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WHALER ZIT 

OP ELKE 

GOLFLENGTE. 

Hoe ver uw wensen ook reiken en welke omstan-

digheden u ook opzoekt, er past altijd een Boston 

Whaler in Neem bi|voorbeeld de Rage 14 

Een Whaler die dansend door de branding gaat 

Of vol gas om z'n eigen as En voor alle capnolen 

heeft hl) maar een klein beetje water nodig. 

Want 't is een )et De Outrage 24 is een ander 

verhaal Geen zee gaat 'm te hoog Let op de 

speciaal ontworpen V-vormige romp waarmee hi) 

zeer evenwichtig de golven trotseert. Zoals alle 

Boston Whalers zijn ook deze twee onzinkbaar 

ledere Whaler absoluut onzmkbaar. 

Want Whaler bouwt de boten niet alleen voor alle 

mogelijke wateren Whaler bouwt boten in de 

eerste plaats voor het leven 

aOSTOM > 

Ji»i^ 

De Boston Whaler  dealers zijn: 

Struik B V 
Herenweg 311, 3645 DN Vinkeveen 

(02972)3320 

Kappa Yachting B V 
IJsselmeerdijk 2, 8221 BC l^lystad. 

(03200)61363-79868 

Nautische Unre 
Seendweg 16, 9936 GA Fannsum (Delfzijl) 

(05960) 14404 

Oome boten/motoren & service 
Havenkade 1 a, 4924 BC Dnmmelen 

(01626)86107 

î t**'̂ ^^^^^^HBp^Pî ^^ B 

-^-lÉir^ ^ 
• -'^~  - • '̂ "̂̂ T^^^ B 

De importeur 

EWDSDRIESSENBV 
E W Onessen B V Oude Haagseweg 47, 
1066 BV Amsterdam (020)6151508 
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KREMER NAUTIC 
HEEFT HART 
VOOR UW SCHIP 

KREMER NAUnC BV 

1^ 
De Draei 25 29 

8621 CZHeeg Holland 

Tel 0 5 1 5 4 - 4 2 9 6 6 

Fax 05154-43414 

PIKMEERKRUISER IIOOOKROVM 

Een Pikmeerkruise r is leverbaa r met ope n kuip , achterkajui t en/o f 
naar totaa l eige n inzich t in lengte s van 9.50 m. t/m 14.00 meter . 

Jachtwerf 
B. de Groot 

Oedsmawei 2 
9001 ZJ GROUW 
Tel. 05662-1719/3489 
Fax. 05662-2581 

• DEGELIJK 
• TIJDLOOS 
• KOMPLEET 

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

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49-51 TEL 071-764548 
KNIPLAAN 12 TEL 071-615813 

SUPER 

SUPER 

SUPER 

SUPER 

SUPER 

SUPER 

SUPER 

VA N CRAFT 1968 1075x330m 

VA N CRAF T 1974 1260x370m 

VA N CRAF T 1983 1320x380m 

VA N CRAF T 1985 1380x390m 

VA N CRAF T 1991 1380x390m 

VA N CRAF T 1974 1530x430m 

VA N CRAF T 1974 1570x450m 

1x Daf scheepsdiesel + boegschr 

2x Daf scheepsdiesel 

2x Volvo Penta + boegschr 

2x Daf scheepsdiesel + boegschr 

2x Daf scheepsdiesel + boegschr 

2x Daf scheepsdiesel 

2x Volvo Penta + boegschr 
+ gesloten stuurtiuis 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begnp op nationale- en internationale 
wateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtuigen van ons oprecht 
vakmanschap in alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waarin meer 
dan 50-]aren en/anng is verwerkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 

MOTORBOO T - oktobe r 1994 



.UbltTJ i 
21 grade n 

Zó schijnt de zon, en zó zit u met een sikkeneurige be- behaaglijk als thuis. Veilig, zuiniger dan ooit en zonder 

manning die zich 't liefst thuis aan de kachel wil warmen. dat u de motor hoeft te laten lopen. Bovendien is 

Terwi|l u al vanaf f 2.245,- (incl. BTW, excl. inbouw) de AirTop duurzaam en krijgt u 2 joar garantie op de 

bijvoorbeeld de nieuwe Webasto AirTop boot- I W o b Q S t O gloeistift. Stuur nu de bon in. Dan krijgt u 

verwarming hebt. Doarmee houdt u 't met een minimum alle informatie en de dealerlijst thuis, en kunt u meteen 

aan diesel en een klein beetje stroom (geen 290 W maar het Webasto-systeem kiezen waarmee uw vaarplezier 

slechts 76 W startvermogen nodig!) aan boord net zo niet langer van de weersverwachtingen afhankelijk is. 

Ja, stuur t u mi i oli e infonnati e over de Webost o AiiTo p bootverwoimin g 

Nonm 

Adres 

Postcod e 

Woooploot s 

Locoti e boo t 

Stuu r deze boo noor Boomsmo , Postbu s 5 0 1 2 8 , 1 3 0 5 AC Alirier e Hoven 
Telefoorrn r 036 5311524 M / I O 

B O O M S M A D E D R I J V E N D E K R A C H T . liOOMSM A 
K L I M A A T B E H E E R S I N G 



^Wij hebben de tijd^ 
om lange reizen te 

makeny maar willen 
^nderweg het comfort 
JÈjk van thuis..l' 

f' 
vlIKvert f 

Nieuw bij Mastervolt: 
komplete energiesystemen. 

MastervUKvert 5 komplete systemen voor zeilboten, motor-

jachten en ticroepsvaartuigen. Van een 'koud biertje' tot 

elektrisch koken of airconditioning aan boord, Mastervolt biedt 

de juiste oplossing. Samengesteld uit komponenten en apparaten 

uit eigen keuken levert Mastervolt een betrouwbaar systeem met 

2 jaar garantie. En als er dan ondanks alles toch een storing 

optreedt, is daar het Mastervolt Garantieplan waarmee u 

verzekerd bent van een adequate hulpverlening waar ter wereld 

u zich ook bevindt. 

Bijvoorbeeld het Mastervolt Systeem 3' metfluistergenerator (diesel) 4 kWatt, 'stille 
stroom' via de omvormer, een krachtige akkulader, een set onderhoudsvrije akku 's, een 
kompleet elektrisch ver-
deelsysteem met landaan-
sluiting incl alle kabels 
en een overzichtelijk 
bedtenings- en kontrole-
paneel. Dit alles geleverd 
met een komplete instal-
latie- en bedieningshand- ^^- \"' ^ 
leiding Na installatie 
komen wij gratis 
kijken voor een 
systeemcheck 

ASTERVOL T 
R O O M O P M A A T 

Ja, uw sysreemopiossing spreekt mij zeer aan, stuurt u mij meer informatie 
over de Mastervolt systemen. 

Naam 

Adres.. 

Postcode Plaats.. 

Telefoon .... 

Type schip.. 

Dsysteem 1 Dsysteem 2 Dsysteem 3 

\ <30 ft. I \ 30-40 ft. I \ 40-50 ft. I 
Dsysteem 4 Dsysteem 5 

50-60 ft. I \ 60 ft.: 

Deze bon opsturen aan: 
Mastervolt, Lemelerbergweg 23, 1101 AJ Amsterdam, 

Tel. 020 - 697 07 36, Fax 020 - 697 10 06 

MMS Jachtbouw 
Duinkerkenstraat 84 - 9723 BT Groningen 
Tel.: 050-122241 - Fax: 050-181125 

Motorkruisers modem van lijn 

MMS Kruiser Afmetingen Kasko 
1085 
1185 
1285 
1385 

10.85x3.75 
11.85 X3.75 
12.85 x4.00 
13.85 X4.00 

v.a. ƒ 35.400,75 
v.a. ƒ 38.629,00 
v.a. ƒ 44.542,50 
v.a. ƒ51.611,00 

Vaarklaar 
ƒ 172.962,00 
ƒ 185.455,25 
ƒ 223.593,50 
ƒ 279.340,50 

Vraag vrijblijvend fotofolder 

^üUVUód 
.© 

, BASISMOTOR 

* MITSUBISHI 
• MAZDA 
• HING 

PRIJZEN SOLÊ-DIESEL SCHEEPSMOTOREN: 
Type 
Mini 11 
Mini 17 
Mini 26 
Mini 26 
Mini 34 
Mini 48 
SM 75 
SM 75 
SM 90 
SM 90 
HS 121 
HS 150 
HS 270 

PK 
11 
16 
22 
25 
31 
45 
63 
72 
80 
88 

115 
145 
270 

KW 
8,1 

11,8 
16,2 
18,4 
22,8 
33,1 
46,4 
53,0 
59,0 
64,8 
84,6 

106,7 
199,0 

NM -TPM 
23 - 2500 
33 - 2300 
52 - 2500 
52 - 2500 
74 - 2000 

111 -2200 
164 -2200 
164 -2200 
205 - 1800 
205 - 1800 
290 - 2200 
390 - 2200 
645 - 2300 

excl. btw 
ƒ 8.500,-
ƒ 9.150,--
ƒ10.100,-
ƒ10.150,-
ƒ11.950,-
ƒ 14.900,-
ƒ 17.400,-
ƒ 17.500,-
ƒ 19.400,-
ƒ19.500,-
ƒ 23.850,-
ƒ 27.250,--
ƒ 45.370,-

ƒ 3.000,-Meerpnjs saildnve Mini 11-34 
Alle motoren zijn uitgevoerd met warmtewisselaar dastibord steunen keerkoppeling electnsche startinstallate etc 

incl. btw 
ƒ 9.987,50 
ƒ10.751,25 
ƒ11.867,50 
ƒ11.926,25 
ƒ14.041,25 
ƒ 17.507,50 
ƒ 20.445,00 
ƒ 20.562,50 
ƒ 22.795,00 
ƒ22.912,50 
ƒ 28.023,75 
ƒ32.018.75 
ƒ 53.309,75 

ƒ 3.525,00 

,J 
....VERSCHUUR DIESEL B.V. 

AMBACHTSWEG 5 • 2222 AH KATWIJK - TEL,: 01718-2280a22809 • TELEFAX' 01718-3267 
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"Geld lenen is 
een kwesti e 

van vertrouwen! " 

Hoeveel geld kun t u 
voo r uw schi p lenen ? 

Wilt u het schip van uw dromen aan-
schaffen? Maar u weet niet hoeveel geld 
u kunt lenen. 
Bel mij dan direct: 033 - 659066. 
Aan de hand van de omschrijving van de 
nieuwe boot en uw inkomenssituatie, 
kan ik u meteen vertellen tot hoever u 
kunt gaan. Een fijne zekerheid! 

Specialis t in 
scheepsfinanciering . 

In de afgelopen 10 jaar heb ik voor 
miljoenen mogen afsluiten. Als gevol-
machtigd en onafhankelijke krediet-
adviseur heb ik een prima ingang bij alle 
banken en financieringsmaatschappijen. 
Door het grote omzetvolume kan ik voor 
u de meest gunstige lening, precies op 
maat, verzorgen. 

Vuysters , specialis t 
in financierin g van 
pleziervaartuigen . 

PERSOONLIJK E LENINGEN 

bedrag 

ƒ 5.000,-
ƒ12.500,-
ƒ22.500,-
ƒ35.000,-
ƒ40.000,-

looptijd 

96 mnd 
96 mnd 
96 mnd 
96 mnd 
96 mnd 

te betalen per 
maand 

MIN. 

ƒ 74,-
ƒ185,-
ƒ333,-
ƒ520,-
ƒ595,-

MAX. 

ƒ 83,-
ƒ203,-
ƒ345,-
ƒ529,-
ƒ605,-

effectieve rente 
op jaarbasis 

MIN. 

9,8% 
9,8% 
9,8% 
9,8% 
9,8% 

MAX. 

13,6% 
12,6% 
10,9% 
10,4% 
10,4% 

SCHEEPSHYPOTHEEK 

Bedrag in handen 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

50.001,-
60.000,-
90.000,-

120.000,-
150.000,-

ƒ 200.000,-
ƒ 300.000,-
ƒ 500.000," 

Effectieve rente 
op jaarbasis 

7,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 

180 maanden 
terug te betalen 

ƒ 459,-
ƒ 550,-
ƒ 826,-
ƒ 1.101,-
ƒ 1.376,-
ƒ 1.835,-
ƒ 2.753,-
ƒ 4.589,-

240 maanden 
terug te betalen 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

398,-
477,-
710,-
955,-

1.193,-
1.591,-
2.387,-
3.979,-

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 

Nijverheidswe g Noor d 60 - 3812 PM Amersfoor t - Tel . nr . 033 - 659066 
Geopend, dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur - 's zaterdags tot 16.00 uur 

COUPON VOOR EEN FINANCIERINGSVOORSTEL OP MAAT 
Hieraan zijn géén kosten verbonden Géén bezoek aan huis. Uitknippen en verzenden naar 
Vuysters Financieringen, Antwoordnummer 1016,3800 WB Amersfoort (geen postzegel) 

Naam/Voorletters m/v 

i Lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs 
Toetsing en registratie bit BKR in TIEL 

Straat/Nummer. 

Postcode 

Telefoonnummer 

. Plaats 
Geboortedatum 

NaamA/oorI echtgen/partner. 

Geboortedatum partner _ 

. m/v 

Netto mkomen aanvrager p m 

Woonlasten per maand 

. Bedrag van de lening 

f\letto inkomen partner p m 

MB 1094 



TOPLOCATIE SNEEKERMEER VOOR 
PERMANENT OF RECREATIE 

Vill a s met eigen aanlegplaats voor  de deur 
Op een zeldzaam mooie locatie, in rustiek Terherne 

aan het Sneekermeer, wordt villapark "De Herne" gerealiseerd. 
U kunt er kiezen uit 6 typen villas van fraaie 

architectuur en traditioneel degelijke bouwkwaliteit. 
Ook permanente bewoning. Royale kavels eigen grond en eigen water. 

Uw boot aan uw eigen steiger vóór de deur. 
Ongekend ruime waterpartijen met directe, j brede vaarverbinding naar Zoutpoel, 

Sneekermeer, Gomgarypster- X ^^ Terkaplester Poelen. 
Villapark "De Herne" kent /Jr z n weerga niet in Nederland. 

U koopt er een vorstelijk J/ en waardevast bezit. 

DE HERNE 
Kom langs of bel 

U bent welkom m ons Infocentrum in Terherne (volg de borden) 
op dinsdag t/m zondag tussen 10 00 en 18 00 uur 

of bel voor  uitgebreide documentatie 

058-15581 1 o f  05150-1750 0 

yllOEKSTRA i 
Westerplantage 15, Leeuwarden 
Tel 058- 155811 

MAKELAARDIJ 
BOERSMA NVM 

Dr Boumaweg 11, Sneek 
Tel 05150 17500 



"Nimbus 42 Mega Ontdek de Hihtaus klasse! 
Een eerste klas ontwerp, eerste klas comfort en een eerste klas ^ » g 
kwaliteit maakt de Ni?nhiis tot een eerste klg,sJfetr?r~~~y / / ^ 
voor u en uw familie. _„--• -''''"'/ /_- '̂ /̂  

De Draei 25 29 8621 CZ Heeg 
Tel 05154 42966 Fax 05154-43414 

SAGA*SCAND*SKAGERRAK 
NOORSE SPITSGATTERS VAN 

UITSTEKENDE KWALITEIT 
Uitermate  praktisch  ingedeeld  en uitgerust  met 
zuinige  dieselmotor.  Pure Noorse  scheepsbouw-

traditie  voor  de rasechte  watersporter. 
Leverbaar  v.a. 6 tot  10 mtr. 

Alle toebehoren leverbaar, ook voor de oudere modellen 
Tevens cabrioletkappen voor Hanto, Joda, Marex en Nidelv 

DE BO^MWSTREAMB V 
Wjittermgswei 11 13 • 9011 WJ Irnsum • Holland 

tel 05660 1435/1764 • Fax 05660 2244 
Waage Naak 9 • 6019 AA Wessem • Holland 

tel 04756 2903 • Fax 04756 3368 

HELLINGSKIP ® 8 5 0 
Het mag gezie n worde n 

HELLINGSKIP® 850 

lengte o.a. 
length hull 
length w.l. 
beam o.a. 
draft 
displacement 

9.05 m 
8.55 m 
7.60 m 
3.20 m 
0.85 m 
5.50 t 

Leverbaar • Hellingskip'' 749, 850, 1050 1250, 1450 
Hellingsloep® 650 

Overtuig u van onze stelling 
dat eenmaal gezien betekent 

VOOR EENS EN VOOR ALTIJD 
VERK(N)OCHT AAN UW "HELLINGSKIP®" 
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Volvo  Penta 
Aan Bod  \ 

^"".• ^̂  accessoires' . 

Of u nu een zeil- of motorboot heeft, 
kiest voor een diesel- of benzine-
motor, er is altijd een Volvo Penta 
motor die precies biedt wat u zoekt. 
Bij uw nieuwe Volvo Penta motor 
krijgt u nu gratis een set accessoi-
res. Onze 130 pagina's tellende 
accessoires-catalogus laat zien 
waaruit u allemaal kunt kiezen. 

COUPON VOOR GRATIS VOLVO PENTA INFORMATIE 

GRAAG ONTVANG iK MEER INFORMATIE OVER HERMOTISERING MET 

BETREKKING TOT ( S V P AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS) 

D ZEILBOOT D MOTORBOOT 

D DIESELMOTOR D BENZINEMOTOR 

GEWENST VERMOGEN 

EVT VOORKEUR DEALER . 

NAAM 

ADRES: . 

POSTCODE.. 

UITKNIPPEN EN IN GESLOTEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL OPSTUREN NAAR 

NEBIM HANDELMAATSCHAPPIJ ANTWOORDNUMMER 5010 3600 !<M MIJDRECHT M B 

R. de Ruiter  B.V. 

Yacht Electronics 

De heer M.T. Boot 
Ligplaatslaan 9 
7799 RM STEIGER 

Geachte heer M.T. Boot, 

Den Bommel, juli 1994 

Vorige week zijn wij op uw verzoek geheel vrijblijvend aan 
boord geweest van uw motorjacht om de elektrische installa-
tie te controleren. Onze bevindingen zijn als volgt: 

Wij hebben geconstateerd dat de draden erg warm worden 
wanneer er "verbruikers" worden ingeschakeld. Dit kan brand 
tot gevolg hebben. De oorzaak is dat de installatie is aange-
legd met te dunne kabels. Bovendien is het systeem niet 
afgezekerd en er zijn geen hoofdschakelaars aangebracht. 
Ook ontbreekt een schema-codering. Tevens ontbreekt een 
aardlekschakelaar in het 220 Volt systeem wat de veiligheid 
voor u en uw gezin niet ten goede komt. 

De akkuiader is een "huis tuin en keuken" model dat niet 
geschikt is voor continu gebruik. Daarom kan het gebeuren 
dat uw akku's tijdens het laden gaan "koken" en er knalgas 
kan ontstaan. U zult begrijpen dat dit levensgevaarlijk is, 
temeer omdat uw akku's gemonteerd zijn in een slecht geven-
tileerde ruimte. 

Wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om uw 
navigatie- en communicatie-apparatuur te inspekteren. 
Wederom volgen hier onze bevindingen: 

Het fluxgate kompas wijk t erg af. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de sensor te dicht bij de motor is geplaatst. 

De GPS navigator is niet gekoppeld aan de plotter en staat 
bovendien op een verkeerde "kaartdatum" zodat deze een niet 
geringe afwijking heeft. 

De autopiloot staat geprogrammeerd op "SAIL" en de para-
meters zjn verkeerd ingevoerd. De kompassensor is ook 
gekoppeld aan de piloot. Zoals gezegd staat deze op een ver-
keerde plaats. De prestaties van deze stuurautomaat kunnen 
aanzienlijk verbeterd worden door eenvoudig programmeer-
werk en door de sensor te verplaatsen. 

Graag willen wij met u een afspraak maken om e.e.a. monde-
ling toe te lichten en om offerte uit te brengen voor het in 
orde maken van de bovengenoemde zaken. 

Uiteraard geschieden al onze aannemingen, leveranties en 
installaties onder HISWA voorwaarden. 

WIJ vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn 
en zien uw reaktie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groeten. 

R. DE RUITE R B.V. 
Yacht Electronics 

P.S. De sleutel van uw schip hebben wij weer 
ingeleverd bij de Havenmeester. 

Kade IA , 3258 AL Den Bommel 
Tel. 01871-1883 - Fax 01871-2483 
Marina Port Zélande, Ouddorp 
Tel. 01117-1871 - Fax 01117-2081 
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S ER ZIJN ACCULADERS EN ACCULADERS S 

s 

I 
s 

t=3 

I 

Een acculoder  maakf  uit  220 V wisseispanning  (uit  wal-
stroom  bijv.)  12 V en laadt  daarmee  de a<eu('s)  aan boord. 
Een gewone,  eenvoudige  acculader  geelt  de laadstroom 
alleen  maar  voor  de volle  100% als  de accu  bijna  leeg is. 
Als  na enige  tfjd  de accuspanning  is  gestegen  blijft  er nog 
maar een laadstroom  over  van enkele  Ampères  en duurt  het 
nog  heel  lang  voordat  de accu  geheel  is  opgeladen. 
Inmiddels  loopt  de accuspanning  op tot  boven  de gasspan-
tting  (14,2 Volt)  en begint  het  water  in  de accuvloeistof  te 
verdampen,  waarbij  het  gevaarlFike  kaalgas  ontstaat  en 
bovendien  de accu  onherstelbare  schade  kan oplopen. 

De VETUS volautomatische acculoders doorentegen blijven de volle laodstroom 
leveren tot de gasspanning is bereikt. Vervolgens wordt de loodstroom outomo-
tisch teruggeregeld, zodat de gasspanning niet overschreden wordt. Als de accu 
tenslotte geheel geladen is dan wordt de spanning verloogd naar de zogenaam-
de onderhouds-floatspanning van 13,5 Volt. De VETUS acculoder loodt dus niet 
alleen belangrij k sneller moor ook veiliger . De VETUS acculoder kan ook zon-
der problemen de gehele winter oon bliiven stoon en is geschikt voor wissel-
sponningen van 208 tot 252 Volt en frequenties van 47 tot 62 Hz. 
Bij de VETUS occuloders kunnen de spanning, de laadstroom en andere functies 
worden afgelezen. 

Waarschuwing: 
Gesloten accu's (zoals de VETUS occu's) dienen uitsluitend te worden geladen 
met een volautomatische acculader (zoals die van VETUS). 

Voor  de kenners. 
Nevenstoande grafieken geven 
het loodproces weer bij 
gewone occulader met weer-
stondkorakteristiek (boven). En 
een VETUS occuloder (onder). 
Aon het gearceerde oppervlak 
kon men zien dot een VETUS 
acculoder veel meer energie in 
de zelfde tijd in de accu pompt 
dan een gewone loder. 

I 
g 

I 

HET BESTE 
MEUBILAI R IN TEAK 

voo r huis , boot , tui n en terras , sfeervoll e kopere n olie - en 
electrisch e lampen , exclusiev e nautisch e geschenken . 

BESTEL 1994 FULL COLOUR CATALOGUS a f 5,-
incl. porto via postgiro 294173 (vergeet uw adres niet!) 

Showroom open maandag t/m vrijdag 9-17 uur. 
April-juli ook zaterdag 10-12 uur. 

ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilweg 28, (Industrieterrein Noordersluis) 

8243 PK Lelystad. Tel: 03200-60602, Fax: 03200-61354 

ystus  wmttüDs yEtus  wmÜDDt 

NAUTA NAUTIC HOLLAND B.V. 
H o g e R i j nd i j k 93-103, 2382 A C Zoeterwoude . 
Te l . 071-410966-410824. Te le fax : 071-893042 

YAMAHA 

It's not in a "Porsche' 
It's in a 

,̂ ic 

'̂  21 nieuwe modellen 
voor 1994 

Mariah... "Equipped Like No Other Boat in the World!' 

CAMPION 
Nieuw in Nederland 

van 16 Ft. outboard tot 
29 Ft. cruisers 

2000 m2 showroom 

Campion world class boats 
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Yachhverf Vn-Jon fc C^SM-;;:;// oiitci'ikhit cit bouwt gchai iii  cigcu 
hchcci ^tnkn moto) yaüüai Dtmkzi] de konibmatic can de nicest 
modelnc teLlnueken en het beirezeii vakinan'^iUnp enn alle inede-
iveikeis ;s Yachtwerf Vn-Jon tnarktleider in de piodtiktie van 
toonnangeoende iiiodei ne kla'^'^e-i/ailiteii 

Vri-Jo n BV • Opdi|k 16 • 8376 HH Ossenzi|l 
Tel 05617 - 700 • Fa\ ()S617 - 472 

tv\eedc \crkooppunt W.S.C. De Koeweide, nabi) Roermond 
Waago Naak"« • 6019 AA Wessem • Tel 047S6-1221 • Fax 04756-3275 
Tc<v/!s te huw via Vn-Joii YnchfCharterai W.S.C. De Koezveiili' 

Lengte 10 60 m Breedte 3 60 m Diepgang O 85 m 
De nieuwe GRUNO 35S Compact heeft een zeer rijke standaard uitrusting 
Zo fieeft het basismodel o a al 
- complete pantry met 4 pits kooktoestel koelkast enz 

koud (druk)watersysteem centraal verwarmingssysteem 
separate toiletruimte 6-8 slaapplaatsen 

moderne {neg ) spiegel met geïntegreerd zwemplateau 
- ramen met gekleurd veiligheidsglas in aluminium profielen 

fabneksnieuwe Ford (4 cyl) dieselmotor 74 KW /100 PK 

- 2e stuurstand met windscherm en radarmast van edelstaal 
Prij s ƒ 180.000,- incl . BTW 

Indeling en interieur in overleg 

Joch 
GRUNO b.^ 
Reitdiepskade 19 9974 PJ Zoutkamp (Holland) 

Telefoon 05956-2057 Telefax 05956-25 99 
Ook verhuu r 

DE VRIES BREUKELE N 
INTERIEUR INTERIEUR 

WILT U IETS VERANDEREN? LAAT ONS VRIJBLIJVEND EEN ONTWERP MAKEN, 
o.a. keukens, vloeren, plafonds, dinettes, slaaphutten. 

VENTILATI E 
VETUS machinekamerbeluchting, o.a. del<ventilatoren, 
luchtschelpen, iuchthappers. 

MOTOREN EN GELUIDSISOLATI E 
VETUS Scheepsdiesels en motorgeluid-isolatie. 
Wij demonstreren hoe het motorgeluid optimaal 
gedempt kan worden. 

ELECTRONICA 
VETUS Elektro Boat Equipment, o.a. omvormers 
van 12-24 Volt, acculaders, instrumenten, kompassen, 
dieptemeters, accu's, gasinstallaties enz. 

SCHEEPSRAMEN 
VETUS Scheepsramen, windschermen en vluchtluiken. 

DE VRIES + WmÜm^  EEN STERK TEAM 
DE VRIES, SCHEENDIJK 15/1,3621 VC BREUKELEN , HOLLAND . TELEFOON: 03462 • 61551 
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Neptunus  108 Expresse 
"Veel  luxe  voor  standaard  prijs". 

De nieuwe Neptunus 108 Expresse, een modern motorjacht 
wat voldoet aan de eisen en wensen van de huidige plezier-
vaarders. Standaard met 6-8 slaapplaatsen, voor- achterka-
juit, 2 X toilet-douche, 2e stuurstand, ruime salon en pantry, 
zware kunststof stootlijst, radarmost, perfecte binnenbetim-
mering. 

Onze 25 jarige ervaring in de bouw van Neptunus motor-
jachten is de garantie voor een juiste keuze in vaareigen-
schappen, kwaliteit en vakmanschap. 
Afmetingen; lang 11.20 m x 3.85 mtr. 
Voorzien van 1 of 2 dieselmotoren. 
De introductieprijs van onze nieuwe Neptunus 108 Expresse 
zal u verbazen, verdere informatie; 

Jachtwerf Neptunus B.V., 
Veerdam 1, 5308 JH Aalst (Gid) 
Tel. 0 4187 3103 Fax O 4187 3222 
(Neptunus serie 108, 129, 141, 156, 168, 174, 195, 218, 238| 

ALTEN A YACHTING S 
SPOORHAVEN 2 - 4931 BZ GEERTRUIDENBERG - TELEFOON 01621 -12714 - TELEFAX 01621 -22469 ^ H 

NIEUW' . 

ALTEN A B L U E W A T E R T R A W L E R 14 50 x 4 80 x 1 50 
Een schip voor ruim water met een zee van ruimte 
met een hiervoor aangepaste uitrusting. 
Interieur-lay-out in overleg. 

Naar ontwerp van: Otto Brinksma 

, - « ; ^ 'w»im-HF-p^ia—" i 

A L T E N A 52 ' S P E C I A L 15.80 x 4.40 x 1.20 
Met vast stuurhuis of cabrioletkap. 
Een comtortabel schip voor langdurig verblijf aan boord. 

Ook leverbaar als bouwpakket. 

Wat moeten we nog meer zeggen 
over onze vaareigenschappen? 

Niets toch? En omdat we dikker en dus sterker 
materiaal gebruiken voor onze boten, 
zijn ook de technische eigenschappen boven-
gemiddeld. Alle reden dus om 01862-7911 
te bellen voor de dichtstbijzijnde dealer. 
Of de bon op te sturen voor de catalogus. 

stuur mij gratLs de catalogus en dealerlijst van Uttern boten. 

Naam en voor! (m/v) 

Adres. 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon Mb 24/9 

MOTORBOOT - oktober 1994 11 



WINTERBERGING 
o 50 tons botenl i f t 
o hydraulische transportwagens 
o ook bokken met ex t r a lang e kielbal k 

BUITEN: ƒ 19,- per m2 excl b tw 
BINNEN: ƒ 46,- per m2 excl b tw 

o dubbel geïsoleerde loodsen 
o compleet onderhoud door vakmensen 
o hoogte roldeur 7 50 meter 
o boot ophaalservice 

072-112297 

NIEUW!' 

De Gier Jachtbou w zet 
vaar t achte r uw wense n 

Als liefhebber heeft u zo uw ideeën over uw ideale jacht U wilt graag een klassiek model met een 
interieur naar uw maatstaven en voorzieningen van deze tijd. 

U wilt kwaliteit, voor minder doet u het niet 
Zijn dat uw wensen dan bevindt u zich bij De Gier Jachtbouw in vertrouwd vaarwater 

want de Gier Jachtbouw is gespecialiseerd in het bouwen van jachten op maat 
, En met succes Dankzij professioneel project-management en de meest capabele 
cheepsarchitecten timmerlieden en technici zijn wij in staat de hoogste kwaliteit te 

leverere Momenteel wordt er gewerkt aan een stalen rondspant kotterjacht naar een 
!«ntwerp vaKTheo Gillissen Over dit zeer fraaie jacht sturen wij u graag documentatie toe 

Nog lieverontvangen wij u op de werf Kunt u het jacht met uw eigen ogen zien 
Een telefoontje is voldoende 02290 49777 

np nip r 
J A C H T B O U W B V 

Electronweg 17 
^ 1627 LB Hoorn 

'^ Tel 02290 49777 
Fax 48977 
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SHOWDAGEN 24-25 SEPTEMBER 1994 VAN 12.00 TOT 18.00 UUR 

SPORTBOOT-CENTRUM VANNBDERLAND 

INVADER 164 Virada 

Het middelpunt van snelvarend Nederland is i 
sinds jaar en dag het Sportboot-Centrum van 
I 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. 

INVADER 204 Virada 

QODH 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 217-220, 1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek), 
Telefoon 02 1 58 • 2 1 638, Telefax 02 1 58 - 26793 . 

m 
^ ^ • i < ^ 

m 
BBBI 

Sfudc' tm 

Powered  by 

"VOIJV O 

Vnjbli|vend 
dokununtatie 

Smelne 1040 AK 

Smelne kruisers: 
Scheepswerf 

D E STEVEN 
De Steven 26 - 9206 AX Drachten 

Tel. 05120 -12669 - Fax 05120 - 30740 

Smelne 1240 open kuip Fly bridge 

Smelne kriiisers zi|n leverbaar van 
10 40 t/m 16 00 m 

Leverbaar in diverse uitvoeringen 

Ieder schip wordt op uw wensen afgestemd 

Het genoegen van varen wordt vaak verstoord 
door hinderlijke trillingen en daardoor ook lawaai 
De oorzaak is voor de hand liggend 
Scheepsmotoren zijn vrijwel altijd star verbonden 
met de schroefas Hierdoor worden tnllingen ver 
oorzaakt door zowel motor als schroef direkt op 
de romp overgebracht Vandaar die hinderlijke 
tnllingen door het gehele schip met als gevolg 
geluidsoverlast 

Door montage van een Aquadrive koppeling 
maakt u een eind aan dit probleem Aquadrive 

maakt het mogelijk dat u de motor op zachtere 
steunen kunt plaatsen en dat vanwege een flexi 
bel ingebouwd stuwdruklager en homokineet de 
schroefas trillingsvrij wordt aangedreven 

Het resultaat een reductie van tnllingen met 
95% en van geluid tot 25% Andere voordelen 
zijn de schroefas kan t o v de motor onder een 
hoek geplaatst worden en accuraat uitlijnen en 
nastellen is met meer nodig 

Stuur de bon op of bel importeur Uni-Cardan 
voor meer documentatie 02907-2151 

mm^ 
^B ^ w^ 

jtÊÊL-iM 
i f | i ' * | ^^*mrw-

^-^• ü» 

aquadrivel Stille r word t krach t nie t overgebracht . 
Haarlemmerstraatweg 155 157 1165 MK Halfweg Telefoon 02907 2151 Fax 02907 2754 Uni-Cardan ® 

I Zonder postzegel zenden aan 
I Uni Cardan Nederland B V Antwoordnr 204 
] l160WB Zwanenburg 
Stuur mij documentatie over de Aquadrive 
koppeling 

I adres 

I postcode/plaats 
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BRbILINE R 
THE WORL D LEADER IN PLEASURE BOATS 

sportboten 
kajuitkruisers 
motorjachten 

5 JAAR GARANTIE 

POWERQUSST 
VOOR DE VEELEISENDE SNELLE WATERSPORTER 

open sportboten 
en 

kajuitsportboten 
van 

6.00 tot 8.70 m. 
5 JAAR GARANTIE 

grot e sorterin g OCCASIONS 
met GARANTIE , div . merke n 

JETSKIES EN JETBOTEN 
SEA DOO YAMAHA POLARIS 
W.A. EN DIEFSTAL VERZEKERING MOGEUJK 

UGPLAAIS OP ONZE SPECIAl f JETSTEIGER 

BCOTMOTOREN: 

MEPCRUISER en U.S.MARiNE 

- !bV ONOtPHOuD en i^tF 

ALLE S VOOR DE WATERSKIER w.o. 
WATERSKIES, SKIPAKKEN , SKIVESTEN, LUNEN, HANDSCHOENEN, 
KNEEBOARDS, WATERTUBES EN BANANEN , SURFSKIES, ETC. 

BOOnRAILERS: 

JACHTHAVEN aan het U-MEER, UGPIAATSEN, ZOMERSTAUING 
EN WINTERSTALUNG, SERVICE- EN REPARATIEWERKPLAAT S AA N DE HAVEN 

8 T. KRAAN , GEZELLIGE BAR MET TERRAS, 'GEEN SNELHEIDSBEPERKINGEN' 

li c 
HOLLkND SPORT BO/1T CENTRE 
UZ ' >1MSTERD/IM 

Zuiderzeewe g 2, 1095 KG Amsterda m 
telefoo n 020-6947527, fax 020-6684549 
a.d.Ringwe g AIO , afsla g 5114 Zeebur g 

Unieke  Samenwerking 
Halmatic  Southampton  • Jachtbouw  Zevenhuixen 

Franeker 

NELSON 42 MK I 

Nelson  Werelds  meest 
befaamde  motorboot 

Halmatic's Nelson 
Casco's Gebouwd 

onder Lloyds 
Register of Shipping 

Prog; 34-60ft 

é Halmatrc 

Complete luxe 
Afbouw in Nederland 

door Jachtbouw 
Zevenhuizen B.V. 

Franeker 

kasko in aanbouw 
bezichtiging op afspraak 

Jachtbou w Zevenhuize n BV 
Info : Zevenhuize n 1 8801 AW Franeke r 

TeL: 05170-96764 

^^^e^^t^n^tcCm 

Leverbaar 
met achter-

kajuit of 
open kuip. 

Afm. 8.20 X 3.10 X 0.70 mtr. 
Stahoogt e 1.94 meter 

Slaapplaatsen : 6 
Aandrijving: Yanmar diese l 

Nu ook 
leverbaar 

met 
hard-top. 

EVENAAR 
Scheendijk 23 
3621 VC Breukelen 

tel. (03462) •  
fax: (03462) •  

63163 
64870 
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Squadron  •  Flybndge Series  • Targa i/tÊFntHuni 

B R I E L L E Y A C H T I N 
Rochus Meeuwiszoonweg 6 - 3231 CM Brielle - tel • 01810-14835/13680 - fax 01810-16203 

exclusief importeur voor Nederland sinds 1969 

zware kabelanng 
teakhouten li|sten 
zelflozende kuip 

alle stadia van afbouw 
mogelijk (ook als casco) 

M a k m a BV •  

ïïfflBW[L[EW 
v a 11 PK diesel 

7 m lang 
2 65 m breed 
O 70 m diep 

Vlet 
compl va 
HFL 39 850,. 
Incl BTW 

diverse merken 
motoren mogelijk 

Kon Julianalaan 40 

tevens overnaads mahonie 
sloepen leverbaar 

• Voorschoten •  

6 50 m long 
2 55 m breed 

O 55 m diep 

Sloep 
compl va 

HFL 39 850,-
Incl BTW 

zeer bekend om ons zware "Hand 
Lay Up" polyester (lloyds keur] 

Tel 071 - 6 1 1 4 4 6 Fax 071 - 6 1 1 4 4 7 

STAVERSE 
KOTTE R 
Het schip met een veelzijdig karakter 

Houdt u van: 
• robuust en degeli|k 
t motorvaren en zeilen 
t breed vaargebied 
• staal en massief teakhout 

• tijdloos model en luxe afwerking 
t droogvallen 
t tijdloos model waardevast 
• langer verblijf aan boord 

• comfortabel en zeewaardig • overal stahoogte 

dan past de STAVERSE KOTTER bij  uitstek bij  uw leefstijl! 

standaard bouwen wi] de types 10 40 en 12 00 mtr 

lachtwerf "Volhardin g Staveren BV" 
Kooyweg 8, 8715 EP Stavoren. 

Tel. 05149-1207 / fax 05149-1441. 

OMVORMERS & 
AKKULADER S 
Comb i Cupid o 
(Combinatie omvormer-akkulader) 

- Omvormers 
- Akkuladers 
- Combinat ie omvormer-

akkulader 
- Akkucondit ioner 

BO N •  
voor meer informatie 

J a . . . stuur mij informatie over omvormers, akkuladers en 
de Combi Cupido 

Naam 

Adres 

Pc+Plaats 

Deze bon opsturen naar 

elektronic a 
Van Alphenstraat 2 
2274 NA Voorburg 

Tel 070 3 85 57 04 
Fax 070 3 85 12 93 ¥ 
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t e k o o p 

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

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

055.665500 

In Woudsen d hebbe n wi j 

goed geventileerd 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.-

YANMAR : KOMBINATI E VAN KRACHT EN SOUPLESSE 

m^ ïsm 
twee jaar garantie 
milieu-vriendelijk 
krachtig 
brandstofbesparend 
stil 
betrouwbaar 
lange levensduur 
trillingsvrij 
leverbaar als saildrive: 7-37 kW (9-50pkX*"* 
met keerkoppeling tot 309 kW (420 pk̂  
ook als 3 cylinder viertakt buitenboordmotor 
20, of 26 kW (27, of 36 pk) .,,.fc 

TWEE JAAR 
GARANTIE 

• % 

W. 
NEDALO BV 

Bel ot schnjf voor meer informatie of dealerlijst naar 
NEDALO B.V , Postbus 4, 3640 AA Mijdrecht 
Tel 02979-93200, Fax. 02979-85930 
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Maandblad voor de kleine 
motorvaart onder verantwoor-
delijklieid van Wil Horsthuis 

Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam. 
Telefoon 010-4125708; 
Fax 4119690 
Postgiro: 57.65.57. 
ING-bank, rekening-
nummer 69.47.15.085 
België: postrekening 
000-1439291-05 

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Luitenant ter zee 
W. J. J. Geneste 
(Koninklijke Marine), 
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. 
Frank van Güs, 
Postbus 139, 
2170 AC Sassenheim. 
Telefoon 02522-19023. 

Abonnementen 
ƒ 67,50 per jaar; 
België/87,50 of Bef 1600. Bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven -
Bef 1220. 

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-
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Dru k 
Drukkerij Wyt & Zonen 
Rotterdam, 

Oostmahor n 

Rond Oostmahorn heerst hier en daar 
wat vreugde over het sluiten van de 
snelvaarbaan op het Lauwersmeer (zie 
het bericht elders in dit nummer). 
Sportboten en jetski's konden daar hun 
gang gaan en dat was tegenstanders van 
deze sporten een doorn in het oog. Nu 
het kunstmatige Lauwersmeer de merk-
waardige titel natuurmonument heeft 
ontvangen is het snel varen verboden. 
We geloven onmiddellijk dat er snel-
vaarders waren, daar op het Lau-
wersmeer, die zorgden voor overlast. 
Maar wij vinden dat niet voldoende 
reden om zo'n snelvaarmogelijkheid op 
te heffen. Ook het argument dat snel 
varen niet in een natuurgebied zou pas-
sen spreekt ons niet aan; waarom zou 
12 kilometer per uur wel mogen en 21 
kilometer per uur niet? Zo'n verbod 
schreeuwt erom om overtreden te wor-
den. En wel omdat: 

- de belangstelling voor snel varen in 
ons land snel groeit; er moeten dus meer 

mogelijkheden voor komen in plaats 
van minder; 
- de watersport snel verandert - net als 
de rest van de samenleving trouwens -
en de nieuwe generatie heeft een open 
oog voor de charme van snelle vaart; de 
in schipperstrui gestoken platbodemzei-
ler, die men nog wel in besturen van 
watersportorganisaties tegenkomt, past 
tegenwoordig meer op het carnaval dan 
in het dagelijks leven; 
- het politietoezicht op het water mini-
maal is, zodat toezicht op de naleving 
van al die flinke verboden, een wassen 
neus is. 
Dergelijke verboden zullen ook kwalijke 
neveneffecten hebben. Sommige snelle 
boot-eigenaren zullen elders gaan 
varen, ook op plaatsen waar het ook 
verboden is. Tenslotte roept zo 'n verbod 
ergernis op ten aanzien van het natuur-
en milieubeleid, dat toch al sympathie 
aan het verliezen is in de watersport-
wereld. 
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Discussie over snel e motorvaart (5) 

Afzonderin g en zonerin g 
om overlas t Ie vooricome n 

De zonering, die de werk-
groep voorstaat, zou zowel 
naar ruimte, vorm, tijd als 
aantal kunnen worden 
bepaald. 
- Zoneren naar ruimte bete-
kent dat gebieden worden 
aangegeven waar snelvaren 
(boven twintig kilometer per 
uur) is toegestaan en gebieden 
waar dat verboden is. 
- Zoneren naar vorm wil zeg-
gen dat onderscheid wordt 
gemaakt naar de vorm van 
gemotoriseerde snelle water-
sport. Daarbij wordt vastge-
legd dat je op sommige plaat-
sen wel snel mag varen, maar 
niet met waterscooters of 
-ski's. En dat andere gebieden 
alleen voor waterskiën of 
alleen voor waterscooters zijn 
gereserveerd. 
- Zoneren naar tijd: de over-
heid geeft aan in welke perio-
den ergens snel mag worden 
gevaren. Dat kan op sommige 
plaatsen het hele jaar door 
overdag zijn, op andere weer 
niet tijdens het broedseizoen 
op of zondagen, omdat de 
aanloop van andere recrean-
ten dan te groot is. 
- Zoneren naar aantal: 
slechts een beperkte hoeveel-
heid snelle motorboten wordt 
ergens getolereerd, waarbij 
alleen bestuurders met een 
vergunning daar snel mogen 
varen. Met de uitgifte van die 
vergunningen heeft de water-
beheerder een instrument in 
handen om het aantal snelle 
motorboten te beheersen. 
Het besluit tot het opstellen 
van een zoneringsvoorstel is 
voortgekomen uit de overwe-
ging dat problemen die zich 
op het water kunnen voor-
doen, niet eenvoudig kunnen 
worden opgelost door het 
stellen van wettelijke regels 
en het afdwingen van de nale-
ving ervan. Voor dat laatste 
ontbreken de machtsmidde-
len en de praktijk toont steeds 

Na intensief overleg tussen alle betrokken partijen, zowel 
voor- als tegenstanders, verblijdde een afvaardiging van 
alle belanghebbenden het Rijk met een Zoneringsvoorstel 
gemotoriseerde snelle watersport. Staatssecretaris Gabor 
van Landbouw en Natuurbeheer accepteerde het dankbaar 
als bijdrage aan toekomstig overheidsbeleid. In de num-
mers van april, mei juni en augustus kwamen al een aantal 
aspecten aan bod, zoals de actuele stand van zaken (wen-
sen en mogelijkheden) in diverse delen van ons land. Deze 
keer aandacht voor de concrete suggesties uit het voorstel, 
dat is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordi-
gers van de stichting recreatie, de Nederlandse waterski-
bond, de jetski-organisatie, de Hiswa, de ANWB, de 
waterpolitie en de ministeries van landbouw en verkeer. 

weer aan dat de gemiddelde 
burger weigert zich te onder-
werpen aan voorschriften die 
hij als onrechtvaardig en/of 
zinloos beschouwt. 
Ui t de inventarisatie is geble-
ken dat "toevallige omstan-
digheden en historische ont-
wikkelingen soms hebben 
geleid tot locaties voor 
bepaalde sportieve activitei-
ten die noch aan de eisen van 
de gebruikers noch aan de 
belangen van de omgeving 
recht doen", zoals het rapport 
dat formuleert. Anderzijds 
blijken er zelfs in Nederlands 
overbevolkte waterland nog 
locaties te bestaan die niet of 
nauwelijks worden benut. 
Dat leidt ertoe dat in het 

voorstel rekening moest wor-
den gehouden met de volgen-
de criteria: 
- het zoneringsvoorstel moest 
een realistisch karakter heb-
ben (dit betekent dat rekening 
moest worden gehouden met 
de bestaande situatie en het 
bestaande beleid, maar ook 
dat de voorgestelde maatrege-
len concreet kunnen worden 
uitgevoerd); 
- de veiligheid van alle water-
gebruikers diende uitgangs-
punt te zijn; 
- voorkomen moet worden 
dat er tussen de watergebrui-
kers onderling te veel hinder 
optreedt door golfslag of 
geluidsoverlast; 
- voorkomen moet worden 

dat door de aanwijzing van 
snelvaarlocaties bestaande 
belangrijke samenhangen in 
de natte infrastructuur voor 
andere vormen van recreatie 
verloren gaan; 
- de beroepsvaart mag niet 
worden gehinderd; 
- voorkomen moet worden 
dat woongebieden en stille 
verblijfsrecreatiegebieden hin-
der ondervinden door 
geluidsoverlast. 

Uitgangspunten 
Het varen met snelle motor-
boten moet worden gezien als 
een specifieke en legitieme 
vorm van watersport, waar 
mogelijkheden voor moeten 
worden gezocht. 
Het voorstel is opgesteld om 
een goede zonering van de 
verschillende vormen van 
watersport te bewerkstelligen. 
Dat heeft tot gevolg dat de 
bestaande situatie, voor wat 
betreft de mogelijkheden van 
snelvaren, zodanig wordt 
gewijzigd dat er een gunstiger 
situatie optreedt voor alle par-
tijen. Uitvoering van het 
zoneringsvoorstel zou beteke-
nen dat talloze bestaande 
snelvaarlocaties voor ver-
schillende vormen van snel-
varen zouden gaan verdwij-
nen. Gezien de verkopen van 
snelle motorboten wordt niet 
verwacht dat het snelvaren in 
omvang zal verminderen in 
de toekomst. Het is heel goed 
denkbaar en op verschillende 
plaatsen zeer wenselijk, aldus 
het rapport, dat het snelvaren 
aan banden wordt gelegd dan 
wel verdwijnt. Het verdwij-
nen van de mogelijkheden op 
de ene plaats dient evenwel 
gepaard te gaan met het ont-
wikkelen van nieuwe moge-
lijkheden elders. Het beper-
ken van de mogelijkheden 
zonder daarvoor nieuwe 
mogelijkheden aan te wijzen, 
kan aanleiding geven tot 
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• De vaarwegen die van belang 
zijn voor de gemotoriseerde 
watersport. Op de vaarwegen met 
de doorgetrokl<en lijn moeten vol-
gens het zoneringsvoorstel betere 
mogelijkheden voor snelle motor-
vaart komen. Stippellijn: vaarwe-
gen waar snelle motorboten van 
gebruik zullen maken, waareen 
maximumsnelheid van 20 kilome-
ter per uur geldt. 

onbeheersbare situaties, waar-
bij de handhaafbaarheid van 
de regels in het geding is. 
Indien om welke reden dan 
ook geen medewerking wordt 
verleend aan het vinden van 
nieuwe en betere locaties, zal 
er geen verandering optreden 
in de huidige situatie en zul-
len de problemen alleen maar 
toenemen. 

Natuur 
Verreweg het grootste deel 
van het beschikbare waterare-
aal maakt deel uit van 
de zogenaamde ecologische 
hoofdstructuur, die bestaat 
uit een netwerk van natuurge-
bieden. All e grote wateren, 
zoals de Noordzee, de 

Waddenzee, het IJsselmeer, 
het Markermeer en de 
Deltawateren behoren ertoe. 
Datzelfde geldt voor de 
meren, zoals het Lauwers-
meer, Friese merengebied, 
Noord-West Overijssel, de 
Randmeren, het Alkmaarder-
meer, Waterland, alle meren-
gebieden in het westen van 
het land en de Biesbosch. 
Ook het rivierengebied wordt 
ertoe gerekend. 
Het beleid van de rijksover-
heid is erop gericht om de 
wezenlijke kenmerken en 
waarden voor behoud, herstel 
en ontwikkeling van natuur 
en landschap in stand te hou-
den. 
Voor de grotere wateren, 

rivieren, randmeren en water-
rijke gebieden (in het alge-
meen de plassengebieden) is 
een tweedeling gemaakt voor 
wat betreft de mogelijkheden 
voor de waterrecreatie. Daar-
bij is onderscheid gemaakt 
naar 'watersport toelaatbaar' 
(gebieden met een accent op 
natuur, waterrecreatie is 
ondergeschikt) en 'water-
sportgebied' (gebieden waar 
de functies natuur en waterre-
creatie nevengeschikt zijn). In 
principe zijn er voor de snelle 
watersport meer mogelijkhe-
den in de laatstgenoemde 
categorie dan in de eerstge-
noemde. Het begrip toelaat-
baar duidt erop dat niet zon-
der meer voorbij kan worden 

Hollandse IJssel 
De politie te water in Rid-
derkerk maakt er ons op at-
tent dat er een fout staat in 
het rapport Zonering Gemo-
toriseerde snelle watersport, 
die wij in het augustusnum-
mer hebben overgenomen: op 
de Hollandse IJssel mag 
alleen tussen km 9 en 11 snel 
worden gevaren. 

gegaan aan de belangen van 
de recreatie. 
Al s leidend principe is aange-
houden dat de omvang van 
de snelvaarlocaties als geheel 
niet mag worden vergroot. 
Verder wordt voorgesteld de 
wateren, waarop watersport 
toelaatbaar is in principe uit te 
sluiten van snelvaarmogelijk-
heden en de snelvaarlocaties 
vooral te zoeken binnen de 
categorie zuivere watersport-
gebieden. 
Daarbij doet zich een pro-
bleem voor dat verschillende 
grote wateren die zeer 
geschikt zijn voor de gemoto-
riseerde snelle watersport, 
zijn opgenomen in de catego-
rie 'met accent op natuur'. 
Dat betreft onder meer de 
Waddenzee en de Ooster-
schelde. Voor die wateren 
wordt het wenselijk en nood-
zakelijk geacht om ter will e 
van het voorkomen van pro-
bleemsituaties en in verband 
met de handhaafbaarheid van 
gestelde regelingen enige 
mogelijkheden voor de gemo-
toriseerde snelle watersport in 
het beleid op te nemen. 
Daarbij wordt gedacht aan 
het zoeken van aansluiting bij 
enkele doorgaande routes die 
ook door de beroepsvaart 
min of meer intensief worden 
benut en een beperkt aantal 
snelvaarbanen in samenhang 
daarmee. 

Boten in soorten 
- Snelle motorkruisers beho-
ren tot de routegebonden 
watersport. Omdat die sche-
pen logies-accommodatie aan 
boord hebben, zijn ze geschikt 
voor het maken van meer-
daagse lange tochten. Snelle 
motorkruisers hebben meest-
al een vaste ligplaats in de 
jachthaven. Voor die vorm 
zijn toervaartmogelijkheden 
gewenst. 
- Snelle sportvisboten beho-
ren eveneens tot de routege-
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bonden watersport. Men wil 
met die boten snel naar de 
visstek kunnen komen. Een 
deel van de snelle sportvisbo-
ten ligt in een jachthaven, 
maar een deel wordt ook aan-
gevoerd met een trailer. Daar 
zijn trailerhellingen voor 
gewenst. 
- Snelle sportboten zijn er in 
verschillende uitvoeringen. 
Het vaargedrag is daar mede 

het meest ideaal. Waterskiën 
is ook goed mogelijk op de 
ontgrondingsplassen. 
- Het varen met waterscoot-
ers dient alleen plaats te heb-
ben op specifiek daarvoor 
bestemde banen (waterscoot-
erbanen) of op afgesloten ont-
grondingsplassen, waar geen 
andere vormen van waterre-
creatie voorkomen, aldus het 
rapport. 

N a t u u r en waterspor t volgens 
het structuurschema Groene r u i m t e 

Watersport 
toelaatbaar 

Waddenzee 
Oosterschelde 
Westerschelde 
Voordelta 

Overijsselse Vectit 
Waal 
Linge 

Lauwersmeer 
Ronde Venen 
Noordwest Overijssel 
Vinkeveense plassen 
Nieuwkoopse plassen 

Watersport-
gebied 

IJsselmeer 
Haringvliet 
Grevelmgenmeer 
Veerse meer 
Noordzee 
Randmeren 
IJssel 
Rijn, Lek, Maas 
Zuidwest Friesland 
Vechtplassen 
Kager plassen 
Braassemmermeer 
Westemder plassen 

Biesbosch -s- . s.vm^ii^.M*.. Reeuwijkse plassen 

van afhankelijk. De grotere 
boten kunnen worden ge-
bruikt voor het maken van 
dagtochten. Omdat er geen 
logiesaccommodatie aan 
boord is, zal men weer terug-
gaan naar de plaats van ver-
trek. Op die wijze gebruikt 
kunnen de sportboten wor-
den gerekend tot de routege-
bonden watersport. 
De kleinere uitvoeringen wor-
den ook gebruikt voor het 
'spelevaren'. De route die 
men volgt, heeft dan een meer 
'kronkelend' karakter. Deze 
snelle sportboten varen bij 
voorkeur op ruim water, 
waar men over grotere lengte 
vrij is in de keuze van de 
route. De grotere meren vol-
doen daar uitstekend aan. Is 
het niet mogelijk een geheel of 
gedeeltelijk meer tot zijn 
beschikking te hebben, dan 
gaat de voorkeur uit naar een 
afgebakende snelvaarbaan. 
Die moet zodanig gesitueerd 
zijn dat ze binnen redelijk 
korte tijd vanuit een jachtha-
ven of vanaf een trailerhelling 
is te bereiken. 
- Voor het waterskiën zijn 
vrij toegankelijke meren of 
gemarkeerde snelvaarbanen 

- Raceboten hebben een 
eigen racebaan nodig, die in 
verband met de veiligheid op 
het water tijdens wedstrijden 
en oefenperioden volledig 
afgesloten moet zijn. 
Aangezien het racen slechts 
enkele malen per jaar plaats-
heeft, is het wenselijk daar tij-
delijk locaties voor aan te wij-

zen en die alleen gedurende 
de wedstrijddagen en de daar-
aan voorafgaande oefendagen 
aan de openbare bestemming 
te onttrekken. Overigens is er 
landelijk gezien behoefte aan 
één permanente baan met bij-
behorende accommodatie. 
Op die baan zou dan ook 
door het jaar heen geoefend 
kunnen worden. 

Vaarwateren in soorten 
In principe is het mogelijk het 
vaarwater voor snelvaren in 
te delen in de volgende types 
snelvaarlocaties: 
- vaarwegen van belang voor 
de snelle motorboten (snel-
vaarwegen) ; 
- snelvaargebieden (meren); 
- snelvaarbanen (afgebaken-
de onderdelen van rivieren en 
plassen). 
Vaarwegen van belang voor 
snelle motorboten (snelvaar-
wegen) hebben betrekking op 
rivieren, kanalen, vaarten en 
op betonde vaargeulen op 
grotere wateren. Die vaarwe-
gen zijn vooral van belang 
voor de routegebonden 
watersport. Dat betekent dat 
ze van belang zijn voor snelle 
motorkruisers, snelle sport-
visboten en snelle sportboten. 
In de huidige situatie worden 
deze vaarwegen ook wel 
gebruikt voor het waterskiën 
maar daar zijn ze minder 
geschikt voor. Voor water-
scooters zijn genoemde vaar-
wegen evenmin geschikt. 
Snelvaargebieden hebben 
betrekking op plassen en de 

zee waar snel gevaren mag 
worden. Er kan een onder-
scheid worden gemaakt naar 
snelvaargebieden die in open 
verbinding staan met andere 
wateren en naar afgesloten 
(ontgrondings)plassen. 
De snelvaargebieden zijn van 
belang voor alle vormen van 
gemotoriseerde snelle water-
sport. De kleinere gebieden 
zijn minder geschikt voor de 
snelle motorkruisers, de snel-
le sportvisboten en de snelle 
sportboten. Wel kunnen ze 
geschikt zijn voor waterskiën 
waterscooters. Voor die laat-
ste zijn onder meer afgesloten 
ontgrondingsplassen geschikt. 
In verband met mogelijke 
geluidhinder kan daarbij wor-
den gedacht aan ontgron-
dingsplassen nabij autosnel-
wegen. 
Snelvaarbanen zijn afgeba-
kende gebieden op rivieren en 
plassen, waar snel gevaren 
mag worden. In de huidige 
situatie wordt er in het alge-
meen geen onderscheid naar 
vorm gemaakt. Dit betekent 
dat alle vormen van gemotori-
seerde snelle watersport 
gebruik kunnen maken van 
de snelvaarbaan. Voor speci-
fieke situaties is het wel denk-
baar dat bepaalde snelvaarba-
nen alleen door bepaalde 
vormen van gemotoriseerde 
snelle watersport gebruikt 
mogen worden. Te denken 
valt aan het onderscheiden 
van grote en kleine snelvaar-
banen. 
De racebaan is een specifieke 
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vorm van een snelvaarbaan. 
Tijdens wedstrijden en trai-
ningen kunnen uit veilig-
heidsoverwegingen geen 
andere vormen van (snelle) 
watersport op die baan wor-
den toegelaten. 
Aanbevolen wordt voor snel-
varen een ruime afstand van 
de oever aan te houden: twee-
honderd meter indien de 
breedte van het vaarwater dat 
toelaat. Daarbij is het wense-
lij k om vanaf de voor snelle 
motorboten toegankelijke 
havens en/of trailerhellingen 
een duidelijk met boeien aan-
gegeven corridor uit te zetten. 
Om een veilig circuit voor het 
starten en landen van water-
skiërs mogelijk te maken, 
moet die corridor een mini-
male breedte van honderd 
meter hebben. Waar de 
waterskisport in georgani-
seerd verband wordt beoe-
fend (vereniging) is het voor 
het uitzetten van wedstrijdba-
nen en de op de oever te 
plaatsen wedstrijdtechnische 
voorzieningen noodzakelijk 
(eventueel exclusief voor deze 
georganiseerde activiteiten) 
over een lengte van vijfhon-
derd tot duizend meter de 
minimum-afstand van de 
oever op niet meer dan vijfti g 
meter te stellen. Het is denk-
baar dat men het in bepaalde 
situaties niet wenselijk vindt 
dat er over het gehele meer 
snel mag worden gevaren, 
maar dat men wel een 
bepaald gedeelte van het 
water wil aanwijzen voor het 
snelvaren. In die situatie is de 
aanduiding van een gemar-
keerde snelvaarbaan een 
oplossing. De keuze van de 
situering van die baan is 
afhankelijk van de aanwezige 
voorzieningen in de omge-

ving. De grotere banen zijn in 
principe geschikt voor de 
meeste vormen van gemotori-
seerde snelle watersport. De 
kleinere banen dienen bij 
voorkeur te worden aangewe-
zen voor één bepaalde vorm, 
met name voor waterskiërs of 
waterscooters. 

Toegankelijkheid 
Gelet op het karakter van 
zowel de verschillende types 
snelvaarlocaties als de ver-
schillende vormen van gemo-
toriseerde snelle watersport 
oppert de werkgroep de toe-
gankelijkheid te beperken. 
Er wordt voorgesteld het 
waterskiën op de rivieren in 
principe niet meer toe te 
staan. Op sommige rivieren is 
de ruimte buiten de vaargeul 
zo breed dat er geen bezwaar 
is daar te waterskiën. Daar 
kan het dus worden toege-
staan. Zo zijn er ook rivieren 

waar nauwelijks tot geen 
beroepsvaart op voorkomt. 
Ook daar is het geen bezwaar 
het waterskiën toe te staan. 
Ontgrondingsplassen en oude 
rivierarmen zijn gerekend tot 
de meren en plassen en niet 
als onderdeel van de vaar-
weg. Voorts blijk t dat water-
scooters bij voorkeur moeten 
worden toegelaten op de klei-
nere plassen en eventueel op 
eigen snelvaarbanen. 

Zoneringsvoorstel 
In de huidige situatie lijk t er 
weinig samenhang te zitten in 
het geheel van snelvaarloca-
ties. De keuze van de locaties 
lijk t willekeurig. In het 
Zoneringsvoorstel is getracht 
uitgangspunten voor meer 
samenhang te vinden. In het 
voorstel is daarom gestreefd 
naar een landelijk samenhan-
gend netwerk van vaarwegen 
die van belang zijn voor de 

gemotoriseerde snelle water-
sport met daaraan gekoppeld 
snelvaargebieden en snelvaar-
banen. Daarnaast is er sprake 
van verspreid liggende (ont-
grondings)plassen, die alleen 
over de weg bereikbaar zijn. 
Het netwerk van vaarwegen 
van belang voor de snelle 
motorboten is met name 
bedoeld voor de routegebon-
den vormen van gemotori-
seerde snelle watersport. De 
snelvaargebieden en de snel-
vaarbanen zijn vooral 
geschikt voor de gebiedsge-
bonden vormen van gemoto-
riseerde snelle watersport. De 
kleinere (ontgrondings)plas-
sen zijn eigenlijk alleen 
geschikt voor waterskiën of 
waterscooters. In die situaties 
is het gewenst de locatie voor 
die enkele vorm van snelle 
watersport aan te wijzen. 
Ten behoeve van de routege-
bonden vormen van gemoto-
riseerde snelle watersport (dat 
wil zeggen de snelle motor-
kruisers, de snelle sportvisbo-
ten en ten dele ook de snelle 
sportboten) is een netwerk 
van vaarwegen aangegeven. 
Het betreft enerzijds vaarwe-
gen waar het gewenst is dat er 
sneller dan twintig kilometer 
per uur kan worden gevaren 
en anderzijds vaarwegen waar 
dat niet het geval is. In de eer-
ste categorie bevindt zich een 
groot aantal vaarwegen waar 
nu al grotendeels sneller dan 
twintig kilometer per uur mag 
worden gevaren, plaatselijke 
situaties uitgezonderd. De 
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tweede categorie is van 
belang wegens de verbindin-
gen tussen de snelvaarloca-
ties, maar hier gelden om uit-
eenlopende redenen maxi-
mum snelheden die lager dan 
twintig kilometer per uur lig-
gen. 
Bij de keuze van dit netwerk 
is gekeken naar de ligging van 
bestaande snelvaarlocaties, 
naar de maximum-snelheden 
die nu gelden en ook naar de 
mogelijkheden die de beheer-
ders hebben aangegeven. Het 
netwerk omvat de grotere 
vaarwegen waar thans ook al 
gedeeltelijk snel mag worden 
gevaren. Er is aangesloten bij 
het landelijke basistoervaart-
net. 
Daarbij worden de volgende 
suggesties gedaan: 
- Het is gewenst in de 
Waddenzee een aantal grote 
geulen open te houden voor 
de snelle watersport. Het 
betreft hier open vaarwater, 
waar ook reeds door de 
beroepsvaart (veerboten) met 
grotere snelheden dan 20 
kilometer per uur wordt geva-
ren. 
- Op de Noordzee mag al 
sneller dan 20 kilometer per 
uur worden gevaren. Bij de 
ontwikkeling van de 
Voordelta tot natuurgebied 
zullen daarom speciale routes 
moeten worden uitgezet: naar 
de sluis te Stellendam, naar de 
Roompotsluis en naar de 
Brouwersdam. Deze routes 
zijn van belang voor snelle 
sportvisboten. 

- Het is gewenst het aantal 
vaarwegen in het Delta-
gebied, waar snel gevaren 
mag worden uit te breiden. 
Hierbij wordt onder meer 
gedacht aan de doorgaande 
scheepvaartroutes in de 
Oosterschelde en de verbin-
ding tussen de Oosterschelde 
en het Hollands Diep en de 
Grevelingen. 

- Het is wenselijk de grote 
rivieren op te nemen in het 
netwerk van vaarwegen waar 
snel gevaren mag worden. Op 
bepaalde plaatsen moet uit 
overwegingen van verkeers-
veiligheid een lagere maxi-
mum-snelheid worden inge-
voerd. Dat stemt overeen met 
de huidige situatie waar ook 
een gedifferentieerd systeem 

van snelheden geldt. Overi-
gens lijk t het wenselijk de dif-
ferentiatie niet te ver door te 
voeren, omdat het aanleiding 
tot onduidelijkheden geeft. In 
overleg met de gebruikers die-
nen verschillende aanpassin-
gen te worden overwogen die 
enerzijds tot verduidelijking 
kunnen leiden en anderzijds 
het samengaan van de ver-
schillende gebruikersgroepen 
kunnen verbeteren. 
Om het karakter van de rivie-
ren als routegebonden vaar 
weg te accentueren, moeten 
regels worden opgesteld die 
het 'spelevaren' op de rivier 
tegengaan. Ook de inrichting 
van de rivieren kan daar een 
bijdrage aan leveren. 

.^-

Volgende keer: 
Snelle vaart 

per regio 
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Met de nieuwe Futura 63 FB heeft Jachtwerf 
Mulder een primeur op watersportgebied 

Dit uit staal en aluminium gebouwde motorjacht heeft 
2 M.A.N, motoren van 1100 pk per stuk, waardoor een 
topsnelheid van ca. 25 knopen bereikt wordt, 
n combinatie met de moderne vormgeving en inteneur 

staat dit garant voor optimaal vaargenot. 

OOK VOOR ONDERHOUD 
EN GEBRUIKTE SCHEPEN 

Jachtwerf Mulder/Mulder Shipyard 
Frans Hals Plantsoen 6 

NL - 2251 XJ Voorschoten 
tel 071-612325 (of 613924) 

Fax 071-619756 

J A C J T W J J F A : 

MULDER 

Robertson  AP 300 Autopilot 

Eerst e keus van professional s 
en pleziervaarder s 
I geschikt voor elk type schip 
I al jarenlang bekroond autopilot van het )aar 
I automatische bestunngsaanpassing 
I adaptive aan vaar- en weersomstandigheden 
I eenvoudige bediening 
> concuneiende pnj/cn 

Robertso n uw veilig e en 
onvermoeibar e roergange r gaat geen zee te hoog 
Vraag een professioneel advies bij : Fjj 

BENNEX É 
HOLLAN D 

Edisonweg 10 
3216 KB Spijkenisse 
telefoon: 01880-12544 
fax : 01880-26688 
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Valkkruise r 
Ik ben sinds kort in het bezit 
van een Valkkruiser Sport met 
de volgende afmetingen: leng-
te over alles: 11,60 meter; 
lengte waterlijn: 10,20 meter; 
breedte: 3,80 meter; waterver-
plaatsing: 9000 kg (is mij ver-
teld, maar ik ben daar niet 
zeker van; er is nogal wat bal-
last aan boord); diepgang: 1,20 
meter (is mij verteld). 
Motor: Daf DD 575, 88 kw 
(120 pk); keerkoppeling Vel-
vet AS3-71C, ratio 2,10:1, met 
Scatra flexibele koppeling; 
drieblad schroef, links draai-
end; maten niet bekend. 
Ik heb de volgende vragen: 
- Kunnen het gewicht en de 
diepgang kloppen? Hoe zou ik 
eventueel het gewicht kunnen 
verifiëren? 
- Wat is de maximum-snel-
heid, de rompsnelheid en de 
kruissnelheid en bij welk toe-
rental kunnen die worden 
gehaald? 
- Wat zou de meest economi-
sche snelheid / toerental kun-
nen zijn? 
- Kunt u iets zeggen over het 
dieselolieverbruik ? 
- Kunt u iets zeggen over de 
meest wenselijke schroef? 
- Hoe zou ik eventueel aan 
verdere technische gegevens 
kunnen komen; Van der Valk/ 
Waalwijk zegt ze niet meer te 
hebben; ANWB heeft alleen 
gegevens van een Valkkruiser 
met gesloten stuurhut, die er 

op lijk t (11,60 bij 3,75 meter, 
diepgang 1,05 meter, gewicht 
10500 kg). 
H. Bos, Zoetermeer. 

Antwdor d 
Als de gegevens van een schip 
niet meer bekend zijn dan is 
men vaak aangewezen op 
proefondervindelijke waarne-
ming. 
Al s het schip uit het water 
komt dan is er via meting aan 
de kraan, die het schip uit het 
water tilt , het gewicht te bepa-
len (dat is tevens de waterver-
plaatsing). Bovendien is dan 
ook gemakkelijk de diepgang 
te meten van inzakking in het 
water (te zien op de huid van 
het schip) tot onderste punt. 
De rompsnelheid van uw schip 
zal in theorie 14,3 km per uur 
zijn. De maximum snelheid 
heeft het meeste met het 
motorvermogen te maken en 
ook met de vormgeving van 
het schip. Ik kan dat zo niet 
bepalen, omdat ik niet het 
jachtgewicht weet. 

Bij motoren kennen we het 
specifieke brandstof ver-
bruik (b). 
Dat wil zeggen een motor 
gebruikt per vermogen van 1 
kw over een tijd van 1 uur een 
bepaald aantal grammen 
brandstof. 
Zie de grafiek van een Daf 
615M. Bij 1500 o/m van de 
motor is het specifieke brand-
stofverbruik 232 g/kw per uur. 
Het vermogen hierbij is 55 kw. 
Het brandstofverbruik bij dit 
vermogen is dus 55 x 232: 
12760 gram per uur of 12,76 
kil o per uur. 
Stel we kunnen met onze 
schroef met dit vermogen een 
snelheid halen van bijvoor-
beeld 12 kilometer per uur 
(afhankelijk van schroef en 
reductie in de keerkoppeling) 
dan varen we op die snelheid 
het voordeligst. 
De eerlijkheid gebied me te 
zeggen dat dit wel een illusie is. 
U ziet hier wel aan dat het 
gevraagde vermogen bepalend 
is voor het bandstofverbruik. 
Om een schroef te kunnen 
berekenen heb ik wel de afme-

1200 MOO 1600 1800 2000 2300 2400 2000 ri^m 

P max 87KW/118hpai2600min ' 
P'ma» = 71 KW/ 97hpal2200mii ' 

• Diagrammen van de Daf 615. 

ting van het schroefraam 
nodig. 
Ik denk dat u voor gegevens 
het beste bij schippers met een 
gelijke boot te rade kunt gaan. 
Helaas heb ik geen goede gege-
vens van een Daf 575. 

^  Poer 
Mij n vraag heeft betrekking op 
de roerwerking van mijn 
motorboot. Ik ben in het bezit 
van een Beachcraft 10,50 x 
4,65 meter, bouwjaar 1980, 
motor Daf 475, met een rechts-
draaiende drieblad schroef. 
Het roer is van een type dat 
aan de voorzijde dik is en naar 
achter toe scherper wordt. De 
afmetingen van het roer zijn: 
hoogte 64 centimeter en breed-
te 60 centimeter. Aan de ach-
terzijde is het roer voorzien 
van een hoekprofiel waardoor 
(volgens de vorige eigenaar en 
de 'experts' op een jachtwerf) 
een betere roerwerking wordt 
gecreërd. 
Mij n vraag luidt dan ook: is dit 
zo? Veroorzaakt het profiel 
geen extra weerstand? Is het 
niet beter om de roerwerking 
te verbeteren door middel van 
het lassen van strippen aan 
boven- en onderzijde van het 
roer in de lengterichting waar-
door het water als het ware 
langs de volle lengte van het 
roer wordt geleid zodat het 
niet naar boven of naar onde-
ren kan 'ontsnappen'? 
Is het mogelijk dat de hoeks-
trip de bestuurbaarheid bij het 
achteruitvaren nadelig beïn-
vloedt? 
Al s ik de hoekstrip verwijder 
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en daarvoor in de plaats de 
strippen aan boven- en onder-
zijde bevestig, zal dit dan naar 
uw mening de roerwerking 
verbeteren of verslechteren? 
I. Kievit, Nieuwe Tonge. 

Antwoor d 
Voor U iets onderneemt raad 
ik U toch aan de Motorboot 
van mei 1992, pagina 69 te 
lezen. Veel booteigenaren 
kampen met soortgelijke pro 
blemen. 
Natuurlijk zal een hoekijzer 
aan het einde van het roer 
meer weerstand geven en ook 
zal het bij achteruitvaren niet 
altijd een voordeel zijn. Toch 
zijn er legio schippers die er 
tevreden mee zijn omdat er 
anders vaak een kostbare 
ingreep gedaan moet worden. 
Belangrijk zijn: 
1. de afmeting van het roer 
t.a.v. afmetingen schip. 
2. wat u schrijft over strippen 
aan beide zijde van het roer 
in horizontale richting is goed. 
Het drukverschil aan beide zij-
den van het roer doen tenslot-
te het schip draaien. En die 
druk blijf t met de strippen lan-
ger in stand. 

• Roer met strippen aan onder-
en bovenzijde 

• Soms verbetert het lassen van 
een rondijzer aan het einde van 
een roer de stuureigenschappen. 

3. de afstand roer/schroef niet 
te groot: 0,12 x de schroefdia-
meter. 
4. Soort stuurmachine. Een 
mechanische installatie kan, 
vooral bij een balansroer, klap-
pen. Een hydraulisch systeem 
heeft dat minder. 
5. Vaak wordt er aan het einde 
van het roer i.p.v. dit hoek-
ijzer een stuk rond gelast om 
ook daar de druk wat vast te 
houden zodat het roer minder 
makkelijk uitwijkt . 

Olieverbrui k 
In de Motorboot van mei 1994 
gaf u aan dat een verbruik van 
3 liter smeerolie op 80 vaar-
uren als niet verontrustend 
kan worden beschouwd. U 
vergeleek dit met een auto die 
8000 kilometer had afgelegd. 
Mijn s inziens is deze vergelij-
king niet juist en moet men dit 
niet vergelijken met 4000 kilo-
meter (1 draaiuur gelijkstellen 
met 50 kilometer) en dan is dit 
olieverbruik wel veel. 
Ik kom op deze vergelijking 
doordat bijvoorbeeld een auto 
met dieselmotor van 50 pk die 
gemiddeld per uur 50 kilome-
ter aflegt een verbruik heeft 
van ongeveer 3 liter, wat onge-
veer overeenkomt met het ver-
bruik per vaaruur van een 
gelijke dieselmotor in een 
schip. 
Verder nog een vraag: ik heb 
wel eens gehoord dat bij een 
dieselmotor het verbruik onge-
veer 180 gram diesel per uur 
per pk is. Mag ik nu stellen dat 
als een dieselmotor maximaal 
3 liter per uur verbruikt het 
aantal pk's wat deze motor 
maximaal levert dan 15 pk is 
(3 X 900 gram : 2700 gram: 
180)? 
C.J.A.Koster, Noorwijkerhout. 

Antwoor d 
Vergelijkingen van auto en 
schip voor wat betreft motoren 
gaan meestal mank. Maar 
omdat een schip veelal een 
constante snelheid vaart en 
niet zoals een auto gehinderd 
wordt door stoplichten nemen 
we als vergelijk een auto die 
ongehinderd kan doorrijden, 
daardoor zijn de kilometers 
wat meer. 
Het olieverbruik is daarom 
niet verontrustend te noemen 

waarbij niet gezegd is dat het 
niet wat minder zou kunnen 
zijn, maar dat is weer een 
ander verhaal. 
Uw berekening is geheel juist, 
in de relatie brandstofverbruik 
en vermogen (die 180 gram 
per pk per uur noemen we het 
specifieke brandstofverbruik). 

Alleen kunt u niet stellen dat 
de motor dat vermogen dat u 
heeft berekend als maximaal 
heeft. Het is het vermogen dat 
de motor op dat moment 
levert. 
De moderne eenheid van ver-
mogen is de kw (kilowatt). 
Oude eenheid pk : 0,736 kw. 

TA-post 

• Een schroef heeft ruimte nodig. 

Rompsnelhei d 
Bij de vraag van de heer C. 
Vaessen uit Panningen over 
de rompsnelheid, in de 
Motorboot van juni, zou ik 
graag enkele kanttekeningen 
willen plaatsen. 

1. Hier blijk t weer dat bij het 
ontwerp van veel schepen niet 
met de nodige ruimte voor de 
propeller wordt gerekend. 
2. Wanneer we uitgaan van 
een 3-bladige schroef met een 
Fa/F van 0,50, dan komen we 
voor het betreffende schip op 
een 'optimale' schroef van 19,9 
X 13,4 duim; gekozen was in 
dit geval 21 x 13 duim. 
Volgens de aanbevelingen van 
firma's als Federal en Exalto is 
hiervoor aan de bovenkant en 
onderkant een vrijslag van 81 
en 27 milimeter nodig. 
3. Voor een 4-bladige schroef, 
met Fa/F: 0,65, komt de 'opti-
male' maat op 18,6 x 14,.3 
duim, dus bijvoorbeeld 4 x 19 
x l 4 duim. Als minimaal ver-
eiste vrijslagen komt men 
daarbij op 73 en 24 milimeter 
voor respectievelijk boven- en 
onderzijde. 
4. Een 18 duims 4-blads 
schroef zou theoretisch in een 
560 milimeter schroefraam 
kunnen, maar aangezien er nu 
een 21 duims schroef is 

gemonteerd, zit de hartlijn van 
de schroefas niet op de juiste 
plaats ten opzichte van het 
midden van het schroefraam 
om een 18 duims schroef aan 
de bovenzijde een vrijslag van 
minimaal 69 milimeter te 
geven. 
5. Zo kom je aan de door u 
geadviseerde 4-blads schroef 
met een diameter van 17 en 
een spoed van 16 duim. U zult 
het met me eens zijn dat deze 
schroef met een spoed/ 
diameter verhouding van circa 
0,94 meer op zijn plaats is voor 
een semi-planerend schip en 
dat het te kleine schroefraam-
ontwerp tot deze kromme 
oplossingen leidt. 
6. Overigens zou uit oogpunt 
van te ontwikkelen stuwkracht 
ter voorkoming van cavitatie, 
in samenhang met dit motor-
vermogen van 48 kw, dat bij 
vol toerental een maximale 
snelheid van 7,5 a 8 knopen 
mogelijk maakt, een schroef 
met een Fa/F van 0,65 moeten 
worden bekeken. 
7. Het is mij nog onduidelijk 
hoe de heer Vaessen met de 3 
X 21 X 13 duims schroef een 
snelheid van 13 km/uur: 7 
knopen heeft kunnen waarne-
men bij een toerental van 
slechts 1700 omwentelingen 
per minuut. De schijnbare slip 
zou daarbij slechts circa 19% 
zijn. 
J. Bosma, Norg. 
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Super Yacht'94 in Nice • Dure bolides en dure boten 

Geld speel t geen rol 
Binnen is het een alleszins 
selecte aangelegenheid waar-
bij men voornamelijk Engels 
hoort spreken en weinig 
Frans. Er zijn weinig, maar 
wel de nodige kapitaalkracht 
uitstralende bezoekers. De 
stands daarentegen zijn niet 
allemaal even chic. Maar er 
blijven er genoeg over van 
waaruit het goud je tegemoet 
glimt: gouden deurknoppen, 
gouden kranen, gouden licht-
knoppen, het is allemaal op 
Super Yacht te koop. Ook 
imponerende kapiteinspak-
ken en iets minder indruk-
wekkende uniformen voor 
de overige bemanningsleden 
kunnen op maat worden 
gemaakt, al dan niet voorzien 
van de naam van het schip. 
Op technisch gebied is de 
smaak vanzelfsprekend toege-
sneden op de welstand van de 
bezoekers. Communiceren 
doe je natuurlijk per satelliet. 
Televisiekijken is op volle zee 
mogelijk door een parabool-
antenne die ondanks het 
geslinger altijd op de satelliet 
gericht wordt gehouden. De 
voortstuwing vindt plaats met 
een gasturbine-aangedreven 
waterjet. Wie het toch liever 
bij een betrouwbare diesel 
houdt, denkt eerder in de dui-
zenden dan in de honderden 
paardenkrachten. 
De dienstensector is uitge-
breid vertegenwoordigd in 
het Acropolis centrum. De 
belastingparadijzen als Malta 
en Gibraltar lopen voorop bij 
het aanbieden van registratie-
formaliteiten, vieze-was-dien-
sten, belastingvrije inkopen 
en jachtonderhoud. Tijdens 
de show werd een korte 
'workshop' gehouden, een 
informele conferentie over de 
dienstverlenmg rond de jacht-
haven, het bouwen, verzeke-
ren en financieren van een 
jacht. 

Naast deze conferentie werd 
de expositie begeleid door een 
groot aantal conferenties, 
waarvan de onderwerpen va-
rieerden van 'Trillingen en la-

Super Yacht is een expositie van de allergrootste en de 
meest luxe jachten. De show werd dit jaar voor de vierde 
keer in Nice gehouden. Het is niet een omgeving waar je je 
als bezitter van een gemiddeld 9-meter jachtje erg bij op je 
gemak voelt. Het gevaar van een minderwaardigheids-
complex ligt namelijk bij iedere hoek op de loer. 
In feite is Super Yacht een samenstelling van een natte en 
een droge show. Het droge gedeelte wordt niet in een ten-
toonstellingscentrum met een betonvloer a la de RAI 
gehouden, maar in het prestigieuze congrescentrum 
'Acropolis' waar je schoenzolen diep in het rode pluche 
wegzakken. Op de buitendeur van Acropolis is duidelijk 
en herhaaldelijk aangegeven dat de toegang 100 francs 
bedraagt, waarmee de organisatoren vermoedelijk hopen 
te bereiken dat arme sloebers zich nog eens achter de oren 
zulen krabben voordat ze definitief van hun bezoek zullen 
afzien. 

waai aan boord' en 'Res-
tauratie' tot (al weer) 
'Belastingregels' en 'Varen 
onder Luxemburgse vlag'. 

Nederland 
Op de bovenste verdieping 
van het Acropolis-centrum 
was de gemeenschappelijke 
stand van de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie te vin-
den, onder de vlag van de 
Hiswa/Holland Yachtmg 
Industry. Verscheidene ande-
re Nederlandse bedrijven 
namen onder eigen vlag deel 
aan Super Yacht 94, waar-
door er uiteindelijk de volgen-

de Nederlandse deelnemers-
lijst ontstond: Akerboom, 
Akzo/Sikkens, Amels, Cramm, 
Diaship/Heesen, Heinen en 
Hopman, H.O Technoship. 
Mastervolt, Mulder Design, 
Radio Zeeland Products, 
Struik en Hamerslag, Studio 
Acht. 

Buitenshow 
In de haven van Nice, via een 
pendelbusdienst verbonden 
met het Acropolis-Centre, 
lagen een veertigtal 'super-
jachten'. Men zag er nauwe-
lijk s gloednieuwe jachten. 
Super Yacht is voornamelijk 
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een tweedehandsmarkt van 
luxe jachten die ooit als uni-
cum op bestelling werden 
gemaakt. Dat neemt niet weg 
dat ze indrukwekkend genoeg 
zijn. Het bezoeken van een 
motorjacht van meer dan 50 
meter lengte blijf t altijd een 
belevenis, of hij nu gloed-
nieuw is, of een paar jaartjes 
oud. Een jacuzzi en een eetka-
mer voor twaalf gasten tref je 
nu eenmaal niet zo vaak aan 
op een seriejacht. 
Een van de kleinere was de 
33,5 meter lange Ilik i Ju, een 
dubbelschroever met twee 
Deutz diesels die het schip 
een snelheid geven van 14 
knopen. Over de uitrusting 
kan men kort zijn: deze is 
overdadig, zoals bij alle super-
jachten. IJsmakers en garde-
robes zo groot als een norma-
le gastenhut zijn geen 
uitzondering, maar regel. Een 
zelfde luxe bij de Alf a Sei die 
35 meter lang is. Met twee 

* Goud blinkt alom. 

motoren van ieder 2630 paar-
denkracht loopt hij 16,5 kno-
pen. 
Van Nederlandse origine is 
'La Belle Aire' een ontwerp 
van De Voogt en gebouwd 
door Feadship. Het is een 
33,5 meter metend motor-
jacht met transatlantische 
allure bij een snelheid van 12 
knopen. Een stuk sneller is de 
eveneens Nederlandse Octo-
pussy. Deze komt tot snelhe-
den van tegen de 50 knoop. 
Het schip is dan ook langer: 
40.23 meter. Het werd ont-
worpen en gebouwd door 
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Heesen/Diaship. Lambda 
Mar is een ontwerp van 
Frank Mulder en Paola 
Smith. Over de stevens meet 
het 43,26 meter. Het schip is 
geheel gemaakt van alumini-
um, dus zowel de romp als de 
bovenbouw. Twee 16 cilinder 
MTU' s van 3050 paarden-
krachten ieder, zorgen voor 
de voortstuwing. De actie-
radius is ongeveer 2800 zee-
mijlen. De eigenaar kan 10 tot 
12 gasten verdelen over 5 hut-
ten, maar moet daarbij wel 
rekenen op 9 bemanningsle-
den. 

De Lady Marina, die dit jaar 
nog door Hakvoort werd 
gebouwd is een van de meest 
moderne schepen van de 
Super Yacht show. Het is met 
z'n 50 meter tevens het groot-
ste jacht dat Hakvoort heeft 
gebouwd. Struik en 
Hamerslag tekende voor het 
interieur van de eigenaarshut. 
De rest werd door Hakvoort 
zelf gedaan. Nog een klein 
beetje groter was de Intrepid 
I I van 51,20 meter. Het schip 
is uit 1987, maar geheel 
opnieuw ingericht, onder 
andere met beeldhouwwerk 
en handgeweven vloerbedek-
king. Het is daarbij een trans-
atlantisch schip, gebouwd 
onder Lloyd's 100 A l + 
LMC-keur. Twee Caterpillars 
van 1465 paardenkracht vor-
men de aandrijving. Ui t 1990 
stamt de Alf a Alf a III , die 
door Feadship werd ge-
bouwd. Het schip is 45,55 
meter lang en kan op eigen 
kracht de Atlantische Oceaan 
oversteken. De Princess 
Maria is twee jaren ouder dan 
de Alf a Alf a III . In 1988 
bouwde Amels dit 40,38 
meter lange motorjacht. In 
1993 werd het schip opnieuw 
onderhanden genomen, ook 
op mechanisch gebied. M T U 
leverde twee 12 cilinder turbo 
diesels, waarmee 17 knoop 
haalbaar is. Binnenin is de 
Princess een ware prinses, 
met handgestoken marmeren 
beeldhouwwerken en hout-
inlegwerk. Een zeer recent 
produkt van Hakvoort is de 
Caprice, die nog dit jaar is 
opgeleverd. Het schip is 

• Alleen topjachten. 

gebouwd door Oceano in de 
Verenigde Staten, maar 
Hakvoort zorgde voor de 
afwerking van dit jacht van 
37,5 meter lengte. Dankzij z'n 
lichte aluminumbouw, de 
twee relatief 'kleine' V8-moto-
ren van Deutz en een rian-
te brandstofvoorraad van 
47.700 liter komt het schip 
vrijwel overal, al zal de actier-
adius wel aanzienlijk afnemen 
als het schip op zijn topsnel-
heid van meer dan 20 knopen 
blijf t varen. Overige, in het 
oog springende gegevens van 
schepen van een dergelijke 
afmeting zijn: waterverplaat-

sing 154 ton, voortstuwings-
vermogen 2 X 1072 pk en 10 
ton zoetwater in de tanks. 
Van Lent deed in 1984 goed 
werk met de Orion, die van-
onder uit staal en van boven 
uit aluminium werd gemaakt. 
Onlangs werd hij intern 
geheel opnieuw ingericht. De 
voortstuwing wordt gevormd 
door 2 X 625 pk 12 cilinder 
Caterpillar diesels. De kruis-
snelheid komt daarmee op 13 
knopen te liggen, dicht bij de 
topsnelheid van 13,8 knopen. 
De actieradius is circa 3000 
mijl . De lengte van de Orion 
is 37,97 meter. 

Helicopter 
Bij het watergedeelte trof men 
de stands aan van verscheide-
ne helicopterfabrikanten. Als 
men deze en gene moet gelo-
ven, wordt het stilaan een 
stuitende vertoning als er ach-
terop je mega-jacht geen heli-
copterplatform met wentel-
wiek te vinden is. 

Fabrikanten van luxe auto's 
hadden het luxueuze gat in de 
markt ook al ontdekt en 
mogen nu ook met Super 
Yacht meedoen. Men kan dus 
tijdens Super Yacht moderne 
en klassieke bolides aantref-
fen op het haventerrein van 
Nice. De luxe en het comfort 
ligt toch al in iedere stand te 
bezichtigen. Elektronische 
communicatie- en navigatie-
hulpmiddelen zijn daar voor-
beelden van. Televisiekijken 
is bij luxe jachten geen pro-
bleem meer, ook niet als men 
midden op zee vaart. Er wor-
den real-time meteorologische 
diensten aangeboden. Op 
nieuws- en beursberichtenge-
bied is hetzelfde aan de hand. 
De verwende watersporter 
kan zich abonneren op draad-
loze nieuwsberichten die bij-
voorbeeld tien maal per dag 
worden uitgezonden, al naar 
de gelang de voorkeur van de 
eigenaar en zijn gasten. De 
nieuwsberichten kunnen via 
elk bestaand medium naar het 
schip worden overgezonden 
en worden geselecteerd uit 
vooraanstaande kranten. 
Bij de navigatiemiddelen 
speelt GPS de hoofdrol, maar 
opvallend in opmars zijn de 
geïntegreerde navigatiemid-
delen op basis van de draag-
bare computer. De stand van 
Island Computers was op 
ieder moment geheel gevuld 
met geïnteresseerde bezoekers 
die druk met beeldscherm en 
muis in de weer waren. Dit 
laatste is misschien het enige 
lichtpunt voor de bezoeker 
zonder miljoenen op zak. 
Computers en software verto-
nen de neiging om steeds 
goedkoper te worden en in 
tegenstelling tot de helicop-
ters en de jacuzzi's hoefje niet 
naar Nice om deze artikelen 
aan te treffen. Zij zijn zowat 
de enige produkten die ook 
op de Hiswa te zien zijn. JG 
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Nieuw s ui t Franlcrijl c 
Zwitsers dokken voor 
Kembs 
De grote dubbele sluis van 
Kembs in de Rijn is wegens 
ondehoudswerkzaamheden 
bijna 6 weken per jaar buiten 
gebruik voor schepen, die lan-
ger zijn dan 95 meter. Omdat 
Zwitserland het vervoer over 
de Rijn eigenlijk niet kan mis-
sen, is het land bereid om mee 
te betalen aan een vergroting 
van de uit 1932 stammende 
sluis. De afmetingen zullen 
worden verdubbeld van 95 
naar 190 meter, waarvan 
Zwitserland 60% van de kos-
ten op zich zal nemen. De rest 
wordt door Frankrijk opge-
bracht. Het hele werk zal 200 
miljoen Franse franks gaan 
kosten. 

Nevers werkt aan haven 
De Loire heeft bij Nevers een 
zijtak die vroeger toegang gaf 
tot het haventerrein van de 
stad. Tegenwoordig is deze 
tak doodlopend en wordt als 
zwembad zowel als visstek 
gebruikt. Voor de waterspor-
ter is er niet al te veel te bele-
ven. Velen vinden het er van-
wege de verlaten loodsen zelfs 
ronduit luguber aandoen. Er 
zijn dan ook gevallen van 
vandalisme jegens waterpor-
ters gemeld. Het bestuur van 
Nevers is echter voornemens 
hier verandering te brengen 
door het aanbrengen van 
voorzieningen voor de passe-
rende boten. Verder zullen de 
loodsen worden neergehaald 
en wacht men op een exploi-
tant die een vloot van mini-
hovercrafts wil uitbaten. 

Poste restante in Parij s 
Een binnenschipper heeft zich 
meer dan eens geërgerd aan 
de manier waarop hij brieven 
ontving (of juist niet ontving) 
die hij 'Poste Restante' van 
een Frans postkantoor had 
laten sturen. 
Hij biedt nu een postadres in 
Parijs aan voor collegae en 
watersporters die hun post 
met wat meer zekerheid wil-
len ontvangen. Inlichtingen 
bij : Actif Service, 191 rue 
St.Honoré, Parijs 75001, 
Telefoon, in Frankrijk, 
(1)49.26.05.55. 

Colmar krijg t geld 
De stad Colmar heeft van het 
departement Haut-Rhin 
257.000 francs gekregen om 
een jachthaven te bouwen. 
Deze komt te liggen in de 
bedrijfshaven van de stad. 

Canal du Bourgogne 
Het Canal du Bourgogne is in 
de winter voor bepaalde cate-
gorieën schepen gesloten. 
Vanaf 25 september tot 10 
november zijn de openingstij-
den 8-12 en 13-18 uur. Op 
Allerheiligen (1 november) is 
het kanaal gesloten. De slui-
zenreeks van Venarey werken 
alleen bij groepsgewijs aan-
bod van schepen. Zes keer 
per dag wordt er geschut. 
Inlichtingen op nummer 
86.55.05.17. 

• >t)f 

DE GRENS OVER 
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In de wintermaanden is er 
alleen doorgang voor com-
merciële vaart en hotel-boten 
vanaf 7.30 uur. Inlichtingen 
hierover zijn te verkrijgen op 
de vrachtbeurzen van St Jean 
of van Migennes en per mari-
foon. 

Het kanaal wordt verder op 
orde gebracht. Afgelopen 
winter is er flink gebaggerd, 
vooral tussen Dijon en St 
Jean. Binnenkort wordt de 
oeverbescherming tussen raai 
50, 51 en 52S vernieuwd. Een 
minimale diepgang van 1 
meter 20 is het streven. Bij 
beide uiteinden bij de Saóne 
en de Yonne is dit evenwel 1 
meter 80 en tussen Pouilly en 
Venarey staat er 1 meter 40 
water. 

St Quentin 
Bij de doodlopende arm van 
het kanaal van St Quentin 
werkt het gemeentebestuur 
van Seraucourt Ie Grand aan 
een eenvoudige aanlegplaats 
voor de watersport. 

Sarre 
Daar waar het kanaal van de 
Sarre, komende van de 
Marne en de Rijn en het geka-
naliseerde gedeelte van de 
rivier elkaar ontmoeten, ligt 
het stadje Wittring. In deze 
stad is een waterportclub 
opgericht die de weidse naam 
van Waterkoningin (l'Eau-
reine) draagt. In juni is begon-
nen met het vergroten van de 
haven. Intussen zijn er al 
enkele jaarplaatsen beschik-
baar. Zowel de gemeente als 
het departement zijn voor de 
plannen zeer enthousiast en 
steunen het initiatief, onder 
andere door de bevaarbaar-
heid van het kanaal te verbe-
teren. 

Müntzenheim 
Ieder jaar trekken vrijwiligers 
van Müntzenheim, gewapend 
met prikstok en vuilzak langs 
de gemeentelijke wegen en 
vaarten om het zwerfvuil op 
te ruimen. In 1994 hebben ze 
de oevers van het kanaal van 
Colmar overgeslagen, omdat 
de vissers er een onvermoed 
grote puinhoop van hadden 
gemaakt en van alles achter 
hadden gelaten wat niet in de 
natuur thuishoort. De burge-
meester merkte mismoedig op 
dat de vissers zich er zelf blijk-
baar niet aan storen. 

Nogent sur  Marn e 
Een 170-tal ligplaatsen zijn in 
Nogent sur Marne aange-
bracht en staan in principe 
open voor alle binnenvarende 
jachtschippers. Het adres 
is: Yacht-club de Nogent, 
8 rue du Port, telefoon: 
43.24.25.95. 

Europese Code? 
Met de Europese wetgeving is 
niet alles even helder gesteld. 
Ieder land heeft zijn eigen 
vaarbewijzen en voorschrif-
ten. Frankrijk heeft de buiten-
landse vaarbewijzen erkend, 
maar vereist tevens de aan-
wezigheid van de Code 
Europeen des Voies Navi-
gables Intérieurs (CEVNI) 
aan boord. Nu is deze officiële 
versie lang niet overal ver-
krijgbaar. Zelfs officiële in-
stanties weten niet altijd waar 
dit stukje Europese regelge-
ving in boekvorm gekocht 
kan worden. In de praktijk 
blijken de meer populaire uit-
gaven 'Code Fluvial Vagnon' 

en de 'Code du Plaisancier en 
Rivière' door de rivierpolitie 
als een goede vervanging te 
worden geaccepteerd en deze 
twee boekwerkjes zijn voor 
circa 80/90 frank veel beter 
verkrijgbaar dan de officiële 
CEVNI. 

Nieuwe haven in Homps 
In het Canal du Midi wordt 
de haven van Homps, tegen-
over het restaurant 'des 
Tonneliers' omgetoverd tot 
een jachthaven. Er zullen ver-
scheidene verhuurfirma's in 
worden gehuisvest. 

Toulouse-Ramonville 
Even ten zuiden van 
Toulouse, daar waar de auto-
route naar Barcelona begint, 
ligt Ramonville in de onmid-
dellijke nabijheid van de 
Garonne en het Canal du 
Midi . Hier is in het nog niet 
zo lang vervlogen verleden 
een uitgebreid haventerrein 
aangelegd, dat nooit als zoda-
nig heeft gefunctioneerd. Het 
gaat over een gebied van drie 
hectare met een haven van 
4000 vierkante meter. In het 
een en ander is inmiddels ver-
andering gekomen. Er is nu 
een overnachtingsplaats voor 
de pleziervaart gemaakt. Er is 
een reparatiewerf met een 
dok voor schepen tot 40 
meter lengte, een proviande-
ringsschip en diverse informa-
tiepunten. De grootschalig-
heid zal menigeen verbazen. 
Alleen de werkhaven heeft al 
400 meter kade. 

Decize niet 
Décize, bij het Canal du 
Nivernais en de Loire, heeft 
sinds kort haar lang verwach-
te jachthaven die in het mid-
den van het stadje is gesitu-
eerd. Helaas blijkt dat het 
vaak over het hoofd wordt 
gezien, omdat het buiten het 
normale vaarwater aan een 
zijtak ligt. Door het aanbren-
gen van twee bouwwerken 
met leitjes op het dak en kios-
ken die van zeilen zijn voor-
zien, wordt de pleziervaarder 
nu op het bestaan van de 
haven gewezen. Bij dit alles 
hoort ook een uitspan-
ning/theehuis boven de Loire. 

De kosten bedragen 2,2 mil-
joen francs, plus nog eens een 
half miljoen voor het uitbag-
geren van de zijtak.JG 
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Proefvaart Ocean 34 

op de werf van C.J. Broom 
en Zonen in Norwich, even 
ten westen van Great Yar-
mouth aan de Engelse oost-
kust, worden al ruim negen-
tig jaar jachten gebouwd. 
Aanvankelijk werd er in 
hout gebouwd en in de jaren 
vijftig was Broom één van 
de eerste bouwers die over-
stapte op het bouwen in 
gewapend polyester. Daar-
mee heeft men nu enige 
decennia ervaring. 
Houtbewerking bleef echter 
belangrijk. Niet alleen de 
interieurs van de snelvaren-
de tweemotorige Broom-
jachten zijn van hout, ook 
alle mallen voor het bou-
wen in polyester worden in 
het eigen bedrijf van hout 
gebouwd. 
Nieuw zijn de langzaamva-
rende schepen van deze 
werf, die onder de merk-
naam Ocean op de markt 
worden gebracht. 

Als we voor een testvaart met 
de nieuwe Ocean 34 in Heeg 
komen, hangt er een ruim 
twintig jaar oude Broom 37 
Continental in de kraan. De 
gelcoat van de romp ziet er 
nog als nieuw uit en ook het 
onderwaterschip vertoont 
geen teken van enige osmose 
of andere aantastingen. 
Arnold Eykelenstam, verkoper 
bij Kremer Nautic, is enthou-
siast over 'zijn' schepen. "Een 
goed produkt waar we voor de 
volle honderd procent achter 
kunnen staan. Onze klanten 
maken gemiddeld 150 vaar-
uren per jaar. Eén klant heeft 
in acht jaar tijd al 3500 vaar-
uren op de teller staan. Hij is 
dan ook al tot ver in Rusland 
geweest!", vertelt hij. 
"Het gaat bij ons om de prijs/ 
kwaliteitverhouding, daarom 
zijn zowel de 'Brooms' als de 
'Oceans' niet goedkoop. De 
hogere prijs vind je echter 
direct terug in een zwaarder 
gewicht en grote aandacht 
voor details in de afwerking. 
Als de schepen na korte of lan-
gere tijd worden ingeruild, telt 
de relatief lage afschrijving in 
het voordeel van de eigenaar". 
De Ocean 34 (een grotere uit-
voering van het type 31, dat 

Foto's Theo Kampa 
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we in de Motorboot van 
november 1993 aankondig-
den) is ontwikkeld voor men-
sen die wat langere tochten 
willen plannen en daarbij de 
binnenwateren afwisselen met 
tochten over zee. 
De romp van de Ocean 34 is 
van het verplaatsingstype. Een 
diep V-vormige voorschip, 
overgaand in een kiel die niet 
alleen de koersstabiliteit dient, 
maar ook voorkomt dat de 
boot bij het wachten voor 
bruggen en sluizen wegwaait. 
Het is een 10,40 meter lange 
boot, die 3,80 meter breed is 
en 90 centimeter diepgang 
heeft. Een prettige kruissnel-
heid van zes knopen wordt al 
gauw behaald, en met de 138 
pk (101,5 kW) in ons proef-
schip (in plaats van de stan-
daard ingebouwde 59 pk), ligt 
de topsnelheid op diep water 
op 11 knopen (20,4 kilometer 
per uur), zonder dat het schip 
achterover gaat hellen. De 
ronde kimmen zorgen voor 
een soepel gedrag in zeegang. 
Dat deze schepen ook voor 
tochten over zee zijn gebouwd, 
blijk t onder meer uit het feit 
dat alle schepen door de 
importeur zelf uit Engeland 
worden overgevaren. 
Bij het varen op de binnenwa-
teren wordt bij stationair toe-
rental (600 per minuut) al een 
snelheid van 2,9 knopen (5,4 
kilometer per uur) gehaald. 
Met iets meer gas (1000 toe-
ren) ligt de snelheid op 4,7 
knopen (8,7 kilometer per 
uur). 

Om de binnenruimte zo goed 
mogelijk te benutten is de 
romp relatief hoog en breed. 
Om echter de doorvaarthoog-
te binnen de perken te houden, 
is gebruik gemaakt van een 
cabrioletkap met ramen en rits-
bare 'deuren' en zijn de ramen 
van de stuurstand neerklap-
baar. Zo blijf t de doorvaart-
hoogte beperkt tot 2,60 meter. 

Constructie 
Broom bouwt met handgeleg-
de polyester/glasvezelcon-
structies. Elke glasvezelmat 
wordt met de hand gelegd en 
de hars wordt met de kwast 
aangebracht. Hoeveel lagen 
dat zijn, blijk t als de heer 
F.Kremer van Kremer Nautic 
in Heeg, importeur van 
Duitsland en de Benelux, een 
stuk scheepshuid laat zien dat 
voor het inbouwen van een 

• Motorruimte. 

boegschroef uit het voorschip 
is gezaagd: 28 millimeter dik! 
Dat maakt ook duidelijk waar-
om het jacht van 10,40 meter 
over alles bijna acht ton weegt. 
Bij Broom wordt onder Lloyds 
keur gewerkt. Dat wil zeggen 
dat de constructies zijn goed-
gekeurd en dat glasmatten, 
hars en produktiemethoden 
aan de specificaties van Lloyds 
voldoen. 
In de romp zijn om de circa 
tachtig centimeter roestvrijsta-
len spanten ingelamineerd. In 
de motorkamer is ook de gehe-
le motorfundatie, van roest-
vrijstalen profielen, geheel 
ingekapseld met polyester mat-
ten en hars. Het is een zware 
uiterst stijve constructie, die 
kon worden toegepast omdat 
de boot van het waterver-
plaatsende type is en er dus 
niet zo nauw op gewicht hoeft 
te worden gekeken. 
Zo'n romp bouw je niet 'even' 
en daarom is de produktietijd 
minimaal twee-en-een-halve 
maand. Behalve een voorpiek-
schot zijn er ook schotten aan 
de voor- en achterzijde van de 
motorkamer. 
Alleen in de toilet- en douche-
ruimtes is gebruik gemaakt 
van een waterdichte polyester 
binnenmal. Het gehele schip is 
verder bekleed of betimmerd 
en omdat er in elke ruimte vol-
doende ventilatoren zijn inge-
bouwd, hoeft men ook 's win-
ters niet bang te zijn voor 
condensvorming. 
De drie compartimenten kun-
nen, als dat nodig mocht zijn, 
onafhankelijk van elkaar elek-
trisch worden leeggepompt. 
Om vervuiling van het buiten-
water te voorkomen kan de 
motorruimte met een hand-
pomp worden leeggepompt 
waarbij het lenswater in een 
emmer kan worden opgevan-
gen. Handig als er met olie 
verversen is gemorst. 

Motorkamer 
Hoewel de prijslijst standaard 
een Volvo MD 22A van 59 pk 
aangeeft, was onze testboot uit-
gerust met een nieuwe Perkins 
Sabre zes cilinder lijndiesel van 
138 pk (101,5 kW) bij 2600 
toeren per minuut. Een 
scheepsdiesel, die niet alleen 
trillingvri j en geluidsarm was 
ingebouwd, maar de boot ook 
(zonder boegschroef) moeite-

loos achteruitvarend in de ver-
ste hoek van de haven bracht. 
In de salon zijn inspectieluiken 
voor oliepeil en wierpot. Deze 
laatste kan met draaiende 
motor worden schoonge-
maakt. Moet er meer gebeu-
ren, dan kan de gehele salon-
vloer in panelen worden 
weggenomen, tot de dwars-
balkjes aan toe. In het kajuit-
dak is een luik gemaakt, waar-
door de motor uit het schip 
kan worden gehesen. 
De tanks voor brandstof en 
water zijn van roestvrijstaal. 
De brandstoftank heeft een 
inhoud van 410 liter en de 
watertank (onder de dubbele 
eigenaarskooi) 364 liter. Er 
zijn niet alleen in de betimme-
ring inspectieluiken, maar ook 
in de tanks. 

De isolatie van de motorkamer 
is degelijk. Niet alleen zijn huid 
en schotten zwaar uitgevoerd, 
maar rondom de motor 
zijn verticale geluiddempende 
schotten met luchtdoorlaten 
aangebracht. All e vloerpanelen 
zijn met een dubbele isolatie 
uitgevoerd zodat bij kruissnel-
heid het geluid niet boven de 
70 - 75 decibel uitkomt. 
De luchttoevoer naar de 

motorkamer gaat via sleuven, 
aan bak- en stuurboord met 
aparte waterkering, net even 
onder het gangboord. In de 
sleuf is tevens een opstap 
gemaakt, als vanaf een lage 
steiger aan boord moet wor-
den gestapt. 

Elektrische installati e 
In de motorkamer staan aan 
bakboord drie accu's in een 
aparte bak met houten deksel 
opgesteld. Standaard is het 
jacht met een 220 volt walaan-
sluiting en een boiler uitgerust. 
Voor de extra prijs van 
ƒ 2.280,- kan een 25 Ampère 
acculader worden ingebouwd. 

Na afbouw wordt door de 
fabriek acht uur proefgevaren. 
Daarna volgt nog de overtocht 
vanuit Engeland naar Heeg. 
Dan krijgt de motor een beurt 
en kan de nieuwe eigenaar met 
ingelopen motor zorgeloos 
gaan varen. 

Gasinstallatie 
In een bakskist op het achter-
dek staan vier grote camping-
gasflessen in houten ringen 
tegen het wegschuiven. Er is 
een afvoer naar buiten. All e 
gasleidingen zijn van koper en 
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Ocean 34 kor t 
Kerngegevens van de Ocean 
34 samengevat: 
- de afmetingen van de 
Ocean 34 zijn: lengte over 
alles 10,40 meter, lengte 
over dek 9,90 meter, lengte 
waterlijn 9,10 meter, breedte 
3,80 meter, diepgang 0,90 
meter, doorvaarthoogte met 
ramen omlaag 2,60 meter. 

voorzien van kranen. De 
installatie is volgens Lloyds 
voorschrift afgeperst. 

Ventilati e 
Zoals gezegd, zijn alle ruimten 
voorzien van een dekventila 
tor. Als extra kan een elektri-
sche keukenventilator worden 
ingebouwd. In zowel de ach-
terkajuit, de salon, als in de 
voorkajuit zijn schuiframen 
voor extra ventilatie. Onder de 
ramen in de salon zijn goten 
voor condensvocht gemon-
teerd. 
Volgens voorschrift van 
Lloyds is er in elke ruimte een 
ventilatie/vluchtluik. Dat wil 
zeggen in het voor- en achter-
schip. In de salon kan men via 
een trapje naar de stuurhut, of 
in geval van nood via de schui-
framen, naar buiten. 

Betimmering 
De betimmering is uitgevoerd 
in mahonie. In elk kastje zit 
weer een inspectieluik, zodat 
altijd op elke plaats de romp 
kan worden geïnspecteerd zon-
der hak- of breekwerk. 
Deurtjes en laden zijn allen 
geborgd, tafel-, kast- en aan-
rechtbladen zin van slinger-
randen voorzien. 

- waterverplaatsing 7,5 ton. 
- stahoogte: salon 1,90 
meter, 1,88 meter. 
- prijs ƒ359.500,-; de uit-
voering met de kleinere 
motor is f.15500 goedkoper. 
- informatie: Kremer Nau-
tic. De Draei 25-29, 8621 CZ 
Heeg, telefoon 05154 42966, 
fax 43414. 

Indelin g 
Het interieur oogt, voor een 
jacht van een dergelijke maat, 
opvallend ruim. Dat komt 
omdat men geen dicht schot 
tussen salon en kombuis heeft 
en ook geen wand achter de 
dinette in het voorschip. Een 
afgescheiden voorkajuit met 
twee kooien wel leverbaar. Nu 
kan ontbeten, geluncht of ged-
ineerd worden aan een ruime 
dinette met u-bank in het voor-
schip. Zonodig kunnen er hier 
twee kooien worden 
gecreëerd. 
Aan bakboord is een ruim toi-
let, waar tegen een meerprijs 
(/'1.440,-) een douche kan wor-
den geplaatst. Naast de wc is 
een hangkast. Aan stuurboord 
is de kombuis met gootsteen, 
driepitsgastoestel met gril en 
oven en een elektrische 
Electrolux koelkast. Handig is 
de watermeter bij de kombuis. 
In de ruime salon is geen 
stuurstand, omdat de ervaring 
leerde dat eigenlijk altijd bui-
ten wordt gestuurd. Dat komt 
omdat men daar overdekt kan 
sturen. De ruimte binnen is nu 
te gebruiken als televisiehoek. 
Langs de gehele stuurboords-
wand in de salon is een goed 
zittende u-bank, waarvoor een 
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lage salontafel met flessenbar 
kan worden geplaatst. Onder 
het gangboord aan bakboord 
is veel kastruimte. 
In de eigenaarshut, bereikbaar 
via twee treden, is een grote 
centraal geplaatste dubbele 
kooi met laden eronder de 
blikvanger. Aan bakboord een 
hangkast en legkastjes en aan 
stuurboord een toiletruimte 
met aparte douchecabine en 
ernaast een hangkast. Onder 
de kooi is een luik voor con-
trole van de watertank en de 
stuurinrichting. 

Varen 
Vi a 't Var bereikten we, lang-
zaam varend het Heeger Meer. 
Daar konden we het hele toe-
renbereik uittesten. De stuur-
man zit prima op zijn in hori-
zontale en verticale richting 
verstelbare stuurstoel. Hij 
heeft rondom onbelemmerd 
uitzicht. De cabrioletkap met 
ramen is voor ons klimaat erg 
handig. Als het weer het toe-
laat kun je alles wegklappen. 
Maar wordt het koud of nat. 
dan kunnen zelfs de doorzich-
tige flappen tot aan dek wor-
den dichtgeritst. 
Bij het aanleggen kan de 
bemanning onbelemmerd 
door de gangboorden lopen en 
biedt niet alleen de roestvrij-
stalen reling veel houvast, ook 
de doorlopende rail aan de 
kajuitopbouw is handig. Het 
voordek is ruim en er kan 
gemakkelijk worden geankerd 

• Doorkijkje van de salon naar het 
voorschip 

via de ankerrol op de boeg. 
Standaard is een anker met 
27,5 meter ketting aanwezig en 
deze kan met een handanker-
lier worden binnengedraaid. 
Bij het varen op de binnenwa-
teren wordt nauwelijks een 
boeg- of hekgolf geproduceerd. 
Op alle snelheden liet de 
Ocean 34 zich gemakkelijk stu-
ren. De draaicirkel is kort, 
circa 1,5 scheepslengte en ook 
de stopweg was zeer kort. Op 
de kronkelige en smalle 
Woudsender Rakken moest 
veel worden gemanoeuvreerd 
en gedraaid. Daar bleek duide-
lij k dat een boegschroef, die 
tegen meerprijs kan worden 
geleverd, eigenlijk niet nodig 
is. Met één keer steken was de 
Ocean 34 rond. Het gedrag in 
golven was op het Heeger 
Meer helaas niet te testen, 
daarbij moeten we afgaan op 
de ervaringen van de impor-
teur. We kunnen ons alleen 
voorstellen dat de ronde kim-
men een soepel gedrag in zee-
gang geven, alleen zal dat met 
zee dwars niet door alle opva-
renden worden gewaardeerd. 
Aan het einde van de testyaart 
liet Arnold Eykelenstam zien 
hoe hij, met dwarswind, ach-
teruitvarend tussen afgemeer-
de schepen door, probleem-
loos in de box aan het einde 
van de haven kon afmeren. 
Hier was duidelijk het voor-
deel van de doorlopende kiel 
merkbaar. WB 
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In  de Motorboot van maart 1992 bespraken wij het compu-
terprogramma Navigo, waarmee reizen over binnenwate-
ren kunnen worden uitgezet. Zoekt u dat maar niet meer op, 
want de tweede versie, die onlangs door uitgeverij 
Hollandia is uitgebracht, is zo veel beter dat wij de eerste 
als mooie vingeroefening kunnen zien. Er is een tussenver-
sie geweest, maar ook die valt in het niet bij de nieuwe. Het 
programma, dat de ondertitel Waterroute heeft, kan veel 
meer dan uitzetten van een route. 

Het is er in twee uitvoeringen, 
alleen Nederland 1/295) en 
Nederland+Belgi+Duitsland+ 
Frankrijk (/"495). Updates kos-
ten respectievelijk f.150 en 
ƒ300. De hardware-eisen zijn 
wat toegenomen: IBM-compa-
tible pc, harde schijf, 640 kb 
werkgeheugen, 3,5 duims dis-
kdrive en ega/vga grafische 
kaart. Wat meer geheugen 
blijk t wel prettig te zijn bij het 
tonen van de routekaarten. 
Om een indruk te krijgen van 
de rekentijden installeerden 
wij het programma op een, in 
feite verouderde, 286-16 com-
puter. Desondanks waren de 
procestijden heel acceptabel. 
Het installeren verliep pro-
bleemloos en ook daarna ging 
het werken met het program-
ma vlot. Het hielp natuurlijk 
dat wij de oudere uitvoeringen 
kenden, maar ook voor nieuw-

komers moet het snel te doen 
zijn. Ik baseer dat vertrouwen 
op het feit dat de handleiding 
en schriftelijke documentering 
sterk zijn verbeterd. 
De kerndoelstelling van Na-
vigo is dat het voor iedere indi-
viduele boot een gevraagde 
vaarroute uitzet. Om dat te 
kunnen doen moet het een 
paar maten van de boot weten 
en de dienstsnelheid ervan. Bij 
het invoeren van dat laatste 
kwam een probleem: moet het 
in kilometers per uur of in 
knopen? Ik heb gegokt op de 
metrische maat en de vaartij-
den leken te kloppen. Er blijf t 
echter wat twijfel hangen. 
Even de eenheid toevoegen 
dus. 
En dan komt het echte werk, 
het oproepen van de vaar-
route. Daar komt meteen de 
zevenmijlslaarsverbetering ten 

Reisplanne r Naviao 
sterk verbeterc T 

Door Bert Houwink 

opzichte van oudere versies 
om de hoek kijken. Na het 
invoeren van begin- en eind-
punt zul je meestal niets meer 
hoeven te doen. Het apparaat 
rekent een tijdje en dan is je 
route, met heel veel extra nau-
tische informatie, klaar; op het 
scherm in de vorm van een 
kaart (die je nog kunt manipu-
leren) of in een tabel en desge-
wenst op papier. Je kunt nog 
kiezen uit de kortste of de snel-
ste route. Het invoeren van de 
route kan met de hand als er 
een bijzondere omstandigheid 
is. Nu het automatisch kan 
wordt de computer pas echt 
benut. Voor dat werk is het 
apparaat immers uitgevonden. 
Een andere verbetering zijn de 
z.g. meidteksten, de medede-
lingen op het scherm als er iets 
bijzonders is met bij voorbeeld 
bedieningstijden van bruggen 
en sluizen, zelfbedienig of 
waterstand. Waren er vroeger 

maar een paar algemene mede-
delingen, nu zijn er 21 varian-
ten. Dat is nuttig want je weet 
veel beter waar je aan toe bent. 
Het programma kan verder 
informatie geven over plaatsen 
langs de vaarweg, de kunst-
werken, loskaden en afstan-
den. Je kunt routes bewaren 
voor een volgende tocht en 
gegevens toevoegen via een 
memoveld. Ook dat kan wor-
den opgeslagen. 
Voor de motorschipper blijf t 
er nauwelijks iets te wensen 
over. Ook in deze versie wordt 
nog geen rekening gehouden 
met getijwerking en het maakt 
voor de vaartijden natuurlijk 
wel wat uit of je stroom mee of 
tegen hebt. Zo blijf t er geluk-
kig nog wat te denken over. 
Navigo-2 is al met al een nuttig 
hulpmiddel voor de watertoe-
rist. 
Nadere informatie: telefoon 
02154-18941. 

Magnetro n Gaslantaar n 
De Vos Microwave uit 
Schoonhoven brengt 12-volts 
magnetronovens op de markt. 
De ovens zijn geschikt voor 
vaartuigen met 12-volts accu's. 
De magnetron wordt recht-
streeks aangesloten op de accu 
door middel van meegeleverde 
kabels. De oveninhoud is 15 
liter, het gewicht van de oven 
is 12 kilo. De afmetingen zijn 
als volgt: 45 centimter lang, 27 
centimeter breed en een diepte 
van 33 centimeter. De prijs 
bedraagt ƒ1080,- exclusief 
btw. Informatie telefoon: 1823-
86464. 

• Magnetron 

Primus uit Solna in Zweden 
(opgericht in 1882) komt met 
een nieuwe serie gaslantaarns, 
die zijn bedoeld voor booteige-
naars, kampeerders, trekkers 
en anderen die in de zomer 
veel tijd buitenshuis doorbren-
gen. Het aardige van deze lan-
taarns is dat ze een laag 
geluidsniveau hebben. Dat 
komt door de nieuwe brander-
constructie, die het geluid dat 
tijdens de verbranding ontstaat 
goed dempt. Het glas wordt 
tegen breken en klemmen 
beschermd door middel van 
een korfachtige staalconstruc-
tie, waardoor de lantaarns 
vooral tijdens transport en 
opslag tegen een stootje kun-
nen. De lantaarns zijn verder 
uitgerust met een zogenaamde 
piëzo-ontsteking, waardoor 
lucifers niet meer nodig zijn. Je 
hoeft alleen maar een druk te 
geven op de ontstekingsknop. 
De brandduur hangt af van de 
grootte van de gasfles, maar de 

minimale bi andduur is zeven 
uur. De lantaarns zijn er in 
messing en roestvrijstaal, cor-
rosievrij. Informatie bij 
Primus-Sievert, Rue de 
l'Artisanat 5, B-1400 Nivelles, 
België. 

Lichtdimme r 
Aquib in Hoofddorp lanceert 
een elektronische lichtdimmer 
die zowel stroom bespaart als 
het gewenste lichtniveau voor 
een sfeervolle verlichting 
brengt. De Dim-830, voorzien 

van ingebouwde zekering, is 
geschikt voor zowel gewone 
als halogeenlampen, bespaart 
volgens Aquib zonder meer 
20% op de hoeveelheid stroom 
die aan de accu's wordt ont-
trokken (zonder zichtbaar ver-
lies in de normale lichtop-
brengst, wordt verzekerd) en 
zelfs tot 80% bij een gezellige 
sfeerverlichting. De spanning 
van het apparaatje (afmetingen 
60 X 80 X 30 miUimeter) is 8-30 
volt, de maximale belasting 7,5 
ampère. Prijs ƒ275 ,- inclusief 
btw. 
Informatie: telefoon 02503-
15248, fax 16997. 
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zijn uitgerust met contra rote-
rende schroeven en leveren 80 
of 120 kilo stuwdruk. Om het 
lawaai te beperken zijn rubbe-
ren drijfriemen toegepast, ter-
wij l de tegen elkaar in draaien-
de schroeven de rumoerige 
cavitatie sterk verminderen. 
Ook Volvo vermeldt dat de 
schroeven kleinere tunnels 
nodig hebben (respectievelijk 
18,5 en 25 cenitmeter) en 
bovendien minder stroom ver-
bruiken. Ook deze boeg-
schroeven zijn er in 12- en 24-
volts uitvoering. 

Federal 

Dubbel e 
boegschroe f 
Boomsma uit Almere brengt 
nieuwe en verbeterde boeg-
schroeven op de markt van het 
Noorse merk Sidepower. 
Nieuw zijn de dubbelschroefs 
7 en 10 pk versies, die meer 
stuwkracht bieden dan enkel-
schroefs uitvoeringen, waar-
door tunnels met een kleinere 
diameter kunnen worden 
gebruikt. En dat vermindert de 
weerstand, die zo'n tunnel nu 
eenmaal opwekt. Vooral voor 
planerende boten is dat van 
belang. De diameter van de 7 
pk uitvoering is 18,5 centime-
ter en van de 10 pk uitvoering 
25 centimeter. Beide schroe-
ven zijn zowel in 12- als in 24-
volts uitvoering leverbaar. 
Het 4 pk model, dat al enige 
tij d in produktie is, heeft een 
iets grotere stuwdruk gekregen 
(50 kilo), waardoor het 
geschikt is voor boten tot 12 
meter lengte. Informatie tele-
foon 036-5311524. 
Ook Volvo Penta introduceert 
2-schroefs kopschroeven. Ze 

• Sidepower boegschroef. 

• Volvo Penta-boegschroef. 

Federal uit Zaltbommel stond 
vorige maand met een heel 
assortiment van schroeven, 
homokinetische keerkoppe-
lingen, schroefasinstallaties, 
stuurwielen en trimvinnen op 
de Hiswa te water. 
- Federal schroeven in 2, 3 en 
4 blads uitvoering met een dia-
meter variërend van 10 tot en 
met 32 duim oftewel 250 tot en 
met 813 millimeter. De schroe-
ven zijn leverbaar in diverse 
bronslegeringen en in roest-
vrijstaal. 
- Michigan buitenboord en Z-

drive schroeven. De "Six Gun 
composite propeller" is nieuw 
in dit programma. Dat is een 
zesblads schroef met uitwissel-
bare bladen die gemaakt zijn 
van een kunststof die wordt 
toegepast in de ruimtevaart. 
Deze schroef heeft een aantal 
voordelen. Er is minder vibra-
tie dankzij het ontwerp met zes 
bladen. All e bladen zijn indi-
vidueel herplaatsbaar mochten 
ze beschadigd zijn en dat 
bespaart reparatiekosten. De 
schroef heeft een sterke geano-
liseerde aluminium naaf en een 
rustige uitlaat via de naaf 
- Sea master trimvinnen voor 
buitenboord- en Z-drive moto-
ren variërend van 9 tot en met 
450 pk. 
- Gori klapschroeven in dia-
meter variërend van 11 tot en 
met 24 duim oftewel 280 tot en 
met 610 millimeter. In dit pro-
gramma zijn de drieblads klap-
schroeven nieuw. 
- Cycloïde propeller; in 
samenwerking met de firma 
SPW Bremerhaven brengt 
Federal dit nieuwe type voort-
stuwingsinstallatie op de 
markt. 
- MC-Duff magnesium- en 
zinkanoden worden geleverd 
voor de kathodische bescher-
ming van de schroef, schroefas 
en de scheepsromp. Federal 
heeft speciale zinkanoden voor 
motoren. 
- Schroefasinstallaties die zijn 
uitgevoerd in vet-, water- en 
oliesmering. Deze zijn geschikt 
voor inbouw in staal, hout, 
polyester en aluminium. 
-Scatra Aquadrive- produkten 
voor beroeps- en pleziervaar-
tuigen. De nieuwe Aquadrive 
20.000 serie bestaat uit 14 uit-
voeringen die geschikt zijn 
voor zeil- en motorboten met 
motoren van 10 tot 1700 pk. 
- Federal presenteert een 
assortiment hydraulische 
stuurmachines van Lecomble 
en Schmitt. 
- Federal heeft een uitgebreid 
programma Stazo stuurwielen 
in diverse uitvoeringen en 
afmetingen voor zeil- en 
motorboten. 
- Reparatie; Federal beschikt 
over vakkundig personeel en 
een speciale uitrusting voor het 
repareren van alle soorten 
schroeven. 
Inlichtingen: telefoon 04180-
12666. 
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De Slipper is een nieuw 
Zweeds produkt: een helling-
wagen die door één man kan 
worden bediend en jachten 
dus snel uit het water haalt. De 
Slipper, geschikt voor schepen 
van tien of twintig ton, wordt 
op de achterwielen aangedre-
ven door een 4 cil. dieselmotor 
waar geen water bij kan 
komen. Het systeem: de boot 
vaart naar de slipway, de 
Slipper wordt eronder gereden 
(onder water) en de draagband 
door middel van een hydrauli 
sche cilinder achter onder het 
schip gespannen. De boot blijf t 
te allen tijde horizontaal han-
gen, beweert de fabrikant. De 
Slipper moet dan ook geschikt 
zijn voor het vervoer over land 
naar en van de winterstalling. 
De Zweedse marine heeft de 
eerste 20 tons uitvoering 
gekocht. 
Informatie: telefoon Zweden 
08-55099244. 

Beschermka p 
Het Amerikaanse bedrijf 
Alden Electronics introduceert 
een weerbestendige bescherm-
kap van wit fiberglas voor zijn 
compacte noodbaken Survival-
406 epirb. Prijs: ca. 50 dollar. 
Informatie: telefoon VS 
5083668851. 

Bekleclin g 
In het meinummer is een ver-
keerd telefoonnummer gepu 
bliceerd bij het bericht ovei 
Nautolex Viv a Cover, de 
wand- en plafondbekleding 
voor schepen die Viv a Vinyl 
Amsterdam op de markt 
brengt. Het juiste nummer is 
020-6691903. 

* De Slipper, nieuwe hellingwa-
gen. 

Klimaa t 
Van Cruisair het bericht dat 
deze Amerikaanse fabrikant 
van airconditioning-systemen 
een nieuw apparaat voor het 
opwarmen respectievelijk 
afkoelen van de lucht aan 
boord in zijn assortiment heeft 
opgenomen. 
Informatie: telefoon VS 
8047461313. 

• Beschermkap voorAldens noodbaken. 
• k Crusair verkoeling. 
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Van hoogaar s 
to t kustwach t 
De ondertitel van het boek 
'Van hoogaars tot kustwacht' 
is: '150 jaar politietoezicht te 
water'. Zo'n titel en ondertitel 
wekken een verwachting. Je 
denkt dan aan een geschied-
kundige opzet met bijvoor-
beeld een beschrijving van de 
organisatie door de jaren heen, 
wat over de politiemensen en 
hun taken en een bespreking 
van de gebruikte boten en ont-
wikkeling van de techniek. 
Helaas werd mijn blijde ver-
wachting, want het boek, 
geschreven door Cees van 
Dij k en Ria Voskamp-Voester-
mans, is heel mooi uitgegeven, 
niet vervuld. Eindeloze stuk-
ken over veranderingen van 
de organisatie van de dienst, 
een beetje over de mensen en 
vrijwel niets over de boten, 
behalve aardige foto's. De laat-
ste twee hoofdstukken zijn 
samengesteld uit (lichtelijk zelf-
verheerlijkende) passages uit 
het blad Spiegel en het infor-
matieblad van de dienst zelf. 
De lange verhalen over de 
(veranderingen van de) orga-
nisatie zijn voor een insider 
misschien wel leuk, op een bui-
tenstaander maakt het een 
slechte indruk. De lezende 
belastingbetaler ergert zich, 
want de hogere rangen van 
politie en politiek stellen zich te 
kij k met hun gekissebis, 
getouwtrek en gereorganiseer; 
waarmee vast ongehoord veel 
tijd wordt verprutst. 

De grote lij n is dat het begon 
met Rijksveldwacht en dan 
Marechaussee, Rijkspolitie te 
Water en nu, let op: Divisie 
Mobilitei t van het Korps 
Landelijke Politiediensten. Het 
is maar goed dat er ook gewo-
ne wachtmeesters waren, want 
anders was er van het noodza-
kelijke politiewerk niets terecht 
gekomen. Over hun werk 
wordt wel aardig geschreven, 
evenals over de de criminaliteit 
op en langs het water, zoals 
over rivierpiraten en zoete-
laars, die leefden van de roof 
van lading en uitrusting. 
Lezenswaard zijn ook de 
beschrijvingen van het politie-
werk tijdens de tweede wereld-
oorlog. De watersport komt er 

in het boek wat bekaaid af, 
hoewel het toezicht op dit deel 
van de scheepvaart voor de 
politie een belangrijke taak is 
geworden, vooral ook door 
het grote aantal diefstallen van 
en uit boten. Tekenend voor 
de dienst als zodanig is mis-
schien dat uit de tekst van het 
boek niet blijk t of er op de 
boten ook maar één vrouw 
vaart. 

De foto's zijn voor een buiten-
staander waarschijnlijk het 
sterkste punt van het boek. 
Liefhebbers van plaatjes van 
(oude) boten komen goed aan 
hun trekken. Helaas blijf t het 
bij de boten vrijwel totaal bij 
de plaatjes. Over ontwerpen 
en techniek aan boord zijn er 
maar enkele terloopse opmer-
kingen en een kadertje over de 
Schottel. Eén van die terloopse 
opmerkingen is wel goud 
waard, want tot mijn verba-
zing staat er dat in 1898 een 
politieboot met een elektromo-
tor werd aangeschaft. Die 
motor beviel niet erg, maar 

blijkbaar ook weer niet echt 
slecht want hij werd pas ergens 
tussen 1914 en 1918 vervan-
gen door een explosiemotor. 
Pr i js /35,-. Verkrijgbaar in de 
boekhandel en bij de uitgeverij 
Scriptum in Schiedam (tele-
foon 010-4271022). 

Echo sounde r 
and Fishf inder 
Een waarschuwing vooraf: laat 
u niet misleiden door een regel 
op het omslag. 'The Echo-
sounder and fishfinder' is 
beslist bedoeld voor jacht-
schippers en vissers binnen en 
buiten de duinenrij. 

Een heel boek over zoiets sim-
pels als dieptemeters/visvin-
ders. Is dat niet wat overdadig 
was mijn eerste reactie toen ik 
het zag. Een foute reactie bleek 
al snel. Want geef een echte 
kenner die ook goed kan 
schrijven de gelegenheid over 

zijn werk te vertellen en de 
kans op succes is groot. Dit 
Engelstalige boek van David 
Redhouse is een schot in de 
roos. Heldere uitleg, prettige 
verteltrant, mooie tekeningen 
die echt verduidelijken, foto's 
die uitvoerige toelichtingen 
overbodig maken en op goed 
papier netjes gebracht. Hoewel 
ik al jaren ervaring heb met 
een dieptemeter in mijn boot 
heb ik veel geleerd en was het 
lezen van het boek een genoe-
gen. 

De opzet is precies zoals het 
moet. Na een begrijpelijke uit-
leg van de werkingsprincipes 
(geen natuurkundelessen) wor-
den de diverse uitvoeringen 
van de apparaten besproken, 
hoe je ze moet installeren, wat 
zij ons tonen, hoe je kunt wor-
den misleid en hoe je ze kunt 
combineren met GPS (Global 
Positioning System). Dan volgt 
de praktijk aan de hand van 
een verslag van een tocht naar 
een visstek. Het boek sluit met 
een lijst met zelf te verhelpen 
storingen en een begrippenlijst. 
Als ik schrijver en uitgever een 
cijfer moest geven zou het een 
9,5 zijn. Waarom geen 10 na 
bovenstaande enthousiaste 
bespreking? Omdat tot mijn 
verwondering in dit in 1994 
uitgebrachte boek niets staat 
over de toch al even op de 
markt zijnde dieptemeters die 
'vooruit kijken'. Die omissie 
verwacht je niet van deze 
auteur. 

The Echo sounder and Fish-
finder, David Redhouse. Fern-
hurst Books, 1994, Brighton, 
Great Britain. 
Prijs f 70,95. 
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Uw idee 

Mast strijkeii(3 ) 
Op mijn motorbootje, met de 
mast dicht bij de ramen van de 
stuurhut, heb ik een eenvoudi-
ge strijkinstallatie gemaakt. Zo 
hoog mogehjk tegen het pla-
fond maakte ik in het voorpa-
neel van de stuurhut een hori-
zontaal sleufje in het midden 
boven de voorruiten. Daar 
voerde ik een aluminium strip 
van 10 millimeter breed en 2 

MOTORBOOT-
verzamelbanc l 
Voor lezers die motorboot 
bewaren, brengen wij een han-
dige luxe verzamelband. Het is 
een stevige blauwe band met 
goudopdruk, waarin de bladen 
stevig bijeen worden gehou-
den. Door een constructie van 
kunststof koordjes kunnen de 
bladen niet uit de band vallen. 
Men kan de banden bestellen 
door het overeenkomstige 
bedrag over te maken op giro 
57 65 57 of bankrekening 69 
47 15 085 
(België: postrekening 000 
1439291-05). 
Op uw overschrijving vermel-
den: Verzamelband (en). Prijs 
per s tuk/ 20,- incl. btw en ver-
zendkosten. Belgiè Bef. 400. 

millimeter dik door met een 
gat van ca 6 millimeter aan het 
uiteinde. Met een schroefoog 
verbond ik het uiteinde van de 
strip met de mast, zodanig dat 
de strip, bij staande mast, tus-
sen stuurhut en mastje onge-
veer horizontaal loopt. 
Door (in de stuurhut) aan het 
andere einde van de strip te 
duwen dan wel te trekken 
wordt het mastje gestreken of 
opgezet. De dikte van de strips 
is enerzijds voldoende om het 
mastje voorover te duwen, 
anderzijds kan de strip genoeg 
buigen om de bocht te maken 
tijdens het strijken. Het uitein-
de van de strip wordt in de 
stuurhut door middel van een 
ring aan haken zowel bij staan-
de- als gestreken mast vastge-
zet. Om binnendringen van 
regenwater via de strip in de 
sleuf te voorkomen, heb ik, zo 
dicht mogelijk tegen het voor-
paneel, de strip enige malen 
omwonden met smal plak-
band, zodat het water daar af 
kan druipen. Voorwaarden 
voor een goede werking zijn 
wel dat het mastje niet te lang 
is, en dat het licht in de mast-
voet scharniert. Kosten f3,- en 
een uurtje werk. 
J.M Kuijt, Haarlem. 

• Schets van de beschreven 
mast-strijkinrichting. 

H O U W I N K 

Wasdag 
Honden en hun baas lijken vaak op elkaar. Boten en 
hun schipper ook. Het soort boot, de staat van onder-
houd, de manier waarop er mee wordt gevaren, het zegt 
iets over de eigenaar. Ik ben jaren standhouder geweest 
op de Hiswa.Je kon vaak vóór klanten iets hadden 
gevraagd al zeggen naar welke boot op de stand hun 
belangstelling uitging. Het standpersoneel maakte daar 
onderling stiekem weddenschapjes over in de trant van: 
"Die gaat naar de linker boot". Meestal hadden wij het 
goed. Je ziet de bemanning van de boot als het ware 
voor je. 

De foto zegt nog veel meer. Het is een op en top 
Nederlandse motorbootvakantie. Zo 'n boot kom je ner-
gens anders ter wereld tegen. De wasdag gaat gewoon 
door, net als thuis. Het windscherm en de vouwstoelen 
op het land, de kleine bootjes voor de kinderen, het roei-
en, de surfplank. Inderdaad, Nederland, Waterland! 

BERT HOUWIN K 
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Genua en Parijs optimistisch 

Herstel op komst 
Het gaat beter met de water-
sport. Zowel de organisatoren 
van de komende botenbeurs in 
Genua (15 tot en met 23 okto-
ber) als die van Parijs (3 tot en 
met 12 december) reppen van 
een opleving in de jachtbouw-
sector. Men verwijst naar het 
amerikaanse herstel en men 
noemt ook positieve signalen 
in de EG als oorzaak. 
"Na drie moeilijke jaren zou de 
Franse watersportindustrie", 
aldus Parijs, "nu moeten kun-
nen profiteren van het herstel 
in de pleziervaart in de 
Verenigde Staten". Dat hun 
optimisme gerechtvaardigd is, 
menen de Parijse organisato-
ren te mogen ontlenen aan een 
recent onderzoek dat aantoont 

Verbeteringen 
op Ringvaart 
Het watersportverbond 
KNW V heeft met succes 
gepleit voor een uitgebreidere 
zondagsbediening van de 
bruggen en sluizen in de 
Westelijke Ringvaart van de 
Haarlemmermeer. De knel-
punten in Haarlem en bij de 
sluis van Spaarndam zijn voor 
een deel opgelost. In Haarlem 
zijn de bruggen dit zomersei-
zoen op zon- en feestdagen 
bediend van negen tot twaalf 
en van vier tot half negen. De 
sluis in Spaarndam draaide nu 
van half negen tot half twaalf 
en van vier tot negen. Ook de 
bedieningstijden van de rijks-
bruggen in de Westelijke 
Ringvaart van de Haar-
lemmermeer zijn op zon- en 
feestdagen verruimd. Verder 
draaide de brug in Spaarndam 
op vrijdagavond nu een half 
uur eerder, waardoor het 
gemakkelijker was de Schel-
lingwouderbrug nog op vrij -
dagavond te halen. Aldus het 
KNWV-blad Watersport. 

dat 50% van alle Fransen een 
vorm van watersport zou wil -
len beoefenen. De 950 expo-
santen uit dertig landen die 
begin december in Parijs hun 
opwachting maken, zullen dan 
ook alles in het werk stellen 
om de verwachte 300.000 
bezoekers voor de watersport 
te winnen. 
In Genua verschenen vorig 
jaar 240000 bezoekers en 667 
journalisten (onder wie 120 uit 

• McCormick Place in Chicago is 
van 6 tot en met 9 ol<tober weer in 
de greep van imtec, 's werelds 
grootste vakbeurs voorde water-
sportbranche. Op ruim 52.000 
vierkante meter zullen meer dan 
1200 fabrikanten van jachten, 
motoren, trailers, elektronica en 
andere scheepsbenodigdheden 
plus ruim 44.000 dealers en ande-
re tussenpersonen uit zestig lan-
den, inclusief Australië, Canada, 
Japen en Nederland, een plaatsje 
krijgen. 

21 landen) voor de inzendin-
gen van 1238 exposanten 
(onder wie 411 buitenlandse) 
uit 33 landen. In de EG is 
Groot-Brittannië Italics belang-
rijkste zakenpartner op nau-
tisch gebied, gevolgd door 
Frankrijk en Duitsland, buiten 
de EG is het Zwitserland, 
mondiaal bezien de Verenigde 
Staten, gevolgd door Japan, 
Hong Kong en Taiwan. 
Belangrijk voor het herstel van 
de branche noemen de organi-
satoren van de beurs in Genua 
ook het in werking treden van 
een nieuwe wet die toestaat dat 
eigenaren van een jacht kleiner 
dan 7,50 meter is dat wordt 
aangedreven door een motor 
van minder dan 25 pk zonder 
vergunning mogen varen. Ze 
verwachten daar een positieve 
impuls van. 

Milieu slaat toe 

Snelvaarbaan 
Oostmahorn 
gesloten 
Het is afgelopen met de snel-
vaarbaan in het Lauwersmeer 
bij het Friese Oostmahorn. 
Het gebied is aangewezen als 
'natuurmonument' en snelle 
boten zijn in strijd met de doel-
stelling van natuurbeheer. Het 
doek valt na dit zomerseizoen. 
De havenmeester van Oost-
mahorn is blij met de 
opheffing van de snelvaar-
baan, gelegen in de nabijheid 
van de jachthaven. De herrie 
en onrust van de 'crossbaan' 
was hem al lange tijd een 
doorn in het oog. "De rust op 
het Lauwersmeer kan terugke-
ren", meent hij. 

Er zijn meer beperkingen nu 
het Lauwersmeer is uitgeroe-
pen tot natuurmonument. All e 
watersporters mogen ter plek-
ke voortaan niet sneller dan 12 
kilometer per uur. Volgens 
provinciaal scheepvaartinspec-
teur R. de Boer is het jammer 
dat het snelvaarbaan ver-
dwijnt. Hij spreekt van een 
verlies voor Noordoost-
Friesland. De dichtstbijzijnde 
baan voor snelle boten ligt in 
het Bergumermeer.Ch 

Optimisme over  stalen kruiser 
Rustig en vredig. Twee begrip-
pen die snel terrein winnen in 
de motorjachtbranche, zouden 
op de komende tentoonstelling 
Hanseboot, die van 22 tot en 
met 30 oktober in Hamburg 
wordt gehouden, weleens furo-
re kunnen maken. 
Fabrikanten van motorjachten, 
die in vier van de twaalf hallen 
exposeren, verwachten goede 
verkoopcijfers voor verplaat-
singsboten, zoals de 
Nederlandse staalbouwers die 
produceren. Het groeiende 
aantal snelvaarverboden plus 
het lage brandstofverbruik van 

de langzaam varende kruiser 
stimuleren die ontwikkeling 
volgens de Hamburgse beurs. 
De tijd van snelle jachten is 
voorbij, beweren ontwerpers 
en exposanten die in Hamburg 
van de partij zijn. Schepen met 
stalen romp en dieselmotor 

overheersen dan ook op 
Hanseboot, zoals daar tevens 
een groeiende vraag naar elek-
trische motoren voor plezier-
vaartuigen wordt verwacht. 
Hamburg rekent op achthon-
derd exposanten uit twintig 
landen. 

Nicolaas Witsen: nieuwe loods 
Bij jachtwerf Nicolaas Witsen 
in Alkmaar is een nieuwe, ver-
warmde loods van 4000 vier-
kante meter met een hoogte 
van 7,50 meter in aanbouw. 

De loods zal nog deze winter 
gebruikt worden voor winter-
berging en voor de jachtbe-
middelingsafdeling van het 
bedrijf. 
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Tegen inbrekers 

B e wakingsdienst 
watersporters 
Eigenaren van boten die liggen 
afgemeerd in het havencom-
plex van de stichting De 
Hunze (bij Zuidlaren) zijn een 
eigen bewakingsdienst begon-
nen. Ze zijn het toenemend 
aantal inbraken in hun eigen-
dommen meer dan zat. 
Volgens de eigenaren besteedt 
de politie te weinig aandacht 
aan de diefstallen. 
De afgelopen zomer werden de 
boten regelmatig door inbre-
kers bezocht. Vreemd genoeg 
gingen die er niet vandoor met 
dure spullen als marifoons, 
televisietoestellen of verrekij-
kers, maar werden vooral 
levensmiddelen, kleding en 
schoeisel ontvreemd. De boot-
bezitters hebben inmiddels uit 
eigen gelederen een bewa-
kingsteam samengesteld. 
De politie in het district 
Noord- en Midden-Drenthe 
vindt het particuliere initiatief 
een goed zaak. Men geeft toe 
dat er -vooral in de vakantie-
periodes- geen mankracht is 
om de inbraken aan te pak-
ken.Ch 

Gemeente verkoopt 
jachthaven 
De gemeente Vlagtwedde 
heeft in principe overeenstem-
ming bereikt met de heer H. 
Koetze in Ter Apel over de 
verkoop van de jachthaven in 
dit Groningse dorp. Daardoor 
kunnen de nieuwe voorzienin-
gen die al enige tijd op stapel 
stonden, eindelijk worden 
gerealiseerd. Op twee punten 
bestaat nog geen volledige 
overeenstemming: een terug-
koopregeling en een financiële 
vergoeding voor de ontwerp-
kosten (20.000 gulden) die de 
heer Koetze, een beginnend 
ondernemer, heeft gemaakt. 
Burgemeester en wethouders 
van Vlagtwedde hebben de 
raad gevraagd een totaalkre-
diet van 875.000 gulden 
beschikbaar te stellen. Onder 
leiding van de heer Koetze 
moet de jachthaven een 
belangrijke pleisterplaats wor-
den.Ch 

Jaaroverzicht politie 1993 

Veel bekeur ingen 
De politie te water heeft vorig 
jaar 450 bekeuringen uitge-
deeld aan schippers van snelle 
motorboten, die te hard voe-
ren. Ook de binnenvaart bleek 
meermalen te snel te varen. 
Hier kregen 181 schippers een 
bekeuring. 
Di t blijk t uit het jaaroverzicht 
van het Korps Landelijke 
Politiediensten, waarvan de 
politie te water deel uitmaakt. 
In het Deltagbied werd de 
beroepsvaart gecontroleerd op 
vaarbewijzen. Er werden 86 
bekeuringen gemaakt, zo 
meldt het overzicht. 

Vergelijking met voorgaande 
jaren is lastig omdat de ver-
schillende afdelingen van de 
RP te Water wel over regiona-

le maar niet over landelijke cij-
fers beschikken. "In 1993 zijn 
belangrijke stappen gezet naar 
een eenduidger registratie", 
aldus het overzicht. 

Mercur y geeft 
3 jaar  garantie 
All e 1995-modellen van de 
Mercury- en Mariner-buiten-
boordmotoren worden ver-
kocht met drie jaar garantie 
tegen roestvorming. Wordt de 
motor binnen die periode aan 
iemand anders verkocht, dan 
gaan de rechten voor wat 
betreft het resterende deel van 
de garantietermijn automatisch 
over op de nieuwe eigenaar. 

Griekse jachthaven 
Duits eigendom 

De Griekse jachthaven 
Olympic Marine in Lavrion, 
iets benoorden Kaap Sounion 
met zijn beroemde tempel, is in 
Duitse handen overgegaan en 
staat nu onder Duits/Griekse 
directie. Olympic Marine, 
daterend van 1968, is de oud-
ste en grootste watersportloka-
tie aan de Aegeïsche Zee. Van 
daaruit varen motorjachten 
naar de Griekse eilanden en de 
Turkse kust. Vooralsnog vin-
den 250 schepen er een lig-
plaats, maar dat aantal moet 
geleidelijk worden opgevoerd 
tot duizend, zo is de bedoeling. 
Ook winterberging voor dui-
zend jachten, een restaurant en 

• Jachten tot 45 meter zijn wel-
kom in Olympic Manne. 

24 uurs bewakingsdienst beho-
ren tot de faciliteiten van 
Olympic Marine. 

Philip Hamers 
naar de VS 
Philip Hamers, organisator 
van de Bootaccessoiresmarkt 
Holland, is een samenwer-
kingsverband aangegaan voor 
het organiseren van soortgelij-
ke markten in Duitsland en de 
Verenigde Staten. Bij de oos-
terburen draait Hamers deze 
maand in Lübeck/Tra-
vemünde. 

4 0 00 boten op 
Drentse Hoofdvaart 

De watersport op de Drentse 
Hoofd vaart neemt toe. In 1993 
hebben meer dan 4000 boten 
dit kanaal bevaren. Dat blijk t 
uit gegevens van de provincia-
le VV V in Assen. 
Veel toeristen maken gebruik 
van de nieuwe mogelijkheden 
tot aanleggen in het Drentse 
land. In 1992 werd een aanleg-
steiger met toiletvoorziening 
gebouwd bij Echten in de 
Hoogeveensche Vaart. Vele 
honderden passanten maakten 
al gebruik van deze voorzie-
ning. 
Volgend jaar zal ook in de 
Noordscheschut een sanitaire 
voorziening aangelegd wor-
den. Verder zijn er dergelijke 
plannen voor in Dieverbrug, 
Rogat, Havelte en Smilde. 
Ook worden volgend jaar de 
aanlegplaatsen verbeterd.Ch 

Vikingharna s 
naar  importeur 

Wie zich zorgen maakt over de 
kwaliteit van een tussen 1977 
en de beginjaren tachtig 
gekocht Henri-Lloyd-veilig-
heidsharnas, kan dat gratis 
retourneren aan de importeur 
(Ben van Haarlem, postbus 
448, 3190 AJHoogvliet), tenzij 
het indertijd elders is aange-
schaft. Dit aanbod komt naar 
aanleiding van een waarschu-
wing van de Koninklijk e 
Nederlandse Jachtvereniging 
als zouden harnassen van het 
type Viking, verkocht tijdens 
de jaren tachtig, sluitingen 
bevatten die van een zachte 
metaalsoort zijn vervaardigd, 
waardoor ze kunnen gaan 
roesten, ondanks de plastic 
verflaag. 

Totem verhuist 
Totem (kano's en toebehoren) 
is verhuisd naar Zoetermeer. 
Het nieuwe adres: Goudstraat, 
99, telefoon 079-613445 (per 1 
oktober een 3 voor dit getal). 
In de wijk Rokkeveen heeft 
Totem nu de beschikking over 
2000 vierkante meter bedrijfs-
ruimte. 
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Lauwersmeer 
25 jaar 
I n Oostmahorn en in Lau-
wersoog is vorige maand het 
25-jarig bestaan gevierd van 
het Lauwersmeer. Tot 1969 
was het aan de Lauwerszee 
gelegen Oostmahorn een zee-
haven waar een reddingsta-
tion was gevestigd. Om dit te 
gedenken is op Tweede Pink-
sterdag de oude reddingboot 
de Insulinde naar haar oude 
thuishaven teruggekeerd, ge-
volgd door een vloot van ge-
pavoiseerde schepen. 
De Insulinde was de eerste 
zelfrichtende reddingboot. 
Zi j werd in 1926 gebouwd 
door de gebroeders Niestern 
in Delfzijl en was tot 1969 
operationeel. 

Service voor 
megaj  achten 
op Cuba 

In de jachthaven Hemingway 
in Havana heeft YSS (Yacht 
Support Services) een kantoor 
geopend. Via dat adres zijn 
niet alleen binnen enkele 
dagen reserve-onderdelen en 
andere scheepsbenodigheden 
voor jachten en megajachten 
leverbaar, maar kunnen ook 
goederen door de douane wor-
den geloodsten aan boord 
worden afgeleverd. YSS legt 
desgewenst contacten met 
Cubaanse autoriteiten en/of 
zakenmensen en verstrekt alle 
informatie over de mogelijkhe-
den van cruises in en rond 
Cuba. 
Informatie: telefoon Cuba 537-
336704, fax 336705. 

Verhuisd 
Jachtwerf Ligtvoet uit 
Rijnsburg, bouwer van de 
Super Elegant-kruiser, verhuist 
op 1 oktober van Rijnsburg 
naar Koudekerk aan de Rijn. 
Het bedrijf betrekt daar een 
grotere bedrijfsruimte, waar 
doelmatiger kan worden 
gewerkt dan in de oude loods. 
Het adres is Hooge Waard 
225. 

Milieurappor t bij 
dijkverzwarin g 

De rivierdijken die tot dusver 
nog niet zijn versterkt (circa 
590 kilometer), worden pas 
onder handen genomen nadat 
een milieu-effectrapportage is 
gemaakt, ook al is de 
Nederlandse overheid daar 
niet toe verplicht. Dat blijk t uit 
een brief die het kabinet heeft 
gestuurd aan de Europese 
Commissie naar aanleiding 
van kritiek uit die hoek op de 
wijze waarop ons land zou 
omspringen met het milieu bij 
dijkverzwaring. 

De Nederlandse regering 
bestrijdt het standpunt van de 
Europese Commissie dat de 
aanleg van een rivierdijk regu-
lerings- dan wel kanaliserings-
werk zou zijn. Het gaat in 

Nederland in de eerste plaats 
om verdediging van het land 
tegen het water, aldus Den 
Haag. 

Spoorbruggen 
Mar k en Dintel 
automatisch 
De spoorbruggen over de 
Mark en Dintel in 
Zevenbergen en Nieuweveer 
zijn geautomatiseerd. Ten 
behoeve van de regulering van 
de scheepvaart, tot voor kort 
een taak van de brugwachter, 
worden (zijn inmiddels?) ter 
plaatse borden en een detectie-
systeem aangebracht. 

Buur t knapt jachthaven op 

Vier omwonenden van de ver-
pauperde jachthaven in het 
Oostgroningse Wildervank, 
verenigd in de stichting 
Weijnbrug, sloegen de handen 
ineen en knapten de afgelegen 
jachthaven voor kleine sche-
pen grotendeels zelf op. Een 
aannemer deed de rest. De 
feestelijke opening vindt op 8 
en 9 juli plaats tijdens een 
groot feest in Wildervank. 
De jachthaven ontstond een 
jaar of tien geleden en had een 
belangrijke pleisterplaats moe-
ten worden voor de plezier-
vaart. Door het ontbreken van 
de noodzakelijke voorzienin-
gen verviel hij echter snel. Tot 
grote ergernis van de omwo-

nenden die besloten er zelf iets 
aan te doen. De totale ver-
bouwingskosten bedroegen 
ƒ 100.000,- , deels door de 
stichting betaald. Volgens 
planning zou de haven al 1 
april open gaan. De admins-
tratieve afhandeling bij de 
gemeente zorgde echter voor 
een aanzienlijke vertraging. 
Ch 
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Kabola in 
exportclub 
Kabola in Oudewater, fabri-
kant van scheepskachels en 
heetwatersystemen, is toege-
treden tot de exportorganista-
tie Dutch Marine Products, 
waardoor het ledental van 
deze groep toeleveranciers van 
de jacht- en scheepsbouw op 
acht is gekomen. Kabola, voor-
al actief op de Noordeuropese 
markt, hoopt via Dutch 
Marine Products in de toe-
komst ook andere internatio-
nale markten te kunnen berei-
ken. 

Friesland wil 
imiform bruggeld 

Friesland wil naar één uniform 
brugtarief, één beheersorgani-
satie en een nieuw inningsys-
teem. Voor een onderzoek 
naar de beste wijze waarop die 
doelen kunnen worden verwe-
zenlijkt, hebben Gedeputeerde 
Staten een bedrag van ruim 35 
mill e beschikbaar gesteld. Tot 
dusver zijn de openingstijden 
van bruggen en sluizen in 
Friesland nog niet goed op 
elkaar afgestemd, wat tot veel 
ergernis bij watersporters leidt. 
Het provinciaal bestuur wil nu 
proberen in overleg met de 
diverse brugbeheerders (ge-
meenten, waterschappen. 
Rijkswaterstaat, NS) een einde 
aan die situatie te maken. Ch 

Trailerboo t 
voor  politi e 
Lauwersoog 
Hevige protesten van het per-
soneel hebben ertoe geleid dat 
de waterpolitie in Lauwersoog 
niet geheel wordt opgeheven. 
De afdeling raakt wel haar 
patrouillevaartuig kwijt . 
Daarvoor in de plaats komt 
een trailerbare boot. 
De opheffing van de waterpo-
liti e maakte onderdeel uit van 
een grote landelijke bezuini-
gingsopcMitie. Het nieuws 
sloecT-atnaantal maanden gele-
den in als een bom. De vaarre-
creatie op het Lauwersmeer 
neemt de laatste jaren enorm 
toe. Ook houdt de politie toe-
zicht op het internationale 
scheepvaartverkeer op de 
route boven de waddeneilan-
den. 
Het nieuwe en volgens het 
Korps Landelijke Politie 
Diensten (KLPD) in 
Driebergen, 'flexibel inzetbare' 
vaartuig heeft een motorver-
mogen van 300 pk en zal nog 
dit jaar op Lauwersoog wor-
den afgeleverd. De politie 
Lauwersoog is opgelucht over 
haar voortbestaan, maar is 
minder tevreden over de nieu-
we boot. Het personeel spreekt 
van een achteruitgang van de 
mogelijkheden.Ch 
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770 pk Volvo Penta-diesel 

Topvermoge n voor 
snell e boten 

De nieuwe Volvo Penta-diesel 
van 770 pk, die wij in het vori-
ge nummer aankondigden, is 
de zwaarste motor, die deze 
Zweedse scheepsmotorenbou-
wer op de markt brengt. De 
motor is ontworpen voor snel-
varende planerende motor-
jachten en patrouilleboten. Hij 
is daarom smal (96 centime-
ter), zodat er gemakkelijk twee 
kunnen worden ingebouwd. 
Het is de derde motor, die is 
gebaseerd op het op een 6 
cilinder lijnblok, maar hij mag 
als een volledig nieuwe motor 
worden beschouwd: alle essen-
tiële onderdelen zijn ontwor-
pen volgens de nieuwste die-
seltechnologie. 
Kenmerkend is een hoog kop-
pel over een groot toerenbe-

reik met een piek van 2565 
Nm bij 1800 toeren per 
minuut. Zijn maximale vermo-
gen levert de motor, voorzien 
van oplading en laadluchtkoe-
ling, bij 2100 toeren per 
minuut. 
De motor levert volgens de 
fabriek een snelle accelleratie, 
die onder meer te danken is 
aan een nieuw verbranding-
systeem, waarbij gebruik is 
gemaakt van een hoge druk 
pomp met 13 millimeter plun-
jers; verstuivers met 7 gaten, 
een extra grote watergekoelde 
luchtpomp voor de oplading 
en een nieuw inlaat-spruitstuk. 
De constructie zorgt ook een 
betere verbranding en dus 
voor schonere uitlaatgassen. 
Cilinderblok en -koppen van 

de nieuwe motor zijn extra 
versterkt, er zijn nieuwe zui-
gers en zuigerveren voor ont-
wikkeld en drijfstangen met 
een groter lageroppervlak; de 
inlaat en uitlaatkleppen zijn 
van extra hard materiaal 
gemaakt. Volvo Penta ver-
wacht dat de 163P een 
betrouwbere, trillingvrij e 
motor zal zijn, die weinig 
onderhoud vergt. De motor, 
die ook leverbaar is in een 700 
pk versie (speciaal voor zwaar-
dere toepassingen dan plezier-
vaart) is uitvoerig getest en 
komt nog dit jaar op de markt. 

Waterstraalmotor 
Nieuw bij Volvo Penta is ook 
een 450 pk waterstaalmotor. 
De eenheid bestaat uit een zes-

cilinder diesel op oplading en 
laadluchtkoeling, die zijn ver-
mogen levert bij 2600 toeren 
per minuut en een waterstraal-
eenheid. De motor, typenaam 
72WJ, is afgeleid van de 72-
diesel van Volvo Penta. Er zijn 
alleen een aantal wijzigingen 
doorgevoerd die te maken 
hebben met de specifieke toe-
passing van de machine. 
Waterstraalaandrijving heeft 
een hele steile weerstandscur-
ve: 75 procent van het maxi-
male motortoerental is in enke-
le ogenblikken bereikt na het 
starten en pas daarna begint de 
boot te accelleren. De motor 
draait met andere woorden 
vrijwel permanent op hoge 
toerentallen. En dat is nodig 
omdat een waterstraalaandrij-
ving pas goed functioneert bij 
snelheden boven de 25 knopen 
ofwel boven de 46 kilometer 
per uur. De meest opvallende 
aanpassing is de grote gekoel-
de luchtpomp voor de opla-
ding. De verbranding is door 
de aanpassingen verbeterd: het 
brandstofverbruik ligt 10 pro-
cent lager dan bij de standaard 
72-diesel, terwijl de uitlaatgas-
sen schoner zijn. 
De fabriek produceert al enige 
tijd een vier cilinder diesel met 
een waterstraalaandrijving en 
komt daarmee tegemoet aan 
de groeiende belangstelling 
voor waterstraalaandrijving. 
Volvo Penta is één van de wei-
nige bedrijven, die diesels spe-
ciaal voor deze toepassing ont-
wikkelt. 

Mercruiser 
Marine Power heeft een nieu-
we waterstraalmotor gelan-
ceerd. Het is een viercilinder 
benzinemotor met een inhoud 
van 1686 kubieke centimeter. 
De motor, die 120 pk levert, is 
vooral bestemd voor water-
scooters. Het is een tweetakt 
motor, voorzien van automati-
sche smering, elektronische 
ontsteking en een wissel-
stroomdynamo, die vooral op 
lagere toerentallen veel stroom 
levert. 
Vier versies van de 5,7 liter 
benzinehekmotoren van 
Mercruiser worden het ko-
mende seizoen geleverd met 

• Volvo Penta's krachtpatser: 770 
pk. 
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• Dieselgenerator 
van Vetus 

• k De nieuwe 25 pk Force. * Elektronische Mercruiser. 

elektronische ontsteking en 
controlesystemen. Onder de 
hoede van de elektronica wor-
den de motoren na het starten 
warm gedraaid; het stationaire 
draaien wordt gecontroleerd 
om de toerentalllen daarbij 
constant te houden, zodat de 
motoren beter lopen; als men 
een keer slechte brandstof 
heeft getankt zorgt de compu-
ter ervoor dat de motor toch 
niet gaat pingelen, terwijl hij er 
ook voor zorgt dat het maxi-
male toerental niet worden 
overschreden. Het spreekt 
vanzelf dat de oliedruk en de 
watertemperatuur eveneens 
door de elektronica worden 
bewaakt. 

Cummin s 
Cummins heeft twee nieuwe 
zescilinder diesels uitgebracht, 
die zijn afgeleid van motoren, 
die al langer in produktie zijn. 
Het gaat om een 350 pk motor 
met een inhoud van 5,9 liter en 
om een 420 pk motor met een 
inhoud van 8,3 liter. Enkele 
kenmerken van de motoren 
zijn: lagere stationaire toeren-

tallen dan bij voorgaande 
motoren: namelijk tussen en 
600 en 650 toeren per minuut; 
snellere accelleratie en minder 
trillingen. 
Cummins heeft de garantie op 
deze motoren uitgebreid tot 
twee jaar of 600 draaiuren op 
de basismotor en tot 6 jaar of 
1800 draaiuren op de belang-
rijkste onderdelen. Ook de 
garantieperioden op de B- en 
C-motoren is uitgebreid. 

Informatie: telefoon 
880700, fax 880643. 

058-

Nanni 
Het ingenieursbureau Cramm 
uit Leeuwarden toonde op de 
Hiswa te Water een nieuwe 
Nanni-diesel. En wel een drie-
cilinder motor met een inhoud 
van 719 kubieke centimeter, 
die 21 pk levert bij 3600 toeren 
per minuut. Het is een water-
gekoelde diesel, uitgerust met 
een warmtewisselaar, waarop 
eenvoudig een boiler kan wor-
den aangesloten. Verder wordt 
de motor geleverd met een 
Hurth-keerkoppeling met 
reductie en met een 12 volts 
wisselstroomdynamo. 
Prijs ƒ13795,- incl. btw. 
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• k 315 pk Cummins diesel. 

Vetus 

• Water-
straalmotor 
van 
Mercruiser 

Vetus brengt een serie nieuwe 
dieselgeneratorsets: 
1. de types GHS 6 en 8, die 
respectievelijk 6 en 8 kva leve-
ren bij 3000 toeren per 
minuut; 
2. de GLS 6,12 en 16, die ach-
tereenvolgens 6,12 of 16 kva 
leveren bij 1500 toeren per 
minuut; 
3. de GHS 15, 20 en 30, die 
overeenkomstige vermogens 
leveren bij 3000 toeren per 
minuut. 
Informatie: telefoon 010-
4377700. 

Force 
Van het Amerikaanse merk 
Force (onderdeel van Mer-
cury) is een nieuwe buiten-
boordmotor op de markt geko-
men. Het is een driecilinder 
tweetakt motor die 25 pk 
levert. Het motorblok, inhoud 
422 kubieke centimeter, is 

gemaakt van een lichte metaal-
legering, waardoor het gewicht 
beperkt kon worden tot 42 
kilo. Zuigerveren van een spe-
ciale metaalsoort gaan koolaf-
zetting tegen, wat de betrouw-
baarheid en de levensduur van 
de motor verbetert. Enkele 
andere kenmerken van de 
nieuwe motor zijn: er is kruis-
spoeling toegepast om een 
optimale vcerbranding te 
bewerkstelligen; de ontsteking 
is elektronisch geregeld en er is 
een mechaniek waarmee men 
de motor gemakkelijk omhoog 
kan klappen (handig bij het 
aanlopen van strandjes of het 
vervoeren van boot en motor 
op een trailer). Door zijn lage 
zwaartepunt is de motor bij-
zonder geschikt voor rubber-
boten en boten met een vlakke 
bodem. 

* Driecilinder Nanni. 
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styl e 31 
Scanship Holland in Weesp 
importeert een grotere versie 
van de Engelse elektroboot 
van het merk Style, die het 
bedrijf al enige jaren op de 
markt brengt. De nieuwe boot, 
eveneens gebouwd van poly-
ester, is 9,45 meter lang en 
2,44 meter breed. De diepgang 
bedraagt 0,60 meter. Het is 
een open s-spant boot, voor-
zien van een zonnekap. Voor 
de aandrijving zorgt 5 pk 
Nexus elektromotor, die zijn 
vermogen levert bij 900 toeren 
per minuut. Er is een drieblad 
schroef gemonteerd met een 
doorsnee van 14 en een spoed 
van 16 duim. De boot loopt er 
7,5 knopen mee, ofwel een 
kleine 14 kilometer per uur 
De motor, die draait op een 
spanning van 72 volt, wordt 
gevoed door 24 6 volts accu's 
Prijs ƒ120.000,- incl. btw 
Informatie: telefoon 02940 
17276, fax 13681. 

Hellingsloe p 
De scheepswerkplaats De 
Helling m Sneek brengt een 
ruime open sloep (6,50 meter 
lang en 2,30 meter breed), die 
zowel van polyester als van 
houtepoxy wordt gebouwd. 
Het is een ronde spiegelsloep, 
ontworpen door Dick Boon 
(Vripack Yachting), die wordt 
afgetimmerd met mahonie en 
teak. Standaard wordt een 20 
pk Yanmar diesel ingebouwd 
met een watergekoelde uitlaat 
met waterslot. Kabelaring en 
tent behoren bij deze uitvoe-
ring. Prijsy74.638,- incl. btw. 
Informatie: telefoon 05150-
25278. 

Antare s 
De Franse werf Bénéteau 
brengt een nieuwe versie van 
de motorboot, die onder de 
naam Antares wordt verkocht. 
Het is een 6,15 meter lange 
snelvarende polyester vissers-
boot, die standaard wordt gele-
verd met een 50 pk Volvo 
Penta-diesel. De boot, die 
geschikt is voor zeevisserij, 
heeft 2 kooien, een gesloten 
stuurhuis met stuurstand, plus 

• De Hellingsloep. 

• k De Fairline Phantom 40. 

• Tekening van de Pnncess V52. 

* De nieuwe Antares visboot 

helmstokbesturing in de zelflo-
zende kuip, waaronder de mo-
tor is ingebouwd. Er is 60 liter 
brandstof aan boord. Prijs in 
Frankrijk FF. 135000 excl. btw. 

Vöuwboo t 
Het reclamebedrijf PMH uit 
Nieuwegein importeert kunst-
stof vouwboten uit de 
Verenigde Staten. De bootjes, 
merknaam Portabote, worden 
geleverd in lengten van 2,82; 
3,52 en 4,10 meter. Opge-
vouwen zijn de bootjes 10 cen-
timeter dik en ze wegen tussen 
de 32 en 44 kilo. Ze zijn 
geschikt voor 2 of 3 personen 
en lopen 36 kilometer per uur 
met een buitenboordmotor 
van 5 pk. Met de boten kan 
ook worden geroeid en 
gezeild. Prijs vanaf/2890 incl. 
btw. Informatie: telefoon 
03402-66601, fax 66611. 

Waterscooter s 
Nimag uit Heinenoord intro-
duceert een aantal nieuwe 
modellen waterscooters van 
het Amerikaanse merk Ti-
gershark. Het gaat om 1-, 2- en 
3-zits vaartuigen, die zijn uit-
gerust met waterstraalmotoren 
van het merk Suzuki. De 
motoren worden elektrisch 
gestart en zijn uitgevoerd met 
elektronische ontsteking. De 
vermogens variëren van 62 pk 
voor de kleinere tot 72 pk voor 
de grotere modellen. Infor-
matie: telefoon 01862-2016. 

Princes s 
Dolman Yachts in Muiden 
brengt 2 nieuwe polyester 
sportkruisers van het Engelse 
merk Princess; van het 
Italiaanse merk Cranchi is er 
een nieuwe 29 voets kruiser. 
- De Princess V39 is 12,26 
meter lang en 3,73 meter 
breed. De boot die is uitgerust 
met 2 slaaphutten en een 
ruime salon met kombuis. De 
boot wordt geleverd met twee 
Volvo Penta compressordie-
sels van elk 230 pk of met 2 
Mercruiser diesels van elk 270 
pk. 
- De V52 is 16,40 meter lang 
en 4,27 meter breed. Er wor-
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den 2 MAN-diesels inge-
bouwd, die elk 600 pk leve-
ren.Het interieur bestaat uit 2 
hutten, waaronder de eige-
naarshut met aparte badruim-
te, een ruime salon met kom-
buis, terwijl er in de kuip een 
dinette is met zonnebedden. 
De nieuwe Cranchi Giada 29 
is een 2- tot 4 persoons polyes-
ter sportkruiser. Opvallend 
aan de boot is de midscheeps 
geplaatste slaaphut. De boot 
wordt geleverd met 1 of 2 
motoren (diesel of benzine). 
Informatie: telefoon 02942-
61285, fax 64887. 

Fairliit e 
De Engelse botenbouwer 
Fairlme toonde vorige maand 
op de watersportexpositie in 
Southampton 3 nieuwe snelva-
rende polyester motorboten. 
En wel: 
- de Targa 36, een kruiser met 
een lengte van 11,26 meter en 

• Tekening van de Squadron 65 

it Sunseeker Predator, die te zien 
was in Southamptorr 

een breedte van 3,10 meter; de 
boot heeft 2 gescheiden slaap-
hutten, een ruime bad/douche-
gelegenheid en een L-vormige 
kombuis; aan dek is een grote 
open stuurstand met veel zit-
en zonnedekruimte met bar 
en koelkast; 
- de Phantom 40 is 12,42 
meter lang en ruim 4 meter 
breed; de boot is uitgerust met 
een ruim interieur (eigenaars-
hut, gastenhut, beide met toi-
let- en doucheruimte, kombuis 
met eethoek en salon met twee 
zithoeken), open kuip en roya-
le open stuurbrug met stuurs-
tand zithoek en zonnedek; 
standaard worden 2 Volvo 
Penta-diesels ingebouwd van 
het nieuwe 63-type, die elk 370 
pk leveren, maar ook Cater-
pillardiesels van vergelijkbaar 
vermogen, zijn beschikbaar; 
- de Squadron 65 tenslotte is 
het nieuwe vlaggeschip in de 
Squadron-serie: 20,37 meter 
lang; 5,28 meter breed; vier 
luxeuze hutten en een beman-
ningshut onderdeks, plus een 
ruime stuurhut/salon aan dek 
zorgen voor een gerieflijk 
onderkomen voor 8 tot 10 
opvarenden. 
Nadere details van deze boten 
ontbreken nog. Nederlands 
importeur van Fairline is 
Brielle Yachting, telefoon 
01810-14835-13680, fax 
16203. 

Sunseeke r 
Sunseeker, de Engelse bouwer 
van luxueuze snelvarende 
motorboten, exposeerde vori-
ge maand 2 primeurs op de 
drijvende botenbeurs in 
Southampton. 
- De Manhattan 54 is een klei-
nere uitvoering van de opval-
lende Manhattan 58, die te 
zien was op de Hiswa te 
Water. Het is een boot met 7 
kooien. Er kunnen 2 
Detroitdiesels in van elk 760 
pk worden ingebouwd, die 
zorgen voor een snelheid van 
70 kilometer per uur. 
- De Portofmo 40 is de tweede 
noviteit, een 12,40 meter lange 
sportkruiser met 6 slaapplaat-
sen, die luxueus is ingericht. 
Nadere gegevens ontbreken 
nog. Nederlands importeur is 
Ter Haak in Amstelveen, tele-
foon 02963-5446, fax 5841. 
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CROOTSfE NEDERLANDSE 
NAJAAR S OCCASION SHOW 

v.a. zaterda g 15 oktobe r 
±25 0 gebruikt e bote n en jachte n 

Verkoophaven Friesche Jacht-Centrale te Heeg FrI. 

De grootst e Keu s 

Goed e Servic e b i j 
elk e occasio n 

Betaalbar e pr i jze n 

INBREH G OCCASION S 
TOT 15 OKTOBE R 

• Geen extra kosten 
• Vrije ligplaats in onze verkoophaven 

(inkl. winterservice) tot voorjaar 1995 
• Meelopen in onze Nederlandse, Belgische en 

Duitse advertentiecampagne 
• Onze landelijke bekendheid als verkooppunt en 

ruim 30 jaar verkoopervaring. 

Dagelijks geopend: 10.00 - 18.00 uur 
zondags 1 3 . 0 0 - 17.00 uur 

FRIESCHE 
JACHT-CENTRAL E 

Postbus 2, 8620 A A Heeg (FrI.) Ho l land . 
(1 km achter Heeg, r ich t ing Gaastermeer) . 

Telefoon 05154-43344 
Fax 05154-43307 
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• De Gentry Eagle, waarmee 
Gentry zijn vorig recordpoging 
deed. 

Nadat zijn snelheidsrecord 
voor een Atlantische oversteek 
overtuigend was verbeterd 
door de Destriero van de Aga 
Khan, gaat de Amerikaan 
Tom Gentry niet alleen probe-
ren een nieuw record te vesti-
gen, maar ook dat te doen met 
een commercieel vaartuig, 
zodat hij in aanmerking komt 
voor de fel begeerde Hales 
Trophy. 
Het afgelopen jaar heeft 
Gentry's teamleider, John 
Connors, in stilte een grote 
variëteit van grote-snelheid 
rompconcepten onderzocht. 
De Gentry Eagle, die in 1989 
het Atlantische record verbe-
terde, was een scherpe-V een-
romper. De Destriero had ook 
één romp maar was met zijn 
67 meter lengte veel groter. 
Gemiddeld 53 knopen varend 
over de 3000 mijlen lange 
Atlantische route, bracht de 
Destriero de eenromptechno-
logie aan zijn limieten. Dat is 
de reden waarom Connors 
naar alternatieven heeft 
gezocht. 
De meest belovende van de 
rompvormen die door 
Connors zijn getest is een 
mengvorm, een die de voorde-
len van het ses (surface effect 
ship = oppervlakte-effect 
schip) en van de catamaran 
combineert op een nieuwe 
manier waarin zeewaardigheid 
en snelheid samengaan. Dat 

concept is door Ai r Ride Craft 
in Amerika in een reeks van 
jaren ontwikkeld. Het begon, 
gebaseerd op een soort een-
rompsboot, als een ses zonder 
flexibele rok. In de huidige uit-
voering is het de vorm van de 
romp zelf die het luchtkussen 
er onder op zijn plaats houdt. 
Het resultaat is een sterk en 
makkelijk te onderhouden 
vaartuig. 
De prototypen van Ai r Ride, 
veerboten, waren eenrompers 
en het systeem was niet werke-
lij k succesvol doordat de nogal 
stompe neus de zeewaardig-
heid niet bevorderde. Toen 
het concept werd gewijzigd en 
men overging op een catama-
ranromp werden de resultaten 
echt bemoedigend. Bovendien 
was het daarmee mogelijk de 
boegen smal en scherp te 
maken waardoor de zeewaar-
digheid en snelheid verbeter-
den. 
Ai r Ride Craft ontwikkelt dit 
concept verder voor een groot 
aantal toepassingen op het 
water, voornamelijk gericht op 
snel passagiers- en vrachtver-
voer. John Connors heeft een 
4,6 meter lang model gemaakt 
dat wordt getest door het naast 
een boot te slepen. Dat maakte 
het mogelijk het model te 
beproeven met snelheden tot 
185 kilometer per uur. De 
resultaten waren veelbelovend 
en men denkt dat Gentry op 
het punt staat opdracht te 
geven tot de bouw van een 
Atlantische recordbreker met 

een lengte van 55 meter. Dat 
zou kleiner zijn dan de 67 
meter van de Destriero, maar 
het zou voldoende zijn om alle 
voor een Atlantisch record 
vereiste brandstof mee te 
nemen. Als gevolg van de 
grote efficiency van de op 
luchtkussens voortbewegende 
Ai r Ride romp zijn maar de 
helft van de 60.000 pk's nodig, 
die in de Destriero stonden. 
Dat zou een snelheid van 111 
kilometer geven (volgeladen) 
en 185 kilometer per uur als 
bijna alle brandstof is ver-
bruikt. 
Achter aan de rompen loopt 
de onderkant ervan naar de 
spiegel geleidelijk af. Het is de 
verwachting dat oppervlakte-
schroeven zullen worden 
gebruikt voor voortstuwing 
omdat daarbij de schroefas 
door het vlak onder de spiegel 
naar buiten kan komen, waar-
door de onderste schroefbla-
den draaien in water dat onder 
de spiegel vloeit. Water-
straalaandrijvingen zijn ver-
worpen vanwege problemen 

• De Jet Ruban Blue deed een 
vergeefse gooi naar het Atlantisch 
record 

• Tom Gentry. 

met cavitatie die het gevolg is 
van lucht die van onder de 
rompen ontsnapt. 
Toen de Destriero zijn nieuwe 
record vestigde in 1992 leek 
het een onmogelijk te verbete-
ren prestatie. Nu ziet het er 
echter naar uit dat Tom 
Gentry een kans heeft, maar 
het zal wel 1996 zijn voor een 
nieuwe aanval op het record 
wordt gedaan. In de tussentijd 
biedt Ai r Ride Craft zijn con-
cept aan als uitgangspunt voor 
vele soorten vaartuigen van 
jachten tot hele grote, de oce-
anen bevarende, vrachtsche-
pen. 
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Wij bouwe n 
Combi-Kotter s 
Combi-Trawler s 

• 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. 

NU IN AANBOUW TE BEZICHTIGEN 13.00 x 4.00 METER. 

Combi-Motorkotter 12x3 70 m,4 + 2 slaapplaatsen 
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 inlictitingen en documentatie 

Jachtwer f en Servicebedrij f 
"DE COMBINATIE"  B.V. 

Maasstraa t 3, 3313 CR Dordrecht . 
Tel. 078-131871/157929/212222. 

SCHEEPSBEnMMERING 

• BETIMMERING VAN ELK MOTOR- EN ZEILJACHT 
• ALLE SOORTEN BETIMMERINGEN. 
• TEAKDEKKEN, INTERIEURS, ADVIES, OP MAAT 

GERICHT NAAR UW EISEN. 
• RESTAURATIES EN RENOVATIES 
• PREFAB TOELEVERINGEN. 
• ADVIES AAN BOORD VOOR ZELFBOUWERS TEGEN 

SCHERPE PRIJS. 
• COMPLETE CASCO AFBOUW 
• AANKOOPADVIEZEN 
• SCHADEBEMIDDELING 
• TAXATIES VAN INTERIEURS 

"CORRECT" 
Postbus 54,5330 AB Kerkdriel 

Jachthaven de Maas 
tel /fax 04182-25 77 

autotel 06-52 96 33 44 
Vraag naar de Dinaco 

K OM LANGS O P O N S SCHI P E N OVERTUI G UZELF ! (NA AFSPRAAK) 
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Doerak motorjachten: schepen 
voor mensen met veeleisende 
wensen. 

Doerak Marak motorjachten. Pro 
Aqua Yachting Meppel. 7 dagen 
geopend. 05220-54007. 

Nail Sail epoxy - tar duurzaam en 
goedkoop Huizer 
Jachtbemiddeling 02152-69333. 

Voelt u nattigheid onder uw 
matras? De Reycofie x onderma-
tras is de ideale oplossing. Bel 
voor gratis monster en folder 
Reycofiex, telefoon 085-436606. 

Lesse n motorbootvaren? 020-
6254760 Magister- Maritime. 

Propaan-.e n butaangasdetectie -
systemen . Detection bv, inclusief 
afsluiter op de gasfles. Bel voor 
informatie of dealerlijst: 08812-
5346, fax 5041. Het zekere voor 
het onzekere is maar een belletje. 

Te koop Doerak , 6,50, gesloten 
stuurhut + open kuip, 12 pk diesel, 
dinette, tefefoon 010-4735554, na 
18.00 uur. 

Te koop Draco Fly - Fisl i 2500 in 
perfecte staat, veel accessoires, 
inruil bespreekbaar. Telefoon 073-
418380. 

Te koop Maxum 1900 SB2.1993 
4,3 L Mercruiser, 20 uur, diverse 
accessoires, telefoon 073-418380. 

Te koop Mercruise r staartstu k en 
alle onderdelen van type 4 cilinder 
165 pk, 1981. Ook meters enz. Set 
stuurbekrachtiging 120-260 pk, 
1989, telefoon 0164-83501. 

Te koop Alaska n 49, 14,98 x 4,60 
m., bouwjaar 1973, mahonie, teak-
dek, 2 X GM 210 pk, gerenoveerd 
1992/1993 waarbij nieuw 
geplaatst: volautomatische centr. 
verwarming, generator 7,7 KVA, 
hydrofoor, Victron lader 50 amp., 
Mastervolt lader/omvormer 220 
V/1500 W, 8 X 120 ah accu's, auto-
matisch energiesysteem, pompen, 
electrisch toilet, wasmachine/dro-
ger, koel/vriescombinatie, magne-
tron, stereo, ktv, marifoon, stoffe-
ring. Voorts uitgerust met radar, 
autopilot, UHF, AP navigator, bij-
boot + buitenboordmotor, etc. 
Vraagprijs ƒ340.000, - , telefoon 
01883-12499 na 18.00 uur.. 

Nieuwl Luxe schiphuize n te huur 
in Workum. Boxmaat 18,00 x 5,75, 
invaarhoogte 4,80, invaarbreedte 
4,71. 'T Klifrak, telefoon 0515-
41297. 

Te koop 2 eike n zwaarden , afm. 4 
meter x 1,70 meter. Telefoon 
04168-2215. 

Gevraagd: mooie Doera k 950. 
05220-54007. 

- Targe t Saloo n 1050, ƒ87500,-
- Doerak 950 gsak '77, ƒ75000,-
- Combikruise r 900, ƒ45000,-
- Doerak 730 bj '77, ƒ44500,-
- Jagua r 25, 770x250, ƒ30.000,-
Jachthaven De Lemsterpoort, 
Sloten, telefoon 05143-1668. 

Te koop aluminiu m Verhoeffkrui -
ser . Rondspant. 8,70 x 2,90 x 
0,65. Bouwjaar '75. Open kuip, 
Thornycroft diesel 1986. 
Dieptemeter en kompas. 4 slaap-
pl., toilet, aanrecht, 4 pits gas. 
Nieuwe kussens en kuiptent. 
Chique interieur. Goede staat. 
Vraagprijs ƒ 39.500,- . Te bezich-
tigen Botenbeurs Gorkum en na 
afspraak. Telefoon 04108-14247. 

Te koop Draco Flyin g Fish 7,80 X 
2,80, 2 X OMC 120 pk, dubbele 
besturing, zonnedek, 4 slaapplaat-
sen, nieuwe koelkast, gasstel, 
kussens, accu's enz. vraagprijs 
ƒ42.500,-.Telefoon 020-6867194. 

Te koop opgebouwde westlander , 
11 meter, 4 slaapplaatsen, koel-
kast, geiser enz. 40 pk Albin. 
Ruime boot. Vraagprijs ƒ 15000, - . 
Telefoon 020-6867194. 

Te koop Pedro kruise r bouwjaar 
1977, afm. 12 x 3,35 x 1 meter, 
aluminium ramen, 2 x Peugeot 
diesel 65 pk, dubbele best., cen-
trale verwarming. In goede staat 
van onderhoud. Vraagprijs 
ƒ72500 , - . Telefoon 01650-29274. 

Te koop motorkruise r open kuip 
Hooveld, 9,70 x 3,20 x 0,90 meter, 
boegschroef, bouwjaar 1980. Prijs 
ƒ 75.000, - . Telefoon 01880-
35320. 

Te koop Bestevae r motorkruiser 
1978, 8,30 x 2,85 meter, 55 pk 
Mercedes Diesel. Nieuwe kap. 
Nieuwe stoffering. Geschilderd 
1994. Vraagprijs ƒ 45.000,- . 
Telefoon 078-411419. 

Te koop Molenmake r en Mante l 
kotte r 11,60 meter, rondspant, 
bouwjaar 1993. Inruil bespreek-
baar. In aanbouw M en M spiegel-
kotter 12,00 meter. Specificatie op 
aanvraag. Telefoon/Fax 05103-
63378 b.g.g. 06-52917346. 

Te koop Buste r 3,90 x 1,75 meter, 
8 pk Yamaha buitenboordmotor, 
buiskap. Prijs ƒ 3.900,- . Telefoon 
03462-61568. 

Voor al uw schilder-.e n lakwer k 
Mobiel Scheepsonderhoud Bedrijf 
Bert Visser, Ankeveen. Telefoon 
035-561616. 

Te koop Maaskruise r 9,00 X 2,25 
meter. Marifoon, radio, vaarklaar. 
Vraagprijs ƒ 22.000,- . Telefoon 
023-365505. 

Te koop: Renken 2000CC inboard 
130 pk Yamaha; 1992; 
weinig gevaren; met veel extra's; 
vraagprijs ƒ40500 , - ; telefoon 
01828-19619. Na 1200 uur. 

Te koop Valk Conten t 1350 bouw-
jaar 1990. 2 X Iveco 120 pk. Zeer 
compleet, uitstekende staat van 
onderhoud. Veel navigatie appara-
tuur. Voor bezichtiging telefoon 
02159-15528. Vraagprijs 
ƒ310 .000 , - . 

Te koop 2e hand s bootinterieu r 
lengte 15 meter, 2 stuurstoelen, 
keukeninrichting, luifel, hydrauli-
sche stuurinrichting, instrumenten-
bord, stuurstand, badkamer, volle-
dig binneninnchting teak, stroom-
generator 24 Volt. Prijs o.t.k.. 
Inlichtingen 012-742915, België. 

Succeskruise r AK, 9,50x3,00 
meter. Peugeotdiesel 62 pk; davits 
met bijboot; dieptemeter, koelkast, 
diverse extra's. Geheel compleet. 
In prima staat. Prijs ƒ47500,- . 
Telefoon 01640-65144. 

Te koop: Viking reddingvio t 6 per-
soons, in container met dekhouder 
ƒ2200 , - ; Victron Sinusomvor -
mer.24-220 volt; voor computers 
en meetapparatuur; stokanker4 0 
kg ƒ300, - ; Benmar stuurauto -
maat (12 volt, hydraulisch) voor 
boot tot 13 meter ƒ 1200,- . 
Telefoon overdag 010-4125708; 
' s - avonds/weekeind 01807-
25321. 

Te koop: Almkruise r 1300, bouw-
jaar 1987, afmetingen: 13x4x1,10 
meter; teakdek; Daf 138 pk; vraag-
prijs ƒ275000, - . Telefoon 01834-
1611. 

Yach t Centr e Warns biedt aan: 
-Amsterdammer, 13,20x3x1,10, 
bouwjaar '30 ƒ67000 , - ; 
- Luxe motor, 20x3,20x0,80, 
bouwjaar '22 ƒ67000, - ; 
- Kompier 8,60x2,85x0,60; 
ƒ49000 , - ; 
- Helderse vlet 8x2,50x0,70; 
bouwjaar'76; ƒ19500, - ; 
- Motorkruiser 9,80x3,20x0,85; 
bouwjaar '70; ƒ42000 , - ; 
- Bakdekkruiser 8,75x2,45x0,75; 
ƒ39000 , - ; 
-Condo r 107, 10,70x3,65x0,95; 
D M 1 6 0 0 0 0 , - ; 
- Gruno 1150,11,60x3,65x0,95; 
D M 1 5 0 0 0 0 , - ; 

- Motorkruiser, 7,65x2,65x0,75; 
ƒ14000 , - . 
Telefoon 05149 -2201 , fax 2208. 
Adres: Ymedaems, Molkwerum 
(vanuit Warns over de brug rechts-
af). Open: 10-18; zondag: 14-18 
uur. 

Directi e sleepboot , 16 X 3,80, 230 
pk, ƒ 100.000,-, 
010-4807552. 

Te koop gevraagd: Jumb o (staal). 
Voor redelijke prijs. Sassenheim, 
tel 02522-12939. 

Polyester offshor e casco , lengte 
850 cm, breedte 290 cm, diepte 70 
cm. Tel 01172-3158. 

Orka-All-Bootservlce , onder-
houd/schilderwerk/bedrading, ver-
huur 1-2 persoons motorkano, 
info-reservering: 
010-4327624. 

Te koop motorboot Cascaruda , 
8,20x2.95, zeer goede staat, 2-4 
slaapplaatsen, toilet, kookboek, 
gootsteen, 
ƒ36.000,-, tel België: 089-414057. 

Te koop Combikruiser , 
12,50x3,65x1,10, dubbele bestu-
ring, 120 pk Daf, grote ak+stuur-
hut, 8 sipl, 4 pits kooktst, koelkast, 
douche, wc, dieptemeter, boeg-
schroef, 24-volts lader/omvormer, 
veel extra's, ƒ 110.000,-, tel:4122-
2831. 

Te koop Jeannea u Islander , 
8x2,65, Perkins diesel 120 pk, sta-
biele en in perfecte staat van 
onderhoud verkerende visbool uit-
gerust voor lijn- en garnaalvissen, 
ligplaats België, tel België 
003250414931. 

Gorlcums e 
botenbeur s 
De Gorkumse botenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 24 en zondag 25 sep-
tember. De beurs, die voor de 
zevende keer wordt gehouden, 
vindt plaats langs de histori-
sche Lingehaven, waar de 
afgelopen jaren zo'n honderd 
boteneigenaren zelf hun boot 
trachten te verkopen aan een 
van de ongeveer 20.000 bezoe-
kers die de beurs gemiddeld 
trekt. En vaak met succes. Van 
de 92 boten, die vorig jaar - in 
de regen! - te koop werden 
aangeboden werden er 16 tij -
dens de beurs verkocht. In de 
maand na de beurs werden 
nog 2 boten verkocht. 
Informatie: telefoon 01830-
59314. 
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Onze rivieren (12 en slot) 

Overijssels e Vecht 
DoorJW Sluimer 

Bij de naam Vecht denken ver-
reweg de meeste watertoeris-
ten onmiddelijk aan het veel-
geroemde riviertje tussen 
Utrecht en Muiden. Het is 
jammer dat de Overijsselse 
Vecht daarnaast zo weinig 
bekendheid geniet onder de 
motorbootschippers. Want 
deze Vecht is in meer dan één 
opzicht een aantrekkelijk vaar-
water. 
Behalve de aanlegplaatsen in 
Dalfsen en Ommen, zijn er 
ook enkele afmeergelegenhe-
den in de vrije natuur. 
De Vecht ontspringt in 
Duitsland, ergens bij Munster 
in de buurt, en heeft tot aan de 
grens een lengte van 113 kilo-
meter. In het uiterste noord-
oosten van Overijssel komt het 
riviertje ons land binnen en 
loopt langs plaatsen als 
Gramsbergen en Hardenberg. 
Dat gedeelte is echter vanwege 
de stuwen zonder sluizen 
alleen voor kano's geschikt. 
Het bevaarbare gedeelte tus-
sen de stuw bij Junne en de uit-
monding in het Zwarte Water 
is ongeveer 33 kilometer lang 
en telt 2 sluizen. 
De Vecht was eens een druk-
bevaren waterweg, die de ver-
binding vormde tussen han-
delssteden als Zwolle en het 
Duitse Nordhorn. In de 
Middeleeuwen bouwden daar-
om roofridders hun burchten 
langs de stroom. Vanuit die 
sterkten eisten ze tol van de 
passerende schippers en ter-
roriseerden de hele streek. Het 
veertiende-eeuwse kasteel Rech-
teren bij Dalfsen was zo'n roof-
ridderburcht, ongenaakbaar 
omdat hij op een eilandje lag. 
Bij eerr  ingrijpende verbou-
wing ruim tweeënhalve eeuw 
geleden verloor het zijn grim-
mige karakter. Langs de Vecht 
ligt een hele reeks van deze 
landhuisachtige kastelen. De 

* Handbediende sluis van 
Vechterweerd. 

De Overijsselse Vecht loopt van oost naar west dwars door 
de provincie Overijssel. In het zomerhalfjaar is het een vrij-
wel stroomloze rivier, waarop bijna geen beroepsvaart 
voorkomt. Het bevaarbare deel loopt in het westen door 
weilanden en akkers, terwijl langs het oostelijke stuk ook 
bossen en zelfs rivierduinen liggen. Voor een motorbootbe-
manning die van wandelen en fietsen houdt, is de Vecht een 
bijzonder aantrekkelijk vaarwater. Wel moet men, net als 
op de Linge of de Oude IJssel langs dezelfde route terugke-
ren. 

meeste zijn vanaf het water net 
niet te zien. Wie bijvoorbeeld 
vanuit Dalfsen een fietstochtje 
maakt in de richting van 
Ommen, passeert er verschil-
lende. 
Landschappelijk gezien bevin-
den de mooiste plekjes langs 
de Vecht zich boven de sluis 
van Vilsteren. In de buurt van 
Junne treft men zelfs rivierdui-
nen aan. 
Wie in de zomer vanuit het 
Zwarte Water de Vecht 
opvaart, de enige mogelijk-
heid, kan zich nauwelijks voor-
stellen dat dit alleraardigste 
riviertje in het winterhalfjaar 
vaak een totaal ander karakter 

krijgt. Als er in het voorjaar 
vanuit Duitsland veel smelt 
water in de Vecht komt en het 
in die periode ook extra vaak 
regent, stijgt het waterpeil snel. 
De stuwen kunnen dan niet 
meer regulerend genoeg wer-
ken en worden daarom gestre-
ken. De rivier verandert daar-
door in een woeste stroom en 
treedt ook ver buiten haar 
oevers. 
Het Zwarte Water op- of afva-
rend ziet men bij kilometerraai 
6,5 de monding van de Vecht. 
Een groot groen bord waarop 
met enorme letters Zwolle 
staat, markeert de ingang. De 
Vecht opvarend kijken we 
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• In de sluiskolk Vilsteren 

hnks en rechts uit over brede 
uiterwaarden, die hoofdzake-
lij k uit hooi- en weilanden 
bestaan. Op de verre dijken rij -
den wat fietsers en er achter 
liggen grote boerderijen. Wat 
ons vooral opvalt zijn de 
bomen. Overal zijn wel boom-
groepen of staan boomrijen. 
Die dijken lijken wat nutteloos 
achter de uiterwaarden te lig-
gen, maar ze waren er niet 
voor niets en ze hebben ook 
nu nog een functie. Vroeger -
voor 1932 - kon bij harde 
noordwestenwind het water in 
de toenmalige Zuiderzee hoog 
worden opgejaagd. Vi a de 
open verbinding met het 
Zwarte Water stuwde de 
Vecht ook op. Van dijk tot 
dijk was het dan één grote 
watervlakte. Nu beschermen 
ze in het voorjaar de boerderij-
en tegen het uit Duitsland 
komende smelt- en regenwa-
ter. 
In grote bochten slingert de 
Vecht zich door het fraaie, 
boomrijke landschap. Daar-
door zien we de hoge t.v.-toren 
in de verte nu eens links en 
dan weer lechts vooruit. 
Omdat bijna overal stortstc-
nen langs de oevers liggen, is 
het bijna nergens mogelijk 
langs de kant af te meren. We 
passeren bij Huize Arnichem 
een voetveer. Daar hebben 
ook een aantal motorkruisers 
en voormalige vrachtscheepjes 
hun vaste ligplaats. Maar het is 
eigenlijk geen geschikte 
afmeerplek voor passanten. 
Die is er wel even verderop bij 
de over bakboord gelegen 
jachthaven/camping Terra 
Nautic. Dan passeren we de 
t.v.-toren en komen bij twee 
hoge, vaste bruggen. Net voor 
de eerste is er over een lengte 
van circa 100 meter een hou-
ten beschoeiing, waaraan goed 
kan worden afgemeerd. En 
even voorbij de tweede brug 
zien we een inham met zand-
strand en aanlegplaatsen. 
Bij de hoge, vaste spoorbrug 
komen de dijken veel dichter 
naar de rivier. Maar al zijn de 
uiterwaarden hier smaller, één 
ding blijf t onveranderd: er is 
geen stukje recht in de rivier. 
Op elke bocht volgt direct een 

• Ommen, recreatiewal 
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steden en 
dorpen 
Plaatsen met bezienswaardig-
heden, die vanaf het water 
gemakkelijk bereikbaar zijn: 
- Dalfsen. Rond het jaar 1200 
moet er in Dalfsen al een kerk-
je hebben gestaan. In het jaar 
1231 komt men de naam voor 
het eerst in officiële stukken 
tegen. De gemeente Dalfsen 
omvat 4 kerkdorpen en 7 
buurtschappen. Hierin ligt een 
aantal kastelen en landhuizen 
zoals Rechteren, Hessum, 
Vilsteren, Den Berg, Den 
Aalshorst, De Horte, De 
Leemcule, De Ruitenborg en 
Gerner. Het dorp Dalfsen 
heeft een Hervormde kerk uit 
de vijftiende eeuw. Kerk en 
toren zijn deels van tufsteen, 
deels uit baksteen opgetrok-
ken. De Westermolen, die op 
zaterdagmorgen te bezichtigen 
is, dateert uit 1818. 
- Ommen. Het dorp Ommen 
ontstond ooit aan een door-
waadbare plaats aan de Vecht. 
Het plaatsje kreeg in 1248 
stadsrechten en in 1492 een 
tolbrug. De Hervormde kerk 
uit de veertiende eeuw is van 
Bentheimer zandsteen. De 
kerk heeft een houten toren. In 
de molen op Den Oordt is een 
oudheidskamer gevestigd. Het 
tinnen figuren-museum in het 
voormalige raadhuis bij de 
brug is iets unieks. Tientallen 
diorama's vol figuren - vaak 
niet van tin - beelden allerlei 
taferelen uit de bijbelse, vader-
landse en wereldgeschiedenis 
uit. 

Ligplaatsen 
Gerekend vanaf de monding 
van het Zwarte Water biedt de 
Vecht ligplaatsen na: 
- 5 kilometer bij camping en 
jachthaven Terra Nautic; 
- 6 kilometer bij eerste brug, 
houten schoeiing met aanleg-
mogelijkheden: 
- 7 kilometer baggergat, zand-
strand met ligplaatsen; 
- 16 kilometer Dalfsen, pas-
santenhaven in het centrum; 
- 30 kilometer Ommen, pas-
santenkade met gazon in het 
centrum. 

De ingang van de Vecht. 

andere. Na 12 kilometer Vecht 
te zijn opgevaren, komen we 
bij de sluis van Vechterweerd. 
Er Hggen verrijdbare voet-
bruggetjes over de beneden- en 
bovendeuren. Boven de sluis 
krijgen we over een lengte van 
enkele kilometers opnieuw 
brede uiterwaarden. Als de dij-
ken weer dichter bij de riviei 
komen, naderen we de plaats 
Dalfsen, die 16 kilometer van 
het Zwarte Water ligt. Bij de 
brug heeft het gemeentebe-
stuur enkele honderden meters 
kade voor de pleziervaart gere-
serveerd. Ook wij meren hier 
af, want in de buurt van 
Dalfsen is heel wat dat het 
bekijken waard is. Als we twee 
dagen later verder varen, zien 
we vanuit de boot over stuur-
boord Huize Rechteren. 
Ongeveer 6 kilometer verder 
komen we bij de sluis van 
Vilsteren, met aan het water 
een groot hotel en een kleine 
camping. Boven Vilsteren zien 
we niet meer alleen verspreide 
boomgroepen, maar ook echte 
bossen. We passeren een aan-
legplaats met tientallen vis-
bootjes bij een camping, die 
echter niet geschikt is vooi 
passanten. 

Even voor de vaste brug 
mondt de Regge in de Vecht 
uit. Dat riviertje is alleen maar 
geschikt voor kano's. In 
Ommen, 30 kilometer vanaf 
de monding, liggen net voor 
de brug drijvende steigers en is 
er een kademuur voor passan-
ten. Wij strijken de mast en 
gaan onder de ongeveer 3.50 
meter hoge brug door, want 
we willen ook het laatste stuk-
je van de Vecht bevaren. Tot 
de stuw bij Junne is het nu nog 
ongeveer 3 kilometer. De wei-

* Uitmonding van de Regge. 

landen en akkers aan weers-
kanten zijn niet vlak meer, 
want de bodem is hier licht 
glooiend. De Vecht is nu wat 
dieper in het landschap inge-
sneden, zodat we niet altijd 
over de oevers kunnen heen-
kijken. De middag dat wij voor 
de stuw komen, stroomt er 

geen water overheen. Er loopt 
alleen een beetje van de vistrap 
af. Op de brug die over de 
stuw ligt, passeren een paar 
fietsers en een huifkar elkaar. 
Met dat beeld voor ogen en op 
een foto in ons toestel, keren 
we om en varen de Vecht weer 
af. 
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Proefvaart Sealine 420 Statesman 

Sealine is een jachtbouwer die de laatste jaren in aanzien is 
gestegen. Van een werf die de mode op ontwerpgebied volg-
de, is hij  uitgegroeid tot een bedrijf dat de ontwikkelingen 
mede leidt. Die nieuwe benadering heeft nieuwe markten 
geopend voor Sealine. Eén van de boeiende aspecten van die 
verandering is dat opvallende ontwerpen worden gecombi-
neerd met praktische bruikbaarheid. 

»Sealine 420 Statesman 

Door Dag Pike 

De laatste uitbreiding van 
de Sealine vloot is de 420 
Statesman, die een logische 
ontwikkelmg is uit de zeer suc-
cesvolle 450, het vlaggeschip 
van Sealine. De vloeiende, 
zachte lijnen van het jongste 
Sealine model zijn een voor-
beeld van de veel zachtere 
benadering van jachtontwer-
pen dan de harde, hoekige 
mode die men een paar jaar 
geleden nog zo aantrekkelijk 
vond. 
Het uiterlijk van de 420 zal 
voor sommige ogen misschien 
wat overdadig zijn. De nadruk 
van de ontwerperstalenten ligt 
kennelijk meer op de inrich-
ting dan op de buitenkant. Het 
dicht bij elkaar plaatsen van 
ronde en ovale patrijspoorten 
stoort de soepele lijnen enigs-
zins en de diverse kleine, van 
de romp deel uitmakende 
voorzieningen bij het achter-
schip geven, hoewel zij prak-
tisch zijn, van dichtbij gezien 
een rommelige indruk die con-
trasteert met de mooie rustige 
lijnen. De polyester romp is 

•* De kombuis. 

gebaseerd op een ontwerp dat 
werd ontwikkeld door de 
directeur van Sealine, Tom 
Murrant. De romp heeft onder 
water de gebruikelijke scherpe-
V vorm. De schroeven draaien 
in halve tunnels om de 
schroefasssen zo horizontaal 
mogelijk te kunnen monteren 
(de verbetert het schroefrende-
ment) en de diepgang beperkt 
te houden. De roeren zijn ach-
ter aan de spiegel bevestigd om 
maximale stuurwerking te heb-
ben. Een uitbouw aan de romp 
tussen de roeren vergroot het 
planeeroppervlak om lif t te 
genereren waar die het meeste 
nodig is. 
De romp is heel breed om veel 
binnenruimte te hebben voor 
comfortabele verblijfsruimten. 
Door slimme vormgeving is 
men er ondanks de erg volle 
vormen in geslaagd een kolos-
sale indruk te vermijden en 
een uiterlijk te maken dat het 
oog streelt. Goed geplaatste 
handgrepen en -relingen ma-
ken het over de dekken lopen 
makkelijk en veilig. Voorop is 
er in de kettingbak plaats voor 
stootkussens, terwijl een in de 
spiegel gebouwde kast ruimte 

* De stuurstand binnen 
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biedt voor het stuwen van nog 
meer stootkussens en voor een 
reddingvlot. 
Al s je door de deur in de spie-
gel aan boord gaat worden de 
practische voorzieningen van 
de 420 zichtbaar. Onder de 
kuipvloer is een enorme berg-
ruimte en daar zijn ook de 
generator en sommige van de 
hulpsystemen ondergebracht. 
Die ruimte zou zo nodig kun-
nen worden omgebouwd tot 
een eenvoudig bemannings-
verblijf met stahoogte en toe-
gang in of bij de achterste 
kuipbank. Uniek is in de 420 
de manier waarop de kap, die 
de kuip volledig afsluit, wordt 
opgeborgen in een ruimte die 
is gemaakt in een polyester 
vormstuk dat deel uitmaakt 
van het achtereinde van het 
dek van de open brug. Dank 
zij die gemtegreerde bergplaats 
kan de kap snel worden uitge-
vouwen en vastgezet. 
De brede schuifdeur naar de 
salon en het ernaast geplaatste 
raam zijn gebogen van vorm 
waardoor je binnen een gevoel 
van ruimte hebt. Vlak bij de 
deur is binnen een handige 
kast waarin oliegoed en natte 
kleding kunnen worden opge 
borgen. De kast is uitgebouwd 
onder de trap naar de open 
stuurbrug; een makkelijke 
trap, die heel wat pelzieriger is 
dan de bijna verticale ladder 
die je op veel boten van deze 
grootte ziet. 

Door de schuifdeur de salon 
binnengaand kom je in het 
deel van de 420 waar hij echt 
schittert. De schijnbare ruimte 
daar maakt dat de 420 een veel 
grotere boot lijkt . De ruimte is 
er heel effectief gebruikt zodat 
een salon is ontstaan die zowel 
luxueus als praktisch is. Dat 
laatste blijk t uit de manier 
waarmee de twee banken aan 
tegenover elkaar liggende kan-
ten van de salon kunnen wor-
den samengevoegd tot een 
dubbel bed. De luxe kant is te 
zien in de zware stoffen die zijn 
gebruikt voor de bekleding 
van de banken en voor de gor-
dijnen. 
Sealine heeft de verleiding 
weerstaan om andere boten in 
deze categorie te volgen in het 
uitgebreid betimmeren met 
dure houtsoorten in de verblij-
ven. Er is prachtig ahorn, 
maar de toepassing daarvan is 
beperkt tot handrelingen en 
tafelranden. Voor de rest, 

tafelbladen en platte vlakken, 
kastdeuren en muurpanelen, 
past Seaüne duurzame plastic 
platen toe waarbij weefsel- en 
andere oppervlakte-effecten 
zijn gebruikt om prettig te pas 
sen bij het gepoelitoerde hout. 
Goede handgrepen en volop 
ruimte maken dat men zich 
veilig en makkelijk door de 
boot verplaatst. Veelvuldig 
gebruik van gebogen deuren 
en ronde vormen verminderen 
het gevaar van scherpe randen 
en er is in het plafond van de 
salon zelfs een verzonken 
handgreep om je aan de kun-
nen vastgrijpen als de boot een 
onverwachte beweging maakt. 
De kombuis is ruim voorzien 
van apparatuur en goed inge-
deeld voor efficient gebruik. 
Een klaptafel die ook nog lager 
kan worden gesteld, tegenover 
de kombuis, levert een extra 
werkvlak en het schakelpaneel 
voor de elektriciteit is goed 
toegankelijk zonder dat je de 
stuurman moet hinderen. 
De zitplaats van de stuurman 
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binnen is hoog gemaakt zodat 
die rondom goed zicht zou 
kunnen hebben. Helaas belem-
meren brede steunen aan de 
zijkanten van het voorraam 
het uitzicht. Afgezien daarvan 
is de stuurstand volledig uitge-
rust, met de instrumenten op 
de goede plaatsten, een handi-
ge lamp bij de grote kaartenta-
fel, voldoende plaats voor 
elektronica en zelfs een twee-
persoons bank die verstelbaar 
is in voor- en achterwaartse 
richting. 

De eigenaarshut profiteert ook 
van de grote breedte van de 
boot en is voorzien van alle 
vereisten voor een comfortabel 
leven, inclusief een toilet/was-
ruimte en een aparte douche-
cabine. Een gastenhut heeft 
twee kooien die kunnen wor-
den samengevoegd tot een 
dubbele. De toiletvoorzienin-
gen bij de gastenhut zijn ook 
vanuit de salon toegankelijk. 
Voor de stoffering is weer 
gebruik gemaakt van zware 
stoffen en het is er licht, goed 

Sealine 420 kor t 
De voornaamste kenmerken 
van de Sealine 420 States-
man in het kort: 

- afmetingen: lengte 13,08 
meter; breedte 4,16 meter; 
diepgang 1,07 meter; 
- tanks: brandstof 2 x 585 
liter; drinkwater 454 liter; 

- voortstuwing: 2 zescilin-
der Volvo Penta-diesels met 
oplading en laadluchtkoe-
ling, die 340 pk leveren bij 
2800 toeren per minuut; 
- prijs:ƒ.521.600,-; 
- importeur: Pijl Water-
sport, Loosdrecht, telefoon 
02158-21638, fax 26793. 

geventileerd en makkelijk 
schoon te houden. 
Het goede uitzicht rondom 
vanaf de open brug maakt aan-
leggen makkelijk. Zonnebed-
den geven maximaal gelegen-
heid te profiteren van warm 
weer en een lamp bij de kaar-
tentafel geeft aan dat de bou-
wer weet datje kaartinforma-
tie bij de hand moet hebben als 
je in de nacht een vreemde 
haven aanloopt. De gewone 
boogmast die je op motorjach-
ten met open brug vaak aan-
treft is vervangen door een 
veel aantrekkelijker korte mast 
op een voet, die korte vleugels 
heeft om een hoorn en anten-
nes op te monteren. 
Zeer praktische en comforta-
bele voorzieningen die maken 
dat de 420 zowel in de haven 
als op zee zijn mannetje staat. 
Je door de boot verplaatsten 
gaat veilig en makkelijk, in het 
bijzonder als je van de kuip 
naar de open brug gaat. De 
handgrepen zitten allemaal op 
de goede plaatsten; bewijs dat 

het ontwerp zowel op het 
tekenbord als op het water is 
ontwikkeld. 
De boot vaart strak en precies, 
houdt goede greep op het 
water zonder de neiging te 
hebben te gaan vliegen. De 
topsnelheid met de twee 340 
pk Volvo Penta diesels is een 
relatief bescheiden 53 kilome-
ter per uur, maar de kruissnel-
heid van 46 kilometer per uur 
maakt dat de boot moeiteloos 
flinke afstanden aflegt. De 420 
vaart dan comfortabel en met 
weinig lawaai, ondanks het feit 
dat de motoren direct onder de 
salonvloer liggen. 
De 420 biedt heel veel waar 
voor zijn geld en maakt de 
indruk veel groter te zijn dan 
zijn maten zouden doen ver-
wachten. Het is goed een boot 
te vinden waarin de vereisten 
voor een comfortabel leven in 
de haven samengaan met vei-
li g en praktisch gebruik op zee 
en waarin moderne vormge-
ving en gebruiksgemak niet 
met elkaar in conflict zijn. 
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SCHEEPVAARBERICHTE N 
I n deze rubrie k zij n opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door  de Chef der  Hydrografl e en 

Berichten aan de Scheepvaart ui tgegeven door  Rijkswaterstaat (Berichtencentrum voor  de binnenwateren). 

• BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 
Opgave van de in de "Berichten aan 
Zeevarenden" bekendgestelde wijzigingen 
op de Hydrografische Icaarten, uitgegeven 
door de Chef der Hydrografie Editie 1994 
N B Zie voor de laatste en meest belangrij-
ke berichten TELETEKST PAGINA 724 

Weekuitgave No. 34 van de BAZ (d.d. 20-
08-94) 

Kit . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
18011 444 18114 437 1812S 440 
1801 2 436 438 

442 18115 437 

*436 Mondin g Westerschelde. Deurloo. 
Ton gewijzigd. 
Op 51 30,05N 3 21,95E de E-card sparboei 
DL-GvW vervangen door een overeenkom-
stige N card sparboei 

*437 Waddenzee. Vlierlee. Betonning 
gewijzigd. 
1 Op 53-19,63N 5-09,34E aanbrengen een 
gele spitse ton, met spits topteken "R" 
2 Naar S3-19,30N 5-09,75E (550m NW) ver-
plaatsen de hchtboei VL 4 
3 Op 53-19,55N 5-09,15E schrappen de 
hchtboei VI2A 

*438 Waddenzee. Verversgat. Drijfbake n 
verlegd. 
Naar 53-08,46N 5-15,69E (250m NW) ver-
plaatsen het dnjfbaken W G 17 

440 Osterems. Bantsbalje. Begrenzing 
munitiestortplaat s gewijzigd. 
1 Aanbrengen 
1 de grens van een gebied met scheep 
vaartbeperkingen, langs een lij n die de vol-
gende pos verbindt 
a 53-37,40N6-51 70E, 
b 53-37 OON 6-54,00E, 
c 53-36,50N6-52,40E, 
d S3-37,00N6-51,00E, 
u m het gebied begrensd door de lij n sub l i 
"Vuil e grond (Munitie)" 
2 Nabij en aan de W zijde van l i schrappen 
het voormalige gebied met inschnft "Voor-
mahge murutiestortplaats" 

442 SW van Blankenberge, tonnen ter 
markerin g van stortplaats. 

VongBAZ 270/94 
Aanbrengen de volgende N-card pilaar-
boeien, op 
a 51-16,38N2-59,89E, "Obst U" , 
b 51-16,21N2-59,49E, "Obst 12", 
c 51-ie,04N2-69,08E,' Obst 13" 

444 Booreilanden Noordzee en Oostzee. 
Naam Ligging 
*Ensco 70 83-29,5N 5-56,5E 
*Glomar Arctic 1 58-14,9N0-10,BE 
*Dyv i Stena 59-27,5N 2-21,9E 

Weekuitgave No. 35 van de BAZ (d.d. 22-
08-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1801 449(T) 1801 1 463 1809 2 448 
18011 445 18018 445 18111 447 

*445 WNW van Egmond. Produktieplat -
form . Onderwateipijpleiding . 
VongBAZ 343(P)/94vervalt 
1 Vervangen, op 
82-38,43N 4-25,95E, de diepte van 12m 
(WeU) door een platform '08-B" Mo(U)16s 
en het symbool voor een rmstsein 
2 Aanbrengen 
a een cirkelvornug verboden gebied met 
een straal van SOOm (0,27zm) en het plat-
form sub 1 als middelpunt, 
b een onderwaterpijpleiding tussen de 
platforms <38-B sub 1 en 08-A (_ 52-35,73N 
4-31,80E) 

*447 Texel NW kust. Zandsuppletiewerk-
zaamheden beëindigd. 
VongBAZ 364(T)/94vervalt 
Ligging 53 09,96N4-47 II E 
De in bovengenoemd BAZ vermelde werk-
zaamheden zijn beëindigd en de W-card 
hchtboei is opgenomen 

*448 Europoort . Beerkanaal. Betonning 
gewijzigd 
1 Op 51-57,66N 4 04,52E schrappen de ton 
B7-E2 
2 De volgende tonnen vernummeren, op 
a 51-57,17N 4-04,73E (krt 1972 51-57,00N 
4-04,8SE),B9in"B7", 
b 61-S6,88N4 04,78E,B l l in "B9" 

*449(T) Zeegat van Texel. Schietoefenin-
gen. 
VongBAZ 27/94 
Ligging schietterrem B 52 52,SN 4-42,8E 
Tot en met 30 september 1994 zullen, op 
werkdagen van 08 30 tot 19 00 uur, van 
bovengenoemd terrem schietoefemngen 
worden gehouden met luchtdoelgeschut 
De onveüige afstand is tot Hkm 

*451 Meetopstanden Nederland 
VongBAZ 338/94 
Ondergenoemde meetopstanden/golfmeet-
boeien zijn voorzien van een licht 
n(5)Y 20s 
De door * aangegeven meetopstanden zijn 
sedert de vonge opgave geplaatst c q ver-
wijderd 

Vaarwater  Pos. Zee- Hyd. krtn . krtn . 
"Scheurrak-Omdraai 53-06,4N 5-ll,3E 1454 
1811 
*Zuidoostrak 53-07,0N 5-lS,3E „ „ 
*Boontjes53-07,6N5 22,IE,, ,, 
*Waardgronden53-l l ,0N6-07,6E„  „ 
*Noordvaarder53-20,9N5-10,2E„  „ 
*LangeZand Noord 53-13,IN 5-13,IE ,,,, 
*Scheurrak-Omdraai 53 09,2N 5-10,0E ,, „ 
*Richel 63-17,6N5-09,6E„„ 
*Griend West 53-15,2N 5-11,2E „ „ 
*Lange Zand-West 63-12, IN 6-11,3E,,„ 
*PoUendam-West 53-11,SN 5-20,6E „ „ 
*Oosterom 53-26,3N 5-33,6E ,,,, 
*Borndiep 63-26, IN 5-37,5E „ „ 

Weekuitgave No. 36 van de BAZ (d.d. 03-
09-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
18011 463 1812 3 455 1812 6 464 
1809 6 457 1812 6 464 1812 8 459 
18116 456 1812 6 454 

454 Eems. Gaatje bocht. Lichtboeien 
opgeno men. 
VongBAZ 268(T)/94vervalt 
De in bovengenoemd BAZ vermelde hcht-
boeien, die werden gelegd i v m de te wij -
zigen radarhjn, zijn opgenomen 

*455 Lauwersmeer. Dokkumerdiep. Be-
tonning gewijzigd. 
1 Op 53-21,27N 6-10,30E aanbrengen een 
rood stomp dnjfbaken 
"DD 6A" 
2 Naar 53 21,17N 6-10,33E (_ lOOm SE) ver-
plaatsen het dnjfbaken DD 8 

M56 Waddenzee. Westgat Ameland. 
Lichtboei verlegd. 
Naar 63-27,e9N 6-35,43E (_ 350m NW) ver-
plaatsen de hchtboei WA 10 

*457 Nieuwe Maas. Betonning gewijzigd. 
1 Aanbrengen de volgende groene spitse 
lichtboeien, op 
a 51-54,00N4-31 75E, "NM 13" LH G 5s, 
b 51-54,20N4 32,66E, 'NM 15" Ln G 8s, 
c 51-54,29N4 33,12E, "NM2r ' Iso G 6s 
2 Op 61 -53,98N 4-31,60E schrappen de gele 
spitse ton (Radar) 
3 De volgende lichtboeien/tonnen vernum-
meren, op 
a 51-54,22N 4-32,83E, NM 13 in "NM 17", 
b S1-54,22N 4-32,89E, NM 15-ZD 8 in "NM 
19-ZD8" 
c 51-54,20N 4-34,27E, NM 19 in "NM 26", 
d 51-53,94N4-36,21E,NM21in 'NM27" 
4 Naar 51-64,31N 4-33,58E (350m WNW) 
verplaatsen de hchtboei NM 17 en vernum-
meren in "NM 23" 

*459 N van Ameland. Lichtboei opgeno-
men. 

VongBAZ 405(T)/94vervalt 
Ligging 53 29,55N6-66,70E 
In verband met beemdigmg van de werk-
zaamheden ter plaatse, is de E-card hcht-
boei NAM 64 opgenomen 

M64 Doekegat. Eemshaven. Mistsein uit 
dienst gesteld. Lich t gedoofd. 
Schrappen, op 
a 53-27,18N6-60,15EhetUcht(n(5)Y20s), 
b 53-27,78N 6-50,18E, bij het licht (F G), het 
mistsein-symbool 

Weekuitgave No. 37 van de BAZ (d.d. 10-
09-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1811 6 466 1812 8 473 

1801 e 471(T) 1812 3 472 
1801 8 470 1812 6 465 

*465 Haven Delfzijl . Licht . Lichtboei 
Aanbrengen, op 
a 63-19,83N6 56 12E, een licht O G, 
b S3-19,69N 6-56,46E, een gele hchtboei, 
metkrms FIY 
N B Deze gegevens zijn reeds verwerkt m 
een Hernieuwde mtgave van krt 1555 die 
binnenkort verschijnt 

*466 Waddenzee. Vaarwater  Zwart e 
Haan. Betonning verlegd. 
De volgende drijfbakens verplaatsen naar 
a 63-21,66N5-40,05E(_300mWNW),VH9, 
b 53-21,76N5-40,59E( ISOmNNW).VH34, 
c 53-21,84N5-40,92E(_300mSW) VH36 

*470 NW van Petten. Ton vervangen door 
lichtboei. 
Op 52-47,40N 4-36,80E de W-card ton ver-
vangen door een overeenkomstige hcht-
boei V0(9)10s 

*471(T) VSS "Maa s North" . Getijmeters. 
Lichtboeien. 
Ter markenng van getijmeters is tot eind 
oktober 1994 in elk der volgende pos 
gelegd een gele hchtboei F1(5)Y 20s 
a 62-09N3-52E, 
b 62-01N3-46E, 
c 52-04n3-59E 

*472 Waddenzee. Gat van Schiermonnik-
oog. Betonning verlegd. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53 26,40N6-07,86E(_250mE),GvS2, 
b 53-26,49N6 07,93E (_275mESE), GvS4, 
c 53-26,30N 6-07,74E (__ 250m ENE)(Hyd 
krt 75mE),Z6A-GvSl, 
d 53-26,69N6-07,95E(_150mSE),GvS3 

*473 Waddenzee. Oude Westgat. Tonnen 
verlegd. 
De volgende gele termen verplaatsen, naar 
a 63-29,93N6-02,07E(_200mN),B, 
b 53-29,93N6-02 80E(_250mN), C, 
c 63-29,92N 6-03,e9E (_ 600m N)(Hyd krt 
200mN),D. 

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 

GRONIGNE N 
1821 Stadskanaal; Ter  Apelkanaal; Strezn-
inin g 6' en 7' Verlaat. 
I V m automatiserings- en rekonstruktie-
werkzaamheden, zijn het 6'' en 7' Verlaat 
gestremd van 15 oktober tot 31 december 
1994, of zoveel langer of korter dan nodig is 

1823 Reitdiep (zuid v/h Van Starken-
borghkanaal); Stremming Dorkwerder -
sluis. 
1V m groot onderhoud, is de 
Dorkwerdersluis te Gromngen gestremd 
van 03 oktober tot 14 november 1994 

OVERITSSEL 
1745 Basiskanaal; Streznxning Hanzebrug 
t e Deventer. 
I V m werkzaamheden, is de Hanzebrug te 
Deventer tot nader bericht, van maandag 
t/m vrijdag gestremd van 16 00 tot 17 30 
uur 
In deze periode wordt de brug extra 
bediend van 17 30 tot 18 30 uur, afhankelijk 
van het aanbod van schepen 

1766 Kanaal Almelo-De Haandrik ; 
Stremining Coevordersluis en sluis De 
Haandrik . 
RectiücaUe. 
Vong scheepvaartbencht nr 135/1541 d d 
27juhl994 
De aangekondigde stremmingen worden 
als volgt gewijzigd 
- Coevordersluis maandag 19 september 
wordt zaterdag 15 oktober  06.00 uur  tot 22 
oktober  1994 13.00 uur . 
- slms De Haandnk maandag 03 oktober 
wordt zaterdag 15 oktober  06.00 uur  tot 22 
oktober  1994 13.00 uur . 

GELDERLAN D 
1780 Neder  Rijn ; Lek; Weekendnacht-
sluitin g sluizen. 
De proef met onderbreking van de bedie-
ning van de sluizen in Dnel, Amerongen en 
Hagestein in de zaterdag- en zondagnacht 
wordt tot nader bericht voortgezet 

NOORD-HOLLAN D 
1760 De Where; Stremming Koomianbru g 
te Purznerend. 
1V m reparatie- en conservenngswerk 
zaamheden is de Kooimanbrug te Purmer-
end gestremd t/m 21 oktober 1994 
Afhankehjk van de weersomstandigheden 
kan voornoemde periode verlengd worden 

1826 Amsterdam; Westerkanaal; Kostver-
lorenvaart ; Geen bediening Singelgracht-
spoorbrug. 
IV m werkzaamheden, kan de Singel-
grachtspoorbrug te Amsterdam met worden 
bediend van zondag 16 oktober 08 00 uur tot 
maandag 17 oktober 1994 08 00 uur 

1806 NoordhoUandsch Kanaal; Strem-
mingen Buiksloterdraaibrug . 
I V m het vernieuwen van de damwanden 
en geleidewerken, wordt de Buiksloter-
draaibrug nabi] km 2,4 te Amsterdam 
gestremd in de volgende perioden 
- van maandag 10 oktober t/m vnjdag 21 
oktober op werkdagen van 07 00 tot 09 00 
uur, van 09 30 tot 12 30 uur, van 13 30 tot 

15 30 uur en van 16 00 tot 18 00 uur, 
- Vein maandag 24 oktober t/m woensdag 
26 oktober van 07 00 tot 12 30 uur en van 
1330 tot 18 00 uur 
- van maandag 31 oktober t/m vnjdag 18 
november op werkdagen van 07 00 tot 12 30 
uur en van 13 30 tot 18 00 uur, 
- van donderdag 27 oktober 06 00 tot zater-
dag 29 oktober 18 00 uur 
- van maandag 21 november t/m vnjdag 09 
december 1994 op werkdagen van 07 00 tot 
09 00 uur van 09 30 tot 12 30 uur, van 13 30 
tot 15 30 uur en van 16 00 tot 18 00 uur 

ZUID-HOLLAN D 
1726 Delftsche Schie; Stremming nabij 
Zwetheul. 
1 V m het aanbrengen van het beweegbare 
gedeel te op de meuw gebouwde brugpij-
lers, nabij de dorpskern Zwetheul, zal op 
woensdag OB en op vnjdag 07 oktober 1994 
van 06 00 tot 18 00 uur, of zoveel korter of 
langer dan nodig is de doorvaart zijn ge 
stremd 

1785 Maassluis; Stremming Buiten- en 
Binnenhaven i.v.m. Funade. 
IV m de "Funade" zijn de Buiten en 
Binnenhaven van Maassluis gestremd van 
vnjdag 30 september 16 00 uur tot zondag 
02 oktober 1994 18 00 uur 
Ook het nemen van bgplaats is met moge-
hjk 

1784 Oude Haven (Vlaardingen); Strem-
min g i.v.m. Haring- en Bierfeest. 
I V m het Haring en Bierfeest, is op zater-
dag 03 september 1994 de doorvaart vanaf 
de Vlaardmger Vaart tot de Bmtenhaven 
gestremd van 08 00 tot 17 00 uur 
Info bij de Havendienst Vlaardingen, via 
marifoonkanaal20oftel 010-4344700 

1807 Haag- of Trekvliet ; Stremming 
B inckhorstbrug . 
I v m de plaatsing van een geleiderem-
mingwerk aan de Jupiterkade in Den Haag, 
zla de Bmckhorstbrug vein maandag t/m vrij -
dag tussen 07 30 en 15 30 uur zijn gestremd 
voor de scheepvaart van 12 september tot 
14 oktober, of zoveel korter of langer dan 
nodig is 
Scheepvaart kan eventueel binnen de aan-
gegeven stremrmngstijden wachten aan de 
Geestbrugkade nabij de Geestbrug 
Info bij het Havenkantoor via VHF-kanaal 1B 
of tel 070-3380045, of Bnnckhorstbrug tel 
070 3859622 

ZEELAN D 
1633 Kanaal door  Walcheren; Strem-
ming/oponthoud sluizen te Vlissingen. 
T/m vnjdag 23 september 1994 vinden er 
herstelwerkzaamheden plaats aan het 
betonwerk in de sluizen te Vlissmgen 
Het scheepvaartverkeer dat gebnuk moet 
maken van de grote slius dient t/m 23 sep-
tember tussen 08 00 en 17 00 uur rekemng 
te houden met een oponthoud van max 2 
uur 
Deze tijden van oponthoud zijn gekoppeld 
aan een waterstand op de Westerschelde 
lager dan N A P Verder dient de scheep-
vaart via de grote sluis op werkdagen tussen 
07 00 en 17 00 uur rekemng te houden met 
een in de sluis afgemeerde werkponton van 
ca 6 m breed Dit wordt aangegeven mid-
dels het bord C 5 uit Bijlage 7 van het BPR , 
geplaatst op de sluishoofden aan de zijde 
waar wordt gewerkt 
Hinderhjke waterbeweging dient zoveel 
mogelijk te worden vermeden, hetgeen is 
aangegeven middels het rood/witte bord 
conform art 3 48 van het BPR , geplaatst op 
het werkponton 

1698 Grevehngenmeer; Beperkte bedie-
nin g Grevelingensluis. 
I  V m revisiewerkzaamheden aan de aan-
dnjfwerken van de deuren, wordt de 
Grevelingensluis m de volgende penoden 
alleen bediend gedurende 3 uur rond laag 
water 
- van maandag 03 oktober t/m donderdag 
06 oktober, 
- van maandag 24 oktober t/m donderdag 
27 oktober 1994 

LIMBUR G 
1634 Maas; Stremming sluis Roermond. 
I V m onderhoudswerkzaamheden is de 
sluis van Roermond gestremd t/m OI okto-
ber 1994 

lZ12Maas; Stremming sluis Linne. 
I V m onderhoudswerkzaamheden is de 
slms Linne gestremd van 03 oktober 08 00 
uur t/m 04 november 1994 Voor de door-
gaande scheepvaart via het Lateraalkanaal, 
wordt hierdoor de maximale lengte beperkt 
tot 137 m De stremming zal worden aange-
geven door het teken A 1 van het BPR 
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uw iacht verkopen! 
BIJ DE t l PROFESSIONALS BENT U IN GOED J . VAARWATER! 

Crownkruiser , staal 1991 
Vetusfi2pk 10 00 mlr 

Hn 75 000, 

Kokkruiser , staal 1976 
DafHOpk I2 65mtr 

Hfl 145 000.-

Castdruda 10 "ïO 1 \\. 
staal 1980 Dat i7i 120 pk 
lOWmtr Hfl 89 000,-

Klopkruiser , staal 1971 
PLU-,cot "iOpk 9 60mtr 

Htl . 59 000, 

Boarnkruiser, staal 1975 
Mercedes 42 pk 9 40 mtr 

Hfl . 59.000, 

Super  Usselkruiser. 
staal 1978 Dal 475 lOS pk 
1(1 20 mtr Hfl 89 000. 

Bravokruiser. staal 1990 
MercLdcs72pk lOOOintr 

Hfl 75 000,-

1—» * * ~ f-"!^ 

Heckkruiser, Stall 1972 
D .1X5 pk 10 50 mtr 

Hfl 79 500,-

'* 
l " ^ ^ ^  -rl^^- l 

I \ skpei st li l 19 0̂ 1 
F o rd I s O pk 1 1 -lO iiil i 

Hfl 69 500,-

Grevelingekruiser, staal 
1978 Vetus diesel (1994) 
65 pk 10 50 mtr Hfl 98 000,-

Romanzakruiser. staal 1979 
Thornycroft 62 pk 10 50 mtr 

Hfl 59 000, 

Gouwerokkruiser, staal 1970 
Mercedes 85 pk 10 00 mlr 

Hfl 79 500,-

Risor27, polyester 1979 
Vetus (1994) 11 pk 8 20 mtr 

Hfl . 82 500,-

Kotterjacli l "Mob y Dick" , 
staal 1972 Volvo Penta 85 
pk 11 00 mtr Hfl . 149 500,-

Valkkruiser  H 50 si i il 199'' 
Dil 120 pk n SO mlr 

Hfl 279 000.-

Perkkruiser, staal 1982 Dat 
DD 575 120 pk 11 50 mtr 

Hfl . 119 000.-

Super  Waddenkrmser, staal 
1974 Volvo Penta 85 pk 
12 00 mtr Hfl . 98 000.-

Ninibus 2600, Polyester 1988 
Volvo Penta 124 pk 8 45 mtr 

Hfl 119 000.-

Ryokruiser. staal 1978 
Peugeot 68 pk 13 00 mtr 

Hfl 99 000.-

Geffenkotltr , staal 1990 
Peugeot 62 pk lOOOmti 

Hfl . 89.500,-

Sloep, staal 1976 Opel 65 pk 
9 50 mtr 

Hfl 69 000. 

Skagerrak. polyester 1992 
Yanmar turbo diesel 85 pk 
9 60 mtr Hfl . 152.500.-

1 ia»Ier slaal 1989 
Dal 80 pk n 50 mtr 

Hfl n5 000. 

ljtuktrineet\let . st 1 il 1966 
Hannomag 42 pk 8 68 mtr 

Hfl . 99 000, 

Motorkruiser , staal 1974 
Thornycroft 55 pk 10 50 mtr 

Hfl 99 500, 

1 * " • ,P 

\lmkruiser , st lal 19X0 
Samofa62pk 10 10 mtr 

Hfl . 68 000. 

(xruno kruiser, staal 1991 
Dat 575 120 pk 9 50 mtr 

Hfl 98 000.-

Romanzakruiser. staal 1978 
Samola50pk 10 50 mtr 

Hfl 129 000,-

Nicolaas Witsen, staal 1950 
rhrysler lOOpk 12 65 mtr 

Hfl 47 500. 

bOTEN CENTRUM LOOSDRECHT 

Nieuwloosdrechtsedij k 240a 
1231 LG Nw.-LOOSDRECHT 
Tel.: 02158-23074 
Fax:02158-2363 1 
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KWALITEITS-JACHTEN TOT 12,00 x 3,70 MTR. 
IN ALLE AFBOUWSTADIA AL MEER DAN 25 JAAR EEN BEGRIP 

CROWN RIVER HOLIDAY 900 

L: 10,50 mtr. 
B: 3.40 mtr. 
D: 0,95 mtr. 
H: 2,35 mtr. 

CUPA 

CROWN RIVER HOLIDAY 950 
] L. 9,70 mtr. 

B. 3,50 mtr. 
D: 0,95 mtr 
H- 1,75 mtr. 

JACHTWERF DE KONING-KEIJZE R B.V. 
Doeswer f 4, 2351 ST Leiderdorp . Tel . 071-895190 

bocg-Zhekschroeven 
voor  manoeuvreren 
op de vierkante meter! 
Boven de lijn 
Amsterdam-Arnhem 

CUNO 
CUNO 
NEDERLAND B.V. 
Biensma 41 
9001 XZ Grou 
Tel. 05662-11 sa-
Fax 1144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

^ » J Ë 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. Wanneer er een harde 
zijwind staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden. Met een CUPA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
Zonder moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter! Waarom een CUPA 
boeg-/hekschroef? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voot zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 

« « ^ • • ^ (• «T»^W»«S*«««SK -*#Kï^WJc 

Eberspacher 

7o1f A 8 I - I FHSV!l'VYr*1-ior-*''1H I 

verwarming inbouwend 
Dat kan met een complete inbouwset. 

Nu kunt u zelf eenvoudig een 
Eberspacher luchtverwarmlng 
inbouwen met de complete 
scheeps- luchtverwccrmlngssets: 
"I e Petit" 
voor scheepslengte 8-9 meter 
"I e Moyen" 
voor scheepslengte 10-11 meter 
"I e Grand" 
voor scheepslengte 12-14 meter 
De sets worden compleet geleverd met o.a, verwcuming, luchtslong, 
uitstromers, volcnatomotische temperotuurregeling, brondstofsysteem, 
uiüocctsysteem en een Nederlandse inbouwbeschrijving. 
Verkrijgbaar bij de officiële Eberspöcher-deoler of de watersportshop. 

Voor meer informatie: Importeur Eberca b.v. afd. verkoop Tel. 01860-21955 Fax 01860-21818 
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TRAWLERS 1 

s '72 Grand Banks 36 Classi c 
2 X 120 pk Lehman (hout) 

'70 Grand Banl<s 42 Classi c 
2 X 120 pk Lehman (hout ) 

'72 Grand Banks 42 Classi c 
2 X 120 pk Lehman (hout) 

'80 Grand Banks 42 Classi c 
2 X 210 pk Caterpillar 

'90 Grand Banks 42 Classi c 
2 X 300 pk Cummins 

'91 Grand Banks 42 Classi c 
2 X 210 pk Caterpillar 

'91 Grand Banks 42 Europ a 
2 X 250 pk Cummins 

'89 Grand Banks 49 Motoryach t 
2 X 375 pk Caterpillar 

'91 Grand Banks 49 Motoryach t 
2 X 375 pk Caterpilla r 

'92 Grand Banks 58 
2 X 540 pk Caterpillar 

MOTORJACHTEN 

'92 Sealine 328 Ambassado r 
2 X 200 pk Volvo diesel 

'93 Carver 280 Sedan 
2 X 175 pk benzine 

Onan Marine 
stroomaggre 
gaten trekken 
m stilte alle 
aandacht. 
Kompakte, 
geluidsarme kracht! 
ge units van 3 tot 100 
kilowatt. Laag brandstofver 
bruik, onderhoudsarm, 
lange, lange levensduur en 
bovenal stil. 

01*" 
Vraag uw 
werf maar 
eens naar 
hun crvarin-

• gen met Onan. 
Ot vraag doku 

mcntatic aan bij ons. U 
bent ook welkom in Gouda, 
waar wij u kunnen laten 
zien en horen waarom u 
zichzelf een Onan zou moe 
ten gunnen 

OfK m 

gniul HOLLAN D B.V. 
Postbus 360, Gouda Tel 01820 19855, Fax 01820 39968 

SPECIALISTEN IN MOBIELE ENERGIEVOORZIENING ZONNE ENERGIE DRAAGBARE AGGREGATEN 230 VOLTS 
OMVORMERS EN VOERTUIGAGGREGATEN VAKKUNDIG ADVIES DESGEWENST COMPLEET GEÏNSTALLEERD 

' tfiyifliiiöpllraïen  mn de A27 tledo -
Gormchem met constan t ra. 50 Ie klos 
werfschepe n 

• 7 dogen per week geopend . 

^/ / 

O T T T ' T T ' T T T Y / T T T ^ H • Tijdens de verkoo p groti s ligploot s 
O J - J P i P i \J \ ^  J^  I J ^  M - grati s advertere n grati s scnoonhoude n 

van uw schip 
• Wij verkope n op "no cure no pay" 

"no nonsens "  basis 

Postbu s 33,4254 ZG Sleeuwij k tel. : 31 (0)1833-4511 fax : 31 (0)1833-4472 
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\s YACHTING 

grote eigenaars en g 

Publiciteitsburea u 
LEEUWENBERGH " b.v. 

SASSENHEIM 

Voor al uw advertenties 

in MOTORBOOT' 
eventueel ook voor 
opmaak en lay-OLit 

Vragen naar 
/ rjnk vdii Gils 

Postbus 139 
2170 AC SASSENHEIM 

TEL . 02522 - 19023 

PUR-A-TAN K 
• voor tiet reinigen van watertanks in 

vaar- en voertuigen, voorraadtanks 
en jerrycans 

• IS gesctiikt voor alle soorten 
watertanks 

• IS gemakkelijk te doseren en zuinig 
in tiet gebruik 

• IS bijzonder doeltreffend 
• IS bij een correcte dosenng 

onschadelijk 
• voorkomt bij regelmatig gebruik, het 

inwendig verontreinigen van het 
dnnkwatyer systeem 

x : ^  trading b.v. 

360° mobiele ÏV/FM antenne 

ÊSi:i;;Sir>rsfVy^vg&a r 

pers. cabine 

• KESSUNEKOHER 
• 12,45x4,20x1,20 

• * Casco 
; * Tectiniscli vaarklaar 
"kompleet 

Nu ook als open-kuip model! 

J.M.R.-BV, 
»tl, 2984 AJ Ridderkerk . 
tl. : 01804- nm 

U 00 X 4.00, met een f « V f J ^ "  complete dubbele 
iteU-aar  lang. vast suur t .u .s .̂  
cabines. Grote l e e f r m m t c r n e ^ ^ ^ , ^ , ^ 

ffhinekamer met s^a^-gl^ e ^^^^^^ ^ uit meer dan 

l̂irU âuX"̂ -

Het Hooi veld 10, 8302 AN Emmeloord 
Tel. 05270 - 97577 / 97099 

Fax 05270 - 97099 

OP ZONDA(; CJKSLOTEN 

DiV^^^^^ft i ' t^^^c « '̂' v j l A A G NU ONZE ZELFBOUW -
• ^"^ovt^'Si^ ^  ^  K|lVrALOGU S 1994 A A N !!! 

JA , STUURT U M IJ EEN DE W I T W A T E R S P O R T K A T A L O G U S 

N A A M 

ADRE S 

POSTCODE PLAAT S : .,', 

DEZE COUPON { + f 2 , 80 A A N POSTZEGELS ) IN EEN 

GEFRANKEERD E ENVELOP STUREN NAA R 

i ^ ^ """  ^ ^ ^ . . 
Po Vwlt  POSTBUS 320 5480 AH SCHIJNDEL 

WATERSPORTBEDRIJ F 

GEBR. WEINHOLT 
, W TEAK 

— 1 ^ T DEKKINGBOARD 
'—^/r—'SUPRA HECHTHOUT 

tl— / MAHONIE 
smmamiMuanm  DECORA WAND/ 

VLOERPLATEN 
EEN COMPLETE LIJN 

(EPOXY) KUNSTHARS-
PRODUKTEN 

l=\M--it\=\  YACHTPAINTS 

rPIFANES JACHTLAKKEN EN EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT WATFRSPORTARTIKELEN 

KORTE OUDEKERKERDIJK 10/14 
1096 AC AMSTERDAIH 

TEL, 0 2 0 - 6 6 5 74 8 7 / 6 6 5 16 25 
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technauti c 
SCHEEPSRAMEN 
op maat gemaak t 

, cheepsramen op maat maken is een vak. Met onze 20-jarige 
en/aring tiebben wij bewezen een perfekt passend raam te kun-

nen maken tegen zeer redelijke prijzen. 
Onze aluminium profielen zijn zodanig gemaakt dat iedere bootbezit-
ter zelf zijn eigen ramen kan aanbrengen. Alle ramen zijn voorzien van 
veiligheidsglas (gehard). U kunt gratis onze uitvoerige brochure aan-
vragen met de detailgegevens over onze ramen, patrijspoorten, 
vluchtluiken en windschermen. 
Wilt u iets weten over de prijzen? Bel ons dan even de maten door en 
wij kunnen u direkt een prijsindikatie geven. 

• • • jijii-ï technauti c bv 
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 

VERBOUWPLANNEN? 
Van der Meijden 
behoort tot „de 
Top" van 
Nederland, als 
specialist voor de 
afbouw van zeil-
en motorjachten 
van 10-25 meter 
Op onze werf 
verbouwen wi] 
op zeer 
vakkundige wijze 
uw schip 
volgens 
uw wensen 
en budget. 

UITNODIGIN G 
Bezoek onze showroom/ontwerpstudio waar wij u de allernieuwste 
ontwerpen en betimmeringen kunnen tonen. 
Reserveer tijdig" 

Voor afspraak of brochures 

Van der  Meijden 
B e t i m m e r i n g en b. v. 

Rivierdij k 592, 3371 ED Hardinxveld 
Tel. 01846-18033 Fax 01846-18808 

436 (»W 
jSOOl"- » 

mwa  ̂nu 
öliüTMARINE 

I 

STEYR heeft gemeend dat indien ze 

opnieuw een scheepsnnotor in sene 

zouden produceren het er een van de 

besten ter wereld moest zijn. 

Volgens ons zijn ze hienn geslaagd 

Vraag vnjblijvend documentatie aan 

door onderstaande bon in te vullen en 

te verzenden aan; 

PADMOS 
S C H E E P S T E C H N I E K 
Postbus 5 - 4318 ZG Brouwershaven 
tel: 01119 - 2407 fax- 01119 - 2451 

Naam 

Contactpersoon: 

Adres: 

Poste. -I- plaats: 

Toepassing: beroeps / pleziervaart* 

Scheepstype: verdnnger / (semi-) planerend* 

• doorhalen wat met van toepassing is 
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MERCEDES 
D A F 
MITSUBISH I 

WE RUILEN ALLES IN!! 

TEVENS INBOUW 

* NIEUWE, GEREVISEERDE 
EN GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

* OMBOUWSETS OM AUTODIESELS 
TE MARINISEREN 

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

Kraan  met  een hefvermogen  van 15 ton  aan het  water 

DRINKWAARD 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 

Nieu w 
dejong t zoon ^ A S T E R V O L T 

o SCHEEPSVERWARMING 
O STARTERS EN DYNAMO'S 
O LADERS EN OMVORMERS 
O SCHEEPSINSTRUMENTEN 
O SCHEEPSVERLICHTING 
O SCHEEPSELEKTRO 

Webast o 
elektro-technisc h burea u 

(OJ J de jong & zoon - leiden bv 

ONS ADRES IS. Flevowe g 43 - Industrieterrei n Merenwij k 
Telefoo n 071 - 21 21 01 - Fax 071 - 22 67 15 Leide n 

• Afm. 12.50 X 4.10 m. Ronspant overnaads. 
• Kompleet, ruim luxueus interieur. 
• 8 Slaapplaatsen. 
• Perfecte vaareigenschappen. 
• Rijnlandvletten leverbaar in diverse afbouwstadia van 9 -13.50 m. 
• Custom built jachten en bedrijfsvaartuigen sinds 1870. 
• Rijnland jachten. Redelijk geprijsde Itwallteit. 

SCHEEPSWERF J E VOLHARDING" B.V. 
Molenstraat 56 - 2471 AB Zwammerdam - Tel. 01726-12238. 

AGJSREGAA T NODIG? 
S ^ ^ V o p r hetzelfd e 

eld nu een echte 

Oncm 
HOLLAN D B.V. 

Postbus 360, Gouda.Tel. 01820-19855/Fax 01820-39968 

O.SGHEP&ZN.B.V. 
GESPECIALISEERD ' 
OP HET GEBIED VAN: 

VSTAALSTRALEN 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

Onze ervaring var)uit de beroepsvaart staat borg voor een 
jarenlange bescherming van uw kostbare bezit. 

G. SCHEP & ZN. B.V. 
Kortenoord 45a, 2911 BD Nieuwerkerk a/d IJssel 

Tel. 01803-12461. Fax 01803-19412 

HIJSCAPACITEIT (EIGEN KRAAN): 35 TON. 

* 
* 
* (ib JACHTHAVE N "DE MAAS" 

Oude Maasarm A/B Z Alem 

DE ONDERHOUDSWERF IN MIDDEN NEDERLAND VOOR 
• Winterstalling op vertiard terrein 
• Motoren levering, inbouw en onderhoud 
• Hellingen en betiandeling onder 
water,schepentot15ton 

• Instrumenten levering, inbouw en 
reparatie 
BEMIDDELING BIJ V E R K O O P VAN J A C H T E N . 

• Navigatieapparatuur levenng, 
inbouw en reparatie 

• Tuigage- en stri]kinstallaties._ 

Tel. 04182 -1524 Fax 04182 -1215 (ook tijdens weekenden) 
Kom gauw eens langs voor een overtuigende kennismaking. 

KABOLA... de ECHTE scheepsverwarming 
cv.-ketel met en zonder v^^amnwatervoorziening, 
24 of 220 volt. Ook met zij-uitlaat. 

Stroomloze c.v.-ketels NU met BLAUWE VLAM . 

Kombuis-kachels, nu ook met c.v.-uitvoering. 

Deskundige inbouw/advies. 

Voor meer informatie: 

GEBR. POST BV 
Molenwal 31 
3421 CM OUDEWATER 
Tel 03486-1277 membe.ürDMP 
Fax. 03486-2484 Dutch Mannc Producls 

TE KOO P AANGEBODE N 

DAF 575 MOTOREN 
IN NIEUWSTAA T 

Prijs 
p.st. 

ƒ 2500,-
(exd. B.T.W.) 

VAN LEEUWE N - KATWIJ K AAN ZEE 
Tel . 01718-14105 Fax. 01718-12800 
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Japhtbeniiddeling 

AQUA MARIN A 
^''voor meer vaarplezier'^ 

BIEDT AAN: 
MOTORJACHTEN 
VRI-JON CONTESSA 13 50x410 
MISTRAL 
VALKKRUISER 
ROMANZAKKRUISER 
TJEUKEMEER 
VOMIKRUISER 
AKERBOOM 
STAVOKRUISER 

1265x410 
11 60x3 75 
11 00 X 3 40 
10 50x3 40 
11 00 X 3 40 
9 20 X 2 95 
8 60 X 2 95 

VLEnEN EN KÜHERS 
CASCADE VLET 10 3 0 x 3 4 5 
CASCADE VLET NIEUW 10 30 x 3 45 
GILLISSENVLET 9 70 X 3 20 
GILLISSENVLET 8 50 x 3 00 

POLYESTER MOTORJACHTEN 
FORD 880 AC 8 8 0 x 3 1 5 
POLARIS ALPHA 7 75 x 2 75 
WATERLAND 6 50 x 2 20 

ZEILJACHTEN 
CONCORDE 25 7 60 x 2 75 
DOMPKRUISER 7 4 0 x 2 2 0 

AANVULLING 
BOORNKRUISER 10 5 0 x 3 2 0 x 0 9 0 
VALKVLET 12 0 0 x 3 6 5 x 1 1 0 
BLAUWE HAND 12 50 x 3 65 x 1 00 
HOLLANDKRUISER 10 0 0 x 3 2 0 x 0 9 0 

Daf135pk 
lveco145pk 
Daf120pk 
Daf120pk 
Samofa 70 pk 
Fiat 125 pk 
Thornycrott 
Peugeot 

Volvo 86 pk 

BMC 60 pk 
Peugeot 55 pk 

Volvo 200 pk 
Renault 40 pk 
Yamaha 55 pk 

Volvo 14 pk 
Yamatia15 pk 

Perkins 80 pk 
2 X Dat 85 pk 
Daf120pk 
Mercedes 62 pk 

ƒ 425 000,-
ƒ 375 000,-
ƒ 175 000,-

125 000,-
92 500 -
79 500 -
49 500,-
29 500,-

ƒ155 000,-

ƒ107 000,-
ƒ 98 000-

ƒ125 000,-
ƒ 32 500,-
ƒ 10 500-

ƒ 35 000,-
ƒ 13 500,-

ƒ 79 500-
ƒ 245 000,-
ƒ139 500,-
ƒ 52 500,-

Tevens vragen wij met spoed in opdracht te koop: motorjachten met dubb. best., 
vletten en kotterjachten. 

Onze verkoophaven is gelegen aan het Piknneer 

AQUA MARIN A GROU 
Meersweg 26 - 9001 BH Grou - tel 05662-3180 - fax 05662-3308 

M
J A C H T B E M I D D E L I N G 

oerdijk 
Y a c h t m a k l e r - Y a c h t b r o k e r 

BeachcraftGSAK/FB, 12 30x3 85x1 15 1xDaf575120 TENGRO-1040-GSAK, 1040x3 40x1 1101973 85pk6 
pk boegschroet 1983 VrprHfl 169500,-cyl stoer schip prijs verlaagd' Vr pr H11 49.500,-

MOTORGRUNDEL, 9 00x3 10x0 80 1972 Perkins 50 pk BIESBOSCH-BOEIERAAK, 12 60x3 30x0 85 1907 1974 
D Mati betimm 94 ± 90°. klaar Vr pr Hll 39 500 • gerestaureerd Dal 80 pk Vr pr Hfl 75 000 •  

Van zaterdag f oktober t/m zondag 9 oktober 

Een uitstekende  gelegenheid  om een boot  te 
verkopen  of  te kopen.  Gunstige  voorwaarden 

Jachtbemiddelin g Moerdij k 
Roode Vaart 44, 4782 RC Moerdij k 
Tel. 01683-2401 Fax 01683-2367 (na 19.00 uur 01641-82938) 

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

- GRATIS LIGPLAATS 
i j j ^ f l ^ l j i h i f l p ^ l i l ^ j j ^ IN DE VERKOOPHAVEN 

ALLE FACILITEITEN 

UW BOOT VERKOPEN IS ONS WERK! ! 

LINSSEN VLET 
bouw|aar1988 
10 60 X 3,55 m 
Volvo Rental 00 pk D ƒ195.000,-

STABILOKRUISE R 
bouwjaar 1981 
11,50x340m 
Mercedes Om 316 ƒ126.500,-

Valk Voyager 45" 
Valk Dutch Falcon 
Vri-Jon1140 
Sea Ray 330 
Hardy Seawing 
Ruiter Grand Star 
Birchwood 33 
Ylstervlet 
Grunokruiser 
Polaris 33 
Sea Ray Monaco 
Bayliner Cierra 
Sunbridge 
Kilk kruiser 
Spun 25 

14,10x4,25 
16 20x4,10 
1140x3,55 
10,55x3,48 
9,40x3,35 

13,25x3,85 
10,30x3,30 
9 80x3,15 

10,00x3 05 
10,00x3,30 
6,50x2,45 

6 70x2,44 
7,10x2,90 
7,80x2 40 

1993 
1984 
1990 
1991 
1992 
1973 
1978 
1977 
1978 
1972 
1987 

1992 
1975 
1978 

DAF615168pkTD 
DAF120pkD 
Ford Lehman 135 pkD 
2x Mercruiser180pkD 
Volvo Penta 200 pk TD 
DAF120pkD 
2x Ford 120 pkD 
Samofa 52 pk D 
Vetus 64 pk D 
DAF120pkD 
Mercruiser 260 pk 

Mercruiser 175pk 
Volvo Penta 75 pk 
Renault 45 pk 

pr op aanvr 
pr opaanvr 
ƒ 253 000,-
ƒ199 800-
ƒ175 000,-
ƒ175 000-
ƒ132 000,-
ƒ 99 500,-
ƒ 77 000-
ƒ 75 000,-
ƒ 45 000,-

ƒ 42 350-
ƒ 36 300-
ƒ 24 200,-

Wl| zoeken voor diverse 
klanten werf afgebouwde 
nnotorjachten vanaf 9 meterll 

151 
Watersportcentrum Postadres 
"De Koeweide" B.V. Postbus 3628 

6019ZG Wessem 

Waagenaak 38 
6019 AA Wessem 

Tel 04756-1221* 
Fax 04756 3275 

De erkende jachtmakelaars' 
herkent u aan dit vignet: 

Zij zijn uw professionele 
partners bij de aan- of verkoop van 

uw jacht. 
Andijk.Sctiepenknng/Jachtmakelaardii Noord-Holland BV tel -31(0)2289 3636 

Dintelmoml (Willemstad), Blei & Hetterschi|t Jachtmakelaars tel -31(0)1672-3310 
Hellevoetsluis, Scheepskoopers C V tel -31(0)1883-22784 

Hellevoetsluis, Schepenknng / Jactitmakelaardii Holland Delta, tel -31(0)1883-22387 
Kodêlstaart, Jachtmakelaardi] Kempers BV tel -31(0)2977-24790 

Lathum, Schepenknng/Jachthaven "t Eiland tel -31(0)8336-31620 
Lelystad, Schepenknng / Jachtmakelaardii Lelystad BV tel -31 (0)3200-79856 

Lemmer, Holland Boat BV tel -31(0)5146-1818/5005 
Loosdrecht, Castlemam Manne Holland tel -31(0)2158-27799 

Loosdrecht, Serry Jachtmakelaars tel -31(0)2158 23404 
Loosdrecht, De Valk International Yachtbrokers tel -31(0)2158-23717 

Loosdrecht, Jachtmakelaardii Wolfrat tel -31(0)2158-27715 
Muiden, Van der Vliet Quality Yachts tel 31 (0)2942-61264 

Roermond, Schepenknng/JachlmakelaardiiKrekelberg Nautic tel -31(0)4750-15661 
Sneek,Brandsma Jachten Jachtmakelaars tel -31(0)5150 25000 

Sneek, Schepenknng/Jachtmakelaardi|Sneek tel -31(0)5150-22998 
UitweMingerga, Jachtmakelaardij De Haan, tel -31 (0)5153-9372 

Woubrugge.BouwvanWiikBVJachtmakelaardi) tel 31(0)1729-8687 
Zeewolde, Schepenknng/Jachtmakelaardii Flevoland tel -31(0)3242-1331 

Zwartsluis, Blei &Hetterschi|t Jachtmakelaars tel -31(0)5208 67799 

• VERENIGD IN DE HISVtfA SEKTrE JACHTMAKELAARS 

ZIE HET AANBO D IN DE JACHT & BOOTGIDS 
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Jaehtwer f Gebr . V lM h cv . 
Importeur van 

F L I P P E R b o a t s Fmland Sport en motorjachten 
R I O Italy Sport, vis- en motorboten 

RIO 400 Olé RIO 450 Top 

RIO 500 Midi  RIO 550 Onda 

Pioneer Jachtbemiddeling 
Nana Jachtverzekering 
Canbe Jachttinancienng 
Zodiac Jaar- en winterstalling 
Archilles Uitgebreide boatshop 

Jachthaven met alle faciliteiten 

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

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

0652-836335 
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Vana f 1960: 

Gereviseerde motoren o a DAF MERC FORD PEUGEOT BMC 
Gereviseerde keerk o a VELVET PARAGON PRM HURTH 
Boegschroeven electr en hydraulisch eigen fabrikaat 

NIEUWE MOTOREN EIGEN MARINISATIE 
DAF HINO DEUTZ PEUGEOT MITSUBISHI 

OMBOUWSETS VOOR IEDERE MOTOR 

ALLE REVISIEWERKZAAMHEDEN IN EIGEN WERKPLAATS 

REPARATIE INBOUW GARANTIE (kraan tot 25 ton) 

PIM v.d. BERG 
DIESELMOTOREN 

Voorstraa t 15, Postbu s 2557, 2940 AB Lekkerker k 
Tel . 01805-1747-3297 Fax 2233 

NAUTOLEX* MET PREFIXX' 

Uitgebreide vinyl collectie van uitstekende kwaliteit 

Geschikt voor alles wat er op of aan een schip 

bekleed moet worden 

Leverbaar in meer dan 50 kleuren en designs 

Tevens boottapijt, plafond en wandbekleding, 

diverse doeksoorten en zeilmakerij 

VIVA VINYL B.V. 
Oude Haagseweg 47, 1066 BV Amsterdam 

Tel: 020-6691903 - Fax 020-6176784 

TMC 40 max 35 pk ƒ 1 292 

TMC 60 max 80 pk ƒ 1 739, 

TM 93 max 170 pk ƒ 3 995 

TM 170 max 250 pk ƒ 4 688 

P.K.F.-Marin e Scheepsmotore n 
FORD-Yanmar Keerkoppelingen Velvet, PRM 

Ombouwsets Reparatie en onderhoud 

P . K . F . -- [nfi]^[PD[n]( 
Industneweg 30 1775 PV Middenmeer Tel 02270-2332 

REGO 
-as en «^asco Douw Bc 

WIJ bouwen voor U goed en voordelig 
een casco van de BARKAS 10 t/m 13,5 m 
Tevens bouwen wi| de MOTORBOOT 2000 A K 
Vraag onze documentatie 

Uitstekende referenties 
Telefoon 02159 15528 

of 02154 11941 

ENKHUIZEN 500 MOTOR- ZEILSLOEP 

Afmetingen 5,00 x 2,10 x 0,45 m • overnaads polyester 

• gunstig in prijs • 9 9 pk dieselmotor 

• stoer maar toch elegant • gladde bmnenschaal 

• zelflozende kuip' • diveise uitvoeringen leverbaar 

> i ; i i 

POLYTECH ENKHUIZEN BV 
BIERKADE T 
1601 KRE-NKHUIZEN 
02280 2n8') 

JACHTBEMIDDELIN G 
WERFGEBOUWDE JACHTEN 

TER VERKOOP GEVRAAGD 

0 verkoop vanuit verkooploods 

o zomerstall ing gratis 

o gratis advertenties 

o lage provisie 

o bij verkoop 50% kor t ing op winterstal l ing 

BV SCHEEPSWERVEN 

NICOLAASWITSEN 
K r a s p o l d e r w e g 4 A l k m a a r 

072-112214 

llFrH" ! I C \ 7Ï ^T ^  Polyester motorvlet 

lA l r̂  I I r̂  11 JL 1^ I afgewerkt met teak en 

WV L^L^U^lyS^lL ^  1 iroko, brons beslag 

/ ^ J f I enkabelaring 

^ \ j/ \ ^ Motor diesel of elektrisch 

Ixbxd 520x200x060 

haqebo bv 

Vosselaait 24 
SSSIRAWoudsed 
TeMoon05141-mi 
lelefax 05141-1487 

B O U W T E K E N I N G E N B A R K A S 
9 tot 12 meter lengte 

Tekeningen zeer compleet met plaatuitslagen 

en handleiding voor de Doe-Het-Zelver 

L . M . H U I T E M A I N G 
J A C H T O N T W E R P E N 

Aak 21 
9606 PX Kropswolde 
Tel 05980 22862 
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watersportcentrum zomerdijk cv. 
ALLE raCIUTCITEN  VOOR UW SCHIP!! ^ 

• Botenkraan tot 30 ton 
• Reparatie, vertMuw, revisie 

Mobiele servicedlenst 

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

Dieselmotoren 

^<<>^ ^ o ^ A^ 
.^' 

DIESELCENTRUM 
V/D VEER & DRINKS 
Ideaal gelegen langs het Meppelerdiep 
Zomerdi jk 84 - 8064 XG Zwartsluis Tel. 05208-66869 

MULTIVLfr MET OPEN KUIP 

Ool< als casco leverbaar. 

^ en bouwpakke t 

Specialist in staalbouw 
Tevens leverbaar: 11.00 x 3.60 en 10.10 x 3.20 m. 

A en 10.30 X 3.65 m. 
JACHT EN SCHEEPSWERF r ^ : ^ ^ " ^ VAN DER WERFF B.V. 
BURG. FL VAN ASPERMONTLAAN10,6981 AN DOESBURG 
TEL 08334-72275. HUURMOGEUJKHEID IN FRIESLAND 

V.O.f. itvoeti 
Jachtschildersbedriif 

is UW jacht als vanouds in goede handen voor alle soorten 

nieuwbouw en onderhoud 
O schilderwerk O polyesterreparaties 
O spuitwerk O osmosebehandeling 

Ook op lokatie. 

SIKKEN S YMHTPAINT S 
Verwarmde hal van 19 meter. Doorrijhoogte 6.25 m. 

J.P. Broekhovenstraat 23 - 8081 HB ELBURG 
Telefoon 05250-81959 - Fax 82082 

^Ï I IOmt l iJ I ICHTHIWH I 
GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

WINTERBERGING 
* binnen in de loods 
* buiten op de wal 
* buiten in het water 
Tevens verzorgen wij het 
W I N T E R K L A A R M A K E N van 
uw motor en verdere rnstallatie 
Vraag offerte ot 
kom eens langs 

• INBOUW BOEGSCHROEFINSTALLATIES elec oftiydr 
» REPARATIE EN INBOUW BINNENBOORDMOTOREN 

• SCHILDERWERK IN STAAL HOUT EN POLYESTER 
• OSMOSE BEHANDELING VOLGENS SCHILMETHODE 

* WINKEL VOOR SCHEEPSBENODIGDHEDEN 
• VERKOOP EN REPARATIE BUITENBOORDMOTOREN 

* LEVERING EN MONTAGE ROLREEf INSTALUTIES 
« BOTENLIFT AANWEZIG TOT 20 TON 

HOOFDDEALER BUKH dieselmotoren 
MARINER en HONDA outlxianis 

MERCRUISER service staton 

Parallelwe l 7 bij de spoorbru g en N.S. statio n 
8711 CH WORKUIVI TEL. 05151-41855 

U bent op de juist iioers bij YACHTCHARTER TURFSKIP 

ZULSTRA & WIND 
Turfkade 15 
8539 SV Echtenerbrug , / S % 
Tel 05144-1467 ff T\ 
(Werf/Buro) |\ MW 
Fax 05144-1606 

Verhuur en bouw van 
prachtige motor-kruisers. 

^ Verhuursvloot van 24 diesel motorkruisers, o.a.: 
Turfskip 1100-1200-1250 

Tjeukemeer 900 - 950 -1035 -1100 
Funcraft 1300 -1400 -1460 Beachcraft 1350 

: J ^/ Met vakantie kapitein op uw eigen schip? 

'Monnickendam Kruïzer' 
11 50 X 3 30 X 1 m, rondspant en waaiersteven met steunzeil 

2x Peugeot Indenor 82 pk, dubbele besturing en 
afstandbesturing, marifoon, teak dekken, kompas Sestral Moore, 

eng, c V met 7 radiatoren plus warmwatervoorz , omvormer, 
dieptemeter, davits. Geheel in bijzondere staat, f 147,500,-. 

Voor informatie'Jachthaven Manna, Monnickendam 
Havenmeester. 02995-2595 Pnve. 02998 - 4202 

Te f^o-p aangtbodtn: 
'Hitnwge-boxitüdt hydroixsche scfieepspers 60 ton 

InCicfitingen: 
Jachtbouw 
De Zaan BV 
Veerdijk 70 
1531 MAWormer 
Tel 075-219749 
Fax 075-213684 

OOSTVAARDE R 1040 
Oostvaarder  kotters  bouwen  wij  in  de 
lengten  9 - 9,50 -10,40 en 10,90 m. 

Motorsailers  in  de lengten 
10,40 en 10,90 m. 

^ JACHTWERF O O S T B,V, 
T T T Liouwerterdijk 37, 8491 GB Akkrum. Tel. 05665-1632. 
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WINTERBERGING IN BRUINISSE 

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

Reservee r direk t 
of vraag informati e bij : 

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

'*'̂ P^^^ ^ 
TROPICA L DREAM CHARTER S 
In het Canbisc h gebied , de Middellands e Zee en 
Atlantisch e Oceaan biede n wi | u Ie huur aan, 
complee t uitgerust e zeil|achte n en snel varend e 
motoriachte n 

In de period e tusse n 7 mei - 4 novembe r voel t u 
zich vanaf ƒ 5 300.- in het Caribisc h gebie d voor 
twee weken eigenaar van een luxueu s lach t (36 ft ) 
met 3 slaapkamer s (6-8 slaappl) . 

Voor inlichtingen en reserveringen: TROPICAL DREAM CHARTERS 
Plantage 41 B 8, 2377 AC Oude Wetering, tel. 01713-15780 (ook na 18.00 uur) 

^ ^ ^ " 

Heizungssystemen mit 
die BLAUE FUMME 
o! und elektrische heizung 
von0 6kW 1279 kW 

Chautfage avec la 
FLAMME BLUE 
poele et chauftage élèctnque 
O 6 kW-1279 kW 

Somy Ned. BV 
P B 256 4700 AG ROOSENDAAL NL 
Tel (01650) 6 40 00 Fax (01650) 4 08 37 

Berlll n |D| Tel.: 09-49 30 33 15017 
Budapest (H) Fax 09 36 11 69 7664 
Xomerno (CS) Fax: 09-42 81 92 470 
Cambndgelllre (GB) Tel 09 44 35 38 61625 

Mmm (njcDJi ^ 

Compleet AK 

ƒ136 400-

incl BTW 

JACHTBOU W B.V. 7604 PW ALMEL O 
Tel. 0546-852000 - Fax 0546-852100 - Buitenhavenwe g 12 

^^^^heepsdiesel - ^ S H H ^ I 1 
^W  generatore n ^ p A ^ ^ J 

^ ^ ^ ^ ^ kva ^^^^^M 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ƒ 8 950,- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

m 
a. 4,5 kva 
6.950,-
,5 kva-15 kva) 

Nijmegen, 
Muntweg 61, 

tel 080 - 56 66 66 
ax 080 - 56 06 88 

BEGE 
kruiser s 
vana f 
8 m. 

©
Boten-Motoren-verhuur-Jachthaven 

Bootcentru m Geeitsm a 
Avondsterweg 1 8938 AK Leeuwarde n Telefoo n 058-883848 

Zeer solide en luxe afwerking Indeling naar keuze. 

DE SCHIFFART 
VLET 6.00 M + 

7.00 M 
VLET IN 3 UITVOERINGEN 

Techn.  WatersportservÊce 

I DE SCHIFFART GROU 
Eia. Joh . de Vries 

Kerkstraat 28-30 9001 AB Grou TeL 05662-1388 Fax 05662-3961 

KOOLMEE S 
MARINE-SCHEEPSDIESELMOTORE N 

Ki|k en vergeli|k onze nieuwe uitgebreide FORD GENESIS RANGE 
X L D - 4 18, 50 pk, 4 cil GEN 450 L 80 pk, 4 ci l , 

F S D - 4 25 68 pk, 4 ci l , GEN 450 100 pk 4 cil 

2722E 90 pk 4 ci l , GEN 675 L 120 pk, 6 Cil, 

2725E -135 pk 6 ci l , GEN 675 150 pk, 6 cil 

De FORD basismotor garandeert u bednjfszekertieid - lange levensduur - kracht -

betrouwbaartieid - laag brandstofverbruik - kompakte bouw - minder onderhoud - rustige 

loop - en een wereldwijd service netwerk Internationaal garantiebewijs 

Verder o a leverbaar HINO scheepsdieselmotoren , KUBOT A scheepsdiesel -

motoren , Vetu s scheepsdieselmotoren , DAF, PERKINS, MITSUBISH I 

Div keerkoppelingen o a PRM HURTH VELVET 

MITSUBISH I MARINE generatorsets 6 20 KVA 1500 omw /mm 

Kortlan d 56 • 2954 LD Alblasserda m • Tel . 01859-14263 

KWALITEIT,  EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN! 
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WmÜDDS ALUMINIUM SCHEEPSRAMEN 
'f̂  rH—g ^ 

(f c m 
—J 

li- y 

%—J 

ïjmüoDS  + boto l b v 
Neptunusweg 2,8938 AA Leeuwarden, telefoon 058-882525, telefax 058-884226 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

U kunt bij ons terecht voor: 

• Scheepsdleselmotoren: nieuw, gereviseerd, gebru ik t 

• Keerkoppelingen 

• Schroeven, assen, koelers etc. 

• Ombouwdelen voor alle bekende autodiesels 

om deze om te bouwen voor scheepsgebruik 

Filc o Dordrech t 
Grevel ingenweg 23 - 3313 LB Dordrecht 
Tel. 078-162409 - Fax 078-166600 

VLET 960 
met achterkajuit éf open kuip 

^'i 

Jachtmakelaardij • Jachtbouw • Taxaties • Expertise * Import 

^Jj.j^afi l kt" ' op he' «f«"^ ' 

JACHTE N 
Info : Oudvaar t 1-3 Postbu s 126 8600 AC Sneek tel . 05150-25000 fax 20505 

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. 

Jachtwerf ^ t^e SSÖtJbc ^ÜCÏl'^ 
Moleneind 65-66 -1241 NK Kortenhoef - tel. 035-560443 

Kotter : 8.60 m., 9.60 m. 
NIEUW: 10.60 m., 11.60 m. 

Kruiser : 10.50 m., 12.00 m. 

Ook in open kuip uitvoering -

kom eens langs 

J^ 
SCHEEPSWERF 
BOCXE TER AAR 
Hoekse Aarkade 7 - 2461 ET Ter Aar 
Telefoon (01722) 2143 of 3238 

• Gespecialiseerd in onderhoud en nieuwbouw van 
plezier- en bedrijfsvaartuigen. 

• Hellingcapaciteit tot 50 meter. 
• Door diepgang boven de hellingwagens (2.40 m) 

zeer geschikt voor diepgaande schepen. 
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BOEGSCHROEFSPECIALIST 

• Elektrisch- hydraulisch en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks, platbodems e.d. 
• Van 4 t/m 200 pk! 

OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE! 
havenhoofd 7a, 2989 AE Ridderkerk. (H.l. Ambacht) 

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

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIG EXPERTISEBURO FRITS COERS 
BEËDIGD TAXATEUR VA N SCHEPEN 

• T a x a t i es * I n s p e c t i es * T e k e n w e rk n i e u w- e n v e r b o u w 

* C o n t r a e x p e r t i s es ^ ^ ^ 

's Gravelandsevaartwe g 5a -1231 NL Loosdrecht B * ? ? ! 
tel. : 02158-26975 - fax : 02158-25024 Ü É P ! 

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 

O e d s m a w ei 10 • 9 0 01 Z J G r o u 
T e l e f o on 0 5 6 6 2 - 2 4 54 

REGO 
Las en Casc o Bou w 

Wi| bouwen voor U, goed en voordelig 
een casco van de raeuvi^e MOTORBOOT2000 
met achterhut en buitenbesluring 

Tevens bouviien wij de BARKAS  10 t/m 13,5 m 

Vraag onze documentat ie 

Uitstekende referentie's 
Telefoon 02159-15528 

of 02154 -11941 

Snijtechnie k 
Braban t 

Speciaal voor de jacht- en scheepsbouw industrie 
Het numeriek plasma snijden van: JACHTEN 

NIEUW: Uw plaat mallen opmeten en uitsnijden, 
inclusief spantlijnen er op markeren. 

Ook het snijden van lettters en cijfers uit st, rvs of alu 
Tevens levering van vis-graat roeren, bolder platen of 

uw eigen arbeidsintensieve onderdelen. 
Wij snijden volgens uw opgave, tekening of diskette 

Ook voor het ontwerpen van een nieuw jacht 
biedt Snijtechniek Brabant veel mogelijkheden. 

Wij maken gebruik van Autocad/Mastership software. 

SNELLE LEVERTIJD!! ! 

Bel of fax voor meer informatie. 
Forellenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksveer. 

Tel. 0 1 6 Z 1 - 1 8 2 85 F a x. 0 1 6 2 1 - 1 5 3 33 

1 iHË i^ « pp 1 *!'«i?p 
^ • | ^ ^ ^ _ _ i ^ ^ ^ _ 1 Jacht -
P l ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e p Z timmer -
'•• ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ L J gebied 

^ ^ ^ ^ t t v JmÊt  vanaf 
^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ruwhou t 

^^^^^^m^^^Êj^^^Ê  tot en met 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H komplet e 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  interieur s Brochur e van standaar d materiaa l en 

lijstwer k op aanvraag . Voor uitgebreid e 

informati e nodige n wij u uit om in onze 

fabrieksha l een kijkj e te komen nemen . 

D 
m^  Nijverheidsstraa t 26, 
I V 3371 XE Hardinxveld-Giessenda m ^ Tel. 01846-18737 

9 Fax 01846-11153 

^ 

1 

IM3 
^WmÜm^-hKlkHS  MULDER 

HOOFDDEALER EN INSTALLATEUR VOOR NOORD-HOLLAND 
MOLENKRUtSER 

Gerri t Bolkad e 9, (vol g borde n Westerspoo r Oost ) 1507 BR Zaandam , Tel. : 075-174535 (open verbindin g met noordzeekanaal) . 

BOOTFINANCIERIN G - SCHEEPSHYPOTHEEK ? 
Nieuw en gebruikt . Looptij d 1 - 20 jaar 

BOOTFINANCIERIN G ENKELE VOORBEELDE N 
eornnd. 72mnd. 96mnd. 120 mnd. 180 mnd. 240 mnd. Bedrag 

5.000," 
10.000,-
15.000,-
25.000,-
40 000,-
45.000," 

111." 
214," 
320," 
530,-
848.-
954," 

280,-
462,-
739," 
831," 

SCHEEPSHYPOTHEEK 
ƒ 51.000," 
ƒ 60.000,-
ƒ 70 000,-
ƒ 80.000." 
ƒ 90.000,-
ƒ 100.000,-
ƒ 125.000,-
ƒ 150,000,-
ƒ 175.000," 
ƒ 200.000,-
ƒ 225.000," 
ƒ 250.000," 

ƒ1.039,-
ƒ1.222,-
ƒ 1 426,-
ƒ 1,630," 
ƒ1.833,-
ƒ 2.037,-
ƒ 2.546," 
ƒ 3.056,-
ƒ 3.565," 
ƒ 4.074," 
ƒ 4.583," 
ƒ 5.093," 

ƒ 
ƒ 1.058," 
ƒ 1.234,-
ƒ 1.410,-
ƒ1.587,-
ƒ 1 763,-
ƒ 2.204," 
ƒ 2.645,-
ƒ 3.085,-
ƒ 3.526,-
ƒ 3.967,-
ƒ 4.407," 

ƒ 605," 
ƒ 680,-

ƒ 726,-
ƒ 854,-
ƒ 997,-
ƒ1.139,-
ƒ 1.281," 
ƒ 1 424," 
ƒ1.780," 
ƒ2.136," 
ƒ 2.492,-
ƒ 2.848,-
ƒ 3.204,-
ƒ 3.559," 

ƒ 624," 
ƒ 734," 
ƒ 856,-
ƒ 979,-
ƒ1.101,-
ƒ 1.224," 
ƒ 1 630," 
ƒ 1.836," 
ƒ 2 141," 
ƒ 2.448," 
ƒ 2.753," 
ƒ 3.059," 

493," 
580,-
677,-
773,-
870,-
967,-

1.209,-
1.451," 
1.693," 
1.934," 
2.176," 
2.418,-

Rentevastperiode 5-10-15 jaar Effectief rentepercentage. 
Minimum 8% en maximum 12.6% Rentev/ijzigingen voorlDehouden. 
Diverse intermediairs. Prospecti aanwezig 
Vraag vrijblijven d telefonisch e of schriftelijk e informatie : 

RASPOORT 
ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSBEDRUF B.V. 
Wilhelminastraat 56, Postbus 146, 2000 AC Haarlem 
Tel. (023) 31 47 56 (na 18.00 uur: 023-380416) 

ƒ 849,-
ƒ 1.061," 
ƒ 1,273," 
ƒ 1.486,-
ƒ 1.698," 
ƒ1.910,", 
ƒ2.122,-

° 100% financiering mogelijl< 

" opbouwfinanciering mogelijk 

° hypotheek voor Belgen en Duitsers 

° rente fiscaal aftrekbaar 

° geen informatie bij werkgever 

° kwijtschelding bij overlijden mogelijk 

" diverse looptijden en andere bedragen mogelijk 

° doorlopende geldleningen in alle vormen mogelijk 

° scheepshypotheek met een Vaste en Variabele rente mogelijk 

° toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel 

Informee r oo k naar onz e zeer concurrerend e 
pleziervaartuigenverzekering ! No clai m to t 40% 

Stuur mij vrijblijvend een accoord van een financienng ter grootte van 

Af te lossen over maanden. Aanschafprijs boot: 

Nieuw/gebruikt (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Naam: 

I Adres: 

• ' Plaats: 

Netto inkomen: 

In gesloten envelop sturen naar Raspoort, Antwoordnummer 469, 2000 VB Haarlem. 

] De postzegel betalen wij voor u. MB 

.Telefoon: 

_ Beroep: 

. Geb. datum: 

_ Gehuwd: ja/nee 
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Ame q 
Boegschroeven 

Nieuw : Model Frisian 
Milieuvriendelijk : geen hydr. komponenten in het water 
Duurzaam : staartstuk en schroef geheel van R.V.S. 
Aandrijving : geruisloos met tandriem 
Vermogens : 10 tot 50 pk 
Prijzen : al vanaf ƒ 5.500,= excl. B.T.W. 

Ameq wordt geproduceerd door: 
Attema Systeemtechniek Drachten 

Telefoon 05120-26012 - Telefax 05120-26108 

Agder 840 AK Of open kuip 

Jachtmakelaardij * Jachtbouw * Taxaties • Expertise • Import 
Beèdtgd jachtmakelaar 

• l^ur» k i f 01' JACHTE N 
Info : Oudvaart 1-3 Postbus 126 8600 AC Sneek tel. 05150-25000 fax 205050 

af Arnhemse Fijnhouthandel 

Teak en nog 70 andere houtsoorten - (gefineerd)scheepsbouw multiplex - teak deklatten -
li)m en kit vindt u bij de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL, 
Dnepoortenweg 10b 6827 BR Arnhem Voor infomatie of foider 085-648435 fax 630309 

JACHTBOUW E. BOUMA 
ontwerp: LM. Huitema 

WIJ bouwen de Barkas 19„11 en BARKA S 1100 
12 meter in diverse stadia Y ^ awouw 
Inl E Bouma 

Koningsweg 12 
8861 KN Harlingen 
Tel 05178-18225 
Fax 05178-19259 

^ ^ ^ ^ FNM ^ H F 
^W scheepsdiesel ^ B ^ H 

LP^ ^ 

^ 

FNIV 

FNW 

7 

i 

•  m 
j 50pk ƒ14.890,-

72 pk ƒ 15.900,-

1 d 
W Nijmegen, 

Muntweg61, 
tel 080 - 56 66 66 
fax 080 - 56 06 88 

UBÉUSl 
l_ll=gH=l ^ 

naar: hoofddealer/ 
installateur 

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

jACHwe^f mmëv 
umüm^ 

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

RENAUD MARINE 
Merknaam voor Nederlandse scheepselektronica. 

Ook voor alle andere merken: inbouw, reparatie en ATIS-modiflcatie aan marifoons. 

Renaud Marine - HEERENWEG 100 LEFMUIDEN 01721 8549 TIJDENS NATTE HISWA A/B MS VOLENDAM 

8> 
B W M RIGID-INFLATABLE S 
PROFESSIONELE CUSTOM MADE Rib's VAN 17' TOT28' 

De beste vaareigen-

schappen in hun klasse 

Hof -iwaardigejn^terraien, 

zeer solide constructie 

Zeer geschikt voor 

recreatief gebruik 

Scherp geprijsd door 

korte afzetkanalen. 

B W M Rib' s SERIOUS B O A T I N G 
ZJoens TEL A qua -—jpe 05987-22232 

05987-24517 
| ^ / \ ^ X / P TEL 05980 25706 

FAX 05980 21981 

VERKOOP • SERVICE • ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN: , ^ . 4^ 

• BMC-TEMPEST DIESEL J ^*> 
• Captain-Commander- ^ M B ^ 

Commodore-Sealord ^ 2 ^ ^ ^ ^ 
• Thornycroft Diesel T P ^ ^ ^ P É * 
• Lister Petter Diesel ^ ^ i ? ^ ^ ^ 
• DAF Diesel • Bukh Diesel - ^ ^ ^ "^pl^ 

{ASXO b v ) 
BERGSEDIJK 2-10, PB.3, 4940 AA 
RAAMSDONKVEER TEL. 01621-13650, FAX 22406 
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21785 SUPER CHALLENGER 55 
16.50 X 4.88 X 1.30m. Bj. : 1993. Weri : Jopko/v d 
Volk . Motor : 2x 306pk Volv o Tomd 6 1 . Moder n en 
luxueus . O.a. teokdekken , boegschroef , etc . 
Vroogprijs/VHB : NLG 800.000. 
Info:  HWO-De Brekken . Tel.: 05146-4144 

53041 SUPER VAN CRAFT 
13.10 X 3.95 X 1.10m. Bj. : 1962. Motor : 2x 95pk Bmc. 
Mooie , verlengd e Super von Crof t met veel leefruimte , 
en veel sloopgelegenheid . Recent von nw . verf/lo k 
voorzien . Vroogprijs/VHB : NLG 195.000. 
Info : HWO-Woudsend . Tel.: 05141-2060 

54345 BLAUWEHAN D KOHER 
13.00 X 4.35 X 1.20m. Bj. : 1994. Werf : Holtermon . 
Motor : 145pk Iveco . Nieuw jach t met ruim e salon . Froo i 
betimmerd . Mostervoi t installatie , boegschroef , etc . 
Vroogprijs/VHB : NLG 450.000. Info:  HWO-Woudsend . 
Tel.: 05141-2060 

21508 VRI-JON 
12.00 X 3.70 X 1.00m. Bj. : 1990. Werf : Vri-Jon -
Ossenzijl . Motor : 105pk Dot 575. Prima onderhouden , 
gekeur d doo r Registe r Holland . Eventuee l prim a geschik t 
voor de charter . Vele extro's.Vraagprijs/VHB : NLG 
219.000 Info : HWO-De Brekken . Tel.: 05146-4144 

54404 VALKVIETA K 
12.00 X 3.90 X 1.10m. Bj. : 1981. Motor : 105pk Dof. 
Mooi e Volkvlet . 2e Stourstond , teokdekken , eigenoors -
hut , verwarming , volgboot , etc. In winte r '93- '9 4 
geschilderd . Vroogprijs/VHB : NLG 295.000. 
Info : HWO-Woudsend . Tel.: 05141-2060 

54123 DE RUITER TRAWLER 
11.75 X 3.85 X 1.40m. Bj. : 1979. Werf : De Ruiter . 
Motor : 105pk Dof 575. Mooi e trawle r met prachtig e 
eigenoorshut . Veel leefruimte . Verwarming , boeg -
schroe f en 2e stourstond . Vroogprijs/VHB : NLG 
239.000. Info : HWO-Woudsend . Tel.: 05141-2060 

TKjCre/L6i/<\ó€ e^v 

54092 DOGGERSBANK 
11.20 X 3.85 X 1.35m. Bj. : 1970. Werf : Vripack . 
Motor : 2x 80pk leylon d Stondord . Primo spitsgotkotte r 
met uitstekend e vaareigenschappen . Lootst e jore n is er 
veel gemodificeer d aon di t jacht . Vroogprijs/VHB : NLG 
139.000. Info : HWO-Woudsend . Tel.: 05141-2060 

14316 SCAND DYNAMIC 1100 
11.00 X 3.26 X 1 .OOm. Bj. : 1992. Polyeste r Deep-V. 
Werf : Scand-Noorwegen . Moto n 2x 235pk Vohro D. 
In nieuwstoot . Compl . uitgerus t met o.o. occukider , 
warm/kou d water , etc Max 70km/uur . Vroogprijs/VHB : 
DEM 198.000. Info : HWO-De Brekken . Tel.: 05146-4144 

54405 VALKVLE T 
11.00 X 3.65 X I.IOm . Bj. : 1986. Motor : lOSpk Dof 
575. Ruime , zeer goed onderhoude n Volkvle t met open 
kuip . Nw. gestoffeerd . Slecht s 870 vooruren . 
Boegschroef , electr . kompos , etc . Vroogprijs/VHB : NLG 
245.000. Info : HWO-Woudsend . Tel.: 05141-2060 

21725 PEDRO 
10.00 X 3.20 X 1.1 Om. Bj. : 1980. Motor : 62pk Peugeo t 
Indenor . Prim o onderhouden . Tweede stourston d en een 
ruim e ochterko|uit , keuke n met een dinette , etc. Echt 
familieschip . Vroogprijs/VHB : NLG 89.000. Info:  HWO-
De Brekken . Tel. : 05146-4144 

31871 FJORD DOLPHIN 975 
9.75 X 3.20 X 0.90m. Bj. : 1992. Motor : 2x 205pk 
Volv o 431a Benz. I nieuwstoo t verkerend e speedcrui -
ser. Het schi p heel t nog geen honder d motoruren . 
Werkelij k een plootje l Vroogprijs/VHB : NLG 179.000. 
Info : HWO-De Brekken . Tel.: 05146-4144 

21750 HOOVELD 950 
9.70 X 3.15 X 0.90m. Bj. : 1979. Werf : Mooslon d 
Jachtbouw . Motor : 62pk Peugeot D. Goed onderhouden . 
Achterkajuit , tweed e stourston d en divers e extra's . De 
moto r is in '94 gereviseerd . Vroogprijs/VHB : NLG 
105.000. Info : HWO-De Brekken . Tel.: 05146-4144 

' Contin u meer dan 500 zeil - en motoriachle n te koop * Jacbthypolbee k en venekerin g in eigen beheer ' Dankzi j verregaand e automatiserin g zeer recen t lachten - en klantenbestan d 
Inrui l veela l mogelii k ' Uw schi p verkope n d m v uitgebreid e advertenti e campagn e in binnen - en buitenlan d ' Deelnemer aan beurzen in Amsterdam , Dusseldor t en Berlij n ' Eigen 
housemagazin e Logboo k met aktuel e aanbiedinge n grati s opvraagbaa r ' 363 dagen per jaar geopen d 

Hoofdkantoo r Jachtmakelaardi j "Hel Wakend Oog"  BV, Postbu s 30,8530 AA Lemmer Tel 05146-4787 Fax 4644 
Vestiginge n Fries e Hoek - Lemmer Tel 05146-4994 De Brekke n - lemme r Tel 05146-4144 Muiderzan d (bi j Almere ) Tel 036-5369369 Woudsen d Tel 05141-2060 

JACllTUMIAM 



HETNIEUWEKONSEPTVANAQUANAUT ! 

BEAUTY-LINE: 9.20 - 12.40 m. 
UNICO-LINE: 10.55 -14.95 m. 
DRIFTER-LINE: 11.15 -11.65 m. 

De nieuwe Aquanaut Beauty-line is gebaseerd op een 
innoverend konsept, waarbij de negatieve spiegel 
onmiskenbaar het moderne karakter benadrukt. 

Met grote ramen voor vrij zicht rondom. 
Kortom, een echte Aquanaut, die borg staat l̂  4a«> 

vooreen waardevaste investering. 
Evenals de Unico- en Drifter-line 
custom-built in Sneek! 
Aquanaut... voor jarenlang 

onbezorgd vaarplezier. 
DRIFTER-LINE 

BB aquamul yachting hollanê I 
SELFHELPWE G 9, 8607 AB SNEEK, NEDERLAND . TEL. 05150-12253. FAX 05150-16655. 

Veel Woorden . 
hoeven wij aan onze jachten niet te wijden. 

Jarenlange ervaring en een team van vaklieden 
op onze moderne werf staan garant voor 

kwaliteitsjachten waarop men vertrouwen kan. 
HET STERKE MERK IN DE WATERSPORT 

SUCCES 8 50 SPORT SUCCES aso ULTRA SUCCES 9 50 SPORT 

SUCCES ASCONA SPORT 38 SUCCES BALTIC 54' 8TE SUCCES 13 50 ST 

Slbbl 
OUDEWEG 32, 
MARKNESS E 
TEL . 05273-1705 

J A C H T B O U W ''*' ' • 052733216 

MARKNESSE HOLLAND 

SRGGES 
C H / \ R T E R 
MARKNESSE - HOLLAND 

UNIEK VOOR NEDERLAND 

UW SCHIP WEER ALS NIEUW 
Uw Schip heeft niet het eeuwige leven, maar dankzi j 
AWLGRIP Yachtcoatings l<unt u uw schip een face-l i f t 
geven. Klaver Consultancy heeft zes Ie klas spuit-
bedrijven geselecteerd die deze behandeling exclusief 
kunnen uitvoeren. 
Uw schip w o r d t weer als n ieuw (en soms nog mooier!) 

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

Bij onderstaande Ie klas spuit-
bedrijven kunt u uw schip onder 
supervisie van Klaver Consultancy 
met AWLGRIP laten spuiten: 

Arnhe m Jachtwerf van 
Workum B.V., 085-216035 

EIburg Jachtschildersbedrijf 
Witvoet, 05250-81959 

Hindeloope n Klaver Yacht-
painting B.V., 05142-3049 

Aan dit Vignet 
herkent u de Erkende 
Ie klas spuitbedrijven 

Huizen Kooy Ship Operation, 
02152-54498/54974 

Makku m Jachtschildersbedrijf 
E.J. van der Bles, 05158-32966 

Medembli k Medemblik Yacht 
Service, 02274-1769 

Uw Grote Liefde in een Nieuwe Jas! 

Even voorstellen: de IVECO-aifo 8061 M14. 

Deze 6-cillnder dieselmotor levert zonder turbo-

oplading, maar liefst 145 pk. Door de uitgekiende 

verhouding tussen het toerental en het maximale 

koppel heeft de krachtige 5.9-liter motor bij kruis-

snelheid het laagste specifieke brandstofverbruik. 

Wie vergelijkt, komt bij IVECO uit! 

De gratis brochure ligt voor u klaar: 03473 61211 

u I M P O R T E U R V O O R N E D E R L A N D 

Landr é Ruhaak BV 
Lid van de Koninklijke Landre & Clinderman groep 

Lange Dreef 10, Postbus 63, 4130 EB V i a n e n 

Te le foon 03473 6 1 2 1 1 , Fax 03473 71338 
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12188 LOWUND NETNSHIP 61, 
aluminium 1988 Afm 18 60 x 4 70 x 1 50 m 

Modern interieur salon 3 hutten airco 2x 
MAN 635 pk diesels boegschroef generator 

Gebouwd naar de hoogste Nederlandse eisen 
Uitgebreide onderhoudsbeurt in 1994 

Vraagprij s NLG 1 600 000 (ex BTW) 
Ligplaat s Loosdrech t 

12350 - BAYLINER 30S5, 
polyester 1992 Afm 9 32 x 3 05 x O 91 m 

Modern interieur 2 hutten Mercruiser 330 pk 
Vraagprij s NLG 89 000 

Ligplaat s Loosdrech t 

12395 - GILLISSENVLET, 
staal 1972 Afm 9 80 x 3 20 x 1 00 m Mahonie 

interieur 1 hut gesloten stuurhut open cockpit 
Mercedes 35 pk diesel 

Vraagprij s NLG 110 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

12425 STABI U KRUISER, 
staal 1978 Afm 10 00 x 3 25x080m Mahonie 

interieur salon 2 hutten Peugeot 50 pk diesel 
Vraagprij s DEM 80 000 

Ligplaat s Loosdrech t 

12315 PRINCESS 33 
polyester 1984 Afm 10 58 x 3 55 x 1 90 m 

Flybridge teak interieur 2 hutten 
2xVolvo173pk 

Vraagprij s NLG 130 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

De Valk  aanbod:  SOO topfachten  m 

een magazine  Een eerste  kennisma 

king  met het  De Valk  aanbod,  begint 

via het  De Valk  YachtMagazme 

Een voorproefje  vindt  U hierbij  Vraag 

nu Uw persoonlijke  exemplaar  direkt 

aan bij  een van onze vestigingen 

MO. 1 IN YACMTBROKING 

DE VALK B 
INTERNATIONAL YACHTBROKERS •  

12273 - CYTRA 43 AMBASSADOR , 
polyester 1976 Afm 13 20x450x 1 20m 
2e stuurstand op flybridge teak interieur 
salon 3 hutten 2x DAF 230 pk diesels 
generator 
Vraagprij s NLG 225 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

12006 DEFEVER49 
polyester 1988/39 Afm 14 90 x 4 50 x 1 40 m 
Flybridge teak interieur 2 hutten airco 2x 
Perkins 240 pk Stoere zeewaardige trawler 
Vraagprij s DEM 530 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

10778-FANTAIL 49, 
polyester 1990 Afm 15 00 x 4 58 x 1 15 m 
Flybridge klassiek teak interieur 2 hutten sa 
Ion stuurhut Volvo 200 pk diesel boegschroef 
generator Zeer kompleet uitgeruste trawler 
Vraagprij s NLG 495 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

1 
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12401 ALTENA52'S , 
staal 1993 Afm 1580x460x 1 60m 
Massief blank beuken interieur salon 
2 hutten 2x Cummins 120 pk diesels 
boegschroef stabilisatoren generator 
Zeer veel extra s 
Vraagprij s NLG 890 000 
Kontak t Loosdrech t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12177 NEPTUNUS145, 
polyester 1989 Afm 15 96 x 4 45 x 110 m 
Teak interieur 3 hutten 2x Volvo 358 pk 
boegschroef generator Een van de mooiste 
Neptunus 145 ooit gebouwd 
Vraagprij s NLG 550 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

10882 - SEMI DISPUCEMENT MY, 
staal nieuw Afm 22 80 x 5 80 x 1 50 m 
2e stuurstand op flybridge modern essen 
interieur salon 4 hutten stuurhut airco 
2x MAN 820 pk diesels boegschroef 
2 generatoren alle navigatie apparatuur 
Vraagprij s DEM 2 275 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

9421 - COANDA 42. 
polyester Afm 12 20 x 3 80 x 0 97 m 

Modern grijs interieur eigenaarshut met eigen 
badkamer 2x Caterpillar 375 pk generator 

In perfekte conditie 
Vraagprij s NLG 295 000 

j ^ ^ ^ ^ Ligplaat s Loosdrech t 

P B R I ^ 

11054 PRESIDENT 395, 
polyester 1992 Afm 12 66 x 3 96x097m 2e 

stuurstand op flybndge teak interieur salon 
2 hutten 2x Cummins 300 pk diesels 

In bijna nieuwstaat 
Vraagprij s DEM 370 000 

Ligplaat s Loosdrech t 

Loosdrecht-Holland : Tel 
Bruinisse-Holland : Tel 
Hindeloopen-Holland : Tel 
Cannes-Frankrijk : Tel 
Mallorca-Spanje : Tel 
Hamble-Engeland : Tel 

(31)2158 23717, 
(31)1113-2240, 
(31)5142-1880, 
(33) 93 994560, 
(34)71-402911, 
(44) 703 457772, 

Fax (31) 2158-26804 
Fax (31) 1113-1978 
Fax (31) 5142-2780 
Fax (33) 93-993032 
Fax (34) 71-402760 
Fax (44) 703-457773 

12330 TWIN SCREW MY, 
staal 1993 Afm 23 75 x 5 80 x 1 80 m 

Salon 4 hutten 2x MAN 443 pk boegschroef 
stabilisatoren alle navigatie apparatuur 
Vraagprij s NLG 2 600 000 
Ligplaat s Loosdrech t 

INTERNATIONAL YACHTBROKERS 
Postadre s De Valk , t Breukeleveens e Meentj e 6, Postbu s 33 1230 A A Loosdrech t 

12423 VISSCHER TRAWLER, 
1992 staal Afm 18 00x498x 1 20m 
2x DAF 575 135 pk ieder klassiek teak 
interieur Stijlvol ontwerp gebouwd volgens 
• Nederlandse" traditie kwaliteiten 
afwerking Geschikt voor lange afstanden en 
verblijf aan boord en voor de Franse kanalen 
Vraagprij s NLG 825 000 
Kontak t Brumiss e 

DEVALKB 

EST CMTBRO 
^^n 



NEEM NU EEN 
ABONNEMENT! 

/ / / / / » 

BEL GRATIS 

>>y// / / ' ' ' 

BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTEN-

LIJN 

06-0224222 

7 dagen per week van 

09 00 tot 20 30 uur 

* uitsluiten d voo r het opg e 
ven van een nieu w 
abonnemen t 

WIE WIL ER GEEN ECHTE KAR IN Z'N SCHIP? 
WIJ mariniseren in nauwe samenwerking met DEUTZ NEDERLAND 
DEUTZ type FM 1008 en FM 1012 motoren met als tioofdkenmerken 
Kwaliteit Wie kent DEUTZ n i e f 
Geluidsniveau Door tiet geheel nieuwe concept zeeeeeeer stil 

PK Type LxBxH Koeling Paneel Rubber st Hurtti PRM Velvet 
16 F2M 56x54x53 interk ja ja 9650 9950 9950 
24 F3M 68x49x53 interk ja ja 10850 10950 10950 
33 F4M 76x49x53 interk ja ja 11950 11850 11950 

Grotere vermogens (tot 130 PK) op aanvraag Prijzen excl BTW 

Vanaf 1960: 
PIM v.d. BERG 

DIESELMOTOREN bv 
Voorstraa t 15 Lekkerker k K H D 

Tel. 01805-1747-3297 Fax 2233 D E U T Z 

A 

• Leverbaar in diverse bouwstadia • Lengte's 9,5 tot 13 meter 

Industrieweg 3 
9636 DA Zuidbroek 

l A ^ i i - r r . ^ , , , , , Telefoon 05985 2931 
JACHTBOUW Fax 05985 3229 

MARVIS 

Publiciteitsburea u 

'LEEUWENBERG H "  b.v. 

SASSENHEIM 

Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIM 

TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 

in "IVIOTORBOOT" 

eventueel ook voo r 
opmaa k en lay-out . 

Vragen naar 
Frank van  Gils. 

Lens-, spoelwater-
brandstofpompen 
12 /24V 

Zelfaanzuigende flexibele 
waaierpompen met DC-motor 
V Kir Benelux dealerlijst Nebim Handelmaatschappij BV Iel 00 31 2979 80111 fax 00 11 2979 Ö7364 

B 
• JACHTWERF 
• WATERSPORTARTIKELEN 
• JACHT SCHEEPSBFTIMMERINGEN 
• TEAKDEKKEN 
• WiNTERSTALLING 

• ONDERHOUD REPARATIE VAN JACHTEN 
- LIJSTWERK(FOLDEROPAANVRAAG) 
• BOOTLIFT16 (ON 
• INTERJEURBETIMMERJNGEN 

LOEME N DE MAAS B.V. 
Loonsewaard 10 6606 KG Niftri k 
Telefoon 08894-18818 Fax 08894-50029 

ATLANTIC A 32 
Afm 10 00 X 3 20 met 1 of 2 motore n 

Te levere n in seda n en met fly-bndg e 

Voor infor m •  

VAN DALEN WATERSPORT 
Gedempt e Haven 10 
5141 JW WAALWIJ K 
Tel.: 04160-35709 

Beide modellen ook als kasko leverbaar 

G&P 
D E GROOT EN PARTNERS 

A D V O C A T L N 

PROBLEMEN MET UW BOOT ? 
Koop-, verkoop-, verbouw- of reparatie-, revisie of 

onderhoudsgescbillen, verzekeringskwesties. 

Uw medewatersporter tvlr W B J de Groot staat u zowel 
op technisch als juridisch gebied terzijde 

MALIESINGEL 25 UTRECHT TELEFOON 030 312713 TELEFAX 030 342012 
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Stel je bent 
het gepedde l zat 

en zoek t een 
motorboot . 

^ o 

^^g^^^ 

C ^ Echt e watersporter s gaan natuurlij k naar de HISWA . Amsterda m 
HISWA 94 VAN 10 TOT EN MET 18 DECEMBER 1994 DAGELIJKS VAN 10 00 TOT 17 00 UUR 

DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 10 00 TOT 22 00 UUR 

Europaplem, 1078 GZ AmstercJ.im. 
Tel 020-5491212 

Storebro Royal Cruiser  40-1984 - 2x 250 
pk Volvo diesels - TAMD 70 - HFL generator - Eberspacher 

verwarming - elektr ankerlier - Zodiac reddingsvlot - radar -
autopilot - dieptemeter - Davits PrijS in NLG 190 000 -

Sea Ray 305 Sedan Bridge 
1988 - 2 X 260 pk Mercruiser inboards met vaste assen -

Trimvlakken - dubbele besturing - akkulader - walaansluiting -
warm water - kooktoestel • elektr ankerlier - kuiptent - koelkast 

- elektr toilet - kompas - zoeklicht Pri|s NLG 120 000 -

De hier getoonde modellen 
vertegenwoordigen slechts een 
gedeelte van ons aanbod. 

Bel voor meer informatie 

ANCAST A 
Europe' s larges t selectio n 

Bayliner  3688 Yacht 
1993 - 2 X 250 pk US Marine diesel motoren -

mid-cabine - mooi compleet schip - in nieuwstaat 
Pri)S NLG 285 000 -

Pr incess 412 - 1982 - 2 x 255 pk Volvo diesels -
akkulader - walaansluiting - warm water - kooktoestel - koelkast 
- kompas - dieptemeter - speedlog - elektr ankerlier - stereo -

Davits etc - in prima slaat PrijS NLG 185 000 -

f o o ts 

«ei-vice 

Fairlin e Targa 33 
1987-2x200 pkVolvodiesels 

dieptemeter - kompas - elektr ankerlier - koelkast 
- akkulader - marifoon Pri|s NLG 150 000,-

Sea R a y 310 Express e C ru i se r -1990 -
2x 200 pk Volvo diesel motoren (vaste assen) - trimtabs - w 
water - elektr ankerlier - kompas - koektoestel - koelk - gesl 
cabrioletkap - st radio/cas - 4 slaappl Pri|S NLG 175 000.-

ARIE DE BOOM 
M A R I N E 

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUI S 

Industriehaven 30 
3220 AB - tel.: 01883-12166 

Fax: 01883-16995 
Kontakt : Piet van den Dool 
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JACHTBETIMMERING 

If 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van interieurs. 

Teal<del<ken enz. 
Verbouwingen en/of 

gedeeltelijke 
vernieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen. 

VALKKRUISER 
SPRANG-C A  PELL E 

Haven 19, 5161 PB Sprang-Capelle, Holland 
Telefoon 04168 - 3311, Fax 04168 - 3880 

Jachten met veel comfort en uitstekende vaareigenschappen 

Standaard zeer compleet en luxueus afgewerkt 

TOUWFABRIEK 

an gman 
Gespecialiseerd in het produceren van kabelaring 

met r.v.s. binnendraad eventueel met of zonder 
opgebreide leguaan. 

VAKMANSCHA P I S TOUWSLAGERSWER K 
Ampèrestraat 3 3861 NC NIJKERK Tel 03494-61986 
Postbus 225 3860 AE NIJKERK Fax 03494-61577 

Nanni diese l 
Scheepsmotoren van 10 tot 62 pic 
gebaseer d op Kubota . 

De Kuöofa motot wereldwijd bekend als de 
zeermstige zuinige en bednjlszekere 
krachtbron 

Koolmee s Marine 
Kortland 56, 

2954 LD Alblasserdam, 
tel 01859-14263 

MiBBidlesft l ^ 

M A R I N E P R O P U L S I O N 

Jachthaven "de Blieken'' 
Voor reparatie, onderhoud, schilder- en timmerwerk aan: 

houten - stalen - polyester schepen. 

VERKOOP•  nanni diesel • • SERVICE 

Fa. A.E. Wester & Zn. Garde Jagerswei 4-5, Gronw 
Tel. 05662-1335. Fax. 05662-3840. 

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 

vmümm Jos Boone 
B O A T E a U I P M E N T Hoofddeale r voo r Zuid-Wes t Nederlan d 
Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 01180-29913 
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Altij d een bootlengl e 
voor . hanfieboo t 

e Internationale fotententoünstelling 
met I n ^ t e r Boat show 

t/m J okL 9(10-18 uur, wü 10-20 uur 
mm  inteüDionale botententoonstelling in Noord-Europa, die 

waf  lief order-tijdstip, de nieuwe ontwikkelingen van de 
lan^  laat zien. De hanseboot in Hamburg. Hier wordt 
litDiplete aanbod gepresenteerd, maar ook een op maat 
iragramma: 
ihtontwerp en Jachtbouw" 

deze keer in bet teken van Japan 
Gratis: de b^seboot-setvice ELBA - de elektronische botenbeurs 
het CHARTER-aanbod - het alternatief voor de eigen boot - voor het eerst 
metde ' ^hanseboo t ^^(wA/'chaiteisetvice 
De hanseboot-Explorer start in 1994 in La Paz, Mexico 
De JOLLENTREFF van de klasseverenigingen 
De In-Water Boat Show in de City Sporthaven Hamburg - de „natte 
beurs" als zinvolle aanvulling op het tentoonstellingscomplex. 
De speciale DBSV-tentoonstelling „motorboot-racesport toen en nu" 
Het KAMPIOENSCHAP DER KAMPIOENEN op de AuBenalster 

Vertegenwoordige r Benelux , Gerard Vis (Vis Consultancy) , Corn . Kagerlaa n 1,1862 CG Berge n (NH), Tel 02208-95509, Fax 02208-94185 
H a m b u r g M e s s e 

Nidelv 24 
Zeer degelijk uitgevoerd 
aantrekkelijk geprijsd 
I o a 7,55 meter - stahoogte in de kajuit 

Bel voor meer informatie naar 
Huib Jonker S 035 - 56 12 24 
fax 035 - 56 07 54 
Zuwe 20 - Kortenhioef (bij Loosdrecht) 

Jachthaven 
-de nïeuwe zuwe-

MOTOREN - REVISIE 
FABRIKAN T RUILMOTOREN 

VM Jachtdieselmotore n 

2 tot 12 cilinder motoren van 15 kw tot 405 kw. 
Een moderne hoogwaardige motor, uitmuntend in prestatie en 
levensduur. VM motoren zijn dankzij de moderne techniek stil, 

rookvrij en rustig. VM working like clockwork! 

VM Importeur : CF Motore n 
Postbus 46 - 4413 ZG Krabbendijke - 01134-1255 toestel 210 

Ook voor Ducati-onderdelen 
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H), '^zinkwaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 01846-14979 Fax. 01846-11153 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over drijvende steigers denkt wilt u 
weten water te koop IS Natuurlijkl 
Vraag een foto-blad I 

Westzijde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT Tei 075-351695 

• Wij txjuwen stalen motorkruisers, 
casco's in diverse uitvoeringen en 
aftxjuwstadia van 6.90 t/m 9.20 m. 

»Vraag vrijblijvend foldermateriaal. 

Fortlaan 32 3554 HV utree 

Tel, 030-444946/440036 

NIEUWBOUW + REPARATIE 

OOK UW ADRES VOOR MOTORENINBOUV 

Jachthaven WESTERGOOT 
Gelegen in Dordrecht dicht bij het prachtige natuurpark de Biesbosch. 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5 T/M 20 METER. 

Voor informatie: 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg 1,3313 LA Dordrecht. 

Tel, 078-165201 

ALTEN A 
WOOD-LIN E 

Voor teakdekken, complete inter ieurs en prefab meubels. 
Tevens repareren of renoveren wi j Uw jacht. 
Ook schi lderen van jachten. 

Spoorhaven 2, 4931 BZ Geertruidenberg 
Telefoon 01621 -12714, Telefax 01621-22469 

STOFFEERDERIJ 

Spoorhaven 2, 
4931 BZ Geertruidenberg 
tel. 01621-12714, fax 01621-22469 

Meubelstofferinge n 
met name boten en 
caravan s 

Gordijne n en vitrag e 

Tapijte n 

Inbouw en reparatie van stalen, aluminium en polyester jachten. 
Revisie van motoren en keerkoppelingen. Onderwaterschip-

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

schroeven, assen, kokers, enz. Prijsopgave mogelijk. 

Handelsonderneming KUPEDO B.V. 
Zel l ingst raat 3 - 4 

2921 LS Kr impen aan den IJssei - Tel . : 01807 - 14602 

• Stralen 
• Plamuren 
• Schilderwerk 
• Spuitwerk 

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

H.BOK 
Industrieweg 93, 

Waalwijk. 
Tel. 04160-31277. 

ROESTVRIJ STAA L 

«cmü 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 - 1476 
Door het onbeperkte leveringsprogramma, de hoge kwaliteit en de 
korte levertijden is W/ERKVREUGDE oe roestvrijstaalspecialist bij 
uitstek zowel voor 

WERVEN als ZELFBOUWERS 

MONTY BANK KOTTER 

Leverbaar 
in div. afm. 

of TRAWLER 

GEBR WILLEM S BV 
Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 
Tel 05270-99477-18208 Fax 99248 

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. 

JOOP DE SCHIFFART WATERSPORT 
Koallan 6 8493 LA Terherne tel . : 05668-9888 

O I C C STOOTRANDEN D 3 I D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor schip en l<ade. 
In l<unststof en aluminium. 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136, 8608 AC Sneek, tel. 05150-20020, fax 05150-12500. 

Nautische cursussen zowel schriftel i jk als mondeling te volgen 

• vaarbewijze n • radar ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GlviDSS-modul e B 

nauticum 

Postbu s 10 VraaQ vrijblijven d 
1474ZG OOSTHUIZEN om informati o 
Telefoo n 02991 -3000 en een 
Fax 02991-3911 proefle s 
Al meer dan 20 jaar een beQnp 
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Ontmoeting op zeef:. 

,® De aramide-veze l Twaron ^ vang t de klap op 

Twaron, de aramide-vezel van Akzo, is uiter-
mate geschikt als versterkingsmateriaal voor 
de romp van zeil- en motorboten 

Enorm e slagvasthei d voo r 
maximal e veiligheid . 
Twaron is vijf maal sterker dan staal 
De enorme slagvastheid van dit materiaal 

biedt u de grootst 
mogelijke veiligheid 
De kans op botsingen 
met voorwerpen net 
onder de waterop-
pervlakte, IS met 
denkbeeldig 
Met Twaron als ver-
sterkingsmateriaal IS 
bij zo'n ontmoeting 
op zee het gevaar van 
ernstige averij mini-
maal En dat is een 

- ^ 
• • Glasweefsel 2400 g/m^ 

Twaronweefsel 2100 g/m 

Glasvezel (GSM) 
Aramide vezel (MA) 

Slagvastheid van 
glasvezel versterkte en 
Twaron-versterkte scheepshuid 

® registrated trade mark 

geruststellende gedachte als u op open 
water bent 

Ruimschoot s bewezen . 
Twaron heeft zich als versterkingsmateriaal 
inmiddels ruimschoots bewezen Overal ter 
wereld wordt aramide toegepast waar slag-
vastheid, sterkte en bescherming van pri-
mair belang zijn Aramide vindt u behalve in 
boten ook in sportartikelen als ski's, hockey-
sticks en tennisrackets, in helicopters en 
vliegtuigen, in beschermende kleding als 
helmen en kogelwerende vesten Aramide 
wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de 
automobielindustrie en vrachtwagenbouw 

U wilt natuurlijk optimale veiligheid als u met 
uw gezin of vrienden het ruime sop kiest 
Dus stuurt u de bon op voor meer informa-
tie over de toepassing van Twaron in boten 
U kunt ook bij uw werf informeren 

AKZ O 
Aramide Maatschappij V o F 

Postbus 9500 6800 SB Arnhem 
Telefoon (085) 66 40 00 

O Ja. stuurt u mij uw brochure over de 
toepassing van Twaron in boten 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoon 

In bezit van boot ja/nee 

Deze bon kunt u in ongefrankeerde enveloppe 
sturen naar Akzo, Aramide Maatschappij 

\ i / V o F , Ir Anton van den Bos, 
¥ Antwoordnummer 151, 6800 VC Arnhem „ 



made in Europe 
Kwaliteitsboten, gemaakt door perfectio-

nisten voor watersporters die het absokite 

summum eisen: een beknopte omschrijving 

van de reeks Sealine motorjachten en 

sportboten. 

Tot in detail afgestemd op het wensen-

pakket van de veeleisende eigenaar. 

'Standaard' is een woord dat opmerkelijk 

vaak wordt vermeld in de inventarislijst. 

Zoals: electrische ankelier, trimvlakken, 

radarsteun, waterdichte cabriolet kap, 

goedgekeurde navigatie verlichting, 

dieptemeter, electrische snelheidsmeter, 

koelkast, warmwatervoorziening, gril en 

royale bergruimte etc. 

Sealine, het kwaliteitsconcept dat zich 

daadwerkelijk onderscheidt. Een gezonde 

investering in ultiem vaargenot. 
Trailerharc kajiiithoot mcl slaapgelegenheid voor 2/3 
personen. I. x B 7,50 m. x 2.49 m. Prijs vaarklaar met 
Mercruiscr4„-(LX ƒ 85.9()0,00. 

De ideale 4 persoons familieboot niet alUabin en ondcr-
watcrtoilct . L x B 7.52 m. x 2.49 iti. Prijs vaarklaar  met 
Mcrcniiser  3,0 LX ƒ 107.700,00. 

Een ruime kajuitboot voor 4/5 personen met afgesloten 
aft-cabin. L x B 8.51 m. x 2.74 ni. Prijs vaarklaar met 
Mercniiser4.3LX ƒ 146.900,()(). 

Een royale sporikniiser met slaapgelegenheid vot)r 4/6 
personen. L x B 9.60 m. x 3.25 m. Prijs vaarklaar niet 
2 x Mercruiser 3.0 I.X \ 207.300,00. 

Luxe sportkruiser voor 4/6 personen met 2 afzonderlijke 
slaapkamers. I. x B 11 30 ni x 3.71 m. Prijs vaarklaar met 
2 x .Mereruiser ^,3 LX f 294,S()().(I11. 

Royale sportkruiser voor 4/6 personen met 2 afzonderlijke 
slaapkamers met douche en toilet. L x B 12.22 m. x 3.96 m. 
Prij s vaarklaar  met 3 x mercruiser  5.7 LX ƒ 352.200,00. 

Motorjacht met llybridge en twee afzondcriijke slaapkam 
LxB 10.39 m. X 3.20 m. Prijs vaarklaar met 
21 Mercruiser 4.3 LX ƒ 243.300,00. 

.Motorjacht met llybridge met geïntregeerde trap en twee 
afzünderlijke slaapkamers. LxB 10.5U m. x 335 ni. 

" ,P3.0L ƒ 294.000,00. 

Motorjacht niet moderne flybridgc. 2 slaapkamers en grote 
salon. LxB 11 ..30 m. x 3.71 m. l*rij s vaarklaar met 
2 X Mercruiser D 4.2 L ƒ 399.800,00. 

Motorjacht met llybridge, royale salon, 2 slaapkamers en 
dinette of 3 slaapkamers. LxB 12,80 m. x 4.16 m. 
Prijs vaarklaar met 2 x Volvo Tamd 63 P ƒ 543.900,00. 

Nieuw-Loosdrecht.sedijk 217/220 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhock). 
Tel. 02158-21638, fax 02158-26793. 

a Motorjacht met llybridge, ruime .salon, 2 .slaapkamers en 
~ dinette of 3 slaapkamers. L x B 13.08 ni. x i.16 m. 
i*  Prijs vaarklaar met 3 X Volvo Tamd 63 P f 521.61X1.00. 

Motorjacht met flybridgc. riante salon. 2 slaapkamers en 
dinette of 3 slaapkamers. LxB 1394 m, x4,24 m. 
Prijs \ aarklaar met 2 x \'olvo 'l'amd 63 P ƒ 65".0(10.(K). 

Bezoek voor een overzicht van de serie Sealine 
motorjachten en sportkruisers onze showroom. 


