. Al gauw 
goed voor een fout van 6,5 
meter als deze niet wordt ge-
compenseerd. De baan ervan 
is niet exact bekend, hopla, 
nog eens 8,2 meter mis, de 
schatting van de looptijd van 
het signaal door de hogere 
luchtlagen: goed voor zo'n 10 
meter er naast! Ruis in de 
ontvanger: gemiddeld zo'n 
2,9 meter afwijking en reflec-
tie tegen het wateroppervlak 
maakt het pad van de radio-
golven ook nog eens een paar 
meter langer. 
In de praktijk is het minder 
dramatisch dan het hier 
wordt gepresenteerd, want 
lang niet alle fouten treden in 
dezelfde mate op en boven-
dien kan de ene fout de ande-
re geheel of gedeeltelijk op-
heffen. Er zijn maar weinig 
dagen dat alle effecten een 
fout in noordelijke richting 
op hun geweten zullen heb-
ben. Maar die dagen komen 
voor en dat kan best wel eens 
op woensdag 12 mei om 10 
uur 's ochtends op de Kaag 
het geval zijn. Wie het over 
nauwkeurigheid heeft, heeft 
het dus over kansen en dan 
treedt de zegswijze in wer-
king: 'er zijn leugenaars, 
grofFe leugenaars en statisti-
ci'. Niet erg vleiend voor deze 
tak van wetenschap, maar 
met stadstiek kan men nu 
eenmaal alle kanten op en 
ook de GPS-fabrikanten ma-
ken daar handig gebruik van. 
Waar de één een nauwkeu-
righeid vermeldt, die je in 
99,99% van de gevallen zult 
ervaren, houdt de ander het 
op de RMS-waarde, die 
slechts in 63% van de geval-
len geldt. De een geeft dus een 
beduidend hardere garantie 
dan de ander en het is voor 
een niet-statisticus zeer moei-
lij k om na te gaan of 100 me-
ter bij 95% nu beter of slech-
ter is dan 15 meter bij 6 3 %. 
Overigens houden de fabri-
kanten dermate veel slagen 
om de arm dat de waarde van 
de uitspraken überhaupt zeer 
twijfelachtig wordt. Ten eer-
ste is het zo dat men hooglijk 
afhankelijk is van de grillen 
en kuren van het Amerikaan-
se ministerie van defensie. 
Deze houdt de stabiliteit van 
de satellieten in de gaten, iets 
wat de GPS-ontvanger-fabri-

kant nu een maal niet zelf 
doen. Selective Availability is 
een tweede fenomeen dat de 
fabrikant niet in de hand 
heeft. En dan is er nog zoiets 
als de Geometrie Dulition of 
Precision (GDOP). Een 
moeilijke naam voor de ma-
nier waarop de satellieten 
zich aan het firnament heb-
ben geschikt. Staan ze alle-
maal op een kluitje, dan heb 
j e een slechte constellatie. 
Zij n ze netjes over de gehele 
hemelkoepel verspreid, dan 
wordt de meting beduidend 
nauwkeuriger. Dit wordt sa-
mengevat in een enkel getal, 
de GDOP. Nu is dit een drie-
dimensionale navigatie, ter-
wij l zeevaarders meestal al-
leen in tweedimensionale 
navigatie zijn geïnteresseerd. 
Ui t de GDOP, leidt men 
daarom een tweedimensiona-
le variant af, die de Horizon-
tal Dilution of Precision 
(HDOP) is gedoopt. Deze 
waarde is niet onbelangrijk, 
want het is een kwaliteitsfac-
tor van de plaatsbepaling. 
Heeft de H D OP een hoge 
waarde, dan is de waarne-
ming slecht en omgekeerd. 
Al s een meting een normale 
nauwkeurigheid heeft van 15 
meter, maar de H D OP van 
dat moment heeft een waarde 
5, dan is de onnauwkeurig-
heid ineens 75 meter gewor-
den. Men moet de onnauw-
keurigheid dus met de 
HDOP-waarde van het mo-
ment vermenigvuldigen. Ook 
de HDOP-waarde heeft de 
GPS-ontvanger fabrikant 
niet in de hand. Het is im-
mers een getal dat samen-
hangt met de rangschikking 
van de satellieten aan de he-
melkoepel. Het enige wat de 
fabrikant kan doen is de 
H D OP uitrekenen en weer-
geven, ofwel als waarde, of-
wel via een soort thermome-
terschaal of stoplichtsysteem. 

* Trimble GPS-ontvanger met 
beeldscherm. 

De gebruiker kan zichzelf 
dan een idee vormen over de 
kwaliteit van de plaatsbepa-
ling. Om een voorbeeld te ge-
ven. Het groene licht van de 
AP-Navigator brandt bij een 
H D OP lager dan 4. Tussen 4 
en 10 is het gele licht aan en 
bij waarden boven de 10 stopt 
de GPS zelfs met zijn werk en 
laat het rode licht branden. 
De satellieten staan dan in 
een te slechte hoek ten op-
zichte van elkaar om nog mee 
te kunnen werken. 
I n de gegevens vermelden de 
fabrikanten daarom ook vaak 
bij welke HDOP hun nauw-
keurigheid is gemeten en een 
waarde van 15 a 25 meter 
RMS (= in 63% van de geval-
len) bij een HDOP van 2 a 3 is 
dan vrij normaal en wordt 
door de meeste fabrikanten 
onder de nodige voorbehou-
den vermeld. Vermeldens-
waardig is ook hier weer de 
RS 5510 van Shipmate die 
zichzelf een uitzonderlijk 
hoge nauwkeurigheid van 8 
meter RMS toekent, zelfs ge-
meten bij een vrij slechte 
H D OP van 4. 

Conclusie: het is vrijwel on-
doenlijk om de nauwkeurig-
heid van GPS-ontvangers in 
een getal te vatten. Het is in 
hoge mate afhankelijk van de 
situatie en de plaats van het 
moment en het al dan niet in-
geschakeld zijn van de Selec-
tive Availability, iets waar-
voor het ministerie van 
defensie overigens niet waar-
schuwt. 
Het is ook niet erg te detecte-
ren. Hoogstens kanje met een 
redelijke waarschijnlijkheid 
aannemen dat het GPS-sig-
naal wordt gestoord, als j e je-
zelf op de GPS-ontvanger ziet 
varen, terwijl je toch zeker 
weet dat je stilhgt. 

Volgende keer: De grillen van de GPS 
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Ea» j r mr 
qualit y marin e equipmen t 

GPS APELCO 
GXL-1100 

1995r-

RADAR 
APELCO 

AR-1 6 

UNIDEN 
MARIFOON 

MC - 6700 BV 

HITACHI TV 
MET TELETEKST 

KOMPASSE N 
Handpeilkompasse n 
Sawesier t 189 00 
Plastimo mini f 156,50 
Plastimo shark \ 232,50 
Autohelm pc f 299,00 
Suunto commander f 172,50 

Sestrel Sure Sight f 195,00 

Stuurkompasse n 
Plastimo offshore 70 f 149 75 
Plastiow Offshore 85 f 197 75 
Plastimo Olympic 100 in ketel f 396,00 
Plastimo Olympic I : K in ketel < 556,00 
Plastimo contest mini f 228,00 
Plastimo contest 100 std * 255,00 
Plastimo contest 130 f 282,00 
Plastimo contest 130 op beug f 316,00 
Sestrel Minor f 599 00 
Sestrei major m ketel f 799 00 
Sestrel moore f 899,00 
Navico D C 2 0 0 12V f 975 00 
A u t o h e l m S T 5 0 12V f 119800 

INSTRUMENTEN SYST. 
D i e p t e m e t e r s 

Nasa STD 
Nasa Twin 
Navico DS 160 
Navico DS 200 
Digipack — S 
Apeico XCD 250 
Apeico XCD 350 
Apeico XCD 550 
Autohelm ST 50 

Loggen 

Nasa 
Navico DL 160 
Navico DL 200 
Digipack - L 
Walker sleeplog 
Walker Microknot 
Autohelm ST 50 

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

f 263 00 
f 324,00 
f 415 00 
f 595,00 
f 595,00 
f 645 00 
f 995 00 
f 1275,00 
f 840,00 

f 299 50 
f 415,00 
f 595 00 
f 595,00 
f 449 00 
f 415,00 
f 835,00 

dagprijs 
f 5950,00 
f 7 3 5 0 00 
f 1495 00 
f 895,00 
f 870,00 
f4850 ,00 

ELECTR. UITRUSTING 

A c c u G M Delco55 A H 12V 
A c c u G M Delco66 A H 12V 
A c c u G M Delco102 AH 12V 

Acc u laders 
Zonnepaneel BP 10 W 12V 
Hella 10 A 12V 
TBC 25 A 12V 
V .c t ronPa l l as l2 A. 12V 
Vic t ron Pailas25 A 12V 
Vic t ron Atlas combi 
12V 4 5 0 W 
Omvormer Atlas 
12 220V 2 0 0 W 
Spanningsdeler 24 12V 2 A 
Spanningsdeler 24 12V 5 A 
SfMnningsdeler 24 12V 10 A 
Aard lek schakelaar 
Accu schakelaar voor 2 accu's v 
Diodebrug v 
Praai installatie 
incl speaker 12 24V 
Schijnwerper in rubber huis 12V 
Gasdetector DSI, 1 sensor 12V 
Hoorn 12V 
Luchthoorn 12 24V 
incl compressor 
Ruitenwisser 12 24V 
excl arm/blad 
Navigatielichten Hella 
12 24V incl lamp 

f 175,00 
f 195 00 
f 275,00 

f 672 00 
f 114,00 
f 499,00 
t 659 00 
f 1109,00 

f 1495 00 

f 755 00 
f 51,95 
f 114,30 
f 157,00 
f 226,50 
f 34 75 
t 86,25 

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

f 114,75 

f 54,75 

f 69,75 

Navigatielichten DHR 35 
12 24V mcl lamp 
Dnekleurenlicht D H R 3 5 , 
13 24V incl lamp 
Driekleuren ankarl icht Hella 
12 24V incl lamp 
Koffiezetapparaat 12V 
Waterkoker 12V 
Tostiapparaat 12V 
Stofzuiger 12V 
Soldeerbout 12V 
Strijkijzer 12V 
Haardroger 12V 
Krultang 12V 
Schwappars i r t 12V 
Insectendoder 12V 

f 79,75 

f 86,75 

f 164,00 
f 68.50 

f 89,75 
f 49,50 
f 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 w i t 
Handrooksignaal 
Drijvend rooksignaal 
Parachute vuurpi j l 
Set noodsignalen 1 
Set noodsignalen 2 
Corne t noodsignale n 

Har>dfakkel, rood of w i t 
Handrooksignaal 
Handparachutepijl 
Set noodsignalen 1 
S«t noodsignalen 2 
Noodsein pistool, kal 4 
Patronen kal 4 
Parachutepatronen kal 4 
Noodsein apparaat, Nico 
Seinvlaggenset 40 vlaggen 
Ankerbal 
Semkegel 
Reddingslijn Life Sling 
Reddingsboei hoafmodel 
Reddingsboei, rond 
Reddingsboei Handy John 
Reddingsboeilicht Plastimo 

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

Anker t leren 
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 
Tiger 8 of 10 mm 24V 
Anchorman SL700, 12V 

Ankerkettingen . 
Mm afname 5 mtr 

6 mm f 5,00 1 10 mm 
8 mm f 8 25 I 12 m m 

Ankerlijne n 
3 Strengs geslagen ny lon 

10 mm f 1 95 I 14 mm 

f 16 95 
f 29,80 
f 51,00 
f 50,80 
f 194,30 
f 252 00 

f 16.95 
f 27 75 
f 37,50 
f 79.75 
f 157 50 
f 194,00 
f 12,45 
f 31,95 
f 95,00 
f 123,50 
f 7 75 
f 10,40 
f 236,00 
f 69,90 
f 47,00 
f 89,75 
f 58,20 

f 74,50 
f 106 00 
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 885 00 
f 799,00 
f 848,00 
f 1795,00 
f 2375,00 
f 2450,00 
f 2 1 9 5 00 

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

Octoply, 8 Strengs gevlochten nylon 

10 mm f 3,75 1 14 mm f 
12 mm f 4,20 t 

Landvas t / meerlijnen -
3 Strengs geslagen superlane, w i t 

16 mm f 10 mm f 1,25 
12 mm f 1 75 
14 mm f 2 45 I 
BootsmanstoeI, PGK 
Bootsmansioel, Crewsaver de luxe 
Mastklimmer, Mastclimb 
Dekbekleding Treadmaster, 
div kleuren f 
Stootwiilen , wi t - blau w - oranje : 
45 X 12 cm f 
58 X 15 cm f 
6 2 x 2 1 cm f 
72 X 24 cm f 
90 x 30 cm f 
Bolvorm, diam 40 cm f 
Bolvorm, diam 50 cm f 

Jachtlakken van SIKKENS EPIFANES. 
I N T E R N A T I O N A L . VC17, OWATROL 

f 139,00 
f 199,50 
f 197,00 

13,25 
19,X 
29,25 
39,30 
69,90 
65,00 
81,75 

KEUKEN UITRUSTING 
Kooktoestelle n 
Gas, thermisch beveiligd 

TypeGimeg 
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 rum, inbouw 
Eno 2 Vlams wi tA)ru in, tafel 
Eno,2 Vlams, w i t /b ru in card 
j imeg , oven met 3 vlams 
(ookplaat rvs 
Eno oven met 3 vlams 
kookplaat w>t/bruin 
' last imo oven met 2 vlams 
<ookplaat, w i t fb rum 
' iast imo, oven met 2 vlams 
kookplaat rvs 
^lastimo, gril l / oven met 
2 vlams kookplaat rvs 
' last i i rm, grill / met 2 vlams 
(ookplaat rvs 
Drigo, 2 vlams, rvs spiritus 
Skipper, 2 vlams, rvs , spiritus 

Koelin g 
Isostar 2000 
Isotherm 3000 
Isotherm 3500 
Supercool LK03 USA 
Supercool LK03 ACD 
Electrolux RM 185R 
Electrolux RM 200 
Elearolux RM 275 
Electrolux RM 400 
Elearolux RM 2210 
Elearo lux RM 1600 

Warm-water-voor z len ing 
I jo themp 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 

f 1098,00 

f 830 00 
f 1275,00 
f 1295,00 
f 1095.00 
f 531 00 

f 860.00 
f 1195.00 
f 399,00 

MECHAN. UITRUSTING 

5,00 

Vetus , hydraulisch e besturin g 
MT X enkel f 
MT M dubbel f 1890,00 
M T 5 2 enkel f 1095,00 
MT 52 dubbel f 2095,00 
MT 72 enkel f 1225,00 
MT 72 dubbel f 2235 ,00 

24-UURS POSTORDER -SERVICE 

VOOR ZWARE OF GROTE ARTIKELEN , VERZENDKOSTE N IN OVERLEG . 
VOOR ZWARE U LEVERIN G ONDER REMBOURS . 

o7=HiTi]Siïï^-ö^5^ ^  UUR 
•S MAANDAG S GESLOTE N 

TEL. : 085 - 336525 F A X : 085 - 33577Z 

f 274,00 
f 3 M , 0 0 
f 625.00 
f 123,75 

Moto r bediening . 
Vetus Motorbediening 
Schakelhuis zi jmontsge 
Schakelhuis topmontage 
Schakelhuis voor 2 motoren 
Differentiaal set 
Druk / trekkabels in alle maten 

motor-instrumente n van Vetus , 
YazakienVDO. ' 
Hier alleen vermel d Vetus , 

ToerenteMer/urenteller 0-4000 rpm f 215,6 
Vol tmeter f 84,6 
Amperemeter 60A f 84,6 
Temperatuurmeter 120 gr f 84,6 
Zender voor temp meter f 14 7 
Oliedrukmeter f 84,6 
Zender voor ol iedrukmeter f 51,4 
Brandstof niveaumeter f 84,6 
Vlot ter voor brandstof 
200/560 mm f 71,5 
Watertankmeter f 84,6 
Vlot ter voor watertank f 174,2 
RoerstandwIjzer enkel f 298,1 
RoerstandwIjzer dubbel f 509.0 
Uitlaatsystemen, isolatie, f i l ters, tanks, 
Schroefaslagers in alle na ten en soorten 

Verwarmin g 

Webarto HL 18D 12V 
Webasto H L 2 4 D 12V 
W e b a s t o H L 3 2 D 12V 
Wallas 1300 12V 
Wallas 1800 12V 
Wallas 2400 12V 
Wallas 3200 12V, 
T ruma t i cE 1800 12V 
Trumat ic E 2800 12V 

f 1799,00 
f 2335,00 
f 2435,00 
f 1370,00 
f 1990,00 
f 2075,00 
f 2380,00 
f 1366,00 
f 1595,00 

Jetfan booster 220V 500/1000W f 82,50 

Tollenen -
Plastimo 
R M 6 9 
Vetus, bovenwaterl i jn 
RM 69, 12V 
RM 6 9 , 24V 
To i le tombouwpomp RM 69 12V 
Toi le tombouwpomp RM 68 24V 
Buffertank RM % , 25 Itr 
VuiNwaterzak Vetus, 100 ttr 
Vuilwaterzak Vetus, 160 Itr 
Versnijderpomp Jabico, 12V 

f 225.00 
f 245,00 
f 419,00 
f 665,00 
f 690.00 
f 485.00 
f 510,00 
f 368,00 
f 199,75 
f 211,00 
f 408 .W 

Drin k waterpompen . 
Whale handpomp f 63,15 
Whale pedaalpomp f 97 25 
Whale 12V dompelpomp f 37.50 
Whale 12V slang mo ntagepomp f 38.90 
PGKPedaalvoetpomp f 59,25 
PAR 1 2 o f 24V v a f 185,00 
S h u r f l o w l 2 V f 149,00 
PAR hydrofhoor 12V f 679,00 

Lenspompe n 
Whale urchin opbouw f 92,85 
Whale urchin inbouw f 117,50 
Whale t i tan opbouw f 134,50 
Whale tr tan inbouw f 172,50 
Plastimo opbouw f 149,90 
Plastimo inbouw f 164,90 
PGK opbouw f 56,75 
Allpa dekwaspomp 12 of 24V f 199,50 
PGK dompelpomp 
4500 I t r / u 12V f 39,75 
PGK dompelpomp 
6000 I t r / u 1 2 o f 2 4 V v a f 73,75 

Watertanks ' 
Vetus watertank 50 Itr 
Vetus watertank 75 Itr 
Vetus watertank 100 Itr 
Plastimo waterzak 50 Itr 
Plastimo waterzak 100 Itr 
Plastimo waterzak 120 ttr 
boegmod 
Plastinx) waterzak 150 ttr 

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

I Patrijspoorte n 

Gebo. d icht 375 x 175 mm 
Gebo, open 375 x 175 mm 
Gebo, dicht 375 x 2 1 5 mm 
Gebo open 3 7 5 x 2 1 5 mm 
Lewmar, d icht 109 x 257 mm 
Lewmar, open 109 x 257 mm 
Lewmar, dicht 123 x 299 mm 
Lewmar, open 123 x 299 mm 
Lewmar, dicht 109 x £ 8 mm 
Lewmar open 109 x 368 mm 
Lewmar, open 123 x 362 mm 

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

f 169,50 
f 299,00 
f 36.5,00 
f 3Z800 
f 415.00 
f 435 00 
f 338,00 
f 3 « , 0 0 
f 510,00 
f 536,00 
f 595,00 
f 643,00 
f 875,00 

f 157.00 
f 277,00 
f 172,50 
f 299,50 
f 181,00 
f 215,00 
f 185,00 
f 230,00 
f 226,00 
f 283,00 

f 353,00 

s e tc 
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Waar laat je ze? En: Waar  laad je ze? 
Door Leo J Capit 

Scheepsbouwer Wouter 
Nieuwveld, op het Bickersei-
land te Amsterdam, heeft al 
veel eerder bewezen dat hij 
wist hoe je een tweeling op 
stapel zet. Vandaar dat anno 
voorjaar 1992 de inmiddels 
dertienjarige gebroeders 
Mattij s en Sander Nieuwveld 
beschikbaar waren voor het 
verrichten van een simpele 
maar veelbetekenende rituele 
handeling. Zij sloegen ieder 
een fles voortreffelijke cham-
pagne aan barrels tegen het 
gangboord van twee eenslui-
dende aluminium elektrobo-
ten, besteld door rondvaart-
reder Karel Lovers voor het 
pas gestichte Utrechtse filiaal 
van zijn bedrijf Lovers be-
gint zich een trouwe klant te 
tonen. Er lag daar, voor de 
gelegenheid opgetrommeld, 
in de kom van het historische 
Westerdok heel wat aan 
Nieuwveld-creaties, en daar 
waren opmerkelijke Lovers-

• *• De elektroboot op de Oude 
Gracht in Utrecht. 

bestellingen bij: de super-wa-
tertaxi, de futuristische VIP-
boot Stan Huijgen, en nu dus, 
in tweevoud, de aluminium 
tweeling met elektrische 
voortstuwing, bestemd voor 
de Utrechtse wateren, die de 

Elektrisch e 
rondvaar t 
in Utrech t 

meest pittoreske stadsgezich-
ten van ons land opleveren. 
I n dit steeds meer milieube-
wust wordende tijdperk gaan 
mensen met hoge voorhoof-
den steevast nadenkend kij -
ken als er sprake is van elek-
trotractie te water, 't is er; het 
bestaat! Maar nu de prakti-
sche toepasbaarheid nog. 
Energie aan boord is opgesla-
gen in batterijen (accu's). 
Waar laat je die dingen? En: 
waar laad je ze? Laatste 
vraag is het gemakkelijkst: 

door de stekker in het stop-
contact te steken. Dat moet 
dus niet zo ver van de water-
kant, de ligplaats, verwijderd 
zijn. Een jachthaven die met 
z'n tijd meegaat is al bij voor-
baat lief voor boot-accu's. 
Zorgt voor degelijk beveilig-
de laadpunten, kabels en 
stekkers. 
Een hele tijd dacht men: dag-
dromerij. Elektrisch varen is 
milieuvriendelijk, maar ook 
kortstondig. Na een aantal 
uren varen moet de stroom-
voorraad worden aangevuld. 
Dat duurt óók een aantal 
uren. 

Jawel, er wordt gewerkt aan 
verbeteringen. Maar laat mij 
nou maar effe, met deze onbe-
kommerde lekepraat. Feit is 
dat menige reislustige Neder-
landse recreatievaarder de 
sensatie van het elektrisch 
varen al eens heeft beproefd. 
Misschien op een midden-
Europees meer, in de scha-
duw van een alp, of zo. Na-
tuurlijk , 't is waar, neef Ger-
rit-Jan heeft in z'n zoveel 
kwadraats zeilboot ook een 
elektromotortje om de haven 
uit te komen, want dat is al-
tij d zo'n geklooi. En u bent 

* Het instrumentenpaneel. 
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wel eens meegevraagd, dus u 
weet eigenlijk wel wat elek-
trisch varen is. 
Maar nu zijn die twee elek-
troboten die de bouwer op 
een mooie vrijdagmiddag in 
mei aan de reder overdroeg 
toevallig de grootste in hun 
soort van Nederland en van 
aard puur commercieel: 
rondvaartboten. Elk ruim 10 
meter lang en gekwalificeerd 
voor dertig passagiers, die 
zich bij een snelheid van 8 km 
per uur zullen kunnen verlus-
tigen aan de schoonheden 
van de waterrijke Domstad. 
Die snelheid, om dat zo maar 
eens te noemen, komt voort 
uit 8 pk 72V/800A gel-lrac-
tie. Tweeling-deskundige 
scheepsbouwer Nieuwveld 
merkte bij zijn duoprodukt 
op dat we duidelijk te doen 
hadden met een jongen en 
een meisje. De ene boot was 
uitgevoerd met een blauwe, 
de andere met een rose bekle-
ding. De vis-a-vis opgestelde 
banken noden onmiddellijk 
tot plaatsnemen, maar wie 
daaraan gevolg geeft merkt 
meteen dat de kussens er 
zachter uitzien dan ze zijn. 
Dat is te wijten aan de 
scheepvaartinspectie. Die 
voelt zich ook in het Utrecht-
se verantwoordelijk voor de 
veiligheid. Men zit in feite op 
een kussen met een uitzon-
derlijk groot drijfvermogen. 
En onder die kussens bevin-
den zich, van boeg tot spiegel, 
aan weerszijden de accu's. 
De Utrechtse elcktro-twee-
ling mag dan als milieubewu-
ste mijlpaal gelden in de re-
creatieve watersport; men 
moet de fanfares nu ook weer 

niet overdrijven. De elektro-
bootmotor is bezig een eigen 
plaats te verwerven. 
I n dit specifieke geval hebben 
we te doen met een Ameri-
kaans fabrikaat. In Highland 
(N.Y.) staat de fabriek van de 
Electric Launch Company. 
Die leverde voor Karel Lo-
vers' Utrechtse filiaal twee 
motoren van 8 pk, maar 
bouwt desgewenst ook een 
elektrische scheepsmotor die 
100 pk op de schroef kan zet-
ten. 
Op het Amsterdamse 

* Scheepsbouwer Wouter 
Nieuwveld en reder Karel Lovers 
(links). 

Bickerseiland zal de Neder-
landse vestiging van het 
Amerikaanse produktiebe-
drij f E.L.C.O. binnenkort 
een riant onderkomen vinden 
naast de bouwhal van Wou-
ter Nieuwveld's Scheeps-
bouw. De scheepsbouwer 
mag zich inmiddels dealer 
en rayonvertegenwoordiger 
noemen. 
Staat het elektrisch varen in 
Nederland met dat al voor 
een doorbraak? Laat ons de 
realiteit niet uit het oog ver-
liezen. Vergeleken met de 
traditionele motorvaart is 
elektrovaart duur. Je moet in 
vele gevallen laadgerei voor 
j e accu's aan boord hebben, 
en dat is vaak een kostbare 
grap. De stroom moet, in alle 
gevallen van de wallekant ko-
men. Explosiemotoren wor-
den intussen steeds geluids-
armer, zuiniger en milieu-
vriendelijker. Maar ze zullen 
nooit zo onderhoudsvrij zijn 
als de elektromotor. Daar 
heb je inderdaad bijna nooit 
omkijken naar, wat een aan-

trekkelijke overweging is 
voor onze gecomputeriseerde 
tijdgenoten, die gewoon wil -
len varen en verder niks. 
Varen met een elektroboot is 
varen van stopcontact naar 
stopcontact, of: zó tijdi g de 
steven wenden dat het eigen 
stopcontact in de thuishaven 
wederom kan worden inge-
plugd. Het varen zelf is een 
kwestie van: 'n kind kan de 
was doen. Maar vaarregels 
gelden uiteraard ook voor 
elektrisch aangedreven vaar-
tuigen. Acceleratie is in druk-
bevaren Nederland vaak een 
belangrijke veiligheidsfactor. 
I n dat opzicht heeft de elek-
troboot zich nog niet onder-
scheiden. 
Maar omdat het gemak de 
mens dient en er hier en daar 
een dikke particuliere porte-
monnee onder handbereik 
ligt zouden we voorbereid 
moeten zijn op spectaculaire 
ontwikkelingen. 

Het valt overigens niet te ver-
wachten dat de naam van dit 
hoe-dan-ook onmisbare pe-
riodiek op korte termijn zal 
worden gewijzigd in 'Elektro-
Motorboot'.... 

Kooivoge l 

In deze kolommen zijn de scheeps-
hond en -kat al aan de orde ge-
weest. Deze keer is de beurt aan de 
meevarende vogel. Het valt wat 
minder op, maar op heel wat boten 
reist er een mee. De meeste aldoor 
in de kooi. Een uitzonderlijke, be-
voorrechte echter scharrelt soms 
eventjes vrij  rond door het schip. 

De eigenaar is dan niet al te pre-
cies op het interieur van zijn boot, 
want er valt wel eens wat. 
Natuurlijk is een kooivogel heel 
wat makkelijker aan boord dan een 
hond; je hoeft niet minstens twee 
keer per etmaal naar de wal. An-
derzijds, die kleine kooi. Water-
sporters zijn toch in grote meerder-

heid natuurvrienden en vrije vo-
gels. Blijkbaar is voor de eige-
naren hun vogel achter tralies 
daarmee niet in tegenspraak. 
Hoe rechtvaardig je al motorend 
door de vrije natuur die levenslange 
cel? 

Bert Houivink 
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Problee m 
met Yanmar 
Op 16-6-1989 kocht ik de eer-
ste 36 pk buitenboorddiesel-
motor van Yanmar voor mijn 
visboot van 6,15 meter. Na 
uitvoerige informatie betref-
fende soort en capaciteit 
werd ook een extra brand-
stofflltcr gemonteerd. De 
brandstoftank bevindt zich 
midscheeps 2,5 meter van de 
motor. Behalve de afstand en 
het extra brandstoffilter be-
vinden zich geen weerstan-
den in de toevoerleiding. De 
retourlciding is zonder obsta-
kels. Op de Kralingse plas 
werd door de dealer uitvoerig 
proefgcvaren waarna ik de 
reis richting zee met bestem-
ming Stellendam begon. Bij 
de monding van de Water-
weg ter hoogte van de blok-

* yanmar. ^ ^ ^ ^ = 

kendam sloeg de motor af. Ik 
kreeg hem gelukkig weer aan 
de praat en ondanks een re-
gelmatig afslaande motor 
wist ik uiteindelijk Stellen-
dam te bereiken. Enfin, boot 
en motor getrailerd terug 
naar jachtwerf Oceaan, waar 
ik de motor had gekocht. 
Oorzaak: kapotte nozzels. Ik 
kreeg na reparatie de zaak te-
rug en dit keer had ik er iets 
langer plezier van. Pas op de 
tweede visdag liet de motor 
het afweten, maar dit keer 
kreeg ik hem niet meer aan de 
praat en moest 10 mijl van 
zee teruggesleept worden. 
Di t keer werd er niet meer ge-
repareerd en kreeg ik op 
17-11-1989 een nieuwe mo-
tor. 
Maar u begrijpt het al 30 
vaaruren later opnieuw de-
zelfde storing. Dit keer werd 
i.v.m. de afstand de reparatie 
uitgevoerd door Yanmar-
dealer Padmos te Scharendij-
ke, die de zaak grondig heeft 
nagekeken. Tevens heeft de 
motor uren proefgedraaid. 
Maar helaas, na 5 vaaruren 
opnieuw storing, dit keer te-
rugzakken van de motor naar 
een kwart van het toerental 
en onvoldoende voor gebruik 
op zee. Stationair draait de 
motor wel goed. 
Misschien kunt u nog een 
storingsoorzaak opnoemen 
waaraan niet zo gauw ge-
dacht wordt. 
R. V.E. Hess, Rotterdam. 

Antwoor d 
Hoewel men niets kan uit-
sluiten is toch mijn eerste ge-
dachte dat de storing toe te 
schrijven is aan gebrek aan 
brandstof, met daarbij lucht 
naar de brandstofpomp. 
Stationair draait de motor 
goed schrijft u. Zodra de mo-
tor echter vermogen moet 
gaan leveren laat hij het na 
kortere of langere tijd afwe-
ten. De vraag is: heeft u b.v. 5 
uur achter elkaar gedraaid of 
2 uur even langzaam en dan 
weer volaan? Ook weet ik niet 
de afmeting van de leiding 
van de tank naar de motor. 
En is de tank van een beluch-
ting voorzien? Wat de oorzaak 
kan zijn van de kapotte ver-
stuivers is mij niet duidelijk. 
Ik zou het in eerste instantie 
zoeken in de brandstoftoe-

voer. Mocht het niet lukken, 
schrijft u dan eens zo uitge-
breid mogelijk wat er gedaan 
is en vermeldt de afmetingen 
van het brandstofsysteem. 

Leeglopend e 
accu 
Wij hebben een kruiser van 
IOmeter. Motor: Daf 105 pk. 
Twee accu's, 12 volt 200 am-
père. De start- en verlich-
tingsaccu zijn via de diode-
brug verbonden. Ik heb beide 
accu's losgekoppeld; de start-
accu blijf t vol, de verlich-
tingsaccu loopt in ongeveer 6 
weken nagenoeg leeg. 
Vraag 1. Moet ik de verlich-
tingsaccu door een nieuwe 
vervangen? Kan dat zonder 
meer of moeten beide accu's 
vervangen worden? 
Vraag 2. Is het noodzakelijk 
dat beide accu's 200 ampère 
zijn? 
L.P. Gommers, Papendrecht. 

* Diodebrug. 

Antwoor d 
Voordat men conclusies trekt 
over het leeglopen van de 
accu's, moet men nagaan of de 
accu's voldoende geladen zijn 
eer men ze gaat loskoppelen. 
De mogelijkheid bestaat dat 
de verlichtings-accu onvol-
doende geladen wordt. Oor-
zaak kan zijn een diode in de 
diode-brug die niet goed 
werkt, bijvoorbeeld door een 
te hoge inwendige weerstand. 
Meet met een volt-meter de 
spanning over de diodes tij -

dens het laden, dus met 
draaiende motor. 
De spanning over de diodes 
moet ongeveer gelijk zijn, nl. 
0,6-0,7 volt. Als deze span-
ning boven de 0,8 volt komt is 
er iets niet goed met deze dio-
de. Is de spanning over de 
diodes goed, dan kan het zijn 
dat de verlichtings-accu niet 
voldoende tijd krijgt om ge-
heel geladen te worden, de 
kwaliteit loopt dan snel te-
rug. 
Voordat men tot de vervan-
ging van de accu(s) overgaat, 
moet men de boven genoem-
de zaken eerst goed controle-
ren. Na herstel van de fout 
kan worden overwogen de 
startaccu te vernieuwen. 
Men moet dan wel de la-
dingstoestand van de accu's 
regelmatig controleren met 
bijvoorbeeld een zuurweger, 
gedurende het vaarseizoen. 
Laat de startaccu 200 a.h. 
blijven en wissel de accu's re-
gelmatig van plaats, dus 
startaccu als lichtaccu en om-
gekeerd. De R. 

Trage kruise r 
Ik ben in het bezit van een 
motorkruiser type Ja ro van 
ontwerper en jachtbouwer 
gebroeders Mik uit Nieuwe 
Pekela, die overigens niet 
meer bestaat. 
Normaal gesproken varen wij 
in rustig water in het gebied 
Noordwest Overijssel, Fries-
land en Randmeren. Maar 
het afgelopen jaar en het jaar 
daarvoor zijn wij ons wat 
meer op stromend water 
gaan begeven, zoals de Gel-
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Kompas compensere n met één magneet 

* Jaro. Zie Trage Kruiser 

dcrse IJssel, de Nederrijn en 
het afgelopen jaar zijn we naar 
Maastricht geweest tijdens de 
vakantie. Wat mij opviel is dat 
de meeste plezierjachten snel-
ler kunnen varen dan wij en 
vooral stroomopwaarts kun-
nen de meesten wel 90% op 
ons inlopen en passeren en dit 
was mij enkele jaren geleden 
ook al eens opgevallen, toen 
wij voeren op het Van Star-
kenborghkanaal. 
Mij n vraag aan u is heb ik wel 
de juiste schroef en de goede 
verhouding? 
Technische gegevens: 
— type boot: Jaro 790, afm. 
7,90 X 2,80 X 0,80 meter; 
lengte over de waterlijn ± 7 
meter; gewicht 4800 kilo. 
— motor: Mercedes Benz, 
bouwjaar 1977-1978, 200 D 
OM 615-913; de motor is in 
1986 gereviseerd gekocht; 
aantal omw. p/min. 1800 
maximaal 2000. 
— keerkoppeling: Paragon 
type 20 L; reductie 2:1. 
— schroefas diameter 35, vet-
gesmeerd met bronzen lagers 
en extra druklager voor de 
keerkoppeling. 
— schroef 3 blads merk: Ra-
dice (Netus); diameter 18 = 
457 mm. (kan niet groter); 
spoed 11. 
Op de kopse kant van de naaf 
staat ingeslagen 18.11. 
De motor heeft interkoeling. 
\ ' raag: wat voor snelheid kan 
ik halen met tegenstroom van 
± 5 km. p/u. en op stilstaand 
water? 
J. van Lottum, Ter Apel. 

Antwoor d 
Ik denk inderdaad dat uw 
schroef niet de juiste afme-
ting heeft. Na berekening 

Compenseren met één mag-
neet. Kan dat? Ja dat kan. Als 
u een magnetisch kompas re-
delijk hebt gecompenseerd 
met 2 permanente magneten 
(zie de Motorboot van de-
cember 1990). Die 2 magne-
ten, de B.- en C.-correctors, 
kunt u dan vervangen door 
één permanente staafmag-
neet. Voor wie hierin geïnte-
resseerd is, volgt hieronder 
de uitleg hoe dit in zijn werk 
gaat, waarbij we uitgaan van 
een goed geplaatst magne-
tisch kompas, waarmee u in 
Nederland blijf t varen. Goed 
geplaatst wil zeggen: mid-
scheeps, ongeveer 1 meter 
boven het kajuitdak en de 
zeilstrccp richting voorste-
ven. Redelijk gecompenseerd 
wil zeggen: alleen de perma-
nente polen B. en C. gecom-
penseerd met de B.- en C-
correctors, Oost en Noord 
voorliggend. Hiermee is dan 
het permanente magnetisme 
opgeheven. Dat wil zeggen 
ongeveer 3/4 van de gemid-
delde deviatie. 
Nu eerst een geheugensteun-
tje. Hoe kwamen we aan de 2 
magneten? We hadden ont-
dekt (Motorboot, september 
1990) dat Noord voorlig-
gend, de rode N-punt van 
onze kompasnaald afwijkt 
naar links. Dus we hebben 
een blauwe permanente pool 
aan Bb. dus een -C. Die heb-
ben we gecompenseerd met 
een dwarsscheepse perma-

nente staafmagneet, de C -
corrector achter 't kompas. 
En Oost voorliggend, wijk t 
de rode N-punt van de kom-
pasnaald ook naar links. Dus 
hadden we ook een perma-
nente blauwe pool in het ach-
terschip, dus een -B. En ook 
die hadden we gecompen-
seerd met een langscheepse 
permanente staafmagneet 
naast 't kompas, de B.-cor-
rector. 
Die B en C-correctors, kun-
nen we nu vervangen door 
één permanente rode pool R 
aan te brengen van een staaf-
magneet, onder een hoek met 
de kiellijn . En wel als de 're-
sultante' van de B en C-cor-
rectors. Zie figuur 1. 
Resten nog de vragen: 1. 
Waar komt die magneet? 2. 
Onder welke hoek met de 
kiellijn? 3. Hoe sterk moet die 
magneet zijn? 4. Op welke af-
stand? 
Die magneet komt onder het 
kompas. We maken weer een 
tekening (figuur 2). We hou-
den de getallen aan van Mo-
torboot september 1990, dus 
C = - 9 en B = - 15. Met een 
gradenboog zien we dat de 
hoek van de magneet met de 
kiellij n 32 gr. is (rode eind 
naar Bb. achter). De 'resul-
tante' van de B en C deviaties 
blijk t 17 graden te zijn. 
Nu nog de sterkte van de re-
sulterende magneet. We ma-
ken weer een tekening. Zie fi-
guur 3. 

We zetten ons kompas op ta-
fel in de huiskamer, dus vrij 
van storende magnetische in-
vloeden. De magneet R. leg-
gen we Noord van 't kompas 
in Oost/West richting. Nu 
brengen we de magneet naar 
't kompas tot dit 17 gr. af-
wijkt , want de magneet moet 
17 gr. deviatie opheffen. We 
meten de afstand tussen het 
midden van de magneet en 
het midden van de roos (m — 
K) . Op deze afstand ónder 
het midden van de roos bren-
gen we — terug aan boord - de 
magneet R. permanent aan. 
De rode pool naar Bb. achter-
schip, richting 32 gr. uit de 
kiellijn . 
Ons doel is bereikt: de per-
manente staafmagneet met 
zijn rode pool R. tussen de 
beide blauwe polen B. en C. 
in, zal nu op alle koersen die 
beide blauwe polen opheffen. 
Di t dus ter vervanging van de 
B en C correctors. 
Nog een opmerking: de mag-
neet moet niet dichter bij de 
roos komen dan 2X zijn leng-
te. Dus als nodig, een sterkere 
magneet gebruiken. Om de 
plaatsing te vergemakkelij-
ken nog het volgende lijstje: 
het rode einde van de 'Resul-
tante' moet indien: 
+B en -I-C naar Sb. vóór; 
+B en —C naar Bb. vóór; 
— B en H-C naar Sb. achter; 
— B en —C naar Bb. achter 
(voorbeeld). 
H. Binnendijk, Driehuis 

Figuur 1. *  Figuur 3. 

kom ik op een schroei (meest 
ideaal) van 21" X 13", 3 
blads. Uw schroefraam is 
echter te klein om deze 
schroef te plaatsen. De maxi-
male diameter die u kwij t kan 
is 18 duim. 
Een berekening uitgaande 
van een 4 blad schroef met 

deze diameter geeft mij een 
spoed van 15 duim. ( Fa/F = 
0,55). Het motorvermogen 
aan de as zal dan zo'n 20 kw 
(27 pk) moeten zijn bij 1800 
o/m. 
U heeft de afmeting van de 
huidige schroef op de juiste 
plaats gezocht. De afmeting 

18" X 11" scheelt voorwat de 
spoed betreft dus nogal wat. 
De rompsnelheid van uw 
schip is 11,8 km/uur. Deze 
snelheid geldt altijd t.o.v. het 
water. Heeft u 5 km/uur te-
genstroom dan zal de snel-
heid t.o.v. de wal 11,8 — 5 = 
6,8 km/uur bedragen. 
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Lichtgewich t 
boot bi j 
Checicmat e 
De Amerikaanse botenbou-
wer Checkmate heeft een 
uiterst lichte, maar toch ster-
ke sportboot ontwikkeld. Het 
is een 8,5 meter lange polyes-
ter boot, typenaam Check-
mate Convincer 281, die is 
uitgerust met een 575 pk 
Mercruiser motor, die een 
oppervlakteschroef aandrijft. 
De boot loopt er meer dan 
120 kilometer per uur mee. 
Checkmate heeft dat bereikt 
door toepassing van balsa-
hout als versterking van de 
polyesterconstructie; voor de 
betimmering werden lichtge-
wicht platen gebruikt, die 
eveneens balsahout als kern-
materiaal hebben. De licht-
gewicht boot is meer dan 25 
kilometer per uur sneller dan 
dezelfde boot in standaard-
uitvoering. 

Sealine Senator 
Pijl Watersport toonde op de 
Hiswa te Water de nieuwe 
Sealine Senator 230. Het is 
een snelle gestroomlijnde 
boot (zie ook het vorige num-
mer van de Motorboot), die 
60 kilometer per uur loopt 
met een Volvo Penta-motor 
van 230 pk. Doordat er een 
midscheepse hut is, telt de 
boot (7,53 meter lang) vier 
royale slaapplaatsen. 
Informatie: telefoon 02158-
21638, fax 26793. 

Frieslan d boo t van IS mete r 
Friesland Boating, bekend 
om haar 'houseboats', heeft 
onlangs een op dit scheepsty-
pe gebaseerde verhuur-mo-
torkruiser in de vaart ge-
bracht, de FBI500 AK de 
Luxe. De boot heeft een leng-
te van 15 meter, een breedte 
van 4 meter, een diepgang 
van 0,80 meter en een door-
vaarthoogte van 2,60 meter. 
Gebouwd van 20 mm staal 
(bodem), 6 mm staal (romp 
en dekken) en 4 mm staal 
(opbouw). De waterverplaat-
sing bedraagt 26 ton. 
Voorzien van 2 waterdichte 
schotten, voor en achter de 
machinekamer, waardoor 
een veilig schip ontstaat met 
veel reserve drijfvcrmogen. 
Gemotoriseerd met een DAF 
575 scheepsdiesel met PRM 
hydraulische keerkoppeling. 

Geleverd vermogen 100 PK. 
Het elektrische systeem is 24 
volt, geleverd door 24 volt al-
ternator aan 3 gescheiden 
systemen, 180 ah startaccu's 
en 2 maal 240 ah boordnetac-
cu's. Het schip heeft een inde-
ling met 6 ruime 2-persoons-
hutten (5x dubbelbed, 2x 
enkelbed) en is hierdoor ge-
schikt voor 12 personen en 
beschikt over 3 badkamers 
met douche en toilet. Verder 
heeft elke hut een eigen was-
tafel met warm en koud wa-
ter. Het zeer ruime stuurhuis 
heeft zitgelegenheid voor de 
opvarenden met goed uit-
zicht rondom. Tevens is hier 
een tweede koelkast inge-
bouwd. De kombuis be-
schikt, naast veel kastruimte, 
over een ruime koelkast en 
een 4 pits fornuis. 

Warmwatervoorziening is er 
via een grote 110 liter boiler, 
verwarmd door de motor, 
terwijl tijdens lange stil-lig-
perioden een geyser de 
warmwatervoorziening kan 
overnemen. Er zijn 2 hydro-
phoor-units, zodat waterle-
vering altijd gegarandeerd is. 
De watertanks hebben een 
inhoud van 3000 liter. De dic-
scltanks hebben een inhoud 
van 800 liter. Ten behoeve 
van toekomstige levering 
naar het buitenland is een 
ruime faecalientank (1500 li -
ter) ingebouwd. Ter vereen-
voudiging van het manoeu-
vreren is een Cupa 
boegschroef (van 12 pk) inge-
bouwd. 
Hoewel dit type ter uitbrei-
ding van de huurvloot wordt 
gebouwd, is het schip ook le-
verbaar. Prijs ƒ 250.000,-
excl. btw. Informatie: tele-
foon 05142-2607, 2605 
2609. 
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Elf nieuw e modelle n bi j Sea Ray 

De iVuienkaanse botenfa-
bnck Sea Ray heeft 11 nieuwe 
modellen ontwikkeld. Het 
gaat om snelle polyester 
sport-, toer- en skiboten en 
om snelvarende kruisers en 
jachten. En wel: 

— de Laguna 16, een 4,77 me-
ter lange toer- en visboot met 
een midscheeps aan stuur-
boord geplaatste stuurconso-
le; de boot is onder meer uit-
gerust met een vistank 
(overboord loosbaar) en hou-
ders voor hengels; de boot 
wordt standaard geleverd 
met een 60 pk Mercury bui-
tenboordmotor, maar er zijn 
zwaardere motoren lever-
baar; 
— de Spitfire is een 5,66 meter 
lange skiboot, uitgerust met 
een 250 pk Mercruiser bin-
nenboordmotor, een grote 
achteruitkijkspiegel en een 
comfortabele tweezitsbank 
met zicht naar achteren; 
— de 200 'overnighter' is een 
6,14 meter lange sportboot 
met kajuit (met doorzichtig 
vlucht- en ventilatieluik), 
zwemplatform (met roest-
vrijstalen zwemtrap); de boot 
heeft verder een ijsbox, gla-

zenhouders en stereo radio/ 
cassettespeler; er zijn twee 
kooien, bergruimte en bin-
nenvcrlichting; stuur- en 
trimbekrachtiging zijn even-
eens standaard; de boot 
wordt geleverd met een 115 
pk Mercury buitenboordmo-
tor; zwaardere motoren zijn 
leverbaar; 
- de Laguna 21 'walk-
around' is een toer-, visboot 
met een grote zclflozende 
kuip, een open stuurstand en 
een kajuit met twee kooien en 
bergruimte; standaard zit er 
een 150 pk Mercury buiten-
boordmotor op deze boot, 
maar er is een reeks van al of 
niet zwaardere binnenboord-
en hekmotoren leverbaar; 
- de Sportster is eveneens 
een pure skiboot; het is een 
nieuwe versie van een boot, 

die tot nog toe werd gebouwd 
met een overdekte voorpiek; 
een 250 pk Mercruiser bin-
nenboordmotor zorgt voor 
felle accelleratie; de boot is 
6,68 meter lang en 2,33 meter 
breed, waardoor er aan 
boord relatief veel ruimte is; 

- de 250 Express kruiser is 
een snel en luxueus uitgerus-
te motorboot met een lengte 
van 7,49 meter, die stan-
daard wordt geleverd met 
een 260 pk Mercruiser hek-
motor; er is comfortabele zit-
en slaapruimte aan boord en 
een goed uitgerust kombuis 
met kooktoestel, ijsbox; ver-
der is er een elektrisch geven-
tileerde douche- en toilet-
ruimte; er is een brandstof-
voorraad van 265 liter en een 
drinkwatertank van 76 liter; 
- de Laguna 29 is een vorste-
lijk e (8,89 meter lange) vis-
boot, die wordt geleverd met 
twee Mercruisermotoren van 
elk 230 pk; het ruime inte-
rieur heeft alle comfort dat 
men van Sea Ray-kruisers 
kent; ook de visvoorzieningen 
zijn zeer uitgebreid; 
- de 440 Express Bridge is 
een motorboot met een lengte 
van 13,41 meter, die wordt 
geleverd met twee Cummins 
diesels van elk 300 pk; er zijn 
twee stuurstanden en er is 
slaapruimte voor 6 mensen 
en de sanitaire voorzieningen 
zijn luxueus; zaken als een ge-
neratorset en navigatiein-
strumenten behoren tot de 

standaarduitrusting; 
- de 550 Sedan Bridge is 
16,71 meter lang; het is een 
tweemotorig jacht dat volop 
ruimte en comfort biedt aan 
zeven mensen, die zowel aan 
dek als in de hutten alle luxe 
vinden, die we van moderne-
re motorjachten kennen, zo-
als diverse gastenhutten, een 
bemanningsverblijf en royale 
bad- en doucheruimten; de 
boot wordt ook geleverd als 
(luxueuze) sportvisboot; 
- de Super Sun Sport is een 
boot met een lengte van ruim 
19 meter, een luxueuze va-
rende villa, die door twee die-
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selmotoren met een geza-
menlijk vermogen van 1040 
pk wordt voortgestuwd; de 
boot is in diverse uitvoerin-
gen leverbaar; 
- de 650 Cockpit Motor-
yacht is 19,65 meter lang; het 
is een luxejacht, uitgerust 
met twee diesels van elk 900 
pk; het is een fraai enigszins 
klassiek ogend motorjacht 
voorzien van alle comfort dat 
men in schepen van deze 
klasse pleegt aan te treffen. 
Sea Ray wordt geïmporteerd 
door Ari e de Boom in Loos-
drecht, telefoon 02158-24514, 
fax 26454. 

Rubberboo t 
Importeur Hoeberechts van 
Sillinger rubberboten heeft 
onlangs een nieuw type geïn-
troduceerd. Het bootje, 2,82 
meter lang, wordt aangeduid 
als 'easy dinghy'. Het is voor-
zien van 2 luchtkamers plus 
een opblaasbare kiel. Er kun-
nen vier personen mee wor-
den vervoerd en er kan een 
buitenboordmotor van maxi-
maal 8 pk bij worden ge-
bruikt. Het bootje kan in 5 
minuten worden opgeblazen. 
Informatie: Hoeberechts, 
Voorburg, telefoon 070-
3875204,''fax 3877360. 

Casco 
De nieuwe jachtwerf van R. 
van der Linden in Hardinx-
veld-Giessendam heeft on-
langs zijn eerste casco vol-
tooid. Het is een 13,30 meter 
lange boot met een breedte 
van 4,10 meter van het geslo-
ten type met een ingebouwd 
zwemplatform. Van der Lin-
den bouwt dit type (dat lever-
baar is in diverse afbouwsta-
dia) ook in lengten van 11,60; 
12,30 en 14 meter. Standaard 
worden Volvo Penta-diesels 
ingebouwd. 
Oprichter Van der Linden 
heeft 20 jaar ervaring in de 
bouw van kleine beroeps-
vaartuigen. Informatie: tele-
foon 04187-3556, na 19 uur 
01846-17371. 

Twee nieuw e 
Fairlinebote n 
De Engelse botenbouwer 
Fairline toont op de boot-
show in Southampton (11-19 
september) 2 nieuwe model-
len: de Squadron 56 en de 
Targa 41. 
De Squadron 56 is een kleine-
re versie van de 62, die voor 
het eerst te zien is op de His-
wa te water. Er zijn zeven 
slaapplaatsen aan boord, ter-
wij l gekozen kan worden uit 
motorvermogens van 960 tot 
1360 pk (dit type, uitgerust 
met twee MAN-diesels van 
elk 680 pk, was in Southamp-
ton te zien). 
De Targa 41 is een slanke 
sportkruiser van het moderne 
bakdektype, uitgerust met 
een grote open stuurstand. Er 
zijn 6 slaapplaatsen aan 
boord. De boot is 12,50 meter 
lang en wordt voortgestuwd 
door 2 Volvo Penta-diesels 

van elk 430 pk, waarmee een 
snelheid van ruim 30 knopen, 
ofwel meer dan 56 kilometer 
per uur, wordt behaald. 
Fairline wordt in Nederland 
geïmporteerd door Brielle 
Yachting, telefoon 01810-
14835 en 13680, fax 16203. 

* Tekening van de Pilot 43. 
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Japko bouvif t 
Pilo t 43 
Willem Nielands eigenzinni-
ge Pilot 43 (zie de Motorboot 
van augustus 1991) wordt in 
produktic genomen door de 
jachtwerf Japko. Het is een 
12,80 meter lang schip met 
het uiterlijk van een werk-
boot, dat wordt gebouwd van 
4 en 5 millimeter dikke plaat 
op spanten, die op 40 en 50 
centimeter van elkaar staan. 

Het stuurhuis kan van alumi-
nium worden gemaakt. Jap-
ko levert de boot niet alleen 
compleet (voor ƒ289 .000 ,-
incl. btw), maar ook tech-
nisch vaarklaar (ƒ 115.410,-) 
en als casco (ƒ 61.200,-). 
Nadere informatie bij de ont-
werper: telefoon 010-4525321, 
fax 4527621. 

Snelle Scarab 
Een Scarab raceboot van de 
Amerikaanse botenbouw 
Wellcraft brak onlangs het 
record voor raceboten met 
een diepe \ ' - romp met meer 
dan 2 mijl per uur. De boot 
liep bijna 117 mijl ofwel bijna 
190 kilometer per uur. De 
boot was uitgerust met 3 
Mercruiser racemotoren, die 
elk 1000 pk leveren. Volgens 
de werf kan de boot met klei-
ne aanpassingen een snelheid 
bereiken van tegen de 200 ki-
lometer per uur. 
Het vorige record stond ook 
op naam van een Welcraft 
Scarab. 

Nieuwe boten 
bi j Beneteau 
De Franse botenbouwei Be-
neteau brengt 2 nieuwe mo-
torboten. En wel: 
- de Antares 905, een ruim 9 
meter lange polyester motor-
boot, die zowel voor toer-
vaart als voor de hengelsport 
is bedoeld; de boot, die is 
voorzien van een open stuur-
brug, liep tijdens de proef-
vaart 24 knopen met een 230 
pk Volvo Penta-diesel; 
- de Flyer F-14 is 14,40 me-
ter lang en 4,20 meter breed; 
het is een snelle gestroomlijn-
de boot naar een ontwerp van 
Pininfarina, die naam maak-
te met zijn sportwagenont-
werpen; met twee dieselmo-
toren van elk 400 pk liep het 
schip tijdens de testperiode 
meer dan 28 knopen. * De Antares 905. 

Motorca t 
De Amerikaanse botenbou-
wer Mares uit Fort Lauder-
dale (Florida) introduceeit 
deze maand op de bootshow 
in Genua een 50 voets motor-
catamaran. Het is een pol\ es-
ter schip. Het is een opmerke-
lijk e boot, die een aantal 
voordelen heeft ten opzichte 
van de enkelromps boot, zo-
als: 
- grotere snelheid bij gelijk 

motorvermogen als gevolg 
van de geringe weerstand in 
het water (de boot loopt 36 
knopen met 2 diesels van elk 
600 pk); 
- grotere stabiliteit; 
- door de geringe diepgang 
zijn zeer ondiepe wateren be-
vaarbaar; 
- door de breedte is het inte-
rieur opvallend ruim. 
Informatie: Mares Interna-
tional, 71th Street. Suite 
105-107, Fort Lauderdale, 
Florida, USA. 
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Cummin s mik t op m 
Cummins, een Amerikaanse fabrikant van dieselmotoren, 
trekt al enige tijd de aandacht met scheepsmotoren, die een 
relatief laag gewicht combineren met relatief lage toerental-
len. In de watersport waar gewicht en de lage geluidsniveaus 
belangrijke zaken zijn, ziet deze fabriek dan ook mogelijkhe-
den. Cummins, die een Nederlandse vestiging heeft in Dor-
drecht, behoort met een produktie van 225.000 dieselmoto-
ren per jaar en een omzet van 3,5 miljard dollar tot de 
grootste motorenfabrieken ter wereld. Het bedrijf, dat veel 
motoren bouwt voor de auto-industrie, is in Nederland voor-
al actief op het gebied van de visserij, de binnenvaart, de 
landbouw, het grondverzet en de bouw van generator sets. 
Cummins levert motoren van 80 tot 1600 pk. Voor de kleine 
motorvaart, zowel beroeps- als plezier, zijn vooral de zoge-
naamde B- en de C-serie interessant. 

Cummin s milc t op motorboo t 

De B-serie bestaat uit 4- en 
6-cilinder motoren met een 
inhoud van respectievelijk 
3,9 en 5,9 liter. Het zijn wa-
tergckoelde motoren, die le-
verbaar zijn met kielkoeling 
(met opgebouwd expansie-
vat) en met interkoeling. 
Bosch brandstofpompen en 
inspuitstukken worden stan-
daard gemonteerd. 
De kleinste is een 4-cilinder, 
die 80 pk levert bij 2800 toe-
ren per minuut. Met een Vel-
vet keerkoppeling weegt de 
motor 431 kilo. In werkboten 
wordt de motor iets getemd: 
hij levert dan 76 pk bij 2500 
toeren. Het is een motor die 
zeer geschikt is voor water-
verplaatsende schepen. 
Dezelfde motor wordt ook ge-
leverd met oplading, type-
aanduiding BT(=turbo). Hij 
levert dan maar liefst 150 pk 
(in werkbootuitvoering 130), 
waaruit wel blijk t dat er heel 
wat is aangepast. De nokken-
as, de brandstofpomp en de 
koelcapaciteit zijn berekend 
op de veel grotere prestaties, 
die deze machine levert. De 
motor wordt zowel in snelva-
rende als in waterverplaat-
sende boten toegepast. Door-
dat de turbolader al bij 1300 
toeren per minuut effectief is, 
profiteert ook een langzaam 
varende boot van het extra 
vermogen. 
De 6-cilinder is er in 4 versies. 
De kleinste levert 120 pk bij 
2800 toeren per minuut (115 
bij 2500 toeren in werkbo-
ten). Het is een relatief rustig 
lopende motor die veel wordt 
ingebouwd in stalen kruisers, 
kotters en vletten van 12 tot 
14 meter. Met een Velvet 
keerkoppeling erbij, weegt de 
motor 564 kilo. Dat er uit 
deze motor veel meer te halen 
valt, blijk t uit de drie andere 
versies: 
- de 6BT met oplading is 
goed voor 210 pk bij 2600 toe-
ren, die onder meer is voor-
zien van aangepaste nokken-
as, brandstofmspuiting en 
kleptiming; gewicht met 
kecrkoppeling 563 kilo; 
- de 6BTA, die behalve met 
oplading ook is uitgerust met 
koeling van de laadlucht, 
waardoor het vermogen komt 
op 250 pk bij 2600 toeren per 
minuut; gewicht met keer-
koppeling 568 kilo; 
- het topmodel levert zelfs 

300 pk bij 2800 toeren en is er 
al met keerkoppeling met een 
gewicht van 587 kilo. 
De laatste 3 zijn typisch ont-
wikkeld voor snelle, plane-
rende motorboten. Vooral in 
Amerika gooit Cummins 
hoge ogen met deze motoren, 
die lichter zijn dan vergelijk-
bare motoren, zo claimt 
Cummins, van andere mer-
ken en hun vermogen leveren 
bij lagere toerentallen. In 
sommige vergelijkende testen 
blijken ze bij lagere geluids-
niveaus te werken minder 
brandstof nodig te hebben en 
iets meer snelheid te ontwik-
kelen (de laatste punten zijn 
voornamelijk op het lagere 
gewicht per pk terug te voe-
ren). 
Een kenmerk van de B-serie 

is nog dat de motoren met ge-
woon gereedschap helemaal 
uit elkaar gehaald kunnen 
worden. Er is dus bij repara-
ties geen speciaal gereed-
schap nodig. Overigens is het 
hele ontwerp onderhouds-
vriendelijk. De motor bestaat 
uit veel minder onderdelen 
dan vele concurrenten. Vol-
gens Cummins zelfs 40 pro-
cent minder. 

C-serie 
Het woord serie is wat over-
dreven voor de tweede moto-
renlijn, die Cummins voor 
kleine schepen heeft ontwik-
keld: tot nog toe is er nog 
maar van een motor sprake: 
de 400C. Maar die levert dan 
ook meteen 400 pk. Het is een 
motor met een cilinderin-

houd van 8,3 liter, die zijn 
vermogen levert bij 2600 toe-
ren per minuut. Kenmerkend 
voor deze motor is de grote 
laadluchtkoeler, die gebruik 
maakt van het buitenwater; 
de geavanceerde brandstof-
pomp van het merk Nippon-
denso, die bijvoorbeeld regelt 
dat er bij snel accellerercn 
niet teveel brandstof wordt 
ingespoten, waardoor rook 
zou ontstaan. Vernuftig is 
ook het verwarmingselement 
in het inlaatspruitstuk, dat de 
aangezogen lucht verwarmt 
als dat nodig is, bijvoorbeeld 
bij stationaire toerentallen. 
Daardoor ontstaat geen of 
veel minder rook bij statio-
nair draaien: het mengsel 
verbrandt beter. De C-serie, 
die vooral voor snelle motor-
boten geschikt is, zal zeer bin-
nenkort met drie nieuwe mo-
dellen worden uitgebreid. 

Cummins motoren voor de 
watersport worden in Neder-
land op de markt gebracht 
door Vetus in Schiedam. 
Telefoon 010-4377700, fax 
4152634, 4153249 en 
4372673. Motoren voor 
werkboten en andere be-
drijfsvaartuigen worden gele-
verd door Cummins in Dor-
drecht. Telefoon 078-181200, 
fax 176579. 
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Tweelin g moto r bi j Volvo Penta Nieuwe 9,9 en 15 pk 
bb-motore n bij 

ONC 
Outboard Marine Corpora-
tion (OMC) brengt twee 
nieuwe kleine buitenboord-
motoren op de markt onder 
de merken Evinrude en John-
son. Het gaat om tweecilin-
der motoren met een inhoud 
van 255 kubieke centimeter. 
De motor is er in twee versies, 
een 9,9 en een 15 pk, die beide 
hun vermogen (aan de 
schroefas) leveren bij 5500 
toeren per minuut. Het zijn 
tweetactmotoren met kruis-
spoeling, die elektrisch star-
ten, wat wordt vergemakke-
lijk t door de elektronische 
ontsteking. De motoren zijn 
uitgerust met een wissel-
stroomdynamo, die ervoor 
zorgt dat de startaccu wordt 
bijgcladen. De motoren heb-
ben een ingebouwde reductie 

van 12:29, zodat de alumi-
nium schroef (doorsnee 24,1 
centimeter) niet meer dan 
ruim 2200 toeren per minuut 
zal maken. Het opvallendste 
verschil tussen de beide mo-
toren is de spoed van de 
schroef: 31,8 centimeter bij 
de 15 pk motor en 25,4 centi-
meter bij de 9,9 pk motor. De 
motoren zijn watergekoeld en 
geschikt voor afstandbedie-
ning. Standaard zijn de mo-
toren uitgerust met een vis-
lijnvanger, die voorkomt dat 
dergelijke lijnen door de 
schroef worden gepakt en om 
de as worden gedraaid (wat 
schade aan de motor kan ver-
oorzaken). 
De motoren zijn voorzien van 
het zogenaamde accumixsys-
teem, dat de brandstof en de 
smeerolie automatisch in de 
juiste verhouding mengt. De 
motoren hebben daartoe een 
smeerolietankje van 1,4 liter. 

Volvo Penta introduceert een 
Twin Engine pakket, dat 
twee Volvo Penta-motoren 
koppelt via een dubbele in-
voer/enkele uitvoer tandwiel-
kast aan de schroef met varia-
bele spoed (CP). Dankzij de 
verdubbeling van het maxi-
mumvermogen is dit pakket 
zeer geschikt voor allerlei ty-
pen vissersschepen, sleepbo-
ten, veerboten en kustvaar-
tuigen. 
De voordelen van deze twee-
motorconfiguratie zijn vol-
gens de fabrikant: 
- laag brandstofverbruik; is 
een gering vermogen nodig, 
dan geeft een kleine motor bij 
het optimaal toerental/bclas-
ting een hoger rendement 
dan een grote motor bij lage 
belasting. 
- compacte installatie en ge-
ring gewicht, meer ruimte 
voor de lading dankzij een 
korter aandrijfsysteem. 
- grotere veiligheid, bij uit-
val van 1 motor levert de an-
dere motor voldoende vermo-
gen voor manoeuvres in 
kritische situaties en om de 
reis veilig te beëindigen. 
- aantrekkelijke prijs verge-
leken met een grotere, enkel-
voudige installatie. 
- geringe uitstoot van ver-
brandingsgassen omdat de 
motoren draaien op een opti-
maal toercntal. 
Het Twin Engine pakket be-
staat uit twee 16 liter V^olvo 
Penta TAMD162 motoren 
voor een maximum vermo-
gen van 1.225 pk bij 2.100 
o.p.m.. Naar keuze kunnen 
12 liter TAMD122 motoren 
worden gebruikt waarvan het 
maximum vermogen 900 pk 
bij 2.050 o.p.m. bedraagt. 
De toepassing van elektroni-
sche régulateurs op de moto-
ren garandeert synchronisa-

tie en dankzij de auto-
matische belastingverdeler 
onder alle omstandigheden 
een rustige loop, aldus Vol-
vo-Penta. 
De Makanord-tandwielkast 
met dubbele invoer/enkel-
voudige uitvoeras is speciaal 
ontworpen voor de karakte-
ristieken van de twee Volvo 
Penta motoren met de CP-
schrocf De tandwielkast 
heeft een compacte vormge-
ving hetgeen resulteert in een 
korte inbouwlengte met over-
brengverhoudingen van 4:1 
tot 7:1. 
Het Twin Engine pakket is 
ontworpen voor gebruik in 
combinatie met de vele ver-
stelbare schroeven die mo-
menteel verkrijgbaar zijn. 
Een schroef met vaste spoed, 
die is ontworpen voor hoge 
toerentallen is niet efficiënt 
bij lage toeren. En is zo'n 
schroef ontworpen voor lage 
toeren, dan is deze niet effi-
cient bij het maximum toe-
rental. De verstelbare schroef 
vormt de oplossing voor dit 
probleem en biedt over het 
gehele toerentalbereik opti-
male prestaties. Door het ver-
anderen van de spoed kunt u 
vol vermogen geven zonder 
gevaar voor overbelasting en 
zelfs wanneer de motor ook 
een lier of dynamo aandrijft 
kan door het veranderen van 
de spoed het motortoerental 
constant blijven terwijl de 
vaarsnelheid variabel is, zo 
zegt Volvo Penta. 
Bij andere dan de maximum 
vaarsnelheid kan het brand-
stofverbruik worden beperkt 
door een lager motortoeren-
tal en een grotere spoed voor 
de schroef te kiezen. 
Informatie: Nebim, Mij -
drecht. Telefoon 02979-80111, 
fax 87364. 
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Probleme n met heteluchtkache l 
Onder de kop 'Haperende kachel' werd er in de Motorboot 
van oktober vorig jaar (pag. 44) een klein watersportdrama 
onthuld. De heerj. J. Banning uit Den Haag, eigenaar van 
een Kompierkotter van 10,20 meter, schreef dat zijn Eber-
spacher heteluchtkachel, die hij al meer dan acht jaar aan 
boord had, nog nooit naar behoren had gewerkt. Het appa-
raat was alleen aan de gang te krijgen als de Volvo diesel liep, 
en de accu's dus extra spanning honden leveren. Op de accu-
spanning alleen, die hoog genoeg was (net onder de 12 volt), 
was het hem nog nooit gelukt de kachel te starten. 

Hij schreef: 'Er is van alles 
geprobeerd: nieuwe 120 am-
père accu net onder de 
kachel; zeer zware kabel van 
accu naar kachel; kachelther-
mostaat verwijderd. En dat 
alles op aanwijzing van de 
importeur. Verleden jaar 
heeft de importeur een mon-
teur naar de boot gestuurd, 
die de oliepomp heeft ver-
nieuwd, maar het heeft geen 
enkel resultaat gehad'. 
Banning die sinds kort niet 
meer werkt en dus maanden-
lang aan boord kan verblij-
ven, kreeg genoeg van de 
kachel en wilde hem naar de 
schroothoop verwijzen als 
ook onze technische mede-
werker, C. Voest, er geen 
raad op zou weten. Die advi-
seerde maatregelen om de 
startspanning van de kachel 
te verhogen. 
Deze publikatie kwam onder 
ogen van de heer N. de Jong 
uit Leiden, directeur van een 
elektrotechnisch bedrijf dat 
zich al decennia bezighoudt 
met installatie van hetelucht-
kachels (Eberspacher en We-
basto) in bloemenwagens, 
bouwketen, caravans en 
jachten. 'Ik word altijd een 
beetje boos over dit soort ver-
halen', zo liet hij ons weten, 
'Aan die kachels mankeert 
niets. Ze werken onder de 
meest barre omstandigheden 
feilloos. Als ze goed zijn gem-
stalleerd en goed worden be-
handeld. Geef mij het adres 
van de heer Banning en ik 
maak zijn kachel gratis. Al -
leen kapotte onderdelen zal 
ik in rekening brengen. 'Dat 
wilden we uiteraard wel eens 
zien. En op een stormachtige 
winterdag klommen we aan 
boord van Bannings boot om 
de onwillige kachel mores te 
leren. Terwijl hij zijn gereed-
schap tevoorschijn haalde 
vertelde De Jong dat één van 

de problemen bij dieselge-
stookte heteluchtkachels ver-
oorzaakt wordt door diode-
bruggen, die worden ge-
plaatst om ervoor te zorgen 
dat de meest ontladen accu 
het eerst wordt bijgeladen. 
De toegepaste grensdioden 
hebben evenwel zoveel weer-
stand dat een accu op deze 
manier nooit helemaal tot 
zijn hoogste spanning wordt 
geladen, terwijl dieselhete-
luchtkachels juist een hoge 
startspanning nodig hebben. 
De Jong pleegt een compen-
satiediode in te bouwen, zo-
dat de accu's verder worden 
doorgeladen en de kachel vol-
doende spanning krijgt (wat 
bij Banning niet nodig leek). 
De kachel bleek te zijn aange-
sloten op de startaccu van de 
motor (een zescilinder Volvo 
Pentadiesel), iets wat De 
Jong niet aanraadt omdat je 
dan niet meer kunt starten 
(en dus laden) als de kachel 
de accu heeft uitgeput. Ban-
ning had die verbinding 
evenwel met opzet gemaakt, 
omdat het de nieuwste accu 
was en omdat deze het dichtst 
bij de kachel staat, zodat de 
weerstandsverliezen mini-
maal zijn. De open spanning 
van deze accu (dus direct op 
de polen gemeten), die kort 
tevoren met een gelijkrichter 
was bijgeladen, bleek zonder 
draaiende motor 13,7 volt. 
Op zich is dat voldoende om 
de kachel te starten (dat wei-
gert hij pas bij spanningen 
onder de 10,5 volt). Tijdens 
het gloeien van de kachel 
daalde de spanning, gemeten 
op de accu, van 13,7 naar 
11,4 tot 11,6 volt. Op de 
kachel werd, aan de gloeispi-
raal, nog maar 10,7 volt ge-
meten. Ook bleek de gloeispi-
raal broos te zijn geworden en 
ingezakt te zijn (de spiraal 
was als het ware ingedrukt). 

beide het gevolg van te lang 
gloeien bij het starten. De 
Jong plaatste een nieuwe spi-
raal en met het provisorisch 
aanleggen van een extra ka-
bel werd al een resultaat be-
reikt van 11,6 volt (gemeten 
aan de gloeispiraal). Het 
overbruggen van 2 slechte 
kabclverbinders leidde ver-
volgens nog tot een resultaat 
van 11,72 volt. Het starten 
werd dus duidelijk bemoei-
lijk t door spanningsverlies 
over de kabel en de draadver-
bindingen. De Jong wees 
erop dat daardoor te lang 
wordt gegloeid zonder dat de 
kachel gaat branden. Dat 
veroorzaakt vervuiling door-
dat de ingespoten dieselolie 
niet verbrandt, terwijl het 
schade toebrengt aan de 
gloeispiraal. 
\ 'ervolgens controleerde hij 
de kacheluitlaat, die verstopt 
kon zijn geraakt, maar hier-
mee was niets aan de hand. 
De Jong constateerde ook 
nog dat in de persleiding van 
de oliepomp gasbclletjes ont-
stonden. Door het samenper-

sen van de brandstof komt 
dat vaker v oor, maar het was 
niet zo ernstig dat hierdoor 
een storing kon ontstaan. Te-
gen een paar gasbellen moet 
de kachel bestand zijn, zo leg-
de hij uit. 
Tenslotte toonde De Jong 
zich niet blij met de kwikther-
mostaat, die Banning had ge-
monteerd. Doordat dit appa-
raat gevoelig is voor schom-
melingen is het niet geschikt 
voor toepassing op een boot. 
Het elektrische contact kan 
door de bewegingen van het 
schip worden verbroken en 
dan slaat de kachel af. 
'Nu moet hij starten,' zei De 
Jong, die alvorens daartoe 
een poging te doen nog even 
de luchtaanzuig schoon-
maakte. Die bleek voor onge-
veer een kwart dicht te zitten 
met stof Toen de slangen 
weer waren aangesloten, 
bleek de kachel na 16 secon-
den gloeien te starten: voor 
het eerst in al die jaren, zon-
der dat de Volvo Penta er-
voor hoefde te worden ge-
start. 
Er moeten dus dikkere kabels 
tussen de accu's en de kachel. 

* De heren Banning en De Jong 
(rechts). 
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Ze moeten een minimale 
doorsnee hebben van 6 vier-
kante millimeter bij een leng-
te tot 2,5 meter. Bij een grote-
re afstand is het raadzaam 
kabel van 10 vierkante milli -
meter toe te passen, conclu-
deerde De Jong, die eraan 
toevoegde dat het de beste 
oplossing is om ook voor de 
minkabel een aparte draad 
vanaf de accu te trekken. Ver-
der stelde hij nog de volgende 
onregelmatighede vast: 
— de stekkercontacten op de 
min en op de plus van 
de kachel worden warm 
(= weerstand), doordat ze 
niet vast genoeg zitten; 
— de min-aansluiting loopt 
via de huid van de boot; een 
directe aansluiting op het 
mincontact geeft, zoals ge-
zegd, een betere geleiding; 
— de brandstofslang bij de 
kachel lekt. 
Afgesproken werd dat Ban-
ning de genoemde aanpassin-
gen zelf zou uitvoeren, waar-
na we nogmaals aan boord 
van zijn boot bijeen zouden 
komen om de resultaten te 
beoordelen. 

* Eberspacherkachel van het 
type dat Banning heeft geïnstal-
leerd. 

Cont ro le 
En zo stapten we op een zon-
nige voorjaarsdag opnieuw 
bij Banning aan boord. Hij 
had in de afgelopen maanden 
een draad met een doorsnee 
van 10 vierkante millimeter 
aangebracht tussen de licht-
accu en de kachel; de schuif-
stekkers op de kachel had hij 
vervangen door een kroon-
steentje, waarin hij de draden 
had vastgezet, nadat de pun-
ten waren afgesoldeerd. Hij 
had de thermostaat verwij-
derd en de kachel recht-
streeks doorverbonden met 
de schakelaar waarmee de 
kachel in werking wordt ge-
steld. 
Bij controle bleek de kachel 
inderdaad zonder hulp van 
de motor te starten al duurde 
het vrij lang. Door een simpe-
le ingreep in de startschake-
laar kan de kachel op twee 
standen branden: vol en half. 
Hi j kan dus steeds blijven 
branden. 'Als het te warm 
wordt', zet ik hem wel af, 
'verklaarde de heer Ban-
ning'. Hij wilde namelijk 
geen nieuwe thermostaat, 
omdat het afslaan en steeds 
opnieuw starten van de 
kachel, waarmee de thermos-

MOTORBOOT-
verzamelban d 
Voor lezers die MOTORBOOT 
bewaren, brengen wij een han-
dige verzamelband. 
Het is een witte plastic omslag 
met rode opdruk, die van bin-
nen blauw is (de standaard 
MOTORBOOT-kleuren dus), 
waarin men door middel van 
bijgeleverde spelden een hele 
jaargang kan opbergen. 
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 .MOTORBOOT 
Rotterdam. Op uw overschrij-
ving vermelden: Verzamel-
band(en). 

En wel' 
- ƒ 16,- of Bfr. 295 voor één 
verzamelband (dus voor één 
jaargang), 
- ƒ 28,- of Bfr. 520 voor twee 
banden (tweejaargangendus); 
- ƒ 44,- of Bfr. 825 voor drie 
banden en 
- ƒ 55,- of Bfr. 1000 voor vier 
banden. 
Deze prijzen zijn inclusief btw 
en verzendkosten 

taat de temperatuur regelt, 
teveel stroom kost op dagen 
dat er weinig wordt gevaren. 
De Jong attendeerde nog op 
de mogelijkheid om een extra 
accu te plaatsen of een extra 
dynamo (of een extra zware) 
zodat er altijd stroom genoeg 
aan boord is. 'Storingen aan 
heteluchtkachels zijn niet al-
tij d te wijten aan dezelfde 
oorzaak', vertelde de heer De 

Jong,' en die oorzaak heeft 
vaak verschillende kwalijke 
gevolgen, zoals vervuiling'. 

* Heteluchtkachel. 

-sir,"35ïf?ïSa»«i^ 
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Proefvaar t 

Squadro n 62: spektake l op alle fronte n 
De Squadron is zwaar ge-
bouwd (handgeiegd) van po-
Ivestcr en glasvezelmatten. 
De romp is versterkt met 
spanten en wrangen, met vol-
geschuimde buisrichels en 
met zware motorfundaties. 
De opbouw is met pol> ester 
op het dek gelijmd en boven-
dien met bouten en moeren 
vastgezet. De dekken zijn van 
een sandwichconstructie met 
hardschuim als kern. dat niet 
alleen stevig is maar ook iso-
leert (thermisch). 
De motoren staan op zware 
ingelamineerde fundaties on-
der de salon. De boot loopt er 
ruim 30 knopen mee (56 kilo-
meter per uur). In zeegang, 
zo ervoer importeur Brielle 
Yachting, tijdens het overva-
ren van de boot naar Neder-
land, is gemakkelijk een 
kruissnelheid van 22 knopen 
aan te houden. De boot be-
weegt zich dan rustig en 
doorsnijdt de golven met soe-
pele bewegingen en zonder 
harde klappen, die — in de 
gegeven omstandigheden 
(windkracht 5) - gepaard 
gaan met het varen op volle 
kracht. De motoren — zwaar-
dere zijn leverbaar voor tro-
pische gebieden, waar meer 
vermogen nodig kan zijn van-
wege de hoge temperatuur 
van de inlaatlucht - staan 
vrijwel horizontaal onder de 
salon. De schroeven draaien 
in tunnels, een constructie 
die de diepgang beperkt (tot 
1,45 meter) en het rendement 
gunstig beïnvloedt (horizon-
tale assen geven het beste 
schroefrendement). Er zijn 
vierblad schroeven gemon-
teerd, die ongeveer de helft 
van het aantal omwentelin-
gen van de motoren maken 
dankzij de reductie in de 
keerkoppelingen. De moto-
ren zijn uitgerust met inter-
koeling, watergekoelde uitla-
ten en de assen draaien in 
watergesmeerde kokers. Een 
forse blower boven in de mo-
torkamer blaast de warme 
lucht naar buiten en zuigt 
meteen frisse buitenlucht 

Een van de spectaculairste motorboten van de Hiswa te Wa-
ter, die vorige maand in Amsterdam is gehouden, is het 
nieuwe vlaggeschip van de Engelse motorbotenbouwer Fair-
line. In de Squadron 62, zo is de typenaam, is zo'n beetje alles 
samengebald dat scheepsbouwers en -ontwerpers de laatste 
jaren hebben ontwikkeld op het gebied snelle toervaart bui-
tengaats. Met zijn witte motorkamer, waarin de twee machti-
ge VIO MAN-diesels van elk 820 pk staan opgesteld, zijn 
fraai gestileerde en comfortabele hutten, de ruime stuur stan-
den, de royale elektronica, zijn luxe kombuis en tientallen 
handige en praktische snufjes, is deze 20 meter lange boot, 
een expositie op zich van de huidige stand van zaken in de 
jachtbouw. 
En bij het varen blijkt deze reus zo mak als een lam in de 
handen van de schipper en zo hanteerbaar als een sportboot. 
Een boot van superlatieven, die dan ook ruim 2,5 miljoen 
gulden (incl. btw) kost. Op een zonnige zomerdag hebben we 
op de Grevelingen een korte proefvaart met de boot gemaakt. 

aan. Aan weerskanten van de 
motoren staan brandstof-
tanks (2 X 1818 liter) die via 
een vernuftig koppelsysteem 
op elk van de motoren kun-
nen worden aangesloten of 
beide op dezelfde motor (een 
veiligheidsvoorziening die op 
alle Fairlineboten zit). On-
danks het enorme vermogen, 
dat de boot zeer hanteerbaar 
maakt, wordl standaard een 
Vetus boegschroef met een 
vermogen van 6 kilowatt in-
gebouwd. Het manoeuvreren 
is — na enig oefenen — dan ook 
kinderspel. 

Interieu r 
Het interieur van de Squa-
dron is oogverblindend. Indi-
recte sfeerverlichting, vele 
plafondspotjes, fraai timmer-
werk en stoffering in geraffi-
neerde kleuren zorgen voor 
een rijke en weldadige sfeer. 
Aan dek treft men eerst de 
royale stuurstand met oen ge-
makkelijke driezitsbank. De 
stuurman of-vrouw zit onge-
veer midscheeps en heeft een 
rovaal uitzicht - ook naar 

* Zij-aanzicht 

achteren. Er zijn voor de mo-
toren en de keerkoppelingen 
aparte hydraulische bedie-
ningen via grote hendels 
op het instrumentenpaneel, 
waarop men ook de knoppen 
en schermen aantreft van 
het uitgebreide navigatie-in-
strumentarium: marifoon, 
GPS-navigator, kaartplotter, 
stuurautomaat, radar diepte-
meter, log en kompas. Ook 
treft men bij de stuurstand 
het overzichtelijke elektri-
sche schakelbord met auto-
matische zekeringen voor de 
vele elektrische apparaten 
aan boord. 

Achter- en gedeeltelijk naast 
de stuurstand is een zit- en 
eethoek direct tegenover de 
fraaie en luxueuze kombuis, 
die is uitgerust met alle ge-
makken van deze tijd: 220 
volts elektrische kookplaat, 
afzuiging, afvalvernietiger, 
magnetron, koelkast en diep-
vriezer, oven met grill , vaat-
wasser en veel kastruimte, 
vol glaswerk en servies dat bij 

de standaardlevering be-
hoort. 
Twee stapjes lager komt men 
in de ruime salon, die via een 
grote schuifdeur rechtstreeks 
toegang geeft tot het achter-
dek, dat geheel is overdekt 
door de oversteek van het 
dak, waarop de open stuur-
brug is geplaatst. Aan stuur-
boord treft men in de salon 
een u-vormige zithoek tegen-
over een kastenwand met 
bar, ijsblokjesmachine en op 
afstand bedienbare audio/vi-
deo apparatuur. \ 'erder zijn 
er schuiframen en een elek-
trisch schuifraam dat uitziet 
op het achterdek (alle ramen 
zijn van roestvrij staal). 
Onder het achterdek is een 
grote bergruimte, waar onder 
meer de boiler, die werkt op 
het koelwater van de motoren 
of op het 220 volts systeem, de 
accu's, de lader en de water-
tanks (1272 liter) zijn ge-
plaatst. Tegen de spiegel - en 
toegankelijk via een klapluik 
in de zitbank, zit een onver-
wacht ruime achterhut met 
een kooi, een w.c, een was-
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Squadro n 62 kor t 
Enkele karakteristieken van 
Fairlines Squadron 62 in het 
kort: 

- afmetingen: lengte o\ er al-
les 20,14 meter; breedte- 5,28 
metei; diepgang 1,45 meter; 
- constructie: polyester 
(handgelegd) d iep\ ' - romp 
met scherpe kimmen en drie 
buisiichelb in het voorschip; 
- \oorstuwing (van het be-
sproken schip)- 2 VI O MAN -
diescls, die elk 820 pk leveren, 
voorzien van oplading en 
koeling van de laadlucht; de 
motoren zijn uitgeiust met 
keerkoppelingen met een le-
ductie \ an 2,077:1 endi i jxen 
\ ierbladschroeven aan, snel-
heid luim 30 knopen; 
- inloimatie bij importeur 
Briellc Yachting, telefoon 
01810-14835 en 13680; fa\ 
16203 
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Squadro n 62 
bak en een zitbank. Een 
soortgelijke hut vindt men 
helemaal in de voorpiek. Het 
zijn ideale hutten voor kinde-
len of voor vaste beman-
ningsleden, die soms op sche-
pen van deze afmetingen 
worden aangesteld. 
Niet mmder fraai dan de ver-
blijfsruimten aan dek zijn de 
slaaphutten onderdeks, die 
men bereikt via een trapje bij 
de stuurstand: 
- voorin: een gastenhut met 
dubbelbed; 
- direct daarachter aan 
stuurboord een tweepersoons 
hut met eigen douche- en toi-
letruimte en aan bakboord 
een eenpersoonshut, die een 
toilet- doucheruimte deelt 
met de hut in het voorschip; 
- daarachter - onder de 
stuurssalon — is over de volle 
breedte van het schip (5,28 
meter) de eigenaarshut ge-
situeerd met aparte ruimten 
voor W.C. en douche. Men 
vindt er verder onder meer 
een zitbank, veel kastruimte, 
een kaptafel, een dubbelbed, 
een safe en audio/video-ap-
paratuur met afstandsbedie-
ning. 
Tenslotte is er nog de buiten-
stuurbrug, waar men doch-
terklokjes en -schermpjes 
aantreft van de meeste in-
strumenten, plus een zit- en 
zonnehoek met bar, goot-
steen en koelkast. 
Het gaat tever om alle voor-
zieningen — er is bijvoorbeeld 
een airconditioning, die ook 
als verwarming kan worden 
gebruikt - aan boord op te 
sommen, maar het moge dtii-

delijk zijn dat op een dergelijk 
schip een uitgebreide elektri-
citeitsvoorziening nodig is 
Het schip dient zichzelf te 
kunnen bedruipen, omdat de 
meeste jachthavens niet vol-
doende stroom kunnen leve-
ren om het schip in bedrijf te 
houden. Behalve de indruk-
wekkende MAN-diesels treft 
men in de motorkamer dan 
ook een fors Onan aggregaat 
aan (16 kva), dat zolang de 

* De stuurstand. 

boot stilligt, moet draaien 
(wat overigens haast niet 
merkbaar is vanwege de ef-
fectieve geluiddemping). 
Accu's die geladen worden 
door de dynamo's op de mo-
toren of door de generator, 
voeden het 24 volts boordsy-
steem, waarop ook de moto-
ren worden gestart. 

Varen 
Je krijgt natuurlijk op een 
zonnige dag op de Grevelin-

gen geen goed beeld van de 
mogelijkheden van een zee-
gaand schip als de Squadron 
62. Maar ontwerper Bernard 
Olesinsky heeft al zoveel 
snelvarende zeegaande po-
lyester motorboten getekend, 
dat we vertrouwen mogen 
hebben in de vaareigen-
schappen van het schip in 
zeegang. Bovendien zijn de 
commentaren van de eerste 
eigenaren - het schip is vorig 
jaar geïntroduceerd en er zijn 
er intussen meer dan 10 ge-
bouwd (de jaarproduktie ligt 
op 12 stuks) - uitermate posi-
tief. \ \ at we wel vast konden 
stellen is dat de geluidsni-
veaus laag zijn, dat er zich 
geen merkbare trillingen 
voordoen en dat het een zeer 
gehoorzame boot is met een 
sportbootkarakter wat accel-
leratie en sturen betreft en 
een rustige reactie op golven 
(in dit geval de eigen hek-
golf). Daarbij is de boot van 
zoveel gemakken voorzien 
(op afstand bedienbare an-
kerlier, elektrische verhaal-
lieren bij de bolders) dat twee 
mensen ermee kunnen varen. 
Zelfs de loopplank en de da-
vits voor de bij boot worden 
elektrisch bediend. Bij de 
loopplank is zelfs een radio-
grafische afstandsbediening 
waarmee men, na het van 
boord gaan, de plank weer 
kan inhalen, zodat het onge-
wenste bezoekers lastig 
wordt gemaakt Bij terug-
komst kan men de loopplank 
uiteraard op dezelfde wijze 
voor zichzelf laten zakken. 
De boot zit vol met dit soort 
doordachte details. 
*  De goed uitgeruste kombuis 
met toegangsdeur tot het gang-
boord. 
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Worl d Leade r 
Onan bouwt al sinds 1927 betrouwbare 

stroomaggregaten Er varen thans meer boten 
met scheepsaggregaten van Onan dan met 
aggregaten van alle merken samen 

Deze populariteit is een gevolg van de 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van de 
Onan * Marine generatoren Over de hele wereld 
waarderen jachteigenaren en bouwers Onan 
en vragen er met name naar 

Onan Marine generatorsets worden verkocht 
en ondersteund door dealers in meer dan 75 
landen 

Bel of schrijf SIM Holland om informatie over 
de serie van 3 tot 100 kW generatoren 

Onan, Uw vertrouwen waard 

Onan Europea n Distributors . Onon 
Ital y 
D I E M S p A (Head Office) 
Via Raffaello Sanzio 15/18 
20093 Cologno Monsese 
Milano 
(02)253 90012 

D I E M Sjj A (Branch Office) 
Via Torre Clementina 255 
00054 Roma Fiumicino 
(06) 6442746 

Onan is a reqrstered trademark of Onan Corporation 

Franc e 
Sidmer 
Avenue des Arlucs 
06150 Cannes La Bocca 
(93)47 13 71 

Greece 
E N Sidercoudis Ltd 
107 Piraeus St 
GR 118 54 Athens 
(01) 3462 530 3473 720 

German y 
Continental Power Products 
Stolberg Mausbach 
(02402) 71097 

Holland/Belgiu m 
Sim Holland B V 
Antwerpseweg 10 
P O Box 360 
Gouda Netherlands 
(01820) 19855 

Norwa y 
Cummins Diesel A/S 
P O Box 6288 Etterstad 
0603 Oslo 6 
(02) 326110 

Spain 
Ibermaq S A 
Avda De Portugal 5 
28011 Madnd 
(1)479 9112 

Sweden 
FERM AB 
Harpsundsvagen 166 168 
124 40Bandfia hagen 
(08) 860480 

Unite d Kingdo m 
Lee Associates Ltd 
17 18 Standard Way 
Fareham Industnal Park 
Fareham Hampshire P016 8XA 
(0329)822990 

UITNODIGING 
Zet de komende weekenden koers naar DE VRIES voor unieke 

WH DEN OUDEN 

ÏÏlWm^  DEMONSTRATIES 
SCHEEPSDIESELS 
10-300 pk 
diverse draaiend te zien 

26 + 27 sept. 
3 + 4 okt. 

SCHEEPSVERWARMING 
zowel luclit als water 

10 + 11 okt. 
17+ 18 okt. 
24 + 25 okt. 

ALUMINIUM RAMEN EN 
WINDSCHERMEN 

31 okt. + 1 
7 + 8 nov. 
14 + 15 nov 

nov. 

DE VRIES, nie t te overtreffe n in servic e en advie s ! 

Geopend: zaterdag van 10-15 uur, zondag van 13 -16 uur 

WH OEN OVIXNJ R 

DE VRIES + WmÜm^  EEN STERK TEAM 
DE VRIS, SCHEENOIJK15/1,3621 VC BREÜKELEN, HOLIAND. TELEFOON: 03462 - 61551 
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Door J. W Sluimer 

Die rivier is 118 kilometer 
lang, al schijnt het op de 
ANWB-waterkaart meer te 
zijn. Daarop lijk t hij van kilo-
meterraai 879 tot 1005 te 
stromen. Het verschil van 8 
kilometer zit hem in het feit, 
dat na de grote bochtafsnij-
ding bij Rhcden en bij Does-
burg de kilometerborden nog 
altijd niet zijn veranderd. 
Hier springt de nummering 
achtereenvolgens over van 
891 naar 896 en van 905 naar 
910. Ondanks dat is de Gel-
derse IJssel toch de langste 
Nederlandse rivier. De Rijn, 
waarvan de IJssel zijn water 
ontvangt, verandert onder-
weg naar zee immers ver-
schillende keren van naam. 
Het varen op de IJssel vinden 
we om meer dan één reden 
plezierig: 
- Men vaart door een aan-
trekkelijk en afwisselend 
landschap; 
- Er is onderweg volop gele-
genheid om aan te leggen in 
historische steden en vrien-
delijke dorpen; 
- Liefhebbers van overnach-
ten in de vrije natuur kunnen 
ankeren in verschillende bag-
gergaten en oude rivierar-
men: 
- Bij het varen van zuid naar 
noord heeft men de stroom 
mee, die aanvankelijk een 
snelheid heeft van ongeveer 4 
kilometer per uur. 

Blauwe borden en oude 
armen 
De bovenloop \ an de IJsscl is 
betrekkelijk smal en op dit ri-
vierpad is ook nog de meeste 
beroepsvaart. Omdat een 
deel van de vrachtschepen 
het Twentekanaal opgaat, 
wordt de drukte beneden 
Zutphen heel wat minder. 
Beroepsschippers die opva-
rend zijn, willen de vrij sterke 
stroom zoveel mogelijk ver-
mijden. Daarom varen ze 
vaak door de binnenbochten. 
Deze voorkeur voor de 'ver-
keerde wal' maken ze ken-
baar door aan de rechterkant 
van de stuurhut een vierkant 
blauw bord - met daarin een 
wit knipperlicht — te tonen. 
De afvarende schipper beant-
woordt dit verzoek om ruim-
te, door ook zijn blauwe bord 
te trekken en vervolgens naar 
de bakboordskant uit te wij -
ken. Wij toervaarders moe-
ten van deze gang van zaken 
op de hoogte zijn. Daarom 
dienen wij de beroepsvaart 
voldoende ruimte te geven en 
zonodig stuurboord op stuur-
boord te passeren. 
Niet altijd trekt de beroeps-
schipper ook voor zijn colle-
ga's van de pleziervaart dat 
blauwe bord. Toch blijk t 
meestal wel, wat zijn bedoe-
ling is. \ 'oor de sportschipper 
geldt natuurlijk altijd de re-
gel dat klein wijk t voor groot. 
I n het eerste traject van de 
IJssel zitten flink wat boch-

Ons pleziervaren begon een halve eeuw geleden op de Bene-
den Merwede. Aan dat varen met een roeiboot, waarop later 
soms ook een zeiltje stond, bewaren we de meest plezierige 
herinneringen. Toch is die rivier vanwege de enorm toegeno-
men beroepsvaart, waaronder 6-baksduweenheden, onze po-
pulairste rivier niet meer. Vaak kiezen we nu voor de Gel-
derse IJssel. Zie ook de Motorboot van juni en juli  1985. 

ten, maar lang niet meer zo-
veel als enkele tientallen ja-
ren geleden. Een buiten-
staander herkent de kleinere 
bochtcorrecties niet meer als 
zodanig. De grotere bij Rhe-
den en Doesburg vallen nog 
altijd op door de oude afge-
sneden rivierarmen. De rivier 
verloor door dit ingrijpen 
veel van zijn oorspronkelijke 
karakter. Toch is naast ver-
lies ook sprake van winst. 
Met die voormalige IJssel 
bochten kreeg de watersport 

er 2 prachtige gebieden bij, 
waarop men rustig kan re-
creëren. Zowel langs de Rhe-
derlaag als langs het Zwarte 
Schaar zijn jachthavens ont-
staan en strandjes aangelegd. 
Het zijn juist deze mogelijk-
heden, die ook het rivierpand 
tussen IJsselkop en Zutphen 
voor de watersporter aan-
trekkelijk maken. 
Een heel andere mogelijkheid 
op dit deel van de IJsscl is het 

* Ten anker in een gnntgat bij 
Deventer. 
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Onze riviere n 

* 1. Ketelmeer, 2. Drontermeer, 
3. Veluwemeer, 4. Nedemjn, 
5. IJsselkop. 6. Oude IJssel, 
7. Ramsdiep. 

opvaren van de Oude IJssel. 
Di t riviertje mondt net boven 
Doesburg - bij km 902 - in de 
Gelderse IJssel uit. Een sluis-

j e in de ha\en van Doesburg 
vormt de enige toegang. Hoe-
wel de Oude IJssel in Duits-
land ontspringt, kunnen wc 
hem niet tot in dat land opva-
ren. \ ' lak voor de grens, bij 
Ulft , ligt er een stuw zonder 
sluis in. 
Het bevaarbare deel is onge-

veer 25 kilometer lang en 
voor de watertoerist erg aan 
trekkelijk. Van beroepsvaart 
is nauwelijks sprake en er zijn 
voldoende afmeermogelijk-
heden. 
Een vaarweg die verloren 
ging, ligt achter de sluis bij 
Dieren. Die gaf toegang tot 
het Apeldoorns-kanaal, maar 
wordt al jaren niet meer be-
diend. Over dat kanaal kon 
tot in de jaren zestig helemaal 
naar Apeldoorn gevaren wor-
den. En vandaar voerde het 
Grift-kanaal naar de IJssel 
bij Hattem. Wie tegen 
stroom de rivier moest opva-
ren, ging bij Hattem naar 
binnen en kwam via beide ka-
nalen bij Dieren weer op de 
IJssel uit. Ongeveer een eeuw 
lang vormde deze vaarweg 
met een lengte van 115 kilo-
meter en 6 sluizen een alter-
natief voor het moeizaam te-
gen de vaak krachtige stroom 
opzwoegen. 

Bakens en bruggen 
Aanvankelijk varen we op de 
IJssel tussen wat hogere 
oevers, maar beneden Zut-
phen verandert dit beeld. De 
hoge Veluwerand wijk t meer 
en meer terug. Oorspronke-
lij k lagen er heel veel kleine 
strandjes langs de rivier. 
Toen als gevolg van de inten-
sieve scheepvaart de oevers 
steeds verder afkalfden, heeft 
waterstaat honderden meters 
steenstortingen aangebracht. 
Er kwamen ook heel \ecl -
erg korte - kribben bij. Om-
dat die dicht bij elkaar liggen, 
zien we de radarbakcns die 

op de koppen staan, soms in 
een eindeloos lijkende rij . 
Opvallend zijn ook de bakens 
op de oevers. De cilindervor-
mige rood-witte, die op korf-
balmanden lijken, staan op 
de rechteroever. Op de lin-
keroever zijn ze ruitvormig 
en groen-wit van kleur. Zij 
geven de stroomdraad aan. 
Omdat hiermee ook de vaar-
geul en daarmee dus de diep-
te samenhangt, zijn ze vooral 
van belang voor diepgeladen 
beroepsschepen. 
Even beneden Zutphen ligt 
de sluis bij Eefde, die toegang 
geeft tot de Twente-kanalen. 
Daarover kan de toervaarder 
een rondvaart maken en via 
de Hoogeveense Vaart, het 
Meppelerdiep en het Zwarte 
Water in Zwolle uitkomen. 
De rivier stroomt verder door 
uiterst dunbevolkte gebie-
den, waarin hoogstens kleine 
dorpjes liggen. Soms zorgt in 
de zomermaanden een piep-
klein geel geverfd pontje er-
voor, dat fietsers en wande-
laars van de ene naar de 
andere oever kunnen. Vanaf 
het water ziet men soms 
mooie namen op de verspreid 
liggende boerderijen staan. 
Zo heet er één Moria, herin-
nerend aan het Bijbelverhaal 
over Abrahams offergang. 
Er zijn heel wat IJsselbrug-
gen. De oudere, massief en 
vaak laag, de nieuwe veel ijler 
en hoog. Die laatste hebben 
dikwijl s niet één pijler meer 
in het water, maar soms wel 
tien of meer in de brede uiter-
waarden. Daardoor kan bij 

* De IJsselkop. 
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hoge rivierstanden het water 
toch over de hele breedte van 
het winterbed afstromen. 
Peilschalen geven enkele 
honderden meters voor een 
lage brug de doorvaarthoogte 
al tijdig aan. 
Hoewel in het centrum van 
Deventer twee verkeersbrug-
gen liggen, vaart daar tussen-
in ook nog een pontje heen en 
weer. Het legt aan bij de fraai 
gerestaureerde kade met zijn 
grote anker en roestig kunst-
werk. 
Hier en daar staat er een 
groepje koeien wat dromerig 
bij een drinkbak of onder een 
boom. Een eenzame boer 
rijdt op een trekker door zijn 
land en stopt soms om wat 
werk te verrichten. 
In het land staan opvallend 
veel bomen en struiken. En in 
de uiterwaarden 'draven de 
paarden met golvende staar-
ten door golvend gras', zoals 
Marsman dichtte. 
Er staan nog altijd steenfa-
brieken langs de IJssel, maar 
zoveel als vroeger zijn het er 
niet meer. Hier en daar ble-
ven slechts de ruïnes over. De 
hoge schoorstenen zijn dan 
verdwenen en met struiken 
rondom vormen de oude 
oveningangen het decor voor 
een spannend jongensboek. 
Een enkele steenfabriek werd 
zelfs een recreatiecentrum 
met caravans en tenten. 

Geleidel ichten en 
getijdedelta 
Over de IJssel varen in totaal 
drie autoveren. Eén daarvan 
verbindt Olst met Welsum. 
Beide plaatsen hebben in hun 
silhouet een kerktoren en een 
molen. De pont van Wijhe 
lijk t naar een leeg land te va-
ren, want aan de overkant 
ziet men zelfs geen dorpje lig-
gen. Het eerste veer zijn we 
bij Dieren al gepasseerd. 
Verder varend zien we de vij f 
hoge schoorstenen van de 
IJsselcentrale met daarte-
genover in de verte de donke-
re bossen van de Veluwe. 
Vanaf de IJsselcentrale staan 
op beide oevers geleidelich-
ten, die de schippers op de 
breder wordende rivier in het 
donker helpen zijn koers te 
bepalen. Even boven Zwolle 
kruist een spoorlijn de rivier 
en dwars van de stad liggen 
twee verkeersbruggen met 
daartussen de gedempte sluis 
van Katerveer. Eens gaf die 
toegang tot Zwolle, dat een 
eindje van de rivier afligt en 
nu alleen via het Zwolle-IJs-
selkanaal bereikbaar is. 
De breder geworden rivier 
stroomt traag verder. Soms 
met brede uiterwaarden 
langs de ene of de andere oe-
ver, zoals tussen Zalk en Wil -
sum. Allebei die dorpen lig-
gen deels op en deels achter 
de dijk. 

Jachthavens langs de Gel-
derse IJssel vindt men bij ki-
lometerraai: 
- 883 r.o.: Hazenpad; ge-
bruikelijke faciliteiten. 
- 889 r.o.: Rhederlaag; 4 
jachthavens met gebruikelij-
ke faciliteiten. 
- 890,5 1.0.: Oude IJssel-
arm; jachthaven met weinig 
faciliteiten. 
- 902 r.o.: Gemeenteha-
ven van Doesburg; alleen 
aanlegfaciliteiten. 
- 905 r.o.: Zwarte 
Schaar; 3 jachthavens met 
gebruikelijke faciliteiten. 
- 927, 929, 930 r.o.: Zut-
phen; 3 jachthavens, waar-
van 2 met gebruikelijke voor-
zieningen. 
- 947 r.o.: Deventer; 2 
jachthavens met gebruikelij-
ke faciliteiten. 

Jachthaven s 
- 952 I.O.: Terwolde; 
jachthaven bij recreatiepark. 
- 962 1.0.: Veessen;jacht-
haven met gebruikelijke 
voorzieningen. 
- 965 r.o.: Wijhe, passan-
tenhaven met gebruikelijke 
voorzieningen. 
- 977 I.O.: Hattem; passan-
tenhaven met gebruikelijke 
voorzieninen. 
- 991 r.o.: passantenha-
ventje met alleen aanlegfaci-
liteiten. 
- 994, 996 1.0.: Kampen; 4 
jachthavens met gebruikelij-
ke voorzieningen. 
- 1000 r.o.: wsv. Berend 
Aalbers met weinig facilitei-
ten. 

l.o. = linkeroever; 
teroever. 

rech-

Ankere n 
Ankerplaatsen in baggerga-
ten en oude IJsselarmen 
vindt men bij kilometerraai: 
- 882 r.o.: ten noorden 
van Westervoort. 
- 889 r.o.: Rhederlaag bij 
Giesbeck. 
- 890 l.o.: oude IJsselarm 
bij Rheden-De Steeg. 
- 905 r.o.: Zwarte Schaar 
ten noorden van Doesburg. 

— 912 r.o.: baggergat te-
genover Dieren. 
— 935 r.o.: baggergat tus-
sen Zutphen en Gorssel. 
— 943 r.o.: baggergat ten 
zuiden van Deventer. 
— 947 r.o.: baggergat bij 
Deventer jachthavens. 
— 988 l.o.: baggergat ten 
noorden van Zalk. 
— 990 1.0.: oude IJsselarm 
bij De Zande. 

De lage en vooral smalle ver-
keersbrug in Kampen vorm-
de jarenlang een hinderpaal 
voor het steeds toenemende 
wegverkeer. Sinds enkele ja-
ren ligt net boven de stad een 
hypermoderne brug, die toch 
niet detoneert in het land-
schap. Tegenover Kampen 

zien we bij km 996 het Gan-
zensluisje, dat toegang geeft 
tot het Ganzendiep. Dit 
fraaie watertje vormt samen 
met de Goot en het Scheep-
vaartgat de verbinding tus-
sen IJssel en Zwarte Water. 
Langs de benedenloop van de 
IJssel groeit hier en daar nog 
heel wat riet. Misschien is dat 
nog een overblijfsel uit de tijd 
van voor de jaren dertig, toen 
dit deel van de rivier nog ge-
tijdewater was. De vloed van-
uit de toenmalige Zuiderzee 
was tot boven Kampen goed 
merkbaar. Toen in 1932 deze 
binnenzee door de Afsluitdij k 
van de Noordzee werd afge-
sloten, verdwenen daarmee 
eb en vloed. 
Met de delta van Keteldiep en 
Kattendiep eindigt de IJssel in 
het Ketelmeer dat een onder-
deel is van het IJsselmeer. 

40 MOTORBOOT - oktober 1992 



Steden en dorpe n 
langs de IJsse l 

Er zijn veel toeristisch interessante plaatsen langs de IJssel, 
die vanaf het water gemakkelijk bereikbaar zijn. Hieronder 
een beknopte beschrijving in volgorde van de vaarroute. 

Rheden - De Steeg 
Dat Rheden oud is, bewijst 
onder andere de tufstenen ro-
maanse toren uit het begin 
van de 12de eeuw met de en-
kele eeuwen jongere gotische 
kerk. In De Steeg ligt het be-
roemde middeleeuwse kas-
teel Middachten, dat in de 
tweede helft van de 17de 
eeuw als landhuis werd ver-
bouwd. Er omheen liggen 
mooie, uitgestrekte Franse 
tuinen. Ui t 1990 dateert een 
bronzen beeld van de schrij-
ver Carmiggclt, die samen 
met zijn echtgenote, vlak bij 
de jachthaven op een bank 
aan de rivier zit. 
De omgeving leent zich uit-
stekend voor wandel- en fiets-
tochten. 

Doesburg 
Hoewel Doesburg al door de 
Romeinen is gesticht, kwam 
het als Hanzestad tot bloei. 
De Hanze was een middel-
eeuws verbond van o.a. IJs-
selsteden met handelsplaat-
sen rond de Oostzee. De 
stadswallen, aangelegd door 
de beroemde 17de eeuwse 
Nederlandse vestingbouwer 
Menno van Coehoorn, zijn 
nog grotendeels intact. 
In de Roode Toren vindt men 
alles over de historie van de 
stad. Het mosterd- en azijn-
museum herinnert aan een 
vroegere bedrijvigheid. 
De 90 meter hoge toren van 
de Martinuskerk werd in 
april 1945 door terugtrekken-
de Duitse troepen opgebla-

zen, maar later herbouwd. 
Langs de vele historische ge-
bouwen en prachtige gevels 
kan een mooie stadswande-
ling worden gemaakt. 

Zutphen 
Zutphania turrita = torenrij-
ke stad, doet die naam eer 
aan, met behalve enkele kerk-
torens ook de Wijnhuistoren, 
Drogenapstoren, Bourgonje-
toren en Kruittorcn. 
De ruïne van de Berkelpoort 
met zijn drie bogen over het 
riviertje de Berkel, is een der 
laatste overblijfselen van de 
vestingwerken om deze Han-
zestad. 
De Sint Walburgiskerk is een 
prachtige gotische hallen-
kerk. Van de machtige toren 
werd de koepel in 1948 door 
de bliksem verwoest, maar 
bij de restauratie in de jaren 
tachtig hersteld. 
In de Librij e liggen 750 boe-
ken aan kettingen. Het zijn 
oude handschriften en incu-
nabelen. 
Het koepeltje bij het 's Gra-
venhof heeft in zijn gewelf hon-
derden exotische schelpen. 

Deventer 
De met de koepel bekroonde 
toren van de Lebuïnuskerk 
van Deventer is al van verre 
te zien. Rond de beide spitse 
torens van de wat hoger gele-
gen Bergkerk lopen bochtige, 
hellende straatjes, die mid-
deleeuws aandoen. 
De laat-gotische Waag herin-
nert aan de glorietijd als 

Hanzestad. Hierin is een his-
torisch museum gevestigd 
met een speciale fietsenzaal. 
Een grote verzameling van 
allerlei kinderspeelgoed door 
alle eeuwen heen, vindt men 
in 'De Drie Haringen'. Even 
verderop is ook een museum 
met oud mechanisch speel-
goed. 

Wijhe 
De tufstenen laat-romaanse 
kerk van Wijhe dateert uit de 
12de eeuw. Op de zuidgevel 
zit een zonnewijzer die ruim 
250 jaar oud is. 
I n de omgeving liggen mooie 
landgoederen zoals het kas-
teel 't Nijenhuis, havezate 
Schcrpenzeel en buitenplaats 
De Gelder met zijn bronzen 
kanonnen. Wie met het pont-
veer overvaart, kan in de om-
geving van Veessen mooie 
wandel- en fietstochten ma-
ken. 

Hattem 
Hattem is een klein vesting-
stadje met muren, grachten 
en een poortgebouw. Het lijk t 
wel een tekening van Anton 
Pieck en aan zijn werk is hier 
dan ook een museum gewijd. 
Het renaissance stadhuis is 
van 1619 en de romaanse 

kerktoren dateert zelfs uit de 
12de eeuw. De kerk is een 
paar honderd jaar ouder en 
heeft prachtige muurschilde-
ringen. 
In de molen 'de Fortuin', die 
op de wallen staat, is het boe-
renmuseum gevestigd; ter-
wij l de Dijkpoort deel uit-
maakt van het bakkerij-
museum. 

Kampen 
Kampen, deze machtigste 
Hanzestad van heel Noord-
Nederland heeft nog drie 
poorten, waarvan de Koren-
marktpoort vlak langs de IJs-
sel staat. 
De rijkdom van de stad kwam 
vooral uit de handel met de 
Zuid-Zweedse Hanzesteden. 
De Grote of Nicolaaskerk uit 
de 14de eeuw herinnert dan 
ook aan de Oostzeekerken. 
Het gebouw heeft een na-
tuurstenen preekstoel en een 
prachtig orgel. 
Het laat-gotische raadhuis 
heeft een schitterende sche-
penzaal en de poort onder de 
Nieuwe Toren draagt een 
keizerskroon. 
Het Tabaksmuseum toont 
veel over het sigarenmaken, 
eens een belangrijke tak van 
nijverheid in Kampen. 

* Patrouilleboot van de water-
staat op de IJssel. 
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De Scilly eilanden liggen vanaf de zuidwestelijke punt van 
Engeland als een laatste eenzaam bastion tegen de Atlanti-
sche Oceaan. Door hun locatie waren zij door de eeuwen van 
Atlantische handel heen een belangrijk punt van aankomst, 
maar er wonen ook bloeiende gemeenschappen op de rotsei-
landen. Het is een interessant vaargebied, waar zeevaart kan 
worden gecombineerd met toeren in beschutte wateren en 
kreken. 

Door Dag Pike 

Falmouth is waarschijnlijk 
het beste punt van vertrek 
voor een reis naar de Scilly's. 
Penzance en Newlyn zijn 
dichter bij, maar niet zo 
jacht-vriendelijk omdat het 
commerciële havens zijn. 
Aan de noordkust van Corn-
wall zijn het allemaal getijde-
havens en je moet dus een 
boot hebben die goed droog 
kan vallen. 
Vanuit Falmouth is het een 
comfortabele trip van twee 
uur naar de Scilly's, maar je 
moet wel geconcentreerd na-
vigeren. Het riskante stuk is 
om de Lizard, waar rotsen 
bijna een kilometer van het 
vaste land in zee liggen. Een-
maal daar voorbij kun je 
koers zetten naar Land's 
End, dan via de Wolf Rock 
vuurtoren door naar de Scil-
ly's. Bij helder weer is het al-
lemaal goed te vinden, maar 
bij slecht zicht kunnen de ver-
anderende getijdestromin-
gen het leven een beetje moei-
lij k maken. 
Het tij bepaalt wat je op de 
Scilly eilanden kunt doen. Er 
zijn meer dan 100 eilanden, 
maar slechts vij f ervan zijn 
bewoond. De wateren tussen 
de eilanden liggen meestal 
vol met rotsen en ondiepten 
en veel van de doorgangen 
tussen de eilanden kunnen al-
leen worden bevaren rond 
hoog water. Je went snel aan 
het varen met een minium 
aan water onder je schroef, 
maar bij het eerste bezoek 
kun je het beste via St. 
Mary's Sound gaan. Dat is 
een diepwater route naar het 
hoofdeiland en de haven. 
St. Mary's is het belangrijk-
ste eiland en Hugh Town de 
grootste stad en haven. De 
bebakende St. Mary's Sound 
naar het zuiden van het ei-
land leidt in St. Mary's Road 
en dan kun je de golfbreker 
van de haven zien. Bij laag-
water spring vallen zelfs de 
ligplaatsen aan de golfbreker 
droog en in de zomermaan-

den is die kade erg druk met 
de passagiersveerboten die 
tussen de eilanden varen. Het 
kan mogelijk zijn een tijdelij -
ke plaats langs een andere 
boot te krijgen terwijl j e een 
ligplaats regelt of snel inko-
pen doet, maar voor een wat 
langere stop moet je of een 
ligplaats toegewezen krijgen 
van de havenmeester, of er-
gens voor anker gaan. 
St. Mary's is het enige eiland 
waarjc een kans hebt aan een 
kade af te meien, dus is een 
bijboot onmisbaar voor het 
verkennen van de Scilly's. 
All e andere bewoonde eilan-
den hebben steigers voor de 

Scilly-eilanden : paradij s vo 
veerboten, maar geen voor-
zieningen voor jachten. Dus 
ankeren en aan land gaan 
met de bijboot wordt een ma-
nier van leven op de eilanden. 
Zelfs dan kan overigens het tij 
een groot verschil maken bij 
de landingsplaatsen dus je 
moet goed vooruit denken. 
Er zijn overal rotsen bij de 
Scilly's. Bij laagwater kun-
nen de rotsen het onmogelijk 
lijken te maken sommige 
doorgangen te passeren, zo-
dat je een gedetailleerde 
kaart moet hebben om met 
enig vertrouwen je verken-
ningen te doen. Het water is 
in het algemeen heel helder 
zodat je kunt zien wat er op 
de zeebodem aan de hand is. 
Zo lang je dus voorzichtig 
vaart en niet met grote snel-
heid rond gaat raggen is het 
allemaal best te doen. Het is 
de moeite waard zo veel mo-
gelijk met opkomend water te 
varen en als je rustig de tijd 
neemt en \'oorzichtig bent, 
kun je de meeste interessante 
plaatsen bereiken. 
Met de Scilly's wijd open 
naar de Atlantische Oceaan, 
kan de deining moeilijkheden 
veroorzaken als je probeert te 

landen op sommige van de af-
gelegen eilanden. Op de wes-
telijke eilanden is er altijd wel 
deining uit de oceaan en het is 
meestal maar het beste ze al-
leen vanuit zee te bekijken in 
plaats van te proberen aan 
land te gaan onder die om-
standigheden. Op de weste-
lijk e rotsen zul je zeehonden 
zien en een grote variëteit aan 
zeevogels. De Scilly's staan er 
om bekend dat er vaak be-
zoek is van zeldzame vogels. 
Annet Island, ten westen van 
St. Agnes is een beroemd vo-
geleiland. Papegaaiendui-
kers nestelen hier tussen april 
en juli , en de zeldzame pijl -
stormvogel van het eiland 
Man is er een regelmatige be-
zoeker. 
Die buitenste eilanden en rot-
sen in het westen werken als 
golfbreker en beschermers 

van de belangrijkste eilan-
den. Zij breken de machtige 
Atlantische golven af, zodat 
j e in de nauwe doorgangen 
tussen de eilanden kalme wa-
teren aantreft als het buiten 
hard waait. Het water tussen 
Bryher en Tresco is een goed 
voorbeeld. New Grimsby 
Harbour is daar, en het biedt 
goede bescherming en een 
comfortabele ankerplaats. 
Het is een goed uitgangspunt 
voor het verkennen van de 
twee naastgelegen eilanden. 
Bryher is het kleinste en 
waarschijnlijk het meest 
spectaculaire van de bewoon-
de eilanden. Aan de westkant 
staan de rotsen open voor de 
Atlantische golven en de wel-
gekozen naam Heil Bay on-
dergaat de volle kracht van 
de westelijke stormen. Dit in 
tegenstelling tot de prachtige 
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* De haven van St. Mary's. 
Helens, waar kleine stranden 
en de resten \ an kei ken en 
kapellen zijn. White Island 
ten noorden van St. Martins 
is ook een bezoek waard, 
maar vaar heel voorzichtig 
Porth Morran in want er zijn 
veel rotsen, die niet op de 
kaart staan. 
De belangrijkste aankomst-
plaats op St. Martins is bij 
Higher Town aan de zuidzij-
de, maar je kunt ook aan land 
gaan bij Lower Town in het 
westen waar mooie stranden 
zijn. Aan de oostkant zijn nog 
meer stranden en het eiland 
heeft ook een zeil- en duikcen-
trum. Het St. Martins Hotel 
biedt bezoekers gastvrijheid. 
St. Agnes in het zuiden heeft 
een heel eigen karakter. Het 
is de meest zuid-westelijke 
gemeenschap in Groot-Brit-
tannië en heeft maar 62 inwo-
ners. St. Agnes is beroemd 
om zijn vroege bloemen en 
bestaat eigenlijk uit twee ei-
landen, verbonden door The 
Bar, die ook de beschermen-

or zeegaande waterspor t 
witte stranden aan de oost-
kant waar je veilig kunt 
zwemmen en snorkelen. Hoe-
wel het klein is heeft Bryher 
de bezoeker veel te bieden. 
De beste plaats om aan land 
te komen is bij The Town, 
maar laat de kade vrij voor de 
veerboten. Winkels en een 
postkantoor zijn beschikbaar 
voor inkopen en communice-
ren. Om te eten zijn er het 
Fraggle Rock Cafe of het Heil 
Bay Hotel. Het naastgelegen 
eiland Tresco is het op een na 
grootste en pretendeert zelf 
een van lieflijkste ter wereld 
te zijn. Er zijn geen auto's op 
dit in privé eigendom zijnde 
eiland, maar bij een wande-
ling zie je van alles, van 
prachtige zeegezichten vanaf 
hoge klippen, tot witte zand-
stranden. De New Inn of het 
Island Hotel zijn er voor 

hartversterkingen. In de tui-
nen van Tresco Abbey is de 
wereldberoemde subtropi-
sche tuin met planten uit de 
hele wereld. Die planten kun-
nen op de Scilly's leven dank 
zij het milde klimaat. Er zijn 
een aantal historische gebou-
wen op Trcsco, waaronder 
Cromwell's Castle en King 
Charles Castle, en de over-
blijfselen van vroegere forten. 
Aarden wallen bewijzen dat 
Tresco door de eeuwen heen 
het toneel is geweest van 
veldslagen zowel als perma-
nente nederzettingen. 
De westkant van Trcsco heeft 
prachtige stranden die uit-
zicht geven op de rotsige 
doorgang tussen het eiland 
en St. Martins in het oosten. 
In deze passage zijn ook klei-
ne eilanden die een bezoek 
waard zijn zoals Tean en St. 

de Porth Conger vormt, de 
belangrijkste landingsplaats. 
De oude vuurtoren domi-
neert het plaatsje, een herin-
nering aan de gevaren die 
deze eilanden en rotsen 
vormden voor navigeren in 
de dagen vóór de elektronica. 
Tegenwoordig zijn er drie 
grote vuurtorens die de Scil-
ly's markeren. In het zuid-
westen is het de Bishop Rock 
vuurtoren, een van de be-
roemdste van het land. Deze 
staat bloot aan de volle 
kracht van de Atlantisch 
oceaan. Wisselen van de 
wacht op de vuurtoren ge-
beurt nu per helikopter en het 
landingsplatform boven het 
licht is kenmerkend. De Bis-
hop Rock is ook beroemd ge-
worden als eindpunt van 
Atlantische recordoverste-
ken en -pogingen. 
In het noorden is Round 
Island Lighthouse, gebouwd 
op een dominerend eiland, 
dat de noordelijke benade-
ring van de eilanden be-
waakt. Van Round Island 
loopt een doorgang helemaal 
naar St. Mary's. Het licht op 
Pendennis Head, op St. 
Mary's, is klein in vergelij-

king en markeert de ingang 
naar St. Mary's Sound. 
Hugh Town op St. Mary's is 
het handelscentrum van de 
Scilly's, een interessante 
oude stad met een boel pubs, 
restaurants en hotels. Op-
merkelijk zijn het Atlantic, de 
Star Castle en de Harbour-
side, de laatste precies aan 
een drukke kade gelegen. Het 
Star Castle ligt in subtropi-
sche tuinen met uitzicht op de 
haven. 
St. Mary's heeft het enige 
vliegveld van de eilanden en 
is ook de thuishaven van de 
veerdienst naar Penzance. 
Aan de oost- en zuidkant zijn 
een paar interessante inham-
men om te verkennen, maar 
Porth Wreek kun je waar-
schijnlijk beter overslaan. De 
namen van veel van de plaat-
sen op de Scilly's zeggen wat 
over de geschiedenis en je 
vraagt je af wat ligt achter 
Stinking Porth op Bryher. 

De belangrijkste doorgangen 
van en naar de Scilly's zijn 
goed gemarkeerd en makke-
lij k te varen. Crow Rock Bea-
con markeert in Crow Sound, 
noordelijk van St. Mary's, 
het enige gevaarlijke punt, 
terwijl St. Mary's Sound zelf 
voorzien is van boeien. 
Buiten de belangrijkste door-
gang en Broad Sound in het 
westen, zijn er gewoon te veel 
rotsen en gevaren om alles 
van goede merktekens te kun-
nen voorzien. De rotsen zelf 
dienen als gids en om veilig te 
kunnen varen moetje van te-
voren je route zorgvuldig 
doordenken en nagaan welke 
rotsen zichtbaar zullen zijn 
bij een bepaalde tijhoogte. 
Laat u niet verleiden altijd de 
veerboten te volgen, want zij 
hebben een hele kleine diep-
gang; een van de grootste 
steekt maar 74 cm en zij kun-
nen bochten afsnijden waar-
op u in problemen komt. 
Navigeren bij de Scilly's kan 
een inspanning zijn en je 
moet voorzichtig zijn. Een 
goed, sterk anker met ketting 
is ook onmisbaar, maar de 
beloning van het nemen van 
de moeite is groot. 
De vreedzame manier van le-
ven op de Scilly's, de ont-
spannen atmosfeer en de 
vriendelijke ontvangst zijn 
deel van de unieke levensstijl 
van deze eilanden. 
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De elektronisch e motorboo t 
staat voor de deur 

Elektronica regelt veel in moderne auto's en vliegtuigen wor-
den per computer gevlogen. Motorboten halen hun achter-
stand op dit terrein snel in en de elektronische boot zal spoe-
dig realiteit zijn. Binnenkort zal de computer iedere 
handeling die wij op het water uitvoeren beheersen en con-
troleren. Maar willen wij dat echt? 

Het is met name de motor, 
waarbij de fabrikanten elek-
tronica gebruiken in hun na-
jagen van prestaties. Je kunt 
denken datje bij een moderne 
machine een directe mecha-
nische verbinding hebt met 
de motor als je de gashendel 
beweegt, in werkelijkheid 
zend je misschien een elek-
trisch signaal door een draad 
en neemt de elektronische 
zwarte doos in de motorka-
mer de bediening over en re-
gelt het motortoerental. 
Di t is 'per draad' varen en het 
is al werkelijkheid bij sommi-
ge dieselmotoren van Cater-
pillar en Detroit. In het hart 
van deze motoren is een elek-
tronisch inspuitsysteem dat 

wordt gestuurd door de zwar-
te doos. 
Afhankelijk van de belasting 
van de motor en de comman-
do's van de stuurman, optima-
liseert de zwarte doos brand-
stoftoevoer en inspuitmoment. 
De motor werkt daardoor opti-
maal onder verschillende om-
standigheden. 
Dat is één manier waarop 
elektronica het heft in han-
den neemt, maar het opent de 
deur voor een reeks andere 
functies. Omdat de elektroni-
ca de opbrengst van de motor 
optimaliseert moeten er eerst 
een heleboel functies worden 
gemeten alvorens het echte 
werk door de zwarte doos kan 
worden gedaan. Het is niet 

langer genoeg alleen de koel-
watertemperatuur en de olie-
druk te meten, de elektronica 
neemt een reeks temperatu-
ren en drukken op en meet 
zelfs het vermogen dat wordt 
ontwikkeld door de motor. 
Niet alleen wordt steeds op-
nieuw de werking van de mo-
tor geoptimaliseerd, de gege-
vens waarop dit is gebaseerd 
en het resultaat zelf ervan 
worden gebruikt om een pa-
troon van de werking van de 
motor vast te leggen. Dat 
maakt het vervolgens weer 
mogelijk dat de computer 
kijk t hoe het motorvermogen 
over een langere periode is en 
eventueel verandert. Op de 
uitkomst daarvan kan hij dan 
weer reageren met een waar-
schuwing dat er wellicht pro-
blemen zullen komen; hope-
lij k lang genoeg tevoren 
zodat je niet in het stadium 
komt dat de motor het ver 
van de haven opgeeft. 

Lamborghini heeft dit voor 
zijn motoren voor wedstrijd-
boten al weer een stap verder 
ontwikkeld. Niet alleen legt 
de boordcomputer alles vast 
wat er met de motor gebeurt 
tijdens het wedstrijdvaren, 
hij registreert ook alles wat er 
met de boot zelf gebeurt. Na 
een wedstrijd of proefvaart 
gaan de gegevens mee het 
land op en worden ingevoerd 
in een computer daar en dan 
kan een volledige analyse van 
iedere seconde van de vaart 
worden gemaakt. Dat is bij-
zonder waardevol, omdat je 
bijvoorbeeld kunt zien wat er 
gebeurde vlak voordat een 
motorstoring optrad. 
Dit systeem van Lamborghi-
ni is nog niet doorgedrongen 
op een gewone produktie-
boot, maar het laat zien dat 
de motor niet geïsoleerd van 
zijn omgeving kan worden 
bekeken. De volgende stap in 
de ontwikkeling zal een elek-
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Ironische verbinding zijn van 
de motor en het voortstu-
wingssysteem. Daar gaat im-
mers de kracht van de motor 
naar toe en een elektronische 
koppeling zal het mogelijk 
maken ook de voortstuwing 
te optimaliseren. 
I n Amerika zijn al enkele 
automatische trimbekrachti-
gingen ontwikkeld. Die wer-
ken op signalen van de log en 
het motortoerental en ze 
trimmen het staartstuk over-
eenkomstig. Het bespaart je 
al het gepruts met de trim-
hendelsjuist als je beide han-
den nodig hebt voor sturen en 
gasregelen. Die automatische 
trimsystemen zijn nog wat 
onrijp en missen de subtiliteit 
van handbediening, maar ge-
ven aan in welke richting het 
zal gaan. 
Elektronica neemt nu al de 
brandstof- en elektrische sys-
temen over. Er zijn al instal-
laties te koop, die het actuele 
brandstofverbruik meten, de 
resterende brandstofhoeveel-
heid meten en aangeven hoe 
ver je daar nog mee kunt va-
ren. Dat is de simpelste com-
putertechniek, maar het sy-
steem wordt natuurli jk veel 
verfijnder als de brandstof 
aan boord ook wordt ge-
bruikt om de trim van de boot 
te optimaliseren. Brandstof 
zal dan automatisch worden 
overgepompt tussen tanks 
voor en achter in de boot om 
de trim te krijgen waarvan de 
computer heeft berekend dat 
die de ideale is onder de heer-
sende omstandigheden. De 
trimvlakken worden uiter-
aard ook in het systeem opge-
nomen zodat het varen van 
de boot aangepast zal zijn 
aan de golven. De logische 
volgende ontwikkeling is een 
systeem dat inspeelt op iede-
re aparte golf 
Dat lijk t allemaal een lucht-
kasteel, maar het gebeurt al. 
Op moderne passagiersveer-
boten die met grote snelheid 
opereren is het comfort van 
vitaal belang en dus hebben 
veel van de boten automati-
sche bediening die iedere golf 
meet en er op reageert. De 
technologie is er dus. 
Ook het elektrische boordnet 
zal onder controle van de 
computer worden gebracht. 
In plaats van de gewone zeke-
ringen die beschermen tegen 
de gevolgen van kortsluiting 

en overbelasting, zal de com-
puter niet alleen het defecte 
circuit buiten gebruik stellen, 
maar het zal aangeven waar 
en wat het probleem is en een 
alternatief circuit zoeken als 
vervanging. De computer 
zorgt ervoor dat de accu's 
niet leeg raken door selectief 
netten niet te gebruiken. 
Daarbij sluit hij zijn eigen 
voeding pas als laatste af 
Het gebied dat voor de eige-
naars van recreatieve motor-
boten het verste is ontwikkeld 
is dat van de navigatie. Daar 
zijn al computer-gebaseerde 
systemen die in discussie met 
satellieten vertellen waar je 
bent en waar je naar toe gaat. 
Die systemen zullen steeds 
verder worden geïntegreerd 
en in plaats van een hele serie 
apparaten bij de navigatieta-
fel, zullen er maar twee scher-
men zijn, de elektronische 
kaart en de radar. In één oog-
opslag kun je dan de hele na-
vigatiesituatie overzien. Een 
derde scherm is verbonden 
met de boordcomputer. 
Daarop kun je hele pagina's 
informatie oproepen om te 

weten hoe het met de boot zelf 
gaat en hoe alles functio-
neert. Er zal een alarm gaan 
als er ergens iets niet goed is, 
dus je kunt onderuit zakken 
in je stoel, ontspannen en van 
het uitzicht genieten. 
En opnieuw, dit moge toe-
komstmuziek lijken, maar 
het is er al. De Italiaanse bo-
tenbouwer Ferretti heeft re-
cent zijn High Performance 
48 geïntroduceerd, een boot 
die centrale computercontro-
le heeft. Die beheerst nog niet 
alles en het houdt voorname-
lij k een toezichthoudende rol 
in. Het zg. Adicom systeem 
houdt de opgevoerde Seatek 
diesels, de elektrische- en 
brandstofsystemen, de trim 
en de voortstuwingsinstalla-
tie in de gaten. Eén enkel 
nieuw soort plat dashboard-
scherm geeft de stuurman 
alle informatie die hij nodig 
heeft en Ferretti heeft het sy-
steem aangesloten op een 
vingertoppenbediening mid-
den op het stuurwiel. 
Een andere boot die de elek-
tronicagrenzen doorbreekt is 
de 15 meter lange Scarab 

Drambuie Tantalus. Die 
boot is speciaal gebouwd 
voor het verbeteren van lan-
ge-afstand records en is uit-
gerust met vier 650 pk Cater-
pillar diesels. Dat zijn geen 
gewone diesels, maar Cater-
pillars nieuwste elektroni-
sche motoren; niet alleen ge-
regeld door computers, maar 
ook erdoor beschermd. Die 
elektronische motoren zijn 
gekoppeld aan de nieuwste 
elektronische navigatie- en 
brandstofregelsystemen om 
en zeer snelle boot te krijgen 
waarin elektronica de routi-
necontroletaken overneemt, 
maar waarin stuurmans-
kunst nog wel telt. 
Met nog wat verdere ontwik-
keling zal elektronica het hele 
bedienen van de techniek en 
het varen van een boot over 
kunnen nemen. Je kunt zelfs 
op de wal blijven zitten en de 
boot daar vandaan laten va-
ren. Het gebeurt tenslotte nu 
al met modelboten, dus 
waarom niet met echte bo-
ten? Aangenomen echter dat 
velen er plezier in hebben de 
boot te varen, is het onwaar-
schijnlijk dat men de hele ver-
antwoordelijkheid over zal 
willen dragen aan een com-
puter. Eén van de problemen 
van het uitbreiden van het ge-
bruik van elektronica is dan 
ook de vraag waar de grens 
ligt tussen het werk van de 
mens en dat van de compu-
ter. Het wordt zorgvuldig ba-
lanceren, want veel dingen 
doet de computer beter dan 
de mens. De stuurautomaat 
bijvoorbeeld stuurt beter dan 
een stuurman, tenzij die zich 
enorm concentreert. 
Op dit moment gaat het ac-
cent bij toepassing van elek-
tronica naar toezicht houden, 
terwijl het varen in engere zin 
in mensenhanden schijnt te 
blijven. Het probleem is dat 
de computer meer en meer de 
omgeving van de mens bin-
nendringt en het zou er mee 
kunnen eindigen dat de mens 
en de computer met elkaar in 
conflict komen, in plaats van 
harmonieus samen te wer-
ken. In een veranderende we-
reld zal niet iedere verande-
ring een verbetering zijn, 
maar in motorboten is er 
vooralsnog veel dat elektroni-
ca kan doen om de boten be-
trouwbaarder en het varen 
leuker te maken. 
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Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

Monnickendam is een com-
pact stadje met 'alles d'r op 
en d'r an'. Wat je zoal van 
zo'n stukje stedcschoon ver-
wacht: trap-, klok- en lijstge-
vels, grachten, kerken, torens 
en in het midden de Speelto-
ren uit 1591 met het mooi 
zichtbare carillon dat niet he-
lemaal zuivere klanken ver-
spreidt omdat het nog stamt 
uit de tijd dat men nog geen 
zuivere klokken kon gieten. 
Verder vertoont het stadje 
aan de Gouwzee de originele 
natuurstenen stoepen, veel 
gevelstenen, witte brugge-
tjes, oude muren met over-
hangend geboomte. En om 
dat alles, als een gordel \an 
groen, de stadswallen, ge-
noemd Wst ing. 
Vanaf een bank op de stokou-
de Damsluis heb je een goed 
overzicht over de haven met 
de karakteristieke Lange 
brug. Kij k dan ook even naar 
de Waag met overdekte gale-
rij , nu poffertjeskraam, en 
naar een van de oudste huis-
jes ernaast (1592), met een 
gevelsteen in de zijmuur ' In 
de bonte koe' \'oorstellend. 
In de karakteristieke haven-
buurt zijn nog rokerijen of 
'hangen', te herkennen aan 
rijen schoorstenen op het 
dak, verder een niet meer in 
gebruik zijnde visafslag en 
enkele scheepswerven, de 
oudste bedrijvigheid van 
Monnickendam. In 1573 was 
er al een werf. 
Zowel de liefhebber van 
drukke straten vol geroeze-
moes als de rustzoeker komt 
aan zijn trekken in deze 
plaats, die als een lange dam, 
aangelegd door Friese mon-
niken is begonnen. Je schiet 
van de grote straten zo een 
steegje in. Er zijn er vele! Kal-
versteeg, Kattenvangersteeg, 
Moordsteeg. Heerlijk is het 
kuieren langs de grachten 
met de h rische namen als 
Fluwelen Burgwal, 't Zand, 
Bloemendaal, en over de 
stadswal waarvan aan de 
westzijde nog een bolwerk 
over is, de Ronde Kadiel. 
De stad heeft in de zestiende 
eeuw geleden onder grote 
branden maar de hervormde 
kerk St. Nicolaas (de pa-
troonheilige van de zeevaar-

Brugwachterswoning op de Damsluis. 

Monnickendam trots op vals carillon 
ders) is blijven staan als rots 
in de branding. De bouw is 
begonnen rond 1408 en vol-
tooid rond 1650. De toren is 
gebouwd vanaf 1520 tot in de 
zeventiende eeuw. 
De kolos van 55 meter heeft 
twee transen met natuurste-
nen balustrades uit de Re-
naissance. Een traptorentje 
leidt tot de eerste trans. De 
lorcn kan beklommen wor-
den. Dit kunt u vragen bij de 
koster van de kerk maar de 

V.V.V . bevindt zich onder in 
de toren, dus daar kunt u 
eerst terecht. De toren mist 
de beelden; er zijn alleen nog 
blindnissen. De informatrice 
van de V.V.V . vertelt dat de 
beelden er naar alle waar-
schijnlijkheid nooit zijn ge-
weest. De toren is voor en ge-
durende de hervorming tot 
stand gekomen en men heeft 
de beelden waarschijnlijk 
niet meer nodig gevonden. 
Ook de kerk, een ruime lichte 

Openingstijden 

• De Waag aan de Harinka-
de, hoek Dam - binnen veel 
weegschalen en ander antiek 
- is in het seizoen elke dag 
open als poffertjes kraam, 
buiten het seizoen alleen in de 
weekeinden, vanaf vrijdag. 
• Café-restaurant Stutten-
burgh, aan de Haringburg-

wal 2-5 is eigenlijk een mu-
seum. \ 'oor een kopje koffie 
(ƒ 3,-) kunt u er de vele mu-
ziekapparaten, als draaior-
geltjes, speeldozen, piano-
la's, koffergrammophoons 
bekijken, maar u kunt er ook 
heerlijk vis eten. Het gehele 
jaar geopend. 

hallenkerk is al gauw met 
meubilair voor de hervormde 
dienst omgebouwd. 
Er is een mooi doophek en er 
zijn herenbanken om de zui-
len (pilaarbanken). Fraai ge-
sneden hout is ruim toege-
past in deze kerk met drie 
even grote hallen (16 meter 
hoog). De kerk lijk t wat be-
treft dat houtgebruik op de 
Grote kerk in Haarlem. De 
overkapping is van hout, en 
net als in Haarlem is er een 
fraai koorhek. In Monnic-
kendam zijn de balusters 
(zuiltjes) van het koorhek 
met kopjes en bladeren in het 
smalle hout ongelooflijk fij n 
uitgesneden. 
Op de schotten rond het koor 
zijn bij de jongste restauratie 
wapens uit de tijd van de re-
formatie gevonden, onder an-
dere van prins Willem en zijn 
echtgenotes, van Karel V en 
Philips II . De wapens zijn on-
der een laag rode verf van-
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daan gehaald, net als andere 
houten versieringen in de 
kerk. De verf is er in de tijd 
\ an Napoleon opgebracht. 
Er werd toen belasting op ei-
kenhout gehe\ en en dat wilde 
men dus veidoezelen. 
Door de ruime ramen valt 
veel licht op de vloer, waar-
door de grafstenen goed te 
onderscheiden en soms te le-
zen zijn. Er zijn nu nog 1229 
grafstenen, maar er zijn veer-
tigduizend mensen begrav en. 
De graven werden op elkaar 
gelegd. De vloer werd daar-
toe opgehoogd. Dat kan men 
nog herkennen aan een zwart 
geschilderde rand onder aan 
de muur. 
Misschien heeft het leven en 
de dood van Wendelmoet 
Claesdochter inspirerend ge-
werkt op de voltooimg van de 
kerk. Wendelmoet Claes-
dochter was één van de eerste 
martelaressen voor het pro-
testantisme in ons land. Ze 
leefde in Monninckendam en 
weid in 1527 in Den Haag 
verbrand. Bij een gedenk-
steen hangt een naturalis-
tisch schildertijtje van haar 
terechtstelling, van 1939 tot 
1943 geschilderd door L. van 
Wijngaaiden. \ 'ermeldens-
waard zijn nog het orgel uit 
1780 met bewerkte houten to-
rens, onderkanten en luiken 
en het grote natuurstenen 
doopvont uit de late gotiek. 
Geklemd tussen twee mooie 
ingangsportalen staat aan de 
noordzijde van de kerk het 
kosteishuis. Het is gebouwd 
in 1626. Het oogt schilder-
achtig, omdat het gedeeltelijk 
schuilgaat achter een grote 
lindeboom. Deze boom is een 
van de oudste van ons land 
(uit 1694). 
Het kosteishuis heeft een van 
de gaafst bewaarde gevels 
van Monnickendam. Vanaf 
de kerk met \ ' .V .V . gaat men 
via de Zarken en de Kerk-
straat het centrum in. Weer 
V eel fraaie gevels, maar op de 
ramen van deze huizen zijn 
biljetten geplakt waarop te 
lezen staat: 'Di t monument 
wordt vernield door onnodig, 
zwaar en te snel rijdend ver-
keer.' Zonde voor die prach-
tige gevels van onder andere 
Zarken 4, de oude stadsher-
berg, en daar tegenover 23, 
het gemeenlandshuis van het 

hoogheemraadschap Water-
land, verder nummer 6 met 
de verlevendigende natimr-
steen blokken in de trapgevel 
en Zarken 14 met de oor-
spronkelijke bencdengevel. 
De Zarken gaat over in de 
Kerkstraat. Daar is op num-
mer 32 een gave trapgevel 
met natuurstenen blokken en 
engelenkopjes. 
Wandelend door deze straat 
stuiten we op de Noordzijde 
en de Middendam, waar de 
Spceltoren met de sierlijke 
opengewerkte loden met hou-
ten spits een speels sluitstuk 
wormt. De torenspits her-
bergt het unieke enigszins 
primitieve carillon uit de zes-
tiende, begin zeventiende 
eeuw. 
Al s u op de brug van de Dam-

* Brug bij de Fluwelen Burgwal. 

sluis of op het terras van het 
oude café tegenov er de Waag 
gaat zitten kunt u wachten tot 
de bazuin en de ruiters van 
het uurw erk hoog in de Spcel-
toren him toneelstuk opvoe-
ren. Bij elk uurslag gebeurt 
dat. De Middendam en het 
Noordeinde vormen samen 
met het Zuideinde de dam die 
door de Friese Norbertijnei 
monniken is aangelegd. In 
1235 hadden zij zich geves-
tigd op Marken. In het stads-
wapen van Monnickendam 
staat een monnik tussen twee 
vogels. Het stripfiguurachti-
ge langgerokte kereltje kom je 
overal in de stad tegen. In de 
Waag; op de Waag; boven de 
toegangsdeur van het histori-
sche stadhuis (waarvan links 
van de Speeltoren een zeer 

klein restant is); op het nieu-
were stadhuis daar tegen-
over; en in het koorhek van de 
Grote kerk. Het Noordeinde 
wordt gekenmerkt door 
fraaie panden, soms in Lode-
wijk-stijlen, met mooie deu-
ren en gevelstenen, zoals 
nummer 71. Ook hebben de 
huizen nog zeer oude eigen 
stoepen van natuursteen — 
hier en daar marmer - en 
baksteen. 

Opvallend is de diepe goot 
tussen straat en stoep. Het 
lijk t hiei wel Parijs. Maar we 
zijn op de dam van de monni-
ken. Die dam is een waterke-
rende dijk, zodat regenwater 
makkelijk in de huizen aan de 
dijk zou kunnen lopen als de 
goot er niet zou zijn. 
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Logbook : ruim 100 motorbote n 
I n Logbook, de kwartaalgids 
van het makelaarscollectief 
Het Wakend Oog, worden 
ruim 100 tweedehands mo-
torboten aangeboden. 

De nadruk ligt bij de boten 
uit de middengroep (10 tot 12 
meter lengte), maar ook bij 
de kleinere boten zijn enkele 
opmerkelijke aanbiedingen, 
zoals een 7 meter lange Ten 
Broekekruiser, een Albin 25 
en een Mallemok, waarvan 

helaas het stuurhuis is dicht-
gemaakt. In deze categorie 
zijn ook enkele vletten ver-
meld (zowel rondspant Valk-
vletten, als knikspantvletten 
en een omgebouwde parle-
vinker). Opvallende verschij-
ningen in het aanbod van de 
grotere schepen zijn een 
Amelskotter, een Doggers-
bank, een Van Lentjacht en 
een sleepboot. Logbook is in 
de tijdschriftenwinkel te 
koop. 

* Logbook, de gids van het Wa-
kend Oog. 

Klein e 
advertentie s 

Lezers kunnen kleine adverten-
ties plaatsen tegen een tarief 
van ƒ 6 , - per regel (inclusief 6 
procent btw). Belgiè Bfr. 120 
per regel. 
Men kan de advertentie schrif-
telijk opgeven per briefkaart of 
gebruik maken van de ant-
woordkaart in dit blad. Adver-
tenties, die voor de eerste van 
de maand in ons bezit zijn, wor-
den in het nummer van de daar-
op volgende maand geplaatst. 

Cyt r a 3 8 A m b a s s a s d o r pol/ 
mah./teak dek (11,88 x 3,50 x 
0,80 mt) 2 X 106 pk Volvo 6 cyl D 
boegschr salon, 2 hutten douche/ 
toilet stuurhuis met groot achter-
dek, luxe jacht in perfekte staat. 
ƒ 145.000,-; tel. 020-6445449. 

Te koop: Favor i tek ru iser . 
Bouwjaar 1968 werf Mulder Voor-
schoten. Casco en dek: staal; op-
bouw: hout. Afmetingen 8,25 x 
2,85 X 0,90. Motor- Vetus/Mitsu-
bishidiesel, in 1988 nieuw inge-
bouwd. Indeling: toilet, kombuis, 
dinette aan stuurboord, achterhut 
met 2 kooien. Marifoon, diepteme-
ter, 12 en 220 V. 
Vraagprijs ƒ 60.000,- . Inlichtingen: 
076-656599. 

C o r o n e t 2 4 Fami ly , polyester in 
originele en perf. staat. 7,50 x 2,85 
X 0,45/2x 130 pk Volvo; 5 slaappl., 
keuken, toilet, kachel, zwemtrap 
etc. ƒ 45.000,-; tel. 020-6445449. 

Wij groeien uit onze weekendkrui-
ser we gaan een D O E R A K bekij-
ken. 

D r a a d l o z e t e l e 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! 

J a c h t b o u w R. B i j s te rve ld . Tel. 
05281-1436. Barkas 900 leverbaar 
als casco. Ontwerp L M. Hultema. 

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

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

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

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

Voor ons archief H is to r i sch e e n 
k lass iek e vaa r tu ige n alle soor-
ten boeken, lectuur, folders, oude 
jaargangen wk en watersport, ont-
werpen etc. Opgave gaarne scan-
ship 02940-17276. 

N.C.N. C h a r t e r s kompleet uitge-
ruste motorjachten vanuit versch. 
havens. Scherpe prijzen. 
Tel. 055-224834. 

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

Mi tche l l 3 1 Ft MK2 9M40. Bj. 
'88, Sabre 225HP turbo diesel, + 
360 H, 4 slaapplaatsen, radar, 
dieptemeter, autopilot enz. Luxe 
afwerking. Inlichtingen: Belgiè. Tel. 
03/231.36.94 (Kantooruren). Fax: 
03/231.43.20. 

Ces ta -v ie t , 6 meter met inb. die-
sel. 1 X 1989,1 X nieuw. Telefoon 
05665-1346. 

T.k. H a t t e r a s 4 1 convertible 
flying bridge cruiser 12,5 x 4,2 x 
1,10 bj. 1966 2X 270 pk GM type 
8v53-n Rev. 1989 Generator 8kva. 
Electrische installatie + apparatuur 
1990 vr.pr. ƒ 198.500,- Meer info 
tel. 02995-2595. Marina Monnic-
kendam. 

Gevraagd: M a r a k G S A K 
05220-54007. 

I/II 

Gi i i issenv ie t , 10 meter, zeer fraai 
gebouwd. KI. gesloten stuurhuis, 
zelf lozende kuip + a.k. Vele access. 
In nieuwstaat. Tel. 05665-1346. 

D o e r a k Mara k motorjachten Pro 
Aqua Yachting Meppel 7 dagen ge-
opend 05220-54007. 

Tk I Jsse lmeerk ru i se r St 7,50 X 
2,80 X 0,60 compl. schip met nw 
kulptent droogvalmog. Vr.pr. 
ƒ 24.000,- . Tel. 03420-1573. 

Part. vraagt te koop A n k e r l i e r 
boegschroef 24V 8 pk. Diesel aggr 
220V 2,5 kw omvormer 24V naar 
220V ±750 w nafigalie verl. en 
appr. o.a. kompas etc. Roel Pest-
man. Tel. 038-543341. 

Aangeb. Vaikspor t k ru i se r 9,50 
X 3,10 72 pk Mere D open kuip met 
cabr. kap oc 5/6 sip. incl. marifoon-
geluidsinstal. koelk. tv. enz. 
ƒ 75.000,- . Tel. 071-323260. 

K e m p a l a kr. 150 pk Benz. Davids 
+ Zodiac + BB. nw. Cabr. kap, 
koelk. enz. ƒ 39.500,-. Tel. 
023-248070. 

Watersporters: D iese l cu rsu s 
Leer uw motor kennen, storing vin-
den en opheffen. Theorie + praktijk 
in een dag. ƒ 115,- ook lezingen 
over onderhoud + werking van de 
motor. Tel. 023-361615, Diesel In-
stituut, R. Kochin. 412, 2035 BN 
Haarlem. 

Te koop speedboo t 1991. Ren-
ken 1700 Classic 130 pk. Tel. 
01749-47928. 

Te koop motor iach t J u m b o 6 m 
lang 2,30 m breed. Bouwjaar '83 25 
pk bub motor, 4 slaapplaatsen, 
gascomfort, onderw. toilet, 50 Itr. 
benz. tank, 50 Itr. watertank. Veel 
ace. Een juweel om te zien. 
Vraagpr. ƒ11.000, - Tel. 013-
561810. 
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GIDS VOOR GEBRUIKTE MOTORBOTEN 

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. 

BOTENBANK: 

ƒ 10 per publikatie 

+ 
ƒ 10 per meter 

bootlengte 

T.k. V. L e e u w e n s c h o u w Gips y 
AK 7,70 X 2,95,62 pk diesel. Vr.pr. 
ƒ 19.500,-. Tel 02990-23253. 
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Afkortinge n 
Verklaringen \ an de codes en 
afkortingen in het overzicht 
van de Nationale Botenbank. 
*  Verkoper \ erkoopt via of is 
/elf makelaar of bemiddelaar. 

Onder ROMPMAT: 
P = kunststof VV = 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 
-1- 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-iadiocasset-
tespeler, R-radar, S-satna\, 
T-trailer, U-biJboot. V-red-
dingvlot. W-windmeterset, 
X-kompas, Y-log, Z-zeilen -I-
aantal. 

St. motork ru ise r 8,50 X 2,75 
Mere, motor 40 pk diesel, alum, 
klapramen, veel r.v.s. Geschilderd 
juni '92. Vaarklaar vrpr. ƒ 30.000,-. 

Vlagge n met UW bootnaam, 40 x 
60 cm ƒ 49,95 ex. porto 
076-420463 ma. di. of na 17 u. 

MOTORBOOTLIEFHEBBER: 

Laat je niet afschepen met een half zeilblad! 
NiJ is er MOTORBOOT®, maandblad voor de kleine motorvaart. Het blad richt zich 
uitsluitend op de motorboot. Neem nij een abonnement voor f 65 per jaar (12 nrs). 

Stuur de bon in naar uitgeverij MOTORBOOT, 
antwoordnummer 3206, 3000 WB Rotterdam 
(geen postzegel nodig), of bel gratis 06-022 42 22. 

Nep tunu s 1 1 8 2 X TAM D 60B 
Volvo Penta diesels. Alle opties, 
verkeert in nieuwstaat, bouw/jaar 
1980. Tel. (02155)-13256-13533. 
Vraagprijs ƒ 285 000,- inkl. btw/. 

BON Ja, ik wil een abonnement op maandblad 
MOTORBOOT 

Naam 

Adres ... 

Postcode 

Plaats . 
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Destriero breekt Atlantisch record 
De Destriero, het kolossale 
motorjacht van de rijke 
Yacht Club Costa Smeralda 
op Sardinië, heeft in augustus 
het Atlantische record gebro-
ken met ruim 3 uur. Het schip 
legde de afstand tussen de 

Verenigde Staten en Enge-
land afin 58 uur, 34 minuten 
en 40 seconden. Daarmee 
werd royaal het record verbe-
terd van de Amerikaan Tom 
Gentry, die de oversteek drie 
jaar geleden maakte in 62 uur 

en 7 minuten. De Destriero 
liep een gemiddelde snelheid 
van ruim 33 knopen, ofwel 
ruim 98 kilometer per uur. 

In het volgende nummer een 
verslag van de race. 

Stoomcursus voor superjachtbemanning 
Het servicebureau Sacks uit 
Fort Lauderdale in de Ameri-
kaanse staat Florida, is een 
stoomcursus begonnen voor 
bemanningsleden van super-
jachten. De cursisten leren de 

W__-i,._ _ , ^ ^f ^Ê*** -

* De directie wordt gevormd 
door Bertrand Petton en Roberta 
Sankey. 

sociale vaardigheden die no-
dig zijn om op de juiste ma-
nier met de jachteigenaar en 
zijn gasten om te gaan. Het 
gaat om cursussen van 40 
uur, waarbij het lesprogram-
ma punten omvat als: 
- etikette en sociale vaardig-
heden; 
- protocol, waaronder ver-
staan dienen te worden zaken 
als tafelschikking en de volg-

orde waarin drankjes en hap-
jes aan de gasten worden ge-
serveerd en het op de juiste 
manier aanspreken van men-
sen die hoge maatschappelij-
ke posities bekleden; 
- het serveren van drank en 
maaltijden. 
Er is in Florida, waar veel su-
perjachten liggen en vastma-
ken, een grote belangstelling 
voor goed opgeleid personeel. 

Groningse 
'supervaarroute' 
De aanleg van een supervaar-
route in Groningen, een 
droom van velen in deze pro-
vincie, lijk t een stap dichter-
bij gekomen. De betrokken 
gemeenten, verenigd in de 
Streekraad, hebben zich na-
melijk achter het plan gesteld 
om een vaarverbinding tot 
stand te brengen tussen het 
Damsterdicp en het Termun-
terzijldiep. 
De verbinding tussen deze 
twee waterwegen is allang 
een wens van de gemeente-
besturen van Delf/ij l en 
Scheemda. Het kostenaspect 
deed hen tot op heden echter 
terugdeinzen. Er moet een 
gehele nieuwe verbinding 
worden gegraven en er moet 
een sluis komen. De kosten 
van dit alles worden geraamd 
op zes miljoen gulden. 
De Streekraad heeft het plan 
inmiddels gedeponeerd bij 
het Regionaal Ontwikke-
hngsproject (ROP), een ini-
tiatiefvan de EG om zogehe-
ten achterstandsgebieden te 
stimuleren. Wanneer vanuit 
Brussel positief wordt geoor-
deeld over het plan, kan de 
Streekraad rekenen op een 
forse subsidie. 
Mocht hel tot een dergelijke 
supervaarroute komen dan 
betekent dat een nieuwe Gro-
ninger rondvaart. De boten 
kunnen vanaf Scheemda 
naar Appingedam varen, 
maar ook het Marcngebied in 
Noord-Groningen bereiken 
en/of in Friesland terechtko-
men. Bo\endien wordt het 
mogelijk om naar Noord-
Duitsland te varen of naar 
Westerwolde. Ch. 

Volgens Sacks worden veel 
grote jachten van de hand ge-
daan omdat de eigenaren er 
niet in slagen een geschikte 
bemanning te vinden. De ser-
vice werkt naar twee kanten: 
Sacks zorgt er ook voor dat de 
cursisten een plaats krijgen 
op een megajacht. 
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Groei vaartoer isme 
Groningen zet door 
De belangstelling voor het 
vaartoerisme in de provincie 
Groningen zet door. De groei 
van het aantal pleziervaar-
tuigen die deze noordelijke 
provincie bezoeken ligt zelfs 
boven het landelijk gemid-
delde. De gemiddelde groei 
van de recreatievaart is drie 
procent, in Groningen is de 
groei de afgelopen drie jaar 
4,1 procent. De Groninger 
gedeputeerde E. Fennema 
(toerisme en recreatie) en de 
heer J. Ottcn, directeur van 
de provinciale VV V maakten 
dit recentelijk bekend. 
De provincie Groningen 
brengt het vaartoerisme nog 
niet zo heel lang in kaart. In 
1986 werd hiermee begon-
nen. Tussen 1988 en 1991 zijn 
jaarlijks tellingen gehouden 
bij bruggen en sluizen. Het 
aantal ügplaatsen in jachtha-
vens bedraagt ongeveer vijf -
duizend. 
Aan het laatste onderzoek de-
den de horeca, bedrijven en 
instellingen, toeristische at-
tracties, kampeer- en bunga-
lowbedrijven, 51 jachthavens 
en 26 bootverhuurbcdrijven 
mee. Ch. 

Loran-C project van start 
Nederland heeft een overeen-
komst getekend inzake het 
radioplaatsbepalingssysteem 
Loran-C. Naast iSJcdcrland 
tekenden Noorwegen. Frank-
rijk , Duitsland, Denemarken 
en Ierland. 
De overeenkomst regelt de 
ontwikkeling van een open-
baar netwerk voor elektroni-
sche plaatsbepaling en navi-
gatie voor de luchtvaart, de 
zeevaart en het transport 
over weg, rail en binnenwa-
ter. Het systeem bestaat uit 
een aantal radiobakens en 
een ontvanger aan boord. 
Hiermee kan de geografische 
positie worden bepaald in 
met name de Benelux, het 
Noordzeegebied, de Golf van 
Biscaye en delen van Frank-
rijk , Duitsland en de Atlanti-
sche Oceaan. Het systeem is 
toepasbaar voor navigatie, 
efficiënte inzet van wagen-
parken, het bewaken \ an 
transporten met gevaarlijke 
stoffen, het opsporen van ge-
stolen voertuigen en mensen 
in nood en voor de visserij en 
off-shorc industrie. De nauw-
keurigheid van de plaatsbe-
paling zal op zee circa 50 tot 

Maiii-Doiiaukanaal in bedrijf 
Op 25 september is het Main-
Donaukanaal officieel in ge-
bruik genomen. Daarmee is 
een vaarverbinding tot stand 
gekomen, die de Noordzee 
verbindt met de Zwarte Zee. 

DDR-patrouilleboten 

Berger Leen Polderman uit 
Hansweert heeft 52 boten 
van de voormalige Oostduit-
se grenspatrouille op de kop 
getikt. Het zijn snelle boten 
(60 kilometer per uur), die 
zijn uitgerust met 2 motoren 
van elk 140 pk. Er is ook veel 
navigatie-apparatuur aan 
boord en vaak ook grote zoek-
lichten, die bedoeld waren 
om vluchtelingen op te spo-
ren. De boten hebben dienst 
gedaan op de Elbe en op de 
Berlijnse wateren. 

Het kanaal, dat begint bij As-
schaffenburg aan de Main en 
dat aan de Duits-Oostcnrijk-
se grens bij Passau eindigt, 
heeft een lengte van 677 kilo-
meter. Tot het scheidings-
pand bij Neurenberg over-
bruggen 38 sluizen een 
hoogte van 406 meter. Van-
daar tot Passau daalt men 
279 meter via 11 sluizen. 

500 meter en op land 100 tot 
300 meter bedragen. Het ge-
bruik van de infrastructuur is 
kosteloos. 
Het Europese Loran-C net-
werk, zal in fasen worden ge-
realiseerd. De bestaande zen-
ders, die nu eigendom zijn 
van de Verenigde Staten, zul-
len worden overgedragen aan 
de deelnemende landen. Ver-
der zullen de zeven bestaan-
de zenders worden gemoder-
niseerd en zullen er twee 
stations, in Noorwegen en 
Ierland, worden bijgebouwd. 
Momenteel omvat Loran-C 
het grondgebied van de Ver-

enigde Staten en grote gebie-
den van Canada, Rusland, 
Zuidoost-Azië, het Midden-
Oosten en Zuid-Europa. 
De overeenkomst tussen de 
zes Noordwest-Europese lan-
den is een belangrijke stap op 
weg naar een volledige dek-
king van het Europese conti-
nent met Loran-C. In dit ka-
der vindt overleg plaats 
tussen vertegenwoordigers 
van het Noordwest-Europese 
netwerk, het Middellandse-
zeesysteem en het Russische 
Chaika-systeem. Ook de 
Europese Commissie is bij dit 
overleg betrokken. 

Improviseren in Zutfen 

De Zutfense Vispoorthaven, 
waarin de watersportvereni-
ging Gelre is gevestigd, is het 
afgelopen vaarseizoen geslo-
ten geweest in verband met 
restauratie van de kadcmu-

Watersportkrant van Kluwer 
Kluwer Technische Tijd-
schriften is op de markt geko-
men met een weekblad voor 
de watersport, ^Vatcrsport 
Aktueel genaamd, dat overi-
gens in het najaar en de win-
ter om de 14 dagen zal ver-
schijnen. De krant, die zich 
vooral op actuele ontwikke-
lingen zal toeleggen, is tevens 
spreekbuis van de Hiswa, de 

vereniging van de water-
sportbedrijven. Het blad 
richt zich vooral tot de boot-
eigenaren die vaarbelasting 
moeten betalen, een groep 
dus, die vooralsnog niet be-
staat. 

Watersport Aktueel werkt 
nauw samen met de schip-
perskrant Schuttevaer. 

* De Zutfense Vispoorthaven 
tijdens de restauratie. 

ren en modernisering van de 
steigers. 'Het Kabinetje' zo-
als de haven ook wel wordt 
genoemd, is een geliefde pas-
santcnhavcn (er komen 2000 
boten per jaar overnachten), 
waarvan deze zomer slechts 
provisorisch en slechts door 
enkele boten gebruik kon 
worden gemaakt. Tegenval-
lers bij het baggerwerk zijn er 
de oorzaak van dat de haven 
niet aan het begin van het sei-
zoen klaar was, zoals oor-
spronkelijk was gepland. 
Men verwacht dat de haven 
dit najaar opnieuw in gebruik 
kan worden genomen. 
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Scheepstimmerwer f HET KOLKJ E 

Veldreed 2, 8755 JM Makkum 
tel. 05158-2573 
fax. 05158-2575 

Komplete binnenbetimmeringen en afbouw 
traditionele, l<lassieke en moderne jachten 
Ontwerp naar wens eigenaar. 

Inbouw en onderhoud van alle technische 
installaties. 

Restauratie van houten schepen. 
Teakdekken nieuw en renovatie. — 

Levering van kozijnen met rondbogen, profielen, 
lijsten, blokroosters in teak/mahonie. 

Vanaf  1 november  kunt  u zo bij  ons 
"BINNENLOPEN" 

Per 1 nov . nieu w adres : 
De Stienplaat 5,8754 HE Makkum 
tel. 05158-32573 fax. 05158-32575 

JACHTWERF 
"D E MERENPOORT"  B.V. 

Hellingpad 16, 8539 SW Echtenerbrug 
Tel. 05144-1463 Fax. 05144-1112 

^9 
^ 

•1 m 
1 •  

rV ,. 

^'• • rïïSfflS^̂  
»>̂  , ~ M M g H M | H f l f l ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 

KOMPLEET: 

9.95 X 3.30 X 0.95 m. + ƒ163.475,' 

11.00 X 3.30 X 0.95 m. + ƒ165.475,' 

11.00Sx3.85x1.10m.+ ƒ262.295,•  

13.50 X 4.15 X 1.15 m. ± ƒ 283.600,' 

13.40 Sx 4.20 X 1.15 m.± ƒ 294.100, 

14.50 X 4.15 X 1.15 m. ± ƒ297.575,' 

KASKO: 

9.95 X 3.30 X 0.95 m. 1 ƒ 37.200, 

11.00 X 3.30 X 0.95 m. ± ƒ 38.700, 

11.00Sx3.85x1.10m. +ƒ46.000, 

13.50x4.15x1.15m. + ƒ 57.000, 

13.40 S x 4.20 X 1.15 m.± ƒ 63.000, 

14.50 X 4.15 X 1.15 m. + ƒ 62.000,' 

AF WERF - INKL. BTW OOK TE HUUR!! 

-jachtbouw ..DE ZAAN. 

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

M 

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 

0
Boten-Motoren-verhuur-Jachthaven 

Bootcentru m Geertsm a 
Avondsterweg 1, 8938 AK Leeuwarden Telefoon 058-883848 

KOMT U OOK?? 
naar de 

8E ZEEUWSE BOTENBEURS 
van 8 t/nn 26 oktober 1992 

* * * 

Doe mee en verkoop uw boot 
of vindt het schip dat u zoekt bij: 

JACHTWERF OOSTWATERING 
Polredijk 13B, Veere, 

Tel. 01181 -1665 - Fax 01181 -1984 
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Uitbreiding bij 
jaclitcenter Elburg 
Het jachtcenter Elburg heeft 
enkele forse uitbreidingen 
ondergaan. Zo is de haven 
uitgebreid met 18 grote box-
en (17 bij 6 meter), een par-
keerplaats, een \ locistofdicht 
terrein voor het afspuiten van 
schepen, een opslaghal voor 
winterberging (1600 vierkan-
te meter). De uitbreidingen 
zijn een gevolg van de grote 
vraag naar ligplaatsen, win-
terberging en service. Vorige 
winter kon het bedrijf bij-
voorbeeld niet voldoen aan 
alle aan\Tagen voor winter-
berging. 

* EIburgse winterberging in 
aanbouw. 

3 en 4 oktober: 
bolkoppenrace 
I n het weekeinde van 3 en 4 
oktober wordt op het IJssel-
meer bij Enkhuizcn de jaar-
lijkse bolkoppenrace gehou-
den. De strijd, die gaat om 
de Holland-Fricslandbokaal 
wordt beurtelings voor de 
Friese en de Hollandse IJs-
selmeerkust gevaren. De 
wedstrijd staat open voor tra-
ditionele schepen zoals bot-
ters, Staversc jollen, tjalken, 
schouwen, aken en ponen. 
Thuishaven is het Zuider-
zeemuseum. Daar liggen de 
schepen voor en na de strijd 
afgemeerd. 
Nadere informatie: telefoon 
02995-1109. 

V ^KWMSI^!*3^ W 

Nieuwbouw Oostersluis begonnen 
De nieuwbouw van de Oos-
tersluis in Groningen is mo-
menteel in volle gang. Dit 

Tsjechen in 
jachthaven 
Groningen 
Voor het eerst in de geschie-
denis hebben dit jaar 
Tsjechische pleziervaarders 
aangemeerd in de Oostcrha-
ven in Groningen. \ 'ooral de 
grote uitgaansmogelijkheden 
in het centrum van de stad 
trekken veel buitenlanders 
naar deze haven. 
\ 'olgens havenmeester R. E. 
Bosman bestaat de helft van 
de bezoekers uit buitenlan-
ders, overwegend Duitsers, 
maar ook veel Scandinaviérs. 
Hi j constateert een duidelijke 
toename \ an schippers boven 
de vijfti g jaar. De jachthaven 
wordt regelmatig aangedaan 
door schepen in de prijsklasse 
tussen de 500.000 en één mil-
joen gulden. 
De Oosterhaven heeft offi-
cieel veertig ligplaatsen voor 
passanten. In het hoogsei-
zoen is er een uitbreiding mo-
gelijk met nog eens twintig 
plaatsen. De jachthaven is 
gelegen in het hartje van de 
stad. Ch. 

monsterproject, dat bijna 60 
miljoen gulden gaat kosten, 
moet deze sluis geschikt ma-
ken voor schepen met een 
laadvermogen van 2000 ton. 
In 1996 moet de immense 
klus geklaard zijn. 
De sluizen krijgen stalen deu-
ren en de kolk wordt 190 me-
ter lang en zestien meter 
breed. De huidige Oos-
leisluis, zoals hij op bijgaan-
de foto is te zien maar over 
ruim drie jaar slechts een her-
innering is, levert regelmatig 

Friesland Boating 
bestaat 10 jaar 
Friesland Boating, jachtwerf 
en motorbootverhuur, be-
staat 10 jaar. Dat feit is op 3 
oktober feestelijk gev ierd met 
klanten en relaties met een 
bijeenkomst op het bedrijfin 
Koudum 
Friesland Boating trok inder-
tij d veel belangstelling door 
introductie van een variant 
op de Engelse kanaalboot, 
waarvan het uiterlijk niet 
alom werd gewaardeerd. 
Niettemin bleek de boot met 
zijn geringe diepgang en 
doorvaarthoogte een succes. 
Niet alleen in Nederland, 
maar ook in andere Europese 
landen zoals Zwitserland en 
de nieuwe watersportgebie-
den in Oost-Duitsland. 

* FotO' Tom Vermeulen. De Oos-
tersluis zoals hl) nu nog is. In 1996 
moet de nieuwbouw voltooid zijn. 

problemen op, met name 
voor de beroepsvaart. 
De helft van de nieuwbouw 
komt voor rekening van het 
ministerie van verkeer en wa-
terstaat. De provincie Gro-
ningen draag 7,5 miljoen gul-
den bij in de kosten. De 
aannemerscombinatie Dub-
bers uit Soest en Van Halte-
ren uit Bunschoten neemt het 
leeuw edeel van de werk-
zaamheden voor zijn reke-
ning. Ch. 

Wildtrappen in 
Starkenborghkanaal 
In het \ ' an Starkenborghka-
naal, tussen Groningen en 
Gaarkeuken, worden de ko-
mende jaren zeker tien wild-
trappen aangelegd. Tot nog 
toe raakten de zwemmende 
dieren in de problemen door 
de hoge oever. 
Het gevolg van de hoge 
(noord) oever is dat er vorig 
jaar tien reeen zijn verdron-
ken. De wildtrappen maken 
onderdeel uit van een grote 
onderhoudsbeurt van het 
Van Starkenborghkanaal, 
dat verbreed en uitgediept 
zal worden. Ch. 
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Serieboo t met turbin e 
Door Dag Pike 

Op het Leccomeer in Italië 
werd onlangs iets bereikt dat 
in het geschiedenisboek van 
de motorbootsport een 
plaatsje krijgt. Het betreft de 
proefvaart van wat waar-
schijnlijk de eerste seriebouw 
wcdstrijdboot zal zijn die 100 
mijl per uur (185 km/u) vaart 
en met een gasturbine is uit-
gerust. De boot schrijft niet 
alleen historie door die com-
binatie van drie punten, hij 
heeft ook nog een uniek aan-
drijvingssysteem dat het pro-
totype kan zijn voor veel snel-
le wedstrijdboten. De boot, 
de GT63, is ontworpen en ge-
bouwd door Fabio Buzzi, de 
man op wiens naam veel ver-
nieuwingen van de grote 
wedstrijdboten in de recente 
geschiedenis staan. De GT63 
is gebouwd door FB Design 
en het prototype is voor een 
Japanse eigenaar. Hij is 20 
meter lang. De diepe V-romp 
heeft, zoals veel ontwerpen 
van wedstrijdboten van Buz-
zi, twee treden in het onder-
waterschip. Daarnaast is er 
nog een diepe trede achter-
aan waar de schroefassen uit-
komen. Die assen worden bij 
de spiegel gesteund vanaf een 
uitsteeksel aan de romp ach-
ter de trede. De constructie is 
van Kevlarlaminaat op een 
Balsahouten kern. Dat resul-
teert in een sterke, lichte 
romp die extra stijfheid heeft 
gekregen door langsstringers 
en een aantal ovale spanten 
voor in het schip. Deze spits 
toelopende spanten geven 
een interessante vorm aan de 
verblijfsruimtcn. 
Het gesloten stuurhuis be-
vindt zich midscheeps boven 
de brandstoftank. Daar van-
daan buigt naar voren en 
naar achteren een smalle 
strook die niet alleen de im-
posante lij n van de boot ac-
centueert, maar ook de nutti-
ge functie heeft van handre-
ling. Achter in de boot is een 
diepe kuip met directe toe-
gang tot het stuurhuis. Het is 
echter op het vlak van de 
techniek dat de GT63 werke-
lij k vernieuwend is. De com-

* De hanestart bij de vaart op 
volle snelheid. 

binatie van een dieselmotor 
voor langzaam manoeuvre-
ren en een gasturbine voor 
hoge snelheid in één verband 
maakt het mogelijk dezelfde 
schroeven en assen te gebrui-
ken voor beide doelen zonder 
rendcmentsverliezen. 
De gasturbine is een Textron 
Lycoming TF40 die 4500 pk 
levert. Hij staat onder het 
achterdwarsschot van het 
stuurhuis. De luchtinlaten 
zitten in de langsscheepse 
binnenzijden van de kuip. De 
uitlaatgassen komen van de 
voorkant van de motor, gaan 
door een pijp naar boven, en 
komen naar buiten achter bo-
ven het stuurhuis. 
Een in de turbinemotor geïn-
tegreerde reductiekast ver-
kleint het rotortoerental van 
15.000 naar 4500 toeren per 
minuut van de aandrijfas. De 

as gaat naar een tandwicl-
kast, die het toerental nog 
verder vermindert en de en-
kele aandrijving splitst in de 
twee schroefassen. De eigen-
lijk e voortstuwing vindt 
plaats door twee (door Buzzi 
ontwikkelde) Trimax Drives, 
voorzien van zesbladige op-
pervlakteschroeven. Dat sys-
teem heeft een kruiskoppe-
ling waarmee de asrichting 
over een beperkte hoek kan 
worden gericht. Dat verstel-
len kan alleen als de boot uit 
het water is. Tijdens de vaart 
is de asrichting vergrendeld. 
Het innoverende deel van het 
ontwerp is de manier waarop 
de aandrijving voor lang-
zaam varen is geïncorporeerd 
in het systeem. Achter in de 
boot staat een 600 pk Seatek 
diesel, die twee achter elkaar 
geplaatste hydraulische 
pompen aandrijft. Ieder van 
deze pompen drijf t een motor 

aan die is verbonden met een 
van de schroefassen. Een 
koppelmechaniek maakt dat 
als de hydraulische motoren 
met de assen zijn verbonden, 
de gasturbine los wordt ge-
schakeld. Op deze maniei 
kun je met de hydraulische 
motoren beschikken over 
vooruit, achteruit en vrijloop 
bij manoeuvreren in de ha-
ven, en de gasturbine wordt 
gebruikt voor grote snelheid. 
Deze opstelling van de aan-
drijvingsorganen levert een 
extreem licht en compact ge-
heel, gezien het geïnstalleer-
de vermogen. De hulpdiesel 
kan op iedere geschikte 
plaats worden gezet en de 
gasturbine kan voor of achter 
de tandwielkast komen. 
I n de eerste proefvaarten 
ging de GT63 meer dan 129 
km/u. Speciale RoUaschroe-
ven zijn besteld om de ont-
worpen topsnelheid van 185 
km/u mogelijk te maken. Bij 
de proeven draaide de gas-
turbine slechts op 65 procent 
van het maximumvermogen, 
maar voor een boot van deze 
afmetingen was de accelera-
tie al sensationeel. Het was 
vergelijkbaar met die in een 
opgevoerde sportwagen. De 
boot gaat met een sprong in 
plane en vaart dan met de 
voor oppervlakteschrocven 
karakteristieke hanestaart en 
was met de twee roerbladen 
volledig onder controle. 
Voor een boot met zo veel 
nieuwe techniek functioneer-
de de GT63 in die eerste proe-
ven bijna foutloos. Met nog 
wat verbeteringen belooft hij 
een van de meest zeer snelle 
motorboten ter wereld te 
worden. 
Informatie: FB Design. Sri., 
Vi a XX V Aprill e 38, 22040 
Annone Brianza (co), Italy. 

Amerikaans e 
turbin e boot 
De firma Turbine Vessels ge-
bruikte de Miami Boat Show 
om haar eerste door een gas-
turbine aangedreven sport-
boot te introduceren. Het be-
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drij f zegt dat de 12,8 meter 
lange boot, de eerste in serie 
gebouwde is die speciaal voor 
voortstuwing door een gas-
turbine werd ontwikkeld. Die 
motorisering biedt bij be-
perkt gewicht een groot ver-
mogen. 
De TVl-41 heeft een moder-
ne, diepe-v romp met twee 
treden en buisrichels. De bo-
demplaten zijn gebogen en de 
ronding ervan loopt over in 
die van het dek. Dat geeft de 
boot een stijlvol uiterlijk. In 
de kuip zijn voorin twee geca-
pitonneerde stoelen en ach-
terin een vierzitsbank. Boven 
de motorruimte is een groot 
zonnedek. 
Het enige zichtbare verschil 
tussen de TV l en conventio-
neel aangedreven boten is de 
grote roestvaststalcn uitlaat-
pijp boven de spiegel. De tur-
bine zuigt zijn lucht aan door 
grote roosters aan beide kan-
ten langs de motorkamer. 
Vervolgens gaat de lucht 
door filters en pijpen in het 
motorluik naar de motor. Na 
het openen van het luik wor-
den de twee Pratt en Whitney 
gasturbines, diep onderin de 

boot, zichtbaar. Elke turbine 
levert 600 pk en drijf t \ ia een 
ingebouwde reductiekeer-
koppcling de schroef aan van 
een Mercruiser Six Drive. 
Het instrumentenpaneel van 
de TV l toont onmiskenbaar 
de vliegtuigafkomst van de 
gasturbines. De motoren zijn 
computer gestuurd, maar de 
bedieningsorganen zijn con-
ventioneel. Isolatie houdt het 
geluidsniveau in en buiten de 
boot laag. De maximumsnel-
heid van deze turbineboot is 
volgens de maker 157 kilome-
ter per uur. De boot weegt 
leeg 5,4 ton en kan 1135 liter 
brandstof bergen in tanks 
aan beide kanten van de mo-
torruimte. Het elektrische 
systeem is ruim bemeten en 
een kleine dieselmotor maakt 
het mogelijk te manoeuvre-
ren op plaatsen waar de tur-
bines niet kunnen worden ge-
bruikt. 
Voor verder gegevens: 
Turbinevessels, 4820 Bay-
shore Drive, Suite D, Naples, 
Florida 33962, VS. 

* De voortstuwing van de GT63. 
Boven: de Seatekdiesel; onder de 
Lycoming gasturbine. 

Gasturbine s voor boten 

* De Codagturbine op een vak-
beurs. 

Met de komst van een 1250 
pk gasturbine komt het ge-
bruik van dit soort motoren 
in kleinere boten nu een stap 
dichterbij. De nieuwe motor 
heeft de Rolls Royce Gnome 
turbinemotor als uitgangs-
punt. Die is echter ingrijpend 
veranderd om hem geschikt 
te maken voor gebruik te wa-
ter. Codag Marine Ltd., in 
Bath, Engeland, ontwikkelde 
de motor en verkoopt hem. 
Bij het mariniseren van de 
Gnome gasturbine heeft Co-
dag in het bijzonder aan-
dacht gegeven aan corrosie-
preventie. All e essentiële 
onderdelen van compressor 
en turbine die onderhevig 
zouden kunnen zijn aan zout-
watercorrosie zijn speciaal 
geanodiseerd. Ook levert Co-
dag een luchtfilteringsysteem 
dat zout water verwijdert uit 
de verbrandingslucht. Na het 
stoppen van de motor begint 
automatisch een reinigings-
cyclus die zout en roet uit de 
machine verwijdert. 
De Gnome gasturbine is een 
een-traps, axiale stroom-
machine. De tien-traps axiale 
compressor stuwt lucht in de 
van 16 sproeiers voorziene 
ringvormige verbrandings-
kamer. De stroom gaat daar-
na door de twee-traps turbine 
die compressor en brandstof-
pomp aandrijft en tenslotte 
door de enkeltraps hoofdtur-
bine. 
Enkele of twee-traps epicycli-
sche tandwielkasten kunnen 
worden gebruikt om het toe-
rental van 19.600 per minuut 
van de turbine te reduceren 
en aan te passen aan het 

voortstuwingssysteem. De 
tandwielkasten worden ge-
maakt door Renke en zijn met 
de turbine verbonden door 
een diafragmakoppeling. De 
een-trapskast kan worden ge-
bruikt met vertragingen tot 
8 . 3 : 1. 
De motor is volledig omslo-
ten door een geluiddempende 
en brandbeheersende behui-
zing. Die beschermt tevens 
de omgeving in geval van een 
catastrofe van de motor of 
overbrenging. Hij is gemaakt 
van aluminium en van bin-
nen bekleed met vuurresis-
tente lichtgewicht pantser-
plaat van Galt Composites. 

De start- en stopprocedures 
van de motor worden auto-
matisch uitgevoerd door een 
computerprogramma. Tij -
dens de vaart houdt de com-
puter in de gaten of alles goed 
functioneert. Drie, onderling 
onafhankelijke systemen zor-
gen er voor dat de motor niet 
te snel draait en oververhit 
raakt. 
De motor zelf weegt een lutte-
le 148 kg. In combinatie met 
de enkeltraps tandwielkast 
en de behuizing is het gewicht 
554 kg. 
Het motorjacht waarin de 
motor voor de eerste keer 
wordt gebruikt is 20 meter 
lang. Het krijgt drie exempla-
ren die ieder een Riva Calzo-
ni waterstraalinstallatie aan-
drijven. Die aandrijvingen 
hebben een koppeling in de 
aandrijfas waardoor geen 
tweede tandwielkast nodig is. 

Voor nadere gegevens: Co-
dag Marine Ltd., 8a Quiet 
Street, Bath BAl 2JU. 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubrie k 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 "Benchten 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 
benchten TELETEKST PAGINA 724 

Weekuitgave No. 34 van de B.a.Z. (d.d. 22-08-92) 
Krt . B.a.Z. Krt . B.a.Z. Krt . B.a,Z. 
1801 465 1803.3 462 1807 4 464(T) 

1803.4 462 1810 3 463(T) 

462 Westerschelde. Nauw van Bath. Pas van 
RiUand. Lichten verplaatst en sectoren ge-
wijzigd 
1. De volgende lichten verplaatsen, naar 
a. Sr 23,67'N-4° lO.Sl'E (+ 30m NW), Westke-
tel; 
b. 5r21,90'N-4''13,13'EC±60mSW),ZuidSaef-
tinge 
2. De sectoren van de volgende bchten wijzi-
gen zoals daarbij vermeld: 
a. Westketel sub la, W van OSS'" door E tot m 
233̂  'R' tot m 244°, W tot m 254°, 'G' tot m 302°, 
W tot m 358,5°, 'G' tot m 025°, W tot m 038°, 'R' tot 
m 058 ;̂ 
b. Zuid Saeftmge sub Ib, "W van 332° door N tot 
m 158°, 'R' tot 168,5°, TAT tot m 246°, 'G' tot in 297°, 
W tot m 321°, 'R' tot in 332°. 

463(T) IJsselmeer. Vrouwezand. Ondiepte 
Op 52° 48,78'N-5° 20,85'E is een ondiepte van 2m 
aangetroffen 

464(T) Noord-Volkerak. Zuid Vlije . Obstruc-
ties 
Tussen de pos. (i) 51° 38,58'N-4° 16,95'E en (u) 
s r 38,85'N-4= 18,15'E dient de scheepvaart op 
tenminste 70m NW van de bijzondere gele mar-
kering te bhjven iv.m. de aanwezigheid van 
obstructies (overtollige stenen van kribben) 
Om dezelfde reden dient men in de omgevmg 
van de tonnen OT 2 en OT 1, nabij de aanloop-
geul van Oude Tonge. eveneens ruim van de 
bijzondere gele markenng te bLjven. 
N.B Nadat de stenen zijn gelocaliseerd zal zo 
spoedig mogehjk met opruimen worden be 
gonnen 

Weekuitgave No. 35 van de B.a.Z. (d.d. 
29-08-92) 
Krt . B.a.Z. Krt . B.a.Z. Krt . B.a.Z. 
1801 476 1811 476 1812.3 468 

1811.8 470 1812 5 472 
1803 475 1812 476 
1810 476 1812.2 469 

468 Waddenzee. Gat van Schiermonnikoog. 
Drijfbake n verlegd 
Naar53'26,77'N6°09,39'EC± 150m E) verplaat-
sen het dnjfbaken GvS 5-GL 4. 

469 Waddenzee. Kikkergat . Reegeul. Beton-
ning gewijzigd 
1. Naar 53° 24,47'N-5° 48.63'E C± 25am W) ver-
plaatsen de lichtpaal KG 24 
2. Op 53° 24,45'N-5° 48,80'E schrappen het dnjf 
baken KG 22A. 
3. Op ± 53° 24,35'N-5° 50,65'E het dnjfbaken 
KG 34 vervangen door een rode stompe ton 'KG 
34'. 
4. Op 53° 26,12'N5° 46,66'E aanbrengen een 
groene lichtpaal'R9' LFl.GSs 

470 Waddenzee. Vaarwater  van de Zwart e 
Haan. Betonning verlegd c.q. gewijzigd 
1 De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar: 
a. 53' 20,20'N-5'' 34,89'E {± 225m W), VH 4; 
b. 53' 21,76 N 5= 40,64'E (± 225m ESE), VH 34. 
2. Op + 53° 22,95'N-5° 41,15'E het dnjfbaken 
VH 42 vervangen door een rode sparboei VH 
42'. 

472 Fischerbalje. Sparboei verlegd 
Naar 53° 36,92'N-6° 49,21'E C± 300mE) verplaat-
sen de sparboei F 14. 

475 Westerschelde. Diepte in enige vaarwa-
ters 
In het voorjaar van 1992 bedroeg de minste 
diepte, in dm bij gem LLWS, m: 

476 Meetopstanden Nederland 
VongB.aZ 430/92. 
Ondergenoemde meetopstanden/golfmeet 
boeien zijn voorzien van een licht: FlC5)Y.20s 
De door " aangegeven meetopstanden zijn se-
den de vonge opgave geplaatst c.q verwij-
derd. 

485 Hyd. kaart 1805.4 
Op ± 51° 26,65'N-4° 00,90'E alsnog schrappen 
de hchtboei HW 6. 

489 E van Emshom-Plate. Booreiland ge-
plaatst 
Tot emd december 1992 is op 53° 28,53'N-6° 
52,17'E het booreiland 'Deutag 1' geplaatst 
voorzien van een hcht- Mo(U)15s en mistsem: 
MoCU)30s. Om het booreiland geldt een veilig-
heidszone van 500m 

Info bij de Havendienst van het Havenschap 
Delfzijl/Eemshaven via VHF-kanaaJ 14 of tel. 
05960-40477. 

Vaarwater Zee-
krtn. 

Hyd 
krtn. 

Vlieter 
Markermeer 

Weekuitgave No. 36 van de B.a.Z. (d.d. 05-09-92) 
Krt . B.a.Z. Krt . B.a.Z. Krt . B.a.Z. 
1801.1 481 1805 4 483 1812.5 480(T) 
1801.2 482 1811.6 487 
1801.7 481 1812.2 487 

481 WSW van Egmond aan Zee. Naam pro-
duktieplatfor m gewijzigd 
Op ± 52° 35,75'N-4° 31,82'E, de naam van het 
produküeplatform BP-08-A wijzigen m 'CP-08-
A' 

Waddenzee. Molengat. Dantziggat. Beton-
ning gewijzigd 
1. De volgende tonnen/dnjfbakens/sparboei 
verplaatsen, naar: 
a. 53° 23,68'N-5' 41,74'E C± 450m E), DG 1; 
b. 53° 23,71'N-5° 42,76'E (± 375m ESE), DG 3; 
c. 53° 23,90'N-5° 43,71'E (± 150m SW), DG 5; 
d. 53° 24,00'N-5° 41,79'E C± 300m ESE), DG 2 en 
vernummeren in 'DG 4', 
e. 53° 24,07'N-5° 42,74'E (± 150m E), DG 2A en 
vernummeren m 'DG 6'; 
f 53° 24,15'N-5° 43,68'E (± 300m ESE), DG 4 en 
vernummeren m 'DG 8'; 
g. 53°24,35'N-5°44,56'E(± 150mW), DG6yKG 1 
en vernummeren m 'DG 10/KG 1'; 
h. 53° 24,17'N-5° 45,10'E (± 250m NW), DG 6A 
en vernummeren m 'DG 12'; 
i. 53° 23,89'N-5° 45,53'E (± 150m NW), DG 8 en 
vernummeren m "DG 14'; 
j . 53° 22.92'N-5° 46,35'E (+ 150m SW), DG 10 en 
vernummeren m 'DG 20'; 
k. 53° 22,78'N-5° 46,73'E (± 150m W), DG 12 en 
vernummeren m 'DG 22', 
1. 53° 22,76'N 5° 47,40'E (+ lOOm NNE), DG 14 
en vernummeren m 'DG 24', 
m. 53°23,45'N-5°48,65'E(± 150mSE),DG20en 
vernummeren in 'DG 30'; 
n. 53° 23,48'N-5° 48,96'E C± 300m S), DG 22 en 
vernummeren m 'DG 32'; 
o. 53° 23.67'N-5° 49,44'E (± 350m SE), DG 24 en 
vernummeren m 'DG 34'; 
p. 53° 23,92'N-5° 50,10'E (± 450m ENE), DG 26 
en vernummeren m 'DG 36'; 
2 Op ± 53° 24,08'N-5° 40,30'E schrappen de 
W-cardmale sparboei Kikkertplaat. 
3. De volgende dnjfbakens vernummeren, op: 
a. 53° 25,72'N-5° 43,98'E, MG 1 in MG IA; 
b 53° 23,03'N-5° 46,35'E, DG 16 m DG 26; 
c. 53° 23,33'N-5° 48,21'E, DG 18 m DG 28. 
4. Op 53° 23,97'N-5° 40,85'E aanbrengen een 
rood groen-rode sparboei met stomp topteken 
'DG 2-MG 1'. 
5 Aanbrengen de volgende rode stompe dnjf-
bakens, op: 
a. 53° 23,56'N-5° 45,95'E, 'DG 16'; 
b 53° 23,25'N-5° 46,03'E, 'DG 18'. 

480(T) Ese van Reede Alt e Ems. Stroomme-
ters. Lichtboeien 
In elk der volgende pos bevmdt zich een 
stroonuneter gemarkeerd door een gele hcht-
boei. OY 
a. 53° 28,93' 6° 45,53'E; 
b. 53° 28,75'N-6° 46,48'E; 
c. 53° 28,95'N-6° 46,52'E; 
d. 53°29,13'N-6°45,65'E; 
e. 53°29,03'N-6°46,08'E; 
f. 53° 28,98'N-6° 45,85'E; 
g. 53° 28,98'N-6° 46,25'E; 
h. 53° 28,83'N-6° 46,07'E. 

482 Ned. kaart 101 (INT 1474); hyd. kaart 
1801.2 
Naar 51° 26,60'N-3° 20,8S'E (± 0,33zm NE) als-
nog verplaatsen de caUibratiepaal. 

52° 58,2'N-5° 06,4'E " " Bema 104/92 
52= 26,9'N-5° 13,6'E " " Riza 1301/92 

493 Duitse bocht. Aanloop Jade, Weser  en 
Elbe. VSS worden gewijzigd 
Ter verhogmg van de veiligheid en verbetering 
van de verkeersafwikkelmg in de Duitse Bocht, 
heeft het IMO toegestemd m een wijziging van 
de verkeersscheidmgsstelsels en de bijbeho-
rende navigatiemerken ter plaatse, m het bij 
zonder m.b.t. de aanlopen van Jade, Weser en 
Elbe 
De namen zijn als volgt gewijzigd: 
'In the Approach to River Elbe' wordt 'Elbe Ap-
proach' 
'Off Terschellmg and m the German Bight' wordt 
'Terschelhng German Bight' 
'In the Approach to River Jade' wordt 'Jade Ap-
proach' 
"Deutsche Bucht Lightvessel Western Ap-
proach' wordt Gennan Bight Western Ap-
proach' 
All e wijzjgmgen zuUen van kracht worden op 8 
oktober 1992 om OO.OOh UTC. 
Hiermeuwde uitgaven van de betrokken Ned. 
kaarten 1037(INT1045), 1353(INT 1413) en 1970 
zullen m september verschijnen. 
Op kaart 1014CINT 1043) zal m september een 
verbeterblad verschijnen. 
De correcties voor de kaarten NL 2593(INT 
1414) en NL 1507(INT 1419) zullen per B.a.Z. 
bekendgesteld worden. 
Achter m deze weekuitgave is ter verdtudeUj-
kmg een situatieschets opgenomen. 

494(T) Waddenzee. Schuitengat. Recreatie-
betonning 
Gewijzigde herhaling van B.a.Z • 449CT)/92 
Ten behoeve van de recreahevaart zijn de vol 
gende gele tonnen gelegd, cq verlegd, op/naar-
a. 53° 20,73'N-5° 09,44'E, spits, 'R 1'; 
b. 53° 20,79'N-5= 09,49'E, stomp, 'R 2'; 
c. 53° 20,59'N-5° 09,52'E, spits, 'R 3'; 
d. 53° 20,60'N-5" 09,59'E, stomp, 'R 4'; 
e. 53° 20,44'N-5° 09,54'E, spits, 'R 8'; 
f. 53° 20,45'N-5° 09,62'E, stomp, 'R 6*; 
g. 53° 20,29'N-5° 09,57'E, spits, 'R T; 
h. 53° 20,30'N-5° 09,65'E, stomp, 'R 8'. 
N.B de diepte bedraagt ongeveer lm 6dm bij 
gem LLWS. 

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 

GRONINGEN 

Midden- Spitse-
vaarwaters tonskant 

Stompe-tons-
kant 

Vaarwater Hoofdplaat 
Spnngergeul 
Geul Suikerplaat 
Evenngen (E-hjk deel) 
Zuid Evenngen 
Middelgat 
Schaar van Ossemsse 

36 
16 

— 49 
30 
64 
8 

26 
2 

22 
27 
38 
81 
13 

34 
14 

— 31 
7 
— 
20 

1471 Delbijl/Zeehavenkanaal. Baggerwerk-
zaamheden. 
Tot 2 oktober 1992, of zoveel langer of korter als 
nodig IS, worden op maandag van 09.00 tot 21.00 
uur en van dmsdag t/m vnjdag van 07.00 tot 
19.00 uur, baggerwerkzaamheden uitgevoerd 
m het vak tussen de hchtopstanden 1-4 en 5-6. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de cutterzuiger 'Tnton'. 
Om de werkzaamheden te kunnen vemchten, 
wordt het schip d.m.v. ankers en spudpalen m 
positie gehouden. 
Tijdens de werkzaamheden is het schip beperkt 
in haar manoeuvreerbaarheid en toont hiertoe 
de semen conform art. 3.50 van het BPR 
Door de werkzaamheden zal de vaarweg m bo-
vengenoemde positie voor maximaal de helft 
gestremd zijn i v.m dnjvende leidmgen, hiertoe 
voert het schip de semen conform ait. 3.27 van 
het BPR 
Het scheepvaartverkeer wordt verzocht voor-
zichtig te passeren ten emde hmderhjke water-
bewegmg te voorkomen, het schip voert hiertoe 
de semen conform art. 3.48 van het BPR. 
Het schip zal tijdens de werkzaamheden müuis-
teren op VHF-kanaal 14 
Buiten bovengenoemde werktijden, zal het 
schip Ugplaats innemen buiten het vaarwater en 
de semen voeren conform de art. 3.20 en 3.48 
van het BPR. 

FRIESLAN D 
1589 Engelenvaart. Geen bediening brug te 
Nieuweschoot 
In verband met onderhoudswerkzaamheden 
aan de brug over de Engelenvaart te Niéuwe-
schoot kan deze met worden bediend tot om-
streeks 10 oktober 1992 De doorvaarthoogte 
onder het vaste bruggedeelte bedraagt 
ZP+1,40 m Bedienmg van de nabij gelegen 
brug te Rottum dient m die penode te worden 
aangevraagd via tel: 05130-26606 Oousterbrug). 

DRENTHE 
1594 Verlengde Hoogeveensche Vaart. Be-
dieningstijden Noordscheschutsluis. Aan-
vullin g 
Vong scheepvaarlbencht nr. 57/431 d.d. 20 
maart 1992. 
In aanvulhng op bovengenoemd scheepvaart-
bericht zullen de bedienmgstijden ook gelden 
voor de penode t/m zaterdag 31 oktober 1992 

FLEVOLAN D 
1474 Vossemeer/Veluwemeer. Stre: 
Roggebotsluis 
Lv.m. werkzaamheden is de Roggebotsluis ge-
stremd tot 10 oktober 1992, of zoveel korter of 
langer als nodig is 
De stremmmg duurt m geen geval langer dan 
tot 17 oktober 1992. 

NOORD-HOLLAN D 
1405 Amsterdam/Entrepotdoksluis/Oude 
Doksbrug. Werkzaamheden. Stremming 
Tot vrijdag 11 december 1992 te 16.00 uur zullen 
er verbredmgswerkzaamheden worden uitge-
voerd aan de Oude Doksbrug nr. 327 m de En-
trepotdoksluis 
Gedurende de werkzaamheden kan de brug 
met geopend worden voor de scheepvaart en is 
op werkdagen de onderdoorvaart gestremd. 

1475 Nauemasche vaart. Stremming te 
Westzaan 
Lv.m. het vervangen van de balans van de brug 
nabij Westzaan, is de scheepvaart ter plaatse 
van de brug gestremd op maandag 28 septem-
ber en van zaterdag 3 oktober t/m zaterdat 10 
oktober 1992. 

1523 Amstel. Stremmingen 
In verband met roeiwedstrijden op zaterdag 3 
oktober 1992 is de scheepvaart als volgt ge-
stremd-
a. Nieuwe Amstelbrug - het voormalige Kalfje-
van 09.30 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 17 00 uur. 
b Nieuwe Amstelbrug - Berlagebrug. van 
10.45 tot 11.45 uur; van 12 00 tot 12.45 uur; van 
13.00 tot 13.45 uur, van 14.00 tot 14.45 uur en an 
15.00 tot 15.45 uur. 

ZUID-HOLLAN D 
1448 Nassauhaven/Nassaubrug. Stremming 
In verband met conservenngswerkzaamheden 
aan de Nassaubrug is deze gestremd van maan-
dag 28 september t/m vrijdag 2 oktober 1992 
van 07.00 uur tot 17.00 uur De werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd m de doorvaartope-
mng met behulp van een ponton. 

DUITSLAN D 
1432 Stichkanal. Stremming. 
In verband met werkzaamheden nabij de sluis 
van Haste km 11,95 wordt deze sluis vanaf maan-
dag 31 augustus 1992 voor de tijdsduur van 4 a 6 
weken van maandag tot donderdag van 07.00 
uur tot 19.00uurenvnjdagvan07.00uiu:tot 13.00 
uur gestremd In afwijkmg van de vastgestelde 
bediemngstijden voor de sluizen van het Mittel-
landkanal en het Elbeseitenkanal wordt de sluis 
te Haste bediend van-
dagehjks van maandag tot donderdag van 05.00 
uur tot 07 00 uur en van 19 00 uur tot 23.00 uur. 
Op vnjdag van 05.00 uur tot 07 00 uur en van 
19.00 uur tot 20.00 uur. 
Op zaterdag van 06.00 tot 16.00 uur. 
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bemiddeling 

VALKKRUISE R afin 14 00 x 4 20 mtr 
bj '83, Daf 180 pk, 1991, boegschr , 
douche, teakdek ƒ 295 000,-

BEKEBREDE RONDSPANT afin 10 30 
X 3 55 mtr , Mere 90 pk, teakdek, verw 
alu ramen ƒ 149 000,-

PRINCESS 38 
11.60 X 3.96 m, 2 X Ford Mermaid 188 turbo d, 
bjr. '83, inruil mogelijk J 2 a 5 > U Ü 0, 
VALKKRUISE R 1400 

14.00x4.10m, Teakbet., z. compl., Daf825, ftAP AA A 
bjr. '91, inruil mog ƒ 2 9 5 . 0 0 0, 
PROFICIAT 1235 
12.35 X 3.75 m, 120 pk Iveco, zeer luxe, bjr. '90 ƒ 2 6 0 . 0 0 0, 

VALKVLETllO O OOE AA 
11.00 X 3.65 m, bjr. '86, Daf 120 pk ƒ 225 .000, 
VLET RONDSPANT 
10.30 X 3.55 m, bjr.'83, Mere, diesel 86 pk, p t in A 
open kuip, inruil mogelijk J 145/ .UUU, 
LAUWERSMEERKRUISER 1120 FB i ^A AA A 
11.20 X 3.45 m, Iveco 80 pk ƒ 1 4 9 . 0 0 0, 
PRINCESS 33 
10.06 X 3.45 m, 2x Ford Mermaid 80 pk, I A P A A A 
inruil mogelijk J I Z ü . U U U, 

VERRY KOTTER 1100 I O C AA A 
11.00 X 3.50 m, Daf 120 pk ƒ 135.000, 
STOREBRO 31 ADRIATI C 
bjr.'88, 2x Volvo turbo diesel 200 pk, slechts -tgxm nnn 
240 vaaruren, radar enz. enz J I t / D . U U l l , 

PRINCESS 38 
afm 11 60 X 3 96 mtr, bj '83 2x Ford 
Mermaid 188 turbo dsl ± 450 vaaruren 
BTW verklaring, in nieuwe staat 
verkerend ƒ 295 000,-

VALKVLE T 1100 
af m 1 1 0 0 X  3  6 5 X  1  0 0 m ,  b j  1986 ,  Da f 
575,  10 5 p k ƒ  22 6 000, -

SUPER VAN CRAFT 1 rrir AA A 
11.60 X 3.55 m, BMC 90 pk, boegschr., enz., i.p.st. .J 1 7 5 . 0 0 0, 
GREUNSKRUISER 1030 
10.30 X 3.30 m, BMC 90 pk, alum, ramen, 
verw., davits, enz J o Z . O U u, 
CONTESSA 
13.50, bjr. '92, zeer luxe 
CONTESSA VRI-JON 13.50 
vast stuurhuis, bjr. 91, Iveco 145 pk 

DOERAK 105AAK /»A AA A 
10.50 X 3.15 m. Ford 100 pk ƒ 69.000, 
POLARIS MANTA 860 
8.60 X 3 20 m, Peugeot diesel, bjr. '86 
KOTTER GROENEVELD OOC AA A 
11,30 X 3.80 m, bjr. '92. Volvo 106 pk, teakdek ƒ 2 2 5 . 0 0 0, 

Onze verkoophaven is gelegen aan het Pikmeer 

AQUA MARIN A GROUW 
Meersweg 26,9001 BH Grouw. Tel. 05662-3180. Fax. 05662-3180 

ƒ 395.000, 

n.o.t.k. 

ƒ 78.000, 

'BIJ DE PROFESSIONALSJ. BENT U IN 
GOED VAARWATER! 

L Kokkrutser, 11 60 mtr, staal, 1989 
'Volvo 106pk Vraagpr Hfl.255 000, 

Danis h Rose. 9 40 mtr, staal 1986 
Ford 68 pk Vraagpr Hff 134 500-

EEN GREEP UIT ONS VERKOOPAANBO D 
Akerboomkruiser , 8 90 mtr, staal, Thornycroft 80 pk 
Almkruiser , 13 00 mtr, staal, 2x SAMOFA 85 pk 
Aquanau t 900 AK, 9 00 mtr, staal, Peugeot 62 pk 
Arg o 34, 10 25 mtr, pol, 2x Peugeot 106 pk 
Ariadnekruiser , 10 40 mtr, staal, DAF 120 pk 
Boamkruiser , 9 50 mtr, staal, Mercedes 42 pk 
Brabantkruiser , 10 00 mtr, staal, Peugeot 52 pk 
Bredenerkruiser , 13 50 mtr, staal, Volvo 120 pk 
Curtevenn e GSAK, 9 25 mtr, staal, Peugeot 62 pk 
Curtevenn e OK , 8 00 mtr, staal, Mercedes 42 pk 
De Ruyterkruiser , 11 75 mtr, staal, Peugeot 96 pk 
De Ruyterkruiser , 11 70 mtr, staal, Peugeot 96 pk 
De Waalkotter , 12 00 mtr, staal, DAF 120 pk 
Fjor d Dolphin , 9 60 mtr, pol, Volvo TD 200 pk 
Heyblomkrurser , 11 20 mtr, staal, Ford 120 pk 
Kempal a AK, 9 00 mtr staal, Peugeot 54 pk 
Kilkruiser , 7 10 mtr, pol Renault 50 pk 
Kingkrutser , 12 00 mtr, staal, Mercedes 100 pk 
Kokkruiser , 14 80 mtr, staal, MAN 115 pk 
Marco AK, 9 20 mtr, pol, 2x Volvo 106 pk 
Merwedekruiser , 10 00 mtr, staal DAF 120 pk 
Carannan , 11 00 mtr staal, Peugeot 55 pk 
Molenkruiser , 11 00 mtr, staal, DAF 120 pk 
Kotter , 10 00 mtr, staal, Volvo 85 pk 
Neptunu s 107, 10 70 mtr, pol Peugeot 65 pk 
Pedro , 10 60 mtr, staal, Volvo 85 pk 
Rijnlandkruiser , 9 00 mtr, staal, Volvo 72 pk 
Spr. Favorit e GSAK, 10 00 mtr, staal, Peugeot 55 pk 
Valkkruiser , 11 00 mtr staal, DAF 120 pk 
Weselkruise r OK, 11 50 mtr staal, BMC 65 pk 
Verhoogtkruiser , 11 50 mtr, staal DAF 165 pk 
Waterman , 10 80 mtr staal SAMOFA 62 pk 
Waterman , 9 50 mtr staal Mercedes 55 pk 
Ziilmankruiser , 9 50 mtr, staal, Mercedes 42 pk 

TEVENS MET SPOED SCHEPEN TER BEMIDDELIN G 
7 dage n per week ope n 

Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 

39 500, 
247 000, 

62 500, 
115 000, 
75 000, 
59 500, 
52 500, 

136 500, 
97 500, 
34 000, 

119 000, 
117 500, 
169 000 
178 000 
99 000, 
44 000, 
33 500, 
65 500,-

167 000,-
79 000,-
72 500,-
76 500,-

112 000,-
99 000,-

132 000,-
125 000,-
49 500,-

119 000,-
98 000,-
69 000,-

169 000,-
79 500,-
84 500,-
59 500 -

-ING GEVRAAGD! ' 
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* ^  '^  ^  ^ 

PERKINS POWER PRESTIGE 
SCHEEPSMOTOREN 

Perama Serie : 10-20-30-35-42 PK 
Prima Serie : 50-60-80 PK 
Range 4 Serie : 80-120-150-185-220-250 PK 
Perl(in s Sabre : 350-370 PK 
Condor Serie : 600-700-800 PK 

Welke type Perkins u ook kiest, ze hebben allen de vol-
gende kenmerken: 

• Laag brandstofgebruik; 
• Een opnnerkelijk laag geluidsniveau; 
• Trillingsvrije loop; 
• Bijzonder kompakte bouw met goed bereikbare 

service-punten; 
• Lage onderhoudskosten; 
• Internationaal garantiebewijs; 
• Een wereldwijde service in 160 landen; 

EEN WERELDMERK. EEN KLASSE APART! 

Q Q ^ stuur mij meer informatie omtrent Perkins Scheepsmotoren 

n 10-42 PK • 50-120 PK G 150-250 PK Zl 350-800 PK 

Naam: 

Adres: 

Postcode /Plaats: 

k 

KEMPER EN 
^ V A N TWIST 
DIESEL B.V. 

Bundelt  kracht 
en betrouwbaarheid 

Mijlwe g 33 - Postbu s 156 - 3300 AD Dordrecht, 
Tel. 078 -130155 - Fax 078 -136746 - Telex 29124. 

>4-#ltö»»^ 

" f f j feS * • ^ ^ ^ 

Winterberging in onze ha l len 
incl. uit en in het water, o.w. schip 
schoonspuiten, bok en incl. BTW 

f.64,-/68,-
per m^ schipmaat. 

w in te rberg ing op ons 
bu i tenter re in 

onder dezelfde condities 
f.31 ,-m2 

IMET VERWARMDE WERKRUIMTE I! 

Wij kunnen u alle benodigdheden 
leveren zoals verf. hout en plaatmateriaal, 

kitten, alles op nx>torengebied,enz. 

Verder kunnen wij vakkundig advies geven 
en uiteraard kunt u de werkzaamheden 
ook door onze mensen laten verzorgen. 

jachtcente r 
I ebur a b.' 

Telefoo n 
0 5 2 5 0 - 2 8 0 0 

De erkend e 
jachtmakelaars * herken t u 

aan di t vignet : 

Zij zijn uw 
professionel e partner s 

bi j de aan-o f verkoo p van 
uw jacht . 

* VERENIGD IN DE HI5WA SEKTIE JACHTMAKEUUR S 

ZIE HET AANBOD IN DE JACHT & BOOTGIDS 

58 MOTORBOOT - oktober 1992 



De boot die u zoekt, bestddtl 
• sublieme range motorjachten, met zeer veel standaard-luxe» douche 
in de kuip • krachtige elektrische aangedreven ankerlier • warm en 
koud stromend water • echolood met ondiepwa- • ^~s_ 
ter-alarm • stereo radio/cassettespeler met inge- V > k r — 
iDouwde speakers • krachtige motoren met uitste- " ^ * 
kend beveiligde brandstofsystemen. 

l/iÊFHÊRUnE 

m ARIE DE BOOM 
A R I N E 

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

Voor technisch e informatie ; Op werkdagen van 15 00 

tot 17 00 uur GIME6 Consumenlentelefoon 03406 63357 

Het GIMEG-boekj e kunt u bestellen Stuur f 2,70 aan post 

zegels (portokosten) in een envelop o v v uw naam en adres noar 

FÏÏ:^ 

mma 
GIMEG B.V., POSTBUS 65, 3454 ZH DE MEERN 

f luistersti l le ^ ' ' ' B B 
generator-set? ^ ^ 
ga met Mastervolt 
in zee 
hét duurzame wereldmerk voor 
alle energie-voorziening aan 

WESTERBEKE 
jÊj^  boord, veel accessoires leverbaar 
• j B^  voor komplete systeeminstallatie 

. . • ^ • H i k t. uitvoeringen van 4 to t 30 kW. 
wereldwijde service. 

ASTERVOL T | 
by In te rvo l 

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

1250 m ' P E R M A N E N T E S H O W VA N 35 T Y P E N , IN V O O R R A A D . 

NOORDEINDSEWEG 262 Tel.' 01891-15708/14011 / 06-52737851 
BERKEL & RODENRIJS - Z.H. Fax: 01891 -14394 
(biJ Rotterdam/Zestienhoven) Geopend van ma tot za , van 8 30 tot iJ 30 uuri 

• 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 Sleepbedrijven, 
Vissenj-lnspecties, Onderzoek en opleidings-
instituten, Brandweren en Duikbedrijven, 
Douane, R.P. te water etc Offshore 

D O O R L O P E N D E S H O W E V E N E E N S BI J DT Y A C H T I N G , M A R I N A P O R T Z E L A N D E , T E L / F A X 0 1 1 1 7 - 2 3 5 3 
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DOLMA N SPECIALS 
MUIDEN: 
SEALINE CONTI 28 FAMILY '86 2x160 pk BMW / AQ-TD, mooi schip.,.. f 150 000 •  
PRINCESS 37 77 2x120 pk Ford-D, (zonder flybndge) f 152 OOO •  
PRINCESS 30DS '87 200 pk Volvo/AQDP-D, comfort en ruimte f 175 OOo'-
PRINCESS 412/2'83 2x235 pk Volvo-TD.komplete uitvoering Ex f 250 OOo'-
PRINCESS 330 '89 2x200 pk Volvo-TD, kompleet uitgerust f 298 OOo'-
PRINCESS 35 '89 2x200 pk Volvo-TD, dinette, en compleet f 315 OOo'-
FAIRUNE 35 CORSICA '90 2x250 pk Cummins-TD, veel extra's f 385 000 -
EDERSHIP 44S '84 2 x 306 pk Volvo-TD, comfortabel, compleet f 395 000 -
PRINCESS 415'88 2x306 pk VcIvo-TD, alle opties f 495 ooo'. 
PRINCESS 45'87 2x358 pk Volvo-TD, volledig uitgerust.. ' f 510 000-
PRINCESS 410 '91 2x306 pk Volvo-TD, '92 in gebruik genomen f 520 OOo'-
ISLAND GYPSY 40 FAD 2x130 pk Volvo-TD, nieuv», kompleet op aanvraag 
ISLAND GYPSY 44 2x200 pk Volvo-TD, nieuw, alle extra's op aanvraag 
PRINCESS 48 '92 2x425 pk Caterpiller-TD, uiterst compleet f 950 000 
PRINCESS 500 2x430 pk Volvo-TD, meuw, uiterst kompl op aanvraag 

PORT ZÉLANDE: 
PRINCESS 385 '88 2x250 pk Cummins-TD, top conditie, compl f 350 000 -
PRINCESS 415'87 2x306 pk Volvo-TD, goede conditie en compl f 436 ooo'-
PRINCESS 380 2x300 pk Commins-TD, nieuw, alle opties op aanraag 
Verdere interessante aanbiedingen op aanvraag. 
Indien gewenst leveren wi] naar Zuid-Europa. Senncestations aan de Cöte d'Azur 
en Mallorca. 

DOL\m YACITTS /iV7ï/l\:4ÏÏO/VAir^|I| ' 

MUIDEN 1398 BB, Westzeedifk 2-3, Tel 02942-6 12 85, Fax 6 48 87, 

OUDDORP 3253 MG, Manna Port Zélatide, Kabbelaarsbank 1, 

Brouwersdam, Tel. 01117-19 61, Fax 19 71 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

\ Jachthave n Meerzicht B.V. 
I^ fe ' i /W Rijnsaterwoude 

saSl Herenweg 51-57 
l ' ^ tel. 01721-8204-fax 01721-7820 

^ bied t te 

Super van Craft 
Zeegaand dieseljactit 
Klaassen kotter 
Doggersbank 
Super Falcon 45 
Super Favorite 
Super van Craft 
Super van Craft 
Super van Craft 
Super van Craft 
Valkvlet 
Kotter 
Kotter 
Lugano kruiser 
Houten motorjacht 
Fairline (benzine) 
Target Expresse 
Bayliner 
Super Favorite 
Kempala kruiser 
Nomade kruiser 
Stalen motorkruiser 
Super van Cratt 
Polaris Alpha 

koo p aan: 

18.60 X 4.95 m. 
22.80 X 6.50 m. 
15.00 X 4.50 m. 
16.50 X 4.50 m. 
14.10 X 4.25 m. 
13.50 X 3.75 m. 
13.20 X 3.60 m. 
14.00 X 4.00 m. 
12.60 X 3.60 m. 
11.55 X 3.40 m. 
11.60 X 3.65 m. 
11.75 X 3.78 m. 
11.30 X 3.50 m. 
11.35 X 3.40 m. 
14.00 X 4.00 m. 
9.70 X 3.20 m. 

10.50 X 3.20 m. 
8.70 X 2.50 m. 
9.00 X 2.85 m. 

10.00 X 3.10 m. 
9.00 X 3.20 m. 

10.00 X 3.00 m. 
9.50 X 3.00 m. 
7.75 X 2.75 m. 

ƒ1.200.000,00 
op aanvraag 
op aanvraag 
575.000,00 
495.000,00 
339.000,00 
295.000,00 
295.000,00 
285.000,00 
225.000,00 
215.000,00 
195.000,00 

verkocht 
139.500,00 
120.000,00 
97.500,00 
90.000,00 
72.500,00 
72.500,00 
69.500,00 
69.500,00 
69.500,00 
57.500,00 
45.000,00 

MET SPOED 1e KLA S WERFSCHEPEN GEVRAAGD 1 

JACHTHAVE N MEERZICHT B.V. 
Voor : zomer - en winterstalling (overdekt) 

bemiddeling/reparaties/schilderwerk/ 
scheepsbenodigdheden/scheepslift tot 40 ton . 

Boek nu voor de winterstalling. 

De"R"isind e 
maand Brr.. . 
Het B r r i i i gevoel is niet nodig met een goed 
werkende ARDIC verwarming. En wat is er niet 
plezieriger dan op een behaaglijke wijze het 
vaarseizoen te verlengen?? 

Kontroleer dus tijdig i iw ARDIQ verwarminn of 
breng hem-vootjefin onderho 

K»^n 

Als u nog geen verwarming hebt is het nu een goed 
tijdstip om er een aan te schaffen. Onze ARDIC 
dealers hebben nu tijdelijk een speciale aanbieding 
voor de 041 -D luchtverwarmer. 

Ardic 041 -D luchtverwarmer: capaciteit 3650 Watt, 
brandstof diesel, stroomverbruik gemiddeld 1 Amp. 

Ardic 091 -D waterverwarmer: capaciteit / 
4750 Watt, gemiddeld stroomverbruik 1,2 Amp. A^ 

ARDIC verwarmers worden gemaakt door 
AT^otv o r L Y G M O x o K , ult Zweden! 

Onze ARDIC dealers. 

FRIESLAND 
Scheepstechnisch buro 
Keikes 
Sneek 05150-13789 

Heida Jachtservice 
Workum 05151-2422 

Watersportcentrum 
Tacozijl 
Lemmer 05146-3668 

GRONINGEN 
Holtman Jachtverhuur 
Stadskanaal 05990-12576 

OVERIJSSEL 
Veer & Brinks 
Zwartsluis 05208-66869 

• • iiijij'ï technauti c 
• : : : : • ! ": INDUSTRIEWEG 35 1 

: : • * TELEFOON: 075-21 2 

GELDERLAND 
Polyarc Yachting 
Hardera/ijk03410-14012 
NRD-HOLLAND 
Bijvoet Bootservice 
Broek op Langedijk 
02260-18212 

R & S Jachttechniek 
Aalsmeer 02977-45247 
ZD-HOLLAN D 
Mulder motoren 
Rotterdam 010-4375200 
R & S Jachttechniek 
Leiden 071-121060 
ZEELAND 
Jachtwerf Vermeulen 
Terneuzen 01150-12716 

bv 
521 NE WORMERVEER 
1 5 0 TELEFAX: 075-21 3 6 6 3 
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BOEGSCHROEFSPECIALIST 

• Elektrisch- hydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks, platbodems e d 
• Van 4 t/m 200 pki 
OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
havenhoofd 7a, 2989 AE Ridderkerk (H I Ambacht) 

Tel.: 01858-12957 . 01804-22385 . 078-156012. Fax: 01858-20731. 

HANGMAN TOU¥H 
maakt alle soorten touw 

ook kabelaring met r.v.s. binnendraad 

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

K 
Toeleveringsbedrij f voo r de 

Jacht - en Scheepsbetimmeringe n 
Nijverheidsstraat 26, 

3371 XE Hardinxveld-Glessendam 

Tel . 01846-18737 
Fax. 01846-11153 

MAREX scheepsrame n en 1̂  hydraulisch e besturinge n 

Marine Trade Service Spijl<enisse 

Tel.01880-326ó2-fax 44338 

'karaJkUt cp het mkf flQ^ER  6 40 
met A.K. of open kui p 

I IV IPORTEUR V O O R D E E.E.G. 
• Ŝ  JAMIkC^flJ ^  ^̂ |&P\ Berlinerstrasse 60/61 
DHAHVanj%/f^| M 1560 Potsdam 

J A C H T E N ^ ^ y ^ lei 09-49-3733434023 
Oudvaar t 1-3, Postbu s 126, 8600 AC Sneek, tel . 05150-25000, fax 20505 

TEAK EN MAHONIE 
VERDER UIT VOORRAAD. 
SFEERVOLLE LAMPEN - FRAAIE 
NAUTISCHE GESCHENKARTIKELEN -
ORIGINELE SCHEEPSANTIQUITEITEN, ENZ 

SCHEEPS- & TERRASMEÜBELEN -
OPBERGREKJES - HANDRELING -
PROFIELEN - PLANKEN - MULTIPLEX -
BLOKROOSTERS OP MAAT 

BESTEL 1992 "FULLCOLOUR" CATALOGUS 
a f 5,-incl porto via postgiro 294173 

^23 ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilweq 28 8243 PK Lelystad Holland 
telefoon 03200-60602 Fax 61354 

W.H. DEN O U D E N ^ @ 

^BflSn^Hoofddealer/Installateur : 

, , „ , , KOM NU DE GRATIS 
VETUS CATALOGUS '93 HALEN 

MOLENKRUISER KlAA S MULDER JACHTBOUW 

Boatequipment : 
o.a. Scheepsdiesels,  boegschroeven, 
hydr.  besturingen,  scheepsramen 

Voor verkoop en deskundige inbouw 
Gerrit  Bolkade  9,1507 BR Zaandam 
Telefoon  075-174535. 
(Open verbinding met Noordzeekanaal) 

PLEZIERVAARTUIGENFINANCIERING ? 
Nieuw en gebruikt . Looptij d 1 - 20 jaar 

ENKELE VOORBEELDEN (01-01-1992) 
Bedrag 60 mnd 72 mnd 96 mnd 
• ƒ 147,-

266,-
379,-
473 

120 mnd 180 mnd 240 mnd 
6 000, 

11000, 
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, 
ƒ175 000, 
ƒ200 000. 

606,-
810,-
939-

ƒ 1 124,-
ƒ 1 543,-
ƒ 1 873,-
ƒ 2 226,-
ƒ 2 755,-
ƒ 3 306,-
ƒ 3 857,-
ƒ4 408-

ƒ 413,-
ƒ 536,-
ƒ 717,-
ƒ 830,-
ƒ 986,-
ƒ 1 354,-
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 818-
ƒ 1 122, 
ƒ1 363 
ƒ1 619,-
ƒ2 004-
ƒ 2 405 -
ƒ 2 806 -
ƒ 3 207,-

ƒ 620-
ƒ 720-
ƒ 988,-
ƒ 1 199,-
ƒ 1 426,-
ƒ 1 764,-
ƒ2117-
ƒ 2 470,-
ƒ 2 823 -

ƒ 599,-
ƒ 822,-
ƒ 998-
ƒ 1 186 -
ƒ 1 468,-
ƒ 1 762,-
ƒ 2 055,-
ƒ 2 349,-

ƒ 547,-
ƒ 751,-
ƒ 912,-
ƒ 1 084,-
ƒ 1 341 -
ƒ1610-
ƒ 1 878,-
ƒ2 147, 

I 

' 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 Vanabele rente mogelijk 

Informeer ook naar onze zeer concurrerende 
pleziervaartuigenverzekermgl No claim tot 40% 

Effectief rentepercentage minimum 12 2% en maximum 19 2% per jaar 
Renlewijzigingen voorbehouden Diverse intermediairs Prospecti aanvsezig 
Vraag vrijblijvend telefonlsctie of schriftelijke informatie: 

RASPOORT 
ASSURANTIE- EN RNANCIERINGSBEDRUF B.V. 
Wilfielminastraat 56, Postbus 146,2000 AC Haarlem 
Tel (023) 31 47 55 (na 18 00 uur 023-380416) 

Stuur mij vnjblijvend een accoord van een financienng ter grootte van 
Af te lossen over maanden Aanscfiafprijs boot 
Nieuw/gebruikt (doorhalen wat met van toepassing is) 
Naam Telefoon 
Adres ^ 
Plaats 
Netto inkomen 

_ Beroep _ _ 
^ Geb datum 
Gefiuwd ja/nee 

In gesloten envelop sturen naar Raspoort, Antwoordnummer 469 
2000 VB Haarlem De postzegel betalen wij voor u Î B 
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H T W E R F 
LYSTA D BV 

"COMPLET E JACHTSERVIC E 

• 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 

• Scheepsonderhoud 

• Verzekeringen. • Taxaties 

• Finanaenngen. 

• Transporten. 

• WTy^^^^m Boot 
Dealer 

M-" • " ^ S* 

'^^M^ . 

• WlSïn  ̂ Motoren & 
generatoren 

• WIJ leveren service 
& kwaliteit' 

\^'^€^ma 
• » , t« l lM(^» . 

I  |**i i %IV 

. Werfweg 2 (aan de Vaartweg) 8243 LELYSTAD 

. Tel.: 03200-60854 • 60502 2 • Fax.: 03200-60257. 

„ASiimir"-^"'^'  • • • »•• iV-^vTinwn 

Waar je 
zeker bent 
van een 
soed e 
keuze! 

TE KOO P 
SUPER VAN CRAFT 1960 

1075x330m 1xBMC6-cyl scheepsdiesel 

KLAASSEN-VLET197 3 
1300x400m 2x Daf scheepsdiesel 

KLAASSEN-VLET198 5 
13 00 X 4 00 m 1 x Volvo Penta scheepsdiesel met electr boegschroef 

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

SUPER VAN CRAFT 1980 
13 20 X 3 80 m 2 x Daf scheepsdiesel 

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

electr boegschroef, 3x 2 vaste slaapplaatsen 

SUPER VAN CRAFT 1986 
15 75 X 4 60 m 2x Volvo Penta scheepsdiesel gesl stuurh, 

Onan generator, 8 vaste slaapplaatsen 

onze rondspant motor jachten 
zi jn een begrip op nat ionale- en 
internat ionale wateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtu igen van ons oprect i t vak-
mansct iap in alle opzict i ten Dan 
ziet u tioe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waar in 
meer dan 50-jaren ervaring is 
verwerkt U zult dan begr i jpen 

waarom wij zo t rots 
zijn op onze jachten 

Jachtwer f 
B. KLAASSEN & ZN. B.V. 

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49-51 TEL 071-764548 
KNIPLAAN 12TEL 071-615813 
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De boot die u zoekt, bestddtl 
• hooggekwalificeerd materiaal en produktiemethoden • computer ge- ..^^^^zc/'® 
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. 

M ARIE DE BOOM 
A R I N E 

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

IMÜÜii 
I^^^HVI^^^^^^^^I^^^ I 
W'^^^KÊÊÊÊÊÊÊÊL • ^  ^  J H ^ ^ I ^ ^ ^ H 
•l ^niillilllll^l^l l H l ^IIH^HJIJi^^^^^^ l Hl ^H^^^^^ H 
HiL - J I I^MIP^^^^^^ B ^w ?^p. . fl^^^Hi^l 
H H aK VHL'"^Üi^^lll^^^H I 
^H i iLv^ iHH b ^^H^^H n 
^^ ^  ^m^̂ ^ H «̂ 1̂̂ 1 ^^ H "̂ ^HM ^ iH^H I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  l̂ ^̂ ^ l 
l l ^ l i ^̂ ^̂ Ĥ k̂̂ PĤ U H^^^BMI^^H^^^^^^^^ I 
^H Î̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
B THÉ >lffllllÉr "̂  '^^^^^^^ ... J^^^^^^^MI^^^^^^^^^^^M 

||ilP''''<<WHMr JflBBi'*MB^...^g|g H 

• B p. A . ^  ^"""jg îiiiBB^ B 
• r-ltaTTTT lltl|||| lllig I H I Q j y j I l f ^ U g m H B ^ ^ 

UW 
PERSOONLIJKE 
NOODSIGNAAL-
APPARAA T 

NU ZONDER 
VERGUNNING 
VERKRIJGBAA R 

6 Lichtsterke 
signaalpatro-
nen Eenvoudig 
te verwisselen 
verdraaibaar 
magazijn Direkt 
gebruiksgereed 
Meteen hand te 
bedienen 
Zeewaterbesten-
dig Roestvri) 
Praktisch onder-
houdsvrij 
3 Siqnaalkleuren 

HAVECO Mâ î̂ îK i 
Postbu s 270,1180 AG Amstelveen . 

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

VERNAYuitlaatdem -
pers^mufflers , water -

"  lock s 

mm 

emping van het uitlaatgeluid bij scheepsmotoren is 
belangrijk. Een goede geluiddemping verhoogt het plezier 

in (motorboot) varen aanzienlijk. Vernay is de specialist in 
geluiddemping en levert mutflers en w/aterlocks van ongeëve-
naarde kwaliteit, met een hoge graad van geluiddemping en 
voor vrijwel alle scheepsmotoren. Leverbaar voor uitlaatdiame-
ter vanat 1"tot aan 14". Interesse?? 
Uitgebreide informatie over geluiddempers 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). 

• «iilji-: technauti c bv 
• : : : : • : «: INDUSTRIEWEG 35 1521 NE WORMERVEER 

*?• TELEFOON: 075-212150 TELEFAX: 075-213663 

...u vaart er 
wel bij . 

Rhigo jachtramen 
• zijn elegant van proftel en toch heel solide 

• zijn heel gemakkelijk in te bouwen zonder te boren 

• worden voorzien van 6 tot 15 mm dik gehard glas 

• worden ook in de beroepsvaart veelvuldig toegepast 

• worden fraai afgewerkt bijv met grijs rubber om de 
ruit heen, dat oogt beter dan zwart 

• worden perfekt gepolijst en geanodiseerd 

> worden zeer nauwkeung op maat gemaakt en 
passen daarom altijd loepzuiver 

• worden kompleet met pakking (t zit reeds op de 
flensi) en met alle bevestigingsmatenalen erbij 
geleverd 

zijn ondanks al deze voordelen nog 
betaalbaar ook. 

? RHIGO .^.o-^y 
Calandweg 23, 
4612 PG Bergen op Zoom .''(Sj.*' 
Tel 01640-40150 • <^ 
Fax 01640-59411 y^^^ 

^J" ^ 

.*^;-^. '*>i ^ 
.^.^<^.#_=,*°.*-* v 

MB-10 
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Scheepsbou w Heijsma n 

Naast deze kotter bouwen wi j elk gewenst 
model in rondspant of knikspant. 

Als casco of techn. vaarklaar. 

ï 
o.a. Rondspantvletten, 
Collin Archer, Trawlers 

S. Heijsma n 
SCHEEPSBOUW - TECHNIEK en MOTOREN 

Schans 60 - 8715 JS Stavoren - Tel. 05149-1823-2184 

fJl  BRyLINE R f^r^f î\/i= ^ 
IIMPORT. 

DE MEEST KOMPLETE BOOT 
TEGEN DE LAAGSTE PRIJS 

HOLLkN D SPORT BO>1T CENTRE 
/IMSTERD/IM 

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 

Publiciteitsburea u 
'LEEUWENBERGH " b.v. 

SASSENHEIM 

Postbus 139 
2170 AC SASSENHEIM 
TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 
In 'MOTORBOOT' 
eventuee l ook voo r 
opmaa k en lay-out . 

Vragen naar 
Frank  van Gils. 

TE KOOP: Hatteras 41 convertibl e flyin g bridg e cruiser . 
12,5 X 4,2 X 1,1 meter. Bouwjaar 1966. 2 x 270 pk GMtype 
8V53-N. Revisie 1989. Generator 8kva. Elektrische 
installatie -i- apparatuur 1990. Vraagprijs ƒ 198.500,-. 
Meer info: tel. 02995-2595. Marina Monnickendam. 

Abonnement ? 

Bel grati s 

06-022 42 22 

Als u zich wil t abonnere n 
op MOTORBOOT kan 
dat nu snelle r dan ooit . En 
zonder koste n of moeite . 

Pak de telefoo n en bel gratis : 
06-022 42 22. U krijg t dan 
de Abonnementenlijn , 
die ervoo r zorgt dat u vol -
gende maand MOTORBOOT 
in de bus krijgt . 

U kunt dagelijk s - ook in 
het weekeind e - bellen van 
9 uur 's morgen s tot half 
negen 's avonds . 

Een abonnemen t kost 
ƒ 65,- per jaar 
(12 nummers) . 
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Johnso n 63' Op aanvraa g 
1992, 19 20 X 5 79 2x 1000 pk MAN, 5x 
Hut, Kompleet uitgerust met navigatie 
apparatuur en zeer veel extra's Zeer 
luxueuse jacht Direct te leveren Demo 
schip. 

VanderVal k Vitess e 54' Hfl 1 250.000,-
1990,17 50 X 4 75, 2x 480 pk Volvo Penta 
TAMD 122 D, Boegschroef, Marifoon, 
Radar, Autopi lot , Generator Teakdek, 
Wasmachine+ droger,AP Navigator Zeer 
luxueus Interieur 

Presiden t 57' Op aanvraa g 
1988, 17 50 X 5 50, 2x 650 pk General 
Motors, Davits + Bijboot, Generator, 
Aluminium ramen. Marifoon, Radar, Auto 
pilot. Intercom, Navigatie computer, 10 
slaapplaatsen 

Kempala Kruise r Op aanvraa g 1 
1990,14 40 X 4 20,1X 306 pk Volvo Penta, 
Hydraul ische Boeg en Hekschroet, 
Generator Airco, Radar, zeer kompleet | 
uitgerust en zeer luxueuse betimmering 

Birchwoo d TS 49 (ex. BTW) Hfl . 879.500,-
1991, 15 8 5 x 4 65,2x425 pk Caterpillar 
3208, Marifoon, Auto pilot. Generator, 
Trimvlakken, 2x Vrijstaand bed. Magnetron, 
Teakdek, 3x Douche, 3x Toilet 

Een ingevare n jach t 
van tengers : 

veel ervarin g voo r 
minde r geld ! 

Presiden t 49' Convertibl e (ex.BTW ) 
Hfl . 795.000,-

1989, 15 95 X 4 82, 2x 510 pk MAN, 
Teakinteneur, Davits + Bijboot, 2x Koelkast 
Vriezer, Radar, Airco, Wasmachine + 
-droger Schip verkeert tn goede staat van 
onderhoud . 

Valk Vitess e Hd . 595.000,-
VAST STUURHUIS, 1987, 14 00 x 4 25, 2x | 
300 pk Volvo Penta, Boegschroef, Marifoon 
Radar, Auto pi lot, Davits, Douche + Ligbad, 
Tnmvlakken, Televisie, 3x hut, A P 
Navigator 

Broom37'Crown(e x BTW)Hfl.245.000, -
1978, 11 30 X 3 85, 2x 150 pk Perkins 
Turbo, Marifoon, Radar, Auto-pi lot , 
Verwarming, CD speler, Victron acculader 
en omvormer. Magnetron + nieuwe 
koelkast, Teakdek 

Fjor d 900 Dolphi n Hfl . 185.000,-
1989,9 30 X 3 25,200 pk Volvo Penta Duo 1 
prop. A lumin ium raamframes, KTV, 
Winterkleed, Dinette, Boiler, Verwarming 

Presiden t 46' Hfl . 695.000,-
1989, 15 50 X 4 82, 2x 375 pk Caterpillar, 
Teakdek + interieur. Dubbele besturing, 
Intercom, Boegschroef, Generator, 2x 
Douche + Toilet, 3x Hut, Zeer luxueus 
schip 

Sealine450 Hfl . 695.000,-
1991, 13 95 X 4 25, 2x 380 pk Volvo, 
Boegschroef, Davits, Marifoon, Radar. Auro-
pi lot . Navigatie computer. Plotter, 
Generator, 2x Toilet + Douche Zeer 
compleet uitgerust schip 

Falco n 45' Royal Hfl . 495.000,-
Nieuw', 13 50 x 4 25, 2x ISO pk Volvo 
Penta T D , Boegschroef, Mar i foon, 
Roerstandaanwiizer, 2x Toilet, Douche + 
Bad, Teakdek Heteluchtverwarming, 3x 
Hut 

Bloemsma Kotter Hfl 395.000,-
1981, 12 6 5 x 4 2 5 x 1 45, 2x 120 pk Ford 
Aluminium ramen, dubbele besturing Zeer 
degelijk gebouwde kotter. Mari foon, 
Navigatie computer, Teakdek en interieur, 
Auto pilot, Bijboot 

Neptunus14 5 ('86) , 
Gran d Bank s 42' ('90) , 
Clanshi p 34 ('90) , 
Oe Ruite r Kotter , 
Ocean 40, 

15 10 X 4 35, 2x 358 pk Volvo Penta Hfl . 595.000,-
12 98 X 4 14, 2x 135 pk Ford L Hfl . 540.000,-
11 00 X 3 75, 2x 270 pk Iveco TD (ex BTW) Hfl . 370.000,-
13 5 0 x 4 15, 120 pk Paf 575 Hfl . 349.000,-
12 90 X 4 10, 2x 358 pk Volvo TAMD 61 Hfl . 335.000,-

Rondspan t Kotterjach t ('87) , 13 00 x 4 10, 120 pk Daf 5 75 Hfl . 329.500,-
Vrijbuite r Fly Bridg e ('89) , 15 50 x 4 20, 200 pk Volvo Penta Hfl . 295.000,-
Gran d Bank s 42' , 12 74 x 4 13, 2x 120 pk Ford L Hfl . 295.000,-
Friboat s Commodor e SL, 14 95 x 4 45, 2x 140 pk Fiat Hfl . 285.000,-
Condo r F.B. ('85) , 11 60 x 3 80 ,140 pk Volvo Penta Hfl . 245.000,-
Valkkruise r Bakde k ('82) , 13 50 x 4 10, 120 pk Daf 575 Hfl . 249.000,-
Houseboat , 12 25 x 4 10, 72 pk Peugeot Hfl . 239.500,-
Valkkruiser , 12 00 x 3 80, 120 pk Daf Hfl . 239.500,-
Van de Pelt Vlet , 10 50 x 3 45, 105 pk Daf 575 Hfl . 235.000,-
Ocean 37', 11 28 x 3 70, 2x 145 pk Perkins, Hfl . 217.500,-
Valkkruiser , 13 60 x 4 10, 120 pk Daf Hfl . 185.000,-
Molenkruise r ('82) , 12 00 x 3 45, 138 pk Daf Hfl . 139.500,-
Combinati e Kruiser , 12 75 x 3 85, 2x 105 pk Daf 475 Hfl . 139.500,-
Kokgrundel , 11.75 x 3 .80,100 pk O M Industri e 804 A M Fiat , Hfl . 129.000,-
lacab o Kruise r 12 20 x 3 30, 220 pk Heusel Hfl . 119.500,-
De Vrie s Lentsch , 10 60 x 3 45, 75 pk Perkins Hfl . 119.500,-
Palma37 ' 11 40 x 3 20 ,120 pk Daf 575 Hfl . 69.500,-
Tukke r Vlet , 9 80 x 3 30, 45 pk Samofa Diesel Hfl . 69.500,-
Padje kruiser , 9 50 x 3 00, 45 pk Ferryman D Hfl . 69.500,-
Debokruiser , 10 50 x 3 30 ,140 pkCummings Hfl . 62.500,-
Sellcruiser , 8 30 x 3 00, 68 pk Peugeot Hfl . 55.000,-
Aar0sun d (polyeste r spitsgatkotter) , 7 80 x 2 65, 20 pk BUC Diese l Hfl . 49.500,-
Ceiitur y 3500 ('88) , 6.30 x 2.70, 200 pk Mercruise r VS Hfl . 29300 , -

Super van Craf t Hfl . 845.000,-
1985, 17 30 X 4 50, 2x 145 pk Volvo Penta, 1 
Electrische Boegschroef, Davits, 
Vuilwatertank, Generator, Reddingsvlot, 
Marifoon, Radar, Navigatie computer, 3x 
Hut, Teakdek In 1991 geheel geschilderd 

Super van Craf t Hfl . 625.000,-
1986, 15 90 X 4 45, 2x 145 pk Volvo 
Penta, Boegschroef, Marifoon, Generator, 
Teakinteneur en -dek. Aluminium ramen, 
2x Douche en Toilet, Ligbad Schip is zeer 
ruim en verkeert in goede staat van 
onderhoud 

• urn*' 

Akerboo m motorjach t Hfl . 325.000,-
1970 17 40 X 4 50 2x 150 pk Detroit D , 
Davits + Bijboot, Radar, Marifoon, Auto-
pilot Roerstandaanwijzer, Generator, Bad 
+ Douche, Verwarming, 2x Koelkast, Teak 
Interieur 

Motorjach t 'Phaedra "  Hfl . 239.500,- 1 
1976,14 50x4 20 2x 11 Bpk, DAF615,3x 
Hut, Teak interieur. Boegschroef, Davits, 
Generator, Marifoon, Auto-pilot, Aluminium 
raamframes 

« • • *" 

lip 
Saga 900 Hfl . 95.000,-1 
1980, 9 00 X 2 40, 2x 50 pk Perkins, Davits | 
+ Bijboot, Wa Istroom, Marifoon, Aluminium i 
raamframes, 27 MC, Zeer mooie Teakkuip 

Bemiddeling/Inruil/FinancieringA'erzekering . 
Tevens verkoo p van nieuw e schepen : 
Presiden t Yachts , Horizo n Yachts en Linsse n Yachts . 

Nigtevech t Holland 
Vreelandseweg 11 
Telefoon 02945-3102 
Telefax 02945-4697 

LENGERS YACHTING 
m 



Uw Thuishave n in Noor d Holland . 
i i ^ \ BOATSERVICEI 

/LJijvoe L 
professioneel totaalonderhoud Moderne werkplaatsfaciliteiten Verwarmde helling (tot 80 ton) 

Jachtschilderwerkplaats 
Scheepstimmer/staal-R. V.S. afd. 
Mach. bank werkpl. /reparatie/inbouw 
van binnen-buitenmotoren 
Enorme stalling 
Mastervolt dealer 
Doe-Het-Zelf toegestaan 
Service shop • Yamaha dealer 

nijk 10- 1721 Ah 
liROlK OP I.A,\Cri)UK 
Tel.: (02260) 18212 hax: 18829 

CRDU/n yjJCHTB 
Kwaliteitsjachten tot 12.00 x 3.70 mtr. 

Al meer dan 25 jaar een begrip. Van casco tot konnpleet. 

J a c h t w e r f De Kon ing-Ke i jze r B.V. 
Doeswer f 4 2351 ST Leiderdor p 

Tel. 071 -895190 

CROWN CRUISER 970 GSAK (10.2 x 3.25 mtr.) 

MERCEDES 
D A F 
MITSUBISH I 

WE RUILEN ALLES INI! 

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 

komputer mee? 

3 Mastervolt zorgt voor 

Jfi 220 Volt onderweg 
2 J 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. 

ASTERVOL T 
by in tervo l t 

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

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. 

^ ^ SCHEEPS-JACHTWERF VAN ROSSUM B.V. 
Steeg 2 - 6624 BJ Heerewaarden - Tel. 08877-1460 / 3151 
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S A I L A N D P O W E R Y A C H T S 

HAHERAS 53. '74, 2 x 425pk GM, 
radar autopil Loron C, 1 2kw Onan Jacht is zo[uist 
totaal gereviseerd Goed interieur indeling 
OP AANVRAAG . 

VALKKRUISER . ' 81 , 13 00 x 4 10 
X 1 20ni, 2 X 120pk DAF, teakdek. Zodiac + bbim, 
3 hutten + salon Nieuwstaat Fl. 279.000,-

HOLLANDS' MOST CENTRALLY 
SITUATED DEEP-WATER SALES 

MARINA OFFERS THE BEST 
CHANCE TO SELL YOUR YACHT 

OWN SERVICE YARD. 
SLIPWAY UP TO 200 TONS. 
10 KM FROM AMSTERDAM. 

V 

DE VRIES LENTSCH KOTTER. '73, 
staal/teak, 16 20 x 4 25 x 1 60m, 140pk DAF 
Mooi geli|nd klassiek |acht in perfecte toestand 
Fl. 295.000,-

26M OE VRIES LENTSCH. 1992, 
staal/olum , ABS A l + AMS Class, 2 x 355pk MTU 
(3000 nni|l) Zeer luxe |acht met alle denkbare 
toebehoren OP AANVRAAG . 

ANCAST A 
Holland/Gerinany 

Van der Vliet 
DUTCH QUALIT Y & SPECIAL YACHT S 

f!9 

VAN DER VLIET QUALITY YACHTS B.V. / HELLINGSTRAAT 30 / P.O. BOX 35/1398 ZG MUIDEN / HOLLAND / PHONE (31) 2942-61264 / FAX (31) 2942-64957 



NEDERLANDS 
GROOTSTE U.S A-BOTEN 
IMPORTEUR INTRODUCEERT: 

-SEIZOEN 1992 

,100 BOTEN OP 

VOORRAAD 
. 2 6 TOPMODELLEN UIT 

ONZERENKENLUN 

» NU KOPEN = 
MORGEN VAREN 

^^ÊÊÊ^^^^ 

RENKEN 2101 EEN GREEP UIT ONZE LIJN NU BIJ AANKOOP VAN 
. . . - - ^ ^ W EEN BOOT. 

^y,^^^^  GRATIS LIGPLAAT S 
"PORTNAUTICA 
MARINE" 

IB[^i[^g^a>5g^rr l̂ 
6000 m VOL MET SPORT- ZEEVISBOTEN 

WEEKEND & CABIN E CRUISERS 

NAUTICA SPORT NEDERLAND 
Rotlenburgseweg 13-15 / Edison 13-15 
3241 XD Mlddelharnis. Tel. 01870-83648-86418 Fax 01870-83274 

pr=Y^rrvrggr^n ^ 

YAMAHA 
Stern Drives 

VOOR OPTIMAA L VAARPLEZIE R 
EN PERFEKTE SERVICE 

P,K.F,-Marin e Scheepsmotore n 
FORD-D.A.F. - Yanmar . 
Keerkoppelingen : Velvet , PRM. 
Ombouwsets , Yazaki instrumenten , 
Johnso n waterpompen . 
Reparati e en onderhoud . ^mi 

P . K . F - -- [nn]^[PD[n]© 
Industrieweg 30, 1775 PV Middenmeer, Tel. 02270-2332 

EDELMULTIPLEX 
VOOR DE JACHTBOU W 

Blr 
TEAK 

ESSEN 
MAHONIE 

VAN STIJN TRIPLEX BV 
TRIPLEXFABRIE K 

Wilhelminakade 25 
2741 JV Waddinxveen 
Tel. 01828-11680 

nkJkimMl-
BOEGSCHROEVEN 

BOEG- en HEKSCHROEVEN v.a. 4 PK 
BOEGJET S v.a. 6 PK 
KOPSCHROEVEN 360° draaibaar v.a. 6 PK 

Leverbaar met 12-24-380 Volt-hydro of dieselmotor 
Ldkmi-i-: Machinefabriek B.V. Boegschroefspecialist 

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

Jachtwerf . Je M\\l\t Slick" 

* Zomer- winterberging 
* Schilder-timmerwerk 
* Reparaties en onderhoud 
* Teakdek 
* Mobiele kraan 15T 
* International Dealer 
Molenein d 65-66 -1241 NK Kortenhoe f - tel . 035-60443 

kom eens lang s 

Hunter10 20x3 60 
^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ĥ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B B ^ H I ^ ^ ^ ^ H H 
^^^^^^^^^^^^BBIQ^ .^^ ^ ^ 3 ^ 1 1 

^Êf^^x' v'T'-̂  "" ' "^^ 
^^^ ^ •  

li^MdR9^^^^^MiriH^^^^^^^^^^^ I 

I^^K9^^ I 
k -^• ^•k ^ ^ 

Pierrot 7 80 

Stalen motorkruiser 
leverbaar als kasko en 
techn. vaarklaar. 
Ook te leveren met 
Flying Bndge. 

Voor inf o en doe. 
VAN DALEN 
WATERSPORT 
Gedempt e Haven 10 
5141 JW WAALWIJ K 
04160-35709 

Polyester motorkruiser 
afm 7 80x265 
Cpl vaarklaar met 
Vetus dieselmotor 
Ook als kasko te 
leveren 

Snijtechnie k 
Braban t 

Speciaal voor Jachtbouw- en Scheepsbouwindustrie 
Numeriek plasmasnijden van: 

* staal * aluminium * rvs * koper 
Wij snijden met computergestuurde gecombineerde 

PLASMA-AUTOGEENSNIJMACHINE 
rvs en aluminium (t/m 30 mm dikte), staal (t/m 300 mm dikte), volgens 

Uw opgave, tekening of volgens model of diskette. 
SNELLE LEVERTIJD!! ! 

Forellenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksveer. 
Tel. 01621-18285 Fax. 01621-15333 

* Tevens levering moderne bouwpakketten. 
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20327 COLUMBU S 107011 50 x 3 56 X 1 2Dm B| 1989 Stalan knikspant Werf Steven Motor 88KW 
Daf 6 Cyl Type Bakdekkruiser Gesloten stuurhuis mat 2e stuurstand Vakkundig in teak afgetimmerd 
206 vaaruren Jacht is in nieuwstaat Info HWO-De Brekkan Tel 05146-4144 Vraagpnj s DFL 185000 

45 50 55 

11113 VALKKRUISE R 12 5 0 x 3 8 5 x 1 16m B| 1987 Stalen knikspant Werf Valk Motor BSKWDaf 
Kompas echolood marifoon radio douche venivarming etc Info HWODeBrekken Tel 05146-4144 
Vraagprij s DFL 235000 

6 E 5 10 

Berich t voo r de scheepvaart , 

20151 LEADER 650 PERFORM 
6 6 5 x 2 4 3 x 0 3 7 m B| 1991 Polyester Deep V 
Werf Jeanneau Motor 151 KW Mercruiser 
Demonstratiescfiip nieuwprijs fl 95000 Uitemiate 
geschikt voor waterskieen PrijS exclusief B T W 
mogelijk Info HWO De Brekken 
Tel 05146 4144 
Vraagprij s DFL 75000 

8645 DE VRIES LENTSCH 
15 00 x 4 20 X 1 20m Bj 1979 Stalen rondspant 
Motor 2x 88KW Daf 575 Volgens Uoyds en 
scheepv insp get)ouwd Zeewaardig jacht met 
teakdek en inteneur Alle extra s die u zich wenst 
zijn aan troord 
Info HWO Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagpnj s DFL 325000 

52120 SUPER VAN CRAFT 
12 20 X 3 65 X 1 20m Bj 1980 Stalen rondspant 
Werf Klaassen Motor 2x 78KW Volvo Penta In 
1991 motoren gereviseerd Febman dit jaar is het 
schip opnieuw geschilderd Teakdek Zeer goed 
onderhouden Schitterend schip 
Info HWO Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagpnj s DFL 295000 

52221 PRESIDENT 43 RANGER 
12 96 X 4 22 X O 90m BJ 1990 Polyester Deep V Werf President Manne Ltd Motor 2x 405KW Ford 
Sabre 2751 Fantastisch mooi zeegaand jacht Het schip heeft slechts 180 vaaruren en wordt wegens 
omstandigheden te koop aangeboden 
Info HWO Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagprij s DFL 550000 

500 Jachte n in de kijker . 
Bent u inisschien van plan uw jacht te verkopen' 
Dan IS Jachtmakelaardij Het Wakend Oog het beste adres Want wij 
bieden ruim 500 gebruikte kwaliteits jachten te koop aan Sla ons 
magazine Logbook er maar eens op na Vraag snel naar een gratis 
exemplaar Wij sturen dit blad vol goede berichten graag naar u toe 

Hoofdkantoo r 
Jachtmakelaardij Het Wakend Oog BV 
Postbus 30 8530 AA Lemmer 
Tel 05146 4994 Fax 05146 4644 

Vestiginge n 
Friese Hoek Lemmer Tel 05146 4994 Fax 05146 4644 
De Brekken Lemmer Tel 05146 4144 Fax 05146 4305 
Muiderzand (bij Almere) Tel 036 5366560 Fax 036 5366786 
Koalite Woudsend Tel 05141 2060 Fax 05141 1470 

JACHTMAKEIAARDIJ 

te fst 

!«JES^&22 2 ^̂ 3 
20192 IJSSELMEE R KOTTER 13 10 x 4 15 x 
1 60m BJ 1961 Stalen rondspant Wert Van 
Goor Motor 59KW Man Dit jacht is uitermate 
geschikt voor lange reizen vele extras zijn 
aanwezig o a boegschroef autopilot bijboot + 
motor etc 
Info HWODeBrekken Tel 05146 4144 
Vraagprij s DFL 198000 

30080 ALTEN A KRUISER 
13 6 0 x 4 1 0 x 1 lOm BJ 1988 Stalen knikspant 
Werf Altena Motor Ford Lehman 6 Cyl Schip 
met veel extras Tweede stuurstand aparte 
douche en toilet Grote salon Veel bergruimte 
Hydraulische bestunng Davits 
Info HWO Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagprij s DFL 310000 

52286 WADDENKRUISE R 
13 00 X 3 80 x 1 20m Bj 1966 Salen kn kspani 
Werf DeKooij Den Oever Motor 74KWDaf575 
Groot schip met veel leefruimte achterkajuit 
dubbele stuurstand geyser douche toilet 
Fraai gelijnd schip met waaier steven 
Info HWO Woudsend Tel 05141 2060 
Vraagprij s DFL 115000 
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VRI-JON BV. JACHTWERF 
Opdi jk ie 8376 HH Ossenzijl - Holland 
Telefoon 05617-700 Fax 05617-472 

î̂ fr̂ ^̂ "̂ -*̂ ^ 
e<y*Uc<iM i200 12.00 x 4.00 

e(^nte<iMt140 11.40x3.80 • e<^»tUAMt300 13.00x4.00 • eaKtcAMt400 14.00x4.30 

WATT is schoner 
WIJ hebben voor 
iedere boot Watt 
en het milieu vaart er wel 
bij 
Onze elektrische 
buitenboordmotor 
heet COMBI en 
drijft uw boot 
geruisloos aan 
De Combi-familie bestaat uit 
de COMBI 700, 1200 en 2000 
De COMBI IS bedrijfszeker, vraagt 
geen onderhoud en is eenvoudig te 
bedienen 
De COMBI kan ook als saildrive of 
boegschroef geleverd worden 
Milieubewuste mensen kiezen 
daarom de "natuurlijk" groen 
uitgevoerde ^ ^ g 

'4 CPlui 
GEBOFA 
MARITIEM BV 
Zomerdijk 58 8064 XE Zwartsluis tel 05208-66900 fax 05208-66918 

SINDS KOHLER 1920 

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

Benzinesets van: 4 tot 12 kW, 60 Hz, I-F 

MARINE 
GENERATORS 

-r 

Li 
,»*» 

Grotere sets op aanvraag 
V Zeer nauwkeurige regeling van spanning en frekwentie, 
\ viervoudige motorbeveiliging, dieselsets 1500 TPM 

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

Internationaal service netwerk 

IMPORTEUR BENELUX:  ENSKO B.V . 
Kortenoord 63. Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel. 01803-12722. Fax 01803-18213 
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WH DEN OUDEN^  (g, 

OOK BOTAL MAAKT [T/[^lto^SCHEEPSRAME N 

X> ^N r 
I 

'^ 
-

\i )ll 
v~ -^^-^ 

~^^ 

te ^\ 

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

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

GESPECIALISEERD IN: 
• BMOTEMPEST DIESEL 

• Captain-Commander-Commodore-Sea lord 
• Thornycrof t Diese l 
• Liste r Petter Diese l 
• DAF Diesel • Buk h Diesel 

bv 
BERGSEDIJK2-10 PB 3 4940 AA 

RAAMSDONKSVEER TEL 01621-13650 FAX 22406 

^WDBIiyi l l t l lJ I ICMH I 
GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

WINTERBERGING 
* binnen m de loods 
* buiten op de wal 
* buiten in het water 
Tevens verzorgen wi) riet 
WINTERKLAA R MAKE N van 
uw motor en verdere installatie 
Vraag offerte of 
Kom eens langs 

ONDERHOUD 
REPARATIE 

SCHILDERWERK 
MOTOREN 

WATERSPORTWINKEL 
LIGPLAATSEN 

BOTENLIFTTOT20TON 
WINTERSERVICE BUITENBOORDMOTOREN 

DEALER HONDA BUKH MARINER 

Parallelwe i 7 bi | de spoorbru g en N S statio n 
8711 CHWORKU M TEL 05151-1855 

haqebo bv 
Jachtbou w 

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

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

Ixbxd 5 2 0 x 2 0 0 x 0 60 

•  VS 
M 

iBiHIIIHI H 
^̂ ^̂ ^̂ H 
î ^̂ ^m l^ff l 
• K7?lrlil 
Bw ^ 

n ^'r'^^i 

n 
^H 
ï^Hi^ ^ 
^Hl ^ ^ n ' 
^B i 
WtM 
^BK '""-i 
^Kè 'Cl 

l̂ ŝ m 

PUR-A-TAN K 
• voor het reinigen van wateilanks in 
vaar en voertuigen voorraadtanks 
en jerrycans 

• IS geschikt voor alle soorten 
watertanks 

• IS gemakkelijk te doseren en zuinig 
in het gebruik 

• IS bijzonder doeltreffend 
• IS bij een correcte dosenng 

onschadelijk 
• voorkomt bij regelmatig gebruik het 

inwendig verontreinigen van het 
drinkwatyer systeem 

H AVEC O /sy^^üïïWMî  
Postbus 270 1180 AG Amstelveen 

Tel 020 643 21 37 Fax 020 641 46 76 

AQUANAUT, , ZO EXKLUSIEF ALS UZELF! 
Aquanau t bouw t waardevast e jachte n 
die net zo exklusie f zijn als uw eigen 

ideeën . Unico-iin e of Beauty-iine , 
designe d by Dick Boon . 
Custom-buii t in Sneek. 
Giansrij k gekonserveer d 

met Sikken s 2-komponenten'' **«iK«ae««o<& 

AQUANAU T OP VIDEO 
systeem , voo r jarenian g ' » ' , ^ 

onbezorg d vaarpiezier . 
Na overmaking van f 25 op postgiro 13 24 055 zenden wij u onze info video toe 

Uiteraard kunt u ook onze gratis broctiure aanvragen 

SELFHELPWE G 9, 8607 A B SNEEK , NEDERLAND . TEL . 05150-12253. FA X 05150-16655. 

US aquanaul yachting hoUmü •  
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: 

Wij verzorgen de service 
en de reparatie aan alle 
voorkomende scheeps-
motoren, binnen- en 
buitenboordmotoren, 
diesel- en benzine-
motoren. 
Onze servicewagen rijdt 
door de hele Randstad 

Vraag vrijblijvend onze 
onderhoudstarievenlijst 
aan. 

V.d. Wansem 
Servic e Center 

bi j pon t Kaagdor p 

i Kuigsloterdijk 400 
2158 LS Buüenkaag 

Teiefosn 02524-4Z64 
- Fax 5830 

#"• "• • • • """"• "• • "" 

Ymon d 
I , rnnnnM.,,,,-,,,,,, 

scheepsstof f erl ng 

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 f 15,- p mtr, ook 
skai-leatherlook 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 aan Zeeërweg 55.1972 NN IJmuiden 
tel 02550-34437 / fax 02550-34438 

SCHEEPSSCHROEVEN B.V 

REPARATIES VAN ALL E 
SOORTEN SCHROEVEN 

LEVERING NIEUWE 
SCHROEVEN 

Papendrechtsestraat 2a 
Tel 078- 133831 
Fax 078-311795 

DORDRECHT 
HOLLAN D 

A m e q 
Hydraulisch e boegschroe f set 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 t : e e m t : e c h n i e k 

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

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

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

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

waterpompen 
• Eigen fabrikaat boegschroeven van 3 PK tot 300 PK 

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

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

ALTEN A 
WOOD-LINE 

Voor teakdekken , complet e interieur s en prefa b meubels . 
Tevens reparere n of renovere n wi j Uw jacht . 
Ook schiidere n van jachten . 
Spoorhaven 2, 4931 BZ Geertruidenberg 
Telefoon 01621-12714 Telefax 01621-22469 

STINGR AYen RENKEN sportboten 
Cabinkruisers • Evinrude motoren 
• RIBA t r a i l e r s ^ — 
• Waterski's ^ g 
Gewoon  beter  bij: 

^p|H ^ ^ ^  Boten  en motoren 

ate Deitsm a 
Tel . 058-129229 ^ ^ [ ^ 1 ^ Bleeklaa n 169, Leeuwarde n 

MOTORBOO T 2000 

REGO^ 
Motorbootservice Modern gestroomlijnd multiknikspant motorjacht 
Scheepstechniek geschikt voor ruim water Leverbaar als kasko of tech 
Scheepsbenodigdheden nisch vaarklaar Voor informatie toelichting bezichtiging 

en aanbiedingen telefoon 02159 15528 

NIÜBIV 28 Ruime gezinsboot, 
5 slaappiatsen, AK, en lange kiel.vanaf 
33,1 kW, L.o.a. 9,10 m, m/z hardtop 

Jachthave n 
de Nieuw e Zuw e 

Zuwe 20 
1241 NCKortenhoe f 

Phon e 035-61224 
Fax 035- 60754 

s^ fs^ ï -
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De logisch e stap voorwaart s 

LOGIC 

Het VDO Logi c 
Instrumenten -
systee m 
Voor u is watersport topsport. 
Een opwindend spel waarbij u 
optimaal wilt genieten van zon, 
zee en wind. Een spel waarin u 
blindelings vertrouwt op uw 
schip, uwzeemansbloed en uw 
instrumentarium. 
Optimale controle onder alle 
omstandigheden, dat is top-
sport! Die optimale controle 
biedt VDO u. 
Met het nieuwe instrumenten-
systeem VDO Logic. 
Navigatie, motorcontrole en 
autopilot. Eén systeem, één 
lijn, één design en één en al 
functionaliteit. Het unieke aan 
dit systeem is dat alle instru-
menten analoog weergeven. 
Daarbij toont het digitale 
display van de navigatie-
instrumenten een groot 
aantal aanvullende gegevens 
naar keuze. 

Een versmelting van analoog 
en digitaal waarvan de resul-
tante meer dan alleen maar 
dubbel zo goed is. 
Daarbij staat de onovertroffen 
VDO sensortechniek borg 
voor uiterste precisie van de 
getoonde data. U wilt koers-
vast navigeren, uw machine op-
timaal bewaken, u wilt klasse 
en kwaliteit. 

Kies Logic; het nieuwe instru-
mentensysteem van VDO. 

VDO Nederland B.V, Postbus 8265,1005 AG Amsterdam, Tel. 020-6821952 



MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 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 voor 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 in- en uitbouw van 

motoren c q boegschroeven 

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

WINTERBERGING IN BRUINISSE 

• Moderne droge hallen 
• Eigen kraan tot 30 ton 
• Deskundig personeel 

Reserveer direk t 
of vraag informati e bij : 

BAL & Co BRUINISSE 
Tel. 01113-1388 Fax 01113-2714 

" I I " 
N c P T U N Spiritus / petroleunn komforen met 

hoge warmte opbrengst en uniel<e voorverwarming. 

hilbran t 
IMPORT-EXPORT 

Wilhelminalaan 48.6051 BK Maasbracht 

Postbus 7024,6050 AA Maasbracht 

Telefoon 04746-1413. Fax 04746-4805 

Vraag vrijblijvend onze folder 

Betimmeringen van motor en zeiljachten Onderhoud 
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 

SCHEEPSINSTALLATIES AIVISTERDAIVI 

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

TEL. 020-6261856 FAX 6205887 

W H OEN OUDEN > ^ 

• IB^ifg 
l-ll=M=l ^ 

Voor alle Vetus-artikelen, ook diesels, 
boegschroeven, scheepsramen enz. 

naar : hoofddealer / 
installateu r MHwe^f Mm'êi if 

H DEN OUDBVI ^ ^ 

umümm 
Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan de n Rij n 
Telefoo n 01720-22219 

HOOFDDEALER/INSTALLATEUR 

JACHTHAVEN 

ULZICH T 
HANS VAN KLEEF 

ZIJLEILAND I 2317 GE LEDEN MERENWIJK - TELEFOON (0711 8 9 . 2 8 . 6 7 

KOM NU DE GRATIS 
VETUS CATALOGUS 93 HALEN 

ZET 'NS LEKKER  OPEN... 
"VETUS" SCHEEPSRAMEN! 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU S SCHEEPSRAMEN VLUCHTLUIKEN DEKVENTILATOREN 
BOEGSCHROEVEN VASTE/FLEXIBELE TANKS SCHROEFASSYSTEMEN ANKERLIEREN ETC 

O.SCHEP&ZN.B.V. 
GESPECIALISEER D s. 
OP HET GEBIED VAN : 

VSTAALSTRALEN 
• 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 Usse l 

Tel. 01803-12461. Fax 01803-19412 

HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

mmmmsers van i 
Casco of technisch vaarklaar. 

Aita^MdiÉ i 
'̂ c^ ^ 

,#'-.. 

Tevens rondsp a 

^ ^  Jacht - en Scheepsbou w -

^ * M.J. van Geffen 
Kantoor en werf: Steigerboom 11 5331 KA Kerkdriel Tel. 04183-1886 

74 MOTORBOOT - oktober 1992 



OFFSHORE 105 EN OFFSHORE 707 "PROMASTER" 

Y 7 ~ ^ ^ POELGEEST ^ 
FISHING BOATS BV 

OEGSTGEEST 
Haarlemmertrekvaarti 5 

bij TV-mast 

071-176176 
Offshore 105 met 370 pk diesel 

afm. 10.50x3.50 m. speed 30 knopen 

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

De veilige , volledi g 
onafhankelijk e stuurhulp , 
di e nooi t weigert . 

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

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

Specialis t in staalbou w 
"feven s Iev8rl>aar : 11.00 x 3.60 en 10.10 x 3.20 m. 

. .4 en 10.30 x 3.65 m. 
JACHTEN SCHEEPSWERF^' ïS^rr ' VAN DER WERFFB.V. 
BURG. n. . VAN ASPERMONTLAA N 10,6981 AN DOESBURG 
TEL. 08334-72275. HUURMOGELIJKHEID IN FRIESLAND 

MOTORPROBLEMEN  ?? 

EOUAND 
RUILMOTOREN .SCHEEPSTECHNIEK 

REPARATIE 
• LEVERING VAN ONDERDELEN 

• ZOMER & WINTERONDERHOUD 
REVISIE • BEL ONS VOOR INFO 

Flevowe g 129 
3846 AJ Hardenwij k 

Telefoo n 03410 -15373/12496 
Fax 03410-24123 

m 
Tel. O 47 46 - 54 44 

HOOGENSTRAATEN 
JACHTBEMIDDELING 
L.imJiii.É.. ! ..L......i.......h......i....... i I Fdx o 47 46 - 55 66 

Industr ieweg 2, 6051 A E MAASBRACH T 

MOTORJACHTEN: 
Van Heckkrulse r 72 8,10x2,90 m. Mercedes 56 PK FL 36.500,-
Pedro85 0 '81 8,70x2,80 m. Peugeot 40 PK. FL 62.000,-
Excellen t 76 9,40x3,10 m. DAF105 PK. FL 71.000,-
Mareo 860 A.K. '85 8,60x3,25 m. Volvo Penta 165 PK. FL 89.000,-
Ninibus260 0 '88 8,45x2,85 m. Volvo Penta 124 PK. FL 128.000,-
Nimbus300 0 '85 8,30x3,15 m Volvo Penta 165 PK. FL140.000,-
Llnssen35S L '82 10,60x3,40 m 2x Peugeot a 55 PK. FL195.000,-
Super van Craft '71 12,10x3,65 m. 2x DAF a 105 PK FL.220.000,-
Valkkrulse r '80 13,00x4,10 m. 2x DAF a 120 PK. FL.240.000,-
Linsse n 42 SL '86 13,00x4.00 m. Volvo Penta 158 PK. FL.325.000,-
Llnsse n 402 SX '87 12,35x3,85 m 2x Volvo Penta ~a 200 PK. FL400.000,-
Voor de komend e tentoonstellinge n ter bemiddelin g gevraag d 
werfgebouwd e motorjachten . 
Nu al hebbe n wi j vele aanvrage n voo r het komend e seizoen . 

watersportcentrum zomerdijk cv. _ 
ALLE FACIUTEITEN VOOR UW SCHIP!! ^ 

• Botenkraan tot 30 ton 
• Reparatie, verbouw, revisie 

Mobiele servicedienst 

• Ligplaatsen, zomer en winter 
• Winterstalling, open of overdekt 

Dieselmotoren 

j / ' y ^ 

DIESELCENTRUM 
V/D VEER & DRINKS 
Ideaal gelegen langs het Meppelerdiep 

Zomerdij k 84 - 8064 XG Zwartslui s Tel. 05208-66869 

• Afm . 12.50 X 4.10 m. Ronspan t overnaads . 
• Kompleet , rui m luxueu s Interieur . 
• 8 Slaapplaatsen . 
• Perfect e vaarelgensctiappen . 
• Rijnlandvlette n leverbaa r In divers e afbouwstadl a van 9 -13 .50 m. 
• Custo m buil t jactite n en bedrijfsvaartulge n sind s 1870. 
• Rijnlan d jachten . Redelij k geprijsd e kwaliteit . 

SCHEEPSWERF „DE VOLHARDING" B.V. 
Molenstraa t 56 - 2471 AB Zwammerda m - Tel. 01726-12238. 
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Veilig:  geen explosiegevaar 
Schoon:  milieuvriendelijke  verbranding 

• Zuinig:  zeer economisch  brandstofverbruik 
• Comfortabel:  van alle  gemakken  voorzien 
Vertrouwd : Wallas  Marin,  een naam die staat! 

Informeer  bij  uw dealer  of  bel 
Lankhorst  Taselaar: 

Dea/er/ijs t • Waterspon Oost, Amsterdam • Fa Ruuryeshaven, Andijk •  
Fa C Kosten, Breskens • Visser Watersport, Rrumisse • Nautic Bout, Bussum 
• Lieren Watersport, Den Bosc/i • Sj von Katsbeek & Zn, Den Helder •  
Hagemon Dordrecht &V, Dordrecht • NauVcringshop Molenaar, Grouw* Vd 
Noord Watersport BV, Haarlem • Polyarc Yachung BV, Harderwijk * Jachtwerf 
Zijlzicht, Leiden • Van der WerfBoottiek, Made *JSF Jachtservice, 
Middelharnis • Yachtservice Naarden, Naarden • Longman Watersport, 
Nijkerk • Kniest Watersport, Oosterbeek • Kots Wotersportcentrum, 
Oud Beijerland • Jachthaven Eldorado, P/osmo/en • Jachtwerf Macdaniel, 
Reeuwijk • Kok Watersport, Rotterdam • Maashaven Watersport Oechies, 
Rotterdam • Jachtwerf Herni, Rotterdam * Vrolijk Watersport, Scheveningen •  
Kamerbeek's Bootshop, Utrecht • A van Roon Handelsmij BV, Vlaardingen •  
Scheepsbouwers BV, Werkendam • Hermans Watersport, IJmuiden • Dekker 
Watersport, Zaandam • Jachtbouw Tijssen, Zoeterwoude • Doe/eman 
Watersport, Zutphen • fa Korendijk, Zwolle 
België  * R van Laere, 
Antwerpen • Marine Center, 
6/onkenberje • La Bouee, Luik •  
Belgian Boat Service, Nieuwpoon 
* Westdiep Yachting Centre, 
Nieuwpoon T̂ ^ 
walla s mari n 

Toonaangeven d in 
koke n & verwarme n 

> 
^^^ 

LANKHORST/TASELAAR BV, POSTBUS 502,8200 AM LELYSTAD 
TEL. 03200 - 7 4611, FAX 03200 - 3 02 09 

D 
LJLi 

DYNASTY 

Langer energie nodig? 

Mastervolt levert u de 

meeste capaciteit 
meer energie uit de veilige en 
vol ledig onderhoudsvrije Gel-
akkus van DYNASTY, dieper te 

ontladen en snel te laden, zeer 
lange levensduur, ook bij 
ntensief gebruik, in 62 Ah, 80 

Ah, 85 Ah, 170 Ah en 200 Ah 
leverbaar. 

en > -
00 00 

4- r^ >-
O ID VO 

ro 3 
CU Ol o O 

o +-> . L : X 

O <5 <u ro 

ASTERVOL T 
by i n t e r v o l t 

l E N E R G ï l E O P m A A l 

VAL K VOYAGER 
Een geheel nieuwe serie luxe, werfgebouwde Valkkruisers 

Verkoop 
Specialist-
Valkkruisers 
Amstelveen 
020-6400420 
06-52823964 

Werf 
Jachtbouw-
Gijs van der Valk 
Valkkruisers 
Sprang-Capelle 
04168-3311 

Perfekte vaareigenschappen 
Oogstrelende interieurs 
Zeer komplete standaarduitrusting 
Buiskap of vast stuurhuis 
Lengten van 13.50/14.50/15.50 
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IN OKTOBER GAAN WE 
AAN BOORD.̂ hanseboo t 

33e International e Botententoonstellin g Hambur g 
31 okt . t/m 8 nov. 1992 -10-18 uur • wo 10-20 uur. 

De koers voo r het nieuw e seizoe n word t ook di t jaar weer uitgeze t in 
oktober . Op de hanseboot , International e Botententoonstellin g Hamburg . 

Hier vind t u alle s voo r de werel d tusse n bakboor d en stuurboord . 
Inclusie f nieuw e produkte n die van stape l lope n en trends . Professionee l 
advie s en informati e zijn daarbi j vanzelfsprekend . Niet alleen te land , 
maar nu ook te water . Bi j de nieuw e "hanseboot-beurs" , de In-Water -
Boatsbo w in de City-sporthave n voo r jachte n van meer dan 10 m lang . 

Maar de hanseboo t zou nie t de belangrijkst e en meest competent e 
botententoonstellin g van Noord-Europ a zijn zonder zijn voortreffelijk e 
kaderprogramma , met vele attraktiev e hoogtepunten . Wi j verheuge n ons 
op uw bezoek ! 

Hamburg Messe 

Gerard Vis • Vis Consultancy Corn Kagerlaan 1 18B2 CG Bergen NH 
tel 02208 95509- fax 022G8 94185 

ir  twee jaar garanti e 
ie miEeu-vriendelij k 
• krachti g 
itr brandstofbesparen d 
• sti l 
• betrouwbaa r 
ie lange levensduu r 

KonAinalKvanknidit 
^soupksse  ^^ 

\m 
• leverbaa r ds soSdrive : 

7-25 kW (9-34 pk) 
• of met keerkoppefin g 

to t 125 kW (170 pk) 
• ook als 3 cyMe r viertak t 

bwteidraordmoto n 
20, of 26 kW mr 
(27, of 36 pk) — 

il n*^ JAA R 

t̂ r- : 

6e/ of schrijf voor meer informatie of dealerlijst r\aar 

IMEDALO BV 

Industriewe g 4, 1422 AJ Uithoorn , 
Telefoo n 02975-63851, Fax 02975-65440, Telex 18571 . 
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JACHTBETIMMERING 

if 
Parallelwe g 12 

Nijverheidsstraa t 28 
Telefoo n 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDA M 

Complete casco afbouw 
van interieurs. 

Teal<del(l(en enz. 
Verbouwingen en/of 

gedeeltelijice 
vernieuwingen in alie 

gewenste uitvoeringen. 

» ^ " ' 

JACHTEN MET VEEL COMFORT 
EN 

UITSTEKENDE VAAREIGENSCHAPPEN! 
Leverbaa r in lengte n van 10 to t 16 meter . 

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

Telefoon 04168-3311 

KOOLMEES 
MARIKE-SCHEEPSDIESELMOTORE N 

Kijk en vergelijk onze FORD-RANGE 
in diverse uitvoenngen leverbaar o a de 
XLD -418-42 tot 50 pk,4cil,FSD -425-62tot70pk 4 oil, 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 sen/ice netwerk Internationaal garantiebewijs 
Verder o.a. Vetus motoren , DAF, Perkins , Mitsubish i enz Inruil mogelijk 

Kortlan d 56 • 2954 LD Alblasserda m • Tel. 01859-14263 
KWALITEIT,  EN DE PRIJS ZAL U UEEVALLEH! 

B 
* exclusieve betimnfiermgen 
• k teak dekke n 
* verbou w 
* lijstwer k folde r op aanvraa g 

LOEME N TIMMERWERKEN 
KANAALSTRAA T 39 - 5347 KM OSS 
TEL. 04120-42818/40620 - FAX. 04120-42818 

ANWB ERKENDE MOTORBOOTVAARSCHOLE N 
geve n praictisch e en theoretiscli e vaarlesse n 

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

Fnesland 

Amsterdam N H 

Kagerplassen Z H 

Geertmidenberg N Br 

tel 05153-540 

td 020-6259105 

tel 02524-4487 

tel 01621 14890 

ROESTVRIJSTAAL SCHEEPSBESLAG 
volgens  uw schets  of  tekening  maken  wij  vrijblijvend  offerte 

o.a voor: 

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

Zwem en reddingstrappen,  etc. 

Voor nadere informatie 

de Ridder Staalbouw 
IHavenplei n 14a -1721 CA Broe k op Langedij k 

02260-17756-12053 

BELLU S 
polyester sloep 

atm. 5.80 X 2.20 m. - * 
' 'aa r vana f ƒ 26.840,-

M: 2cyl. Vetus-dieseM0,5 pk " 
Ook 3 cyl. Vetus-diesel 20 pk 
of met elektro-motor 

MHWei^F ..DANièL' 
Koperweg 7-2401 LH Alphen a/ü Rijn. Tel. 01720-22219 
Direkt gelegen aan de Heimanswetenng. 

-SPECIALIST! 

SCHERPEL JACHTWERF B.V. 
^ • Unieke jachthaven in natuurgebied 

Ligplaatsen beschikbaar 

4 

• IN AANBOUW mahonie motorvlet 7 50x2 50 m 
REGELMATIG OCCASIONS motorvletten 

loosdreclitsedlj k 9Sa -1231 LR Loosdrech t Tel. 021S8-21298 
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PEBTXA . ULDER 
OTOREN 

"The  Volvo  Penta specialists 

service & reparatie 
grote sortering nieuwe en 
gebruikte onderdelen 
uitgebreid ruilsysteem 
wereldwijde express 
service en pakketdienst 
"Velvet" service centre 

Spangesekade 114-115, 3027 GT Rotterdam 
Tel. 010-4375200 - Fax 010-4620244 - Telex 20010 PMS NL 

i De Metaalmark t ̂
 

RVS, aluminium, koper, messing, staal enz. in plaat, profiel, staf, 
ronde en vierkante buis. 

Op maat geknipt/gezaagd en.. . klaar terwijl u wacht! 
Uniek assortiment RVS bouten, inbusbouten, moeren, ringen en 
slangklemmen. Alle maten in voorraad. Tevens zetten, buigen, 
plasmasnijden en argon-arc lasservice. 

Ruime parkeergelegenheid, ook zaterdags geopend. 
Tevens postremboursverzendservice binnen 24 uur door heel 
Nederland. 
Westerdijk1 8 Tel.: 030-310975 
3513 EW Utrech t (C) Fax: 030-317943 
DE METAALMARKT, specialist op het gebied van metalen voor de watersport. 

JACHTREPARATIE 

Scheepsreparateur in polyester, 
hout, staal en aluminium 

voor: alle schades -
plamuunwerkzaamheden - totale 

opknapbeurten enz. 

Omdat WIJ mobie l zijn , kunne n wij u op elke 

gewenst e plaats onze sen/ic e verlene n 

Tel. 075-313828 
AutOteL 075-06.52839365 

W.R. VISSCHER 
SCHEEPSBOUW EN REPARATIE 
De Moerasorchide e 21 - 8064 HN Zwartslui s - Tel. 05208-67847 

Bouwe r van: 
Motorvlette n - Kotterjachte n 

Scheepswer f Bierenbroodspo t 
Dealer van o.a.: 

• YANMAR motoren 

• FORD SABRE motoren 

• WEBASTO verwarmingselementen 

• ALBIN motoren 

• FEDERAL schroeven/schroefassen 

• Hydr. boegschroeven en besturingen 

VierwindenstroatlO 1013 LA AMSTERDAM 

Telefoon 020 • 6245099 Telefax 020 - 6271130 

VOOR COMPLETE JACHTSERVICE EN KWALITEIT 

^ ^ ^ ^ SCHEEPS- EN JACHTWERF 

Mmsm mmssM 
BETIMMERINGEN l y ^ - ^ 

r , t % ^ ^ 

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 
Franl< van Gils. 

JACHTTIMMERBEDRU F 

DcHpstraat40 
5438 AM Gassel(NB) 

08860-74272 

ALL E SOORTEN BETIMMERING 
TEAKDEKKE N IN ALLE 

UrrVOERINGEN 
NEUWBOUW EN VERBOUW 

VERLENG UW VAARSEIZOEN 
met een verwarmin g van.. . 

Webast o ( ^ r u m a 
Uw leverancier, installatie-

en reparatiebedrijf voor de regio. 

V D O I V I A R IIM E 
elektro-technisch bureau 

oJ I de jon g & zoon - leide n bv 
* ^ * scheepselektro, starters en dynamo's 

Flevoweg 43, Industrieterrein Merenwijk. LEIDEN 071-212101. 
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^ . ^tihkêifaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 01846-14979 Fax. 01846-11153 

JACHTBOUW I f f i V ® ^ 
• Wij tx)uwen stalen motorkruisers, 

casco's in diverse uiWoeringen en 
aftx)uwstadia van 6.90 t/m 9.20 m. 

• Vraag vrijblijvend foldermateriaal 

NIEUWBOUW + REPARATIE | 

^ S Ü I H ̂ ^ssr 
41 

• -^xx . 

Tel. 030-444946/440036 OOK UW AD iiiipiiiii i 

Eberspacher ,^^^>* 
EDDY 

I^^VO*^^'' Hilvertswegl59 
214 IC Hilversum Tel 035 21 70 55 TECHNIEK 

• Stralen 
• Plamure n 
• Schilderwer k 
• Spuitwer k 

1000 m2 ingerich t om 
een sublie m stuk vakwer k 
af te leveren . 

H.BOK 
Industrieweg 93, 

Waalwijk . 
Tel 04160-31277. 

MONTY BANK KOTTER 

JACHTWÈK F GEBR WILLEMSB V 

^ ^ ^ 1 ^ ^ ' ' ^ Havenstraat 2 Industnelerrein Nagelerweg 8304 AH Emmeloord 

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

AKKRUME R VLET 630 DE LUXE 

Een vlotte stalen multiknikspantvlet, prachtig afgetimmerd 
met teak en mahonie. Afm. 6.30 x 2.30 m, 
geleverd met een 20 of 33 pk dieselmotor. 

JACHTBOUW JOOP DE SCHIFFART 
Boarnsterdük 1. 8491 AR AKKRUM. Tel: 05665-1337 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dri|vende steigers denkt wilt u 
weten wat er te koop IS Natuurlijki 
Vraag een foto blad' 

Westzi jde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT Tei 075 35ie95 

D(K:kEdge steigerstcx^trcmden 
Diverse profielen, koppelstukken, bochten en 
losse hoeken 
Lengtes 2.40 m. Vanaf ƒ 35,- per meter 

-Profie l 
Tel .  02949-322 6 Fa x 02949-338 6 

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

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

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsonderneming KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 - 4 

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

n A CDE GROOT MOTOREN fT) 
• ^ * ^ ' SLIEDRECHT X^_y 
* WIJ leveren DAF 475, 575,615,825,1160 cx)k met turbo oplading 
* Alle voorkomende Mercedes motoren 

* Alle motoren zijn met revisie rapport en 12 maanden garantie na ingebruikname 

24 uur service - Gereviseerd e motore n voo r industrie, bedrijfs- en pleziervaart . 

DE GROOT MOTOREN • INDUSTRIEWEG 25 - 3361 HJ SUEDRECHT - TEL. 01840-18938 

ROESTVRIJ STAA L 

«laM IS 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 -1476 
Door het onbeperkte leveringsprogramma de hoge kwaliteit en de 
korte levertijden is WERKVREUGDE oe roestvrijstaalspecialist bij 
uitstek zoveel voor 

WERVEN als ZELFBOUWERS 

G l C C STOOTRANDEN D 3 X D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor sctiip en kade. 
In kunststof en aluminium. 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136, 8608 AC Sneek. tel. 05150-200: 

^ 

lËEwBIBUaGEiaSfl 

Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 

• basis vaarkunde 
• kustnavigatie 

• astronavigatie 
• marifonie 

Vraag vrijblijvend om informatie en een proefles 

-^= . .=".=-.=- instituut nauticum 
^ ^ ^ ^ ^  ̂ Postbus 10 

. ^ ^ ^ • ^ ^ ^ r" 1474 ZG OOSTHUIZEN 
.=".=• Telefoon 02991-3000 

VOLG EEN 
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Sem i custo m buil t int o perfectio n 
(rang e 36' up 73' ) 

IMeptunu s 129 / 43' (12,90 m x 4,20 m) 

^Ttefitu^uKi  S^cfufOficC 

VEERDAM 1 ,  530 8 J H AALS T (GLD ) 
THE NETHERLANDS 
TEL:  04187-310 3 
FAX:  0418 7 -  322 2 



Look ahead with Linssen! 

Zinssen is ruim 40 jaar een begrip in de wereld 
van originele stalen motorjacliten. 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 
bedrijfsvoering. 

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 zicli 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. 

^LÊNSSENYê 
Alleen verkoop Linssen Yachts Nederland 

Kokstraa t 6 - Postbu s 7172, NL-6050 AD Maasbrach t 
Tel. 04746-3405* Fax: 04746-5461 - Telex: 36924 lima nl 

LENGERS INTERNATIONAL 
NIgtevechtVreelandseweg 11-13 Telefoon 02945-3102 Telefax 02945-4697 


