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made in Europe 
Kwaliteitsboten, gemaakt door perfectio-

nisten voor watersporters die het absolute 

summum eisen: een beknopte omschrijving 

van de reeks Seaiine 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 veriichting, 

dieptemeter, electrische snelheidsmeter, 

koelkast, warmwaten'oorziening, gril en 

royale bergruimte etc. 

Seaiine. het kwaliteitsconcept dat zich 

daadwerkelijk onderscheidt. Een gezonde 

investering in ultiem vaargenot. 

Trailcit>arc kajuitbooi met slaapgelegenheid voor 2f^ 
personen. 1. x B (i.-iO m. x 2. 1̂ m. Prijs vaarklaar niet 
Mercruiscr 3,0 LX ƒ 72.700,00. 

Trailcrbarc kajuitbooi met slaapgelegenheid voor 2/,̂  
personen. I. x B ' 
Mercruiscr 4,.3 LX ƒ 85.900,00. 

De ideale 4 persoons familieboot niet aft-cabin en ontlcr-
1. X 2.49 ni. Prijs vaarklaar met 

.Vlercruiser i.O LX f 10^.^00.00. 
aft.cabin. I. x B ,S.SI ni. x 2."4 m. 
Mercniiser i.i LX / l46.9()0.()(). 

met afgesloten Hen royale sportkniiser met staapgelegcnheiti voor 4/6 
aarklaar met persimcn. L x B 9.60 m. x ,-(.25 m. Prijs vaarklaar met 

2 X Mercniiser .̂ .0 LX f 207.300.00. 

Luxe sportkrui.ser voor 4/6 personen met 2 afzonderiijke 
^ slaapkamers. L X B ll.,W m x 3."! m. Prijs vaarklaar met 

2x.\lercruiser4.3LX f294.500.00. 

Royale sportkrui.ser voor 4/6 personen met 2 afzonderlijke 
slaapkamers met douche en toilet. L x B 12.22 m. x 3.96 m. 
Prijs vaarklaar met 3 x mercniiser 5." LX f 352.200.00. 

Motorjacht met tlybridge met geïntregeerdc trap en tw< 
afzonderiijkc slaapkamers. L x B 10.50 m. x 3.35 m. 
Prij s vaarklaar  met 3 x Mercruiser  Dd. CL  ƒ 294.000,00. 

^ ' ^ ^ - . . 

.Motorjacht met moderne fïybridge. 2 slaapkamers en gnite 
salon. L X B 11.30 m. x 3.71 m. Prijs vaarldaar met 
2 X Mercruiser  D 4.2 L  ƒ 399.800,00. 

• Motorjacht met flvbridge en mee afzonderlijke ; 
LxB 10,39 m. X 320 m. Prijs vaarklaar met 
2 x Mercruiscr 4.3 LX ƒ 243.300,a). 

Motorjacht met flybridge, royale salon. 1 slaapkamers ei 
dinette of 3 slaapkamers. LxB 12,80 m. x 4.16 ni. 
Prijs vaarklaar met 2 x Volvo Tamd 63 P ƒ 5t3.9O0.OO. 

ms^ 
mimmwÊSS^ 
Nieuw-Loo.sdrcchtscdijk 21~/220 
1231 KV Nieiivv-Loosdrecht (Boomhoek). 
Tel. 02158-21638, fax 02158-26-93. 

Motorjacht met flybridge. aiime salon. 2 slaapkamers en 
dinette of 3 slaapkamers. I. x B 13.08 in. x 4.16 m. 
Prijs vaarklaar met 3 x \olvo lamd 63 P / 521.600.IH1. 

.Motorjacht met flybridge. riante .salon. 2 slaapkamers en 
dinette of 3 slaapkamers. LxB 13.94 m. x 4.24 m. 
Prijs vaarklaar met 2 x \olvo lamd 63 P ƒ h5-.000.00. 

Bezoek voor een overzicht van de serie Seaiine 
motorjachten en sportkruisers onze showroom. 

file:///olvo


INHOUD novembe r 1994 

In het volgende 
nummer 
ondermeer: 

• Hiswa 94/95 

• Neptunus218 

• Restauratie 
Kaagkruiser 

• Brandsmalvlet 

• Colofo n 

• Je eigen boot in miniatuu r 

• Keltingvaar t 

• Technisc h advies 

• Moonen 82 

• Engels e kanale n 

• Produktinformati e 

• Motorbootkran t 

• Nieuws uit Frankrij k 

• Discussi e snell e motorvaar t (slot ) 

• Boeken 

• Naar een nieuw e thuishave n 

• Gids voor gebruikt e motorbote n 

• Storebrokruiser s onder de loep (1) 

• Fantasie-opduwe r 

• Nieuwe motoren/Brieve n 

• Uw idee/Kolo m Houwin k 

• Oudenbosc h 

• Scheepvaartberichte n 

19 

20 

22 

24 

26 

30 

34 

39 

41 

42 

45 

46 

48 

50 

54 

56 

57 

58 

60 

• • • • • • • • • • ^ • • • • Bl 
MOTORBOOT - november 1994 1 



...dwars  door  Frankrijk  en over 
de Atlantische  weer  tert/g.. . 

/ •  

piiotmi 
Een zeer doordacht schip met een heel 
bijzondere uitstraling. Het is naar de nieuwste 
inzichten ontworpen, gebouwd en uitgerust, 
doch verpakt in een mooi klassiek profiel. 
Naast een sportief en aansprekend uiterlijk 
staan pure bruikbaarhei d en veilighei d 
voorop. 

Lengte 
Breedte 
Diepgang 
Doorvaarthoogte 

13.20 mtr. 
4.00 mtr. 
1.20 mtr. 
3.00 mtr. 

2 Gastverblijfshutten ( 2 x 2 slaapplaatsen) 
1 Eigenaarshut 
2 Toiletten met wasgelegenheid 
1 Douche 

Motor: Yanmar 100 PK diesel. 

Dubbele stuurstand. 

HISWA STAND: NR. E 150 

• ' ^SP I^^^ ^̂  ;.. I^y 
.• ' -11 . 

* 

R. de Ruiter  B.V. 
Kade la, 3258 AL DEN BOMMEL 

tel.: 01871 -18 83 fax: 01871 - 24 83 

Manna Port Zélande OUDDORP 
tel.:01117-18 71 fax:01117-20 81 
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M.E.T.S. '94, STAND PR-984 

UEtUS WmÜDBS UBtUS WISÜDD^ 

^  HET VERSCHIL TUSSEN DIRECT EN INDIRECT S 

s 
I 
I 
s 

I 
I 

^ 

sa 

I 
9! 

GEKOELDE SCHEEPSMOTOREN 

Warmtewisselaa r KoeIwaterfiIte r 

s 
Sif een auto koelt de lucht de koelvloeistof van de motor via ^ 
de radiateur. Bij  séeepsmoioren kan dat niet, omdat er te -^^ 
weinig luchtverplaatsing is. Scheepsmotoren moeten daarom, pn 
direct of indirect, met buitenwater worden gekoeld. Dat kan ^ 
op twee manieren, waarbij we het weinig toegepaste kiel-
koelsysteem hier buiten beschouwing laten. 

A. DIREGE KOELING. Zonder een gesloten koelvloeistofsys-
teem. Het buitenwater wordt hier direct door het motoiilok 
gepompt. 

B. INDIREGE KOELING. De zich in een geshten systeem bevin-
dende koelvloeistof wordt, via een warmtewissekiar gekoeld 
door het buitenwater. 

I 
s DE VERSCHILIf N ZUN DUIDELUK: 

Bij scheepsmotoren met een direct e koeling wordt alle zich in het water 
bevindende vuiligheid, zoals zout, zond, modder, chemicaliën enz., 
rechtstreek s door het blok , het hart van de motor gepompt. Bij 
scheepsmotoren met een indirect e koeling, zoals dat in standaarduit-
voering bij VETUS het geval is, stroomt het zoute en/of vervuilde koelwa-
ter niet direct door de motor maar door de op de motor opgebouwde 
warmtewisselaar. In het motorblok zelf circuleert slechts een beschermen-
de koelvloeistof 

Om afzetting van zout en ketelsteen in de koelkanalen in het hart von 
het motorblok te voorkomen, wordt het koelwater van direc t gekoelde 
motoren door de thermostaat op 50° tot 60° Celsius gehouden, waardoor 
de motor nooit - en bij lange na niet - de Ideal e bedrijfstemperatuu r 
kan bereiken. Dank zij de toepassing van een warmtewisselaar kan bij 
een indirec t gekoelde motor (zoals VETUS die standaar d levert), de ^C::!] 
beschermende vloeistof in het blok dusdanig thermostatisch geregeld wor- Q 
den dat de motor de ideale bedrijfstemperatuur van co. 90° Celsius snel Q 
bereikt. Het indirect e koelsysteem von de VETUS scheepsdieselmotoren is 

[ ^ volledig voorbereid voor een uiterst eenvoudige aansluiting van een 
^ (VETUS) warmwaterboiler. En kom daar eens om bij een direct gekoelde 

motor! 

I 
I 

ALLE  VETUS SCHEEPSDIESELMOTOREN HEBBEN - IN STANDAARD-
UITVOERING • EEN INDIRECT KOELSYSTEEM MET OPGEBOUWDE 
WARMTEWISSELAAR...  EN DUS NIET EEN DIRECTE KOELING, ZOALS 
DE MEESTE ANDERE FABRIKATEN  VAN KLEINE SCHEEPSMOTOREN. 
INDIEN U PRIJZEN VERGELIJKT,  ZET DAN DE STANDAARD - PRIJ-
ZEN VAN DE VETUS MOTOREN TEGENOVER DIE VAN ANDEREN 
MET EEN INDIREC KOELSYSTEEM MET OPGEBOUWDE WARMTE-
WISSELAAR!  (ALS DIE AL VERKRIJGBAAR  IS). 

s 
a 

DE BESTE SELECTIE 
IN TEAK EN MAHONI E 

Profiele n en bochten , planken , handreling , pennenreling , 
multiplex , opbergrekjes , enz. teak blokrooster s op maat , 

ciekdelen , vloerplaten , naamborde n en letters . 

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

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

ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilw/eg 28, (Industrieterrein Noordersluis) 

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

M.E.T.S. '94, STAND PR-1242 

OVERAL 
230 VOLT 

U kunt 
onderweg 
uw tv, 
kofïiczet-
apparaat, 
magnetron. 
elektrisch gereedschap of 
stofzuiger  gebruiken op 
een 12, 24 of 48 Volt 
accu met een veilige 

atlas omvor-
mer  van 
Victron . 
Te land of 

te water, uW»H 
Atlas omvor- . 

mer  zorgt voor  1 
mobiele energie. 

mjj victron energie 

uBtus wmümm uetus wmüm 

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

SPECIAUSIEN IN MOBIELE ENERGIEVOORZIENING ZONNE ENERGIE DRAAGBAR E AGGREGATEN 230 VOLTS 
OMVORMERS EN VOERTUIGAGGREGATEN VAKKUNDI G ADVIES DESGEWENST COMPLEET GEÏNSTALLEERD 
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SeaTalk i 

Met Autohelm trekt de mist 
rond navigatieapparatuur op. 

W; at mag veilige navigatie kosten? En hoe ingewikkeld moet 
navigatieapparatuur zijn? Autohelm schept duidelijkheid met de nieuwe 

ST 50 radar en de Navcenter 300 kaartplotter: betaalbaar, duurzaam en 
gebruiksvriendelijk. 

Beide units hebben een geavanceerd LCD flat screen met een zeer 
hoge resolutie van 320 x 240, waardoor ze ook in het felste zonlicht 
goed leesbaar blijven. Terwijl de leesbaarheid 's nachts door de heldere 
verlichting gegarandeerd wordt. 

Dankzij hun compacte, waterdichte* 
en gemakkelijk te verplaatsen 

behuizing voelen de nieuwe radar en » 
kaartplotter (die zelfs met handige y^^^^^^^^utoni 

draagtas geleverd kan worden), zich net zo thuis in de cockpit 
als bij de kaarttafel. En omdat het Autohelm is, maken ze meteen 
deel uit van uw complete SeaTalk'̂ -systeem, zodat u met één druk op de 
knop alle instrument-gegevens op uw scherm kunt oproepen. 

De ST50 radar heeft een scherm met vier grijsschalen en een bereik 
van 16nm (twee keer zoveel als heel wat vergelijkbare radars). En het 
Navcenter 300 werkt met de state of the art cartografie van de C-MAP* 
mini-cassettes. Terwijl de bediening van beide zo helder is dat u zelfs in 
de dichtste mist, recht op uw doel afgaat. 

Autohel m 
* Conform US Coast Guard CFR 46 standaard 

Autohelm en SeaTalk zijn geregistreerde handelsmerken van Nautech Limited 

M.E.T.S. '94, STAND PR-1402 Ck)nnpany 

stuu r mi j uw grati s full-colou r catalogu s met alle informati e ove r Autohel m stuurautomaten , instrumente n en navigatieapparatuu r voo r jachten . MB / n 

IIOOMSMA ""  ""^ 
POSTCODE TEL fe 

Boomsma. Postbus 50128. 1305 AC Almere Haven Telefonnnr.. 03^-^.^11524 
Boomsma . De drijvend e kracht . 



hl i 

"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-
schaften? IVIaar u weet met 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 

96mnd 
96mnd 
96mnd 
96mnd 
96mnd 

te betalen per 
maand 

MIN. 

ƒ 74,-
ƒ185,-
ƒ333,-
ƒ520,-
ƒ595,-

MAX. 

ƒ 83,-
ƒ203,-
ƒ345,-
ƒ529,-
ƒ605,-

effectieve rente 1 ft 
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 
ƒ 

50.001,-
60.000,-
90.000,-

120.000,-
150.000,-
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 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

459,-
550,-
826,-

1.101,-
1.376,-

ƒ 1.835,-
ƒ 2.753,-
ƒ 4.589,-

240 maanden 
terug te betalen 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

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

1.193,-
ƒ 1.591,-
ƒ 2.387,-
ƒ 3.979,-

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 

Nijverheidswe g Noord 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 

Straat/Nummer 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer Geboortedatum 

Naam/VoorI echtgen/partner. 

Geboortedatum partner 

. m/v 

Netto inkomen aanvrager p m 

Woonlasten per maand 

. Bedrag van de lening 

Netto inkomen partner p m 



Squadron  • Flybndge  Series  • Targa z/iÊmÊRunE 28'tot  62'(9 tot  20 m) 

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

exclusief importeur voor Nederland sinds 1969 

/eaa/ /ƒ> 
PACIFIC ALLURE 13.65 

• In diverse bouwstadia leverbaar 

• Voor informatie Rechtvaart 15 - 5171 TA Kaatsheuvel - Tel 01623-23389 

Jachthaven de Evenaar is importeur van de FINNMASTER 
boten De Finse boten kenmerken zich door hoge kwaliteit, 
veiligheid en mooie/complete afwerking De Finnmasterlijn 
bestaat uit open boten vanaf 4 meter tot en met kajuitboten 
van 7 60 meter welke allen zeer aantrekkelijk geprijsd zijn 
FINNMASTER 520 TROLLER, 

een combinatieboot voor vissers 
waterskiers toervaarders etc 
Standaard uitgerust met een 80 liter 
aluminium brandstoftank accubak 
2 afsluitbare kasten 
2 ankerbakken opbergvak voor 
visuitrusting navigatieverlichting 
RVS zwemtrap RVS beschermstnp 
op de kiel en lenspomp 
De boot IS voorzien van een semi 
hardtop Afmetingen 5 20 x 2 05 
gewicht 440 kg 

FINNMASTER 520 CLX, 
IS een ruime manoeuvreerbare 
sportieve open boot voorzien van 
console en windscherm zelflozend 
RVS zwemtrap beschermstnp op de 
kiel navigatieverlichting vier 
afsluitbare kasten 2 ankerbakken 
RVS railing brandstoftank van 72 
liter en accubak 

FINNMASTER 530 MC, 
IS een lulidcabin boot met schuif 
dak schuifdeur naar achterdek en deur naar voordek 2 Volwaardige slaap 
plaatsen Zelflozend voor en achterdek Zwemtrap bolders handrailingen en 
kielstnp uit RVS Vaste brandstoftank etc etc Afmetingen 5 20 x 2 05 gewicht 
550 kg Verrassend geprijsdi 

Importeur : 
JACHTHAVEN DE EVENAAR 
Scheendijk 23 3621 VC Breukelen 
Tel 03462 63163 Fax 03462 64870 
Dealer  voor  Noord Nederland 

Jachthaven en Werf Elzenaar 
te Giethoorn Tel 05216 1496 

EVENAA R 

Dag Prikklo k 
Welkom GA-TIJ D 
Eindelijk een perfect en betaalbaar volledig 

geautomatiseerd tijdregistratiesysteem 

GA-TIJD IS een systeem dat eenvoudig op uw PC 
kan worden aangesloten GA-TIJD bespaart u de 
nabewerking die een gewone prikklok wel eist en 
voorziet ondermeer in de volgende zaken 

• Urenstaten • Ziekteverzuim 
• Aanwezigheidsoverzicht • Kontrole parttimers 
• Sabotagekontrole • Toegangskontrole 

WIJ demonstreren GA-TIJD ook op uw bednjf 
Uw speciale wensen realiseren wij graag 
Bel ot fax daarom nu voor nadere informatie of voor een 
overtuigende demonstratie 

Ook voor totale automatisenng 
kunt u bij ons terecht 

GA BRANCHE SOFTWARE 
Postbus 2072 - 2800 BE Gouda 

Antwerpseweg 13 - 2803 PB Gouda 
Tel 01820-33873-Fax 01820-71310 
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Neptunus  108 Expresse 
''Veel  luxe  voor  standaard  prijs". 

De nieuwe Nephjnus 108 Expresse, een modem 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, radarmast, 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 J 
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 
Inteneur-lay-out in overleg 

Naar ontwerp van: Otto Brinksma 

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 comfortabel schip voor langdung verblijf aan boord. 

Ook leverbaar als bouwpakket 

Robertson  AP 300 Autopilot 

Eerst e keus van professional s 
en pleziervaarder s 
• geschikt voor elk typ)e schip 
• al jarenlang bekroond autopilot van het jaar 
• automatische besturingsaanpassing 
• adaptive aan vaar- en weersomstandigheden 
• eenvoudige bediening 
• concurrerende prijzen 

Robertso n uw veilig e en 
onvermoeibar e roergange r gaat geen zee te hoog 
Vraag een professioneel advies bij: FJa" Uur mij~ ~rhü~ni~ "ovTr RobTriT)»"! 

BENNE X É 
HOLLAN D 

Edisonweg 10 
3216 KB Spijkenisse 
telefoon: 01880-12544 
fax : 01880-26688 

Naam 

Adres 

PC/Plaats 

MOTORBOOT - november 1994 
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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 vill a s 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, y brede vaarverbinding naar Zoutpoel, 

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

U koopt er een vorstelijk Jf en waardevast bezit. 

DE HERNE 
Kom langs of bel 

U bent welkom m ons Infocentrum m 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 

yilOCKSTR A i 
Westerplantage 15 Leeuwarden 
Tel 058-155811 

MAKELAARDIJ 
BOERSMA 

n 
Dr Boumaweg 11 Sneek 
Tel 05150 - 17500 



M.E.T.S. '94, STAND PR-1286 

technauti c 
SCHEEPSRAMEN 
op maat gemaak t 

, cheepsramen op maat maken is een vak. Met onze 20-jarige 
ervaring hebben 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 
veiligtieidsglas (gehard). U kunt gratis onze uitvoerige brochure aan-
vragen met de detailgegevens over onze ramen, patrijspoorten, 
vluchtluiken en windschermen. 
Wilt u iels weten over de prijzen? Bel ons dan even de maten door en 
wij kunnen u direkt een prijsindikatie geven. 

«jjiii* : technauti c bv 
ï : : : : ï ï ï ! : INDUSTRIEWEG 35 1521 N E W O R M E R V E E R 

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

^ ^  SCHEEPS- EN JACHTWERF 

SPIEGELKOTTER 
14 22X3.95X1.25MTR 

HEIUNS 
80 TON 

KERKLAA N 7 
2451 VX LEIMUIDEN 

TEL. 01713-12496 
FAX. 01713-16986 

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. 

^̂ 5 
Alle toebehoren leverbaar, ook voor de oudere modellen 

Tevens cabnoletkappen voor Hanto, Joda, Marex en Ntdelv 

DEBO^«N$TREAMB V 
Wjittenngswei 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 

'N DEK VAN TEAK 
i^ BLIJF T UNIEK ! 

Teak dekken 
van „  Top 
Klasse"^ 
gelegd zonder 
schroeven of 
bouten 

OOK 
REPARATIES... 
Nieuw IS onze 
service-afdeling 
Op profes-
sionele wijze 
vervangen wij 
dekdelen, 
rubber en 
scfiuren wij uw 
dek 

Reserveer 
tijdig'" 

Voor meer 
informatie 

Van der  Meijden 
B e t i m m e r i n g en b. v. 
Rivieidij k 592, 3371 ED Hardinxveld 
Tel. 01846-18033 Fax 01846-18808 
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HET NIEUWE KONSEPT VAN AQUANAUT ! 
,f^ De nieuwe Aquanaut Beauty-line is gebaseerd op 

'W^fgC'^ een innoverend l<onsept, waarbij de negatieve 
> S ^ f spiegel onmiskenbaar het moderne 

'̂  Icaralcter benadrul<t. Met grote ramen voor vrij 
zicht rondom. Kortom, een echte 

Aquanaut, die borg staat voor 
een waardevaste investering. 
Evenals de Unico- en Drifter 
custom-built In Sneek! 

Aquanaut... voor jarenlang onbezorgd vaarplezier. 

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

BB aquanatil yar/tt i fig \iOMM  I 
SELFHELPWE G 9, 8607 AB SNEEK, NEDERLAND . TEL . 05150-12253. FAX 05150-16655. 

Veel Woorde n 
hoeven wi j aan onze jachten niet te wi jden. 

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

kwal i tei ts jachten waarop men vertrouwen kan. 

H E T S T E R K E M E R K I N DE W A T E R S P O R T 

POLYESTER REPARATIE JACHTSCHILDER S i 
"l"  Jachtspuitwer k in modern e 

spuitkabin e to t 65 f t (20 m) 

^  Polyeste r schadeherste l 

^  Osmos e behandelin g 
(oo k preventief ) 

* Off . Gelshiel d en 1 
Inte r Spra y Cente r I 

-¥ Oppervlakt e behandelinge n 
voo r polyester- ^  aluminiu m 
en stale n jachte n 

f O. J.H. Z\^iebel  & Zn, 
SUCCES ASCONA SPORT W SUCCES BALD C 54 STE SUCCES 13 SO 5T 

uuuutu 
OUDEWEG 32, 
MARKNESSE 
TEL. 05273-1705 

J A C H T B O U W FAX. 052733216 
S^GCEI V 

— ' 1 Sluispolderweg 62, 1505 HK Zaandam 
5 (""f \ Tel. 075-31 28 73, b.g.g. 075-17 25 09 

^tonWJ Qpj^ verbinding met het Noordzeekanaal 

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

C H A R T E R 
MARKNESSE 

z L 

HOLLAND MARKNESSE - HOLLAND 

J ^ 

IVECO aifo  ^ 

DIESELMOTOREN " ^ 1 

VAN 80-1000 PK. 1 

; i 
4 

m 1 
Even voorstellen: de IVECO-aifo 8061 M14 

Deze 6-cilinder 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-llter motor bij kruis-

snelheid het laagste specifieke brandstofverbruik. 

Wie vergelijkt, komt bij IVECO uiti 

De gratis brochure ligt voor u klaar: 03473 61211 

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

1 • ! Landré Ruhaak BV 
^ ^ ^ ^ ^ P Lid van de Koninklijke Landre & Clinderman groep 

Lange Dreef 10 , Postbus 63, 4130 EB V ianen 

Te le foon 03473 6 1 2 1 1 , Fax 03473 71338 
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ESTE BOEK AAN BOORD! 

k: 
i l&K^S ^ 

Dé elektrovraagbaak voor de veeleisende watersporter: 
liet 200 pagina's dikke ASA Handboek met 40 pagina's praktische 
tips, duidelijke schema's en meer dan 2500 elektro-artikelen 
Van ASA natuurlijk, uw/ elektrospecialist! 

Haal uw ASA elektrohandboek voor f7,50 bij een goede 
• ?• watersportzaak of maak f 14,- over op postgiro 58.81.52 
I t.n.v. ASA, dan ontvangt u 'm per post. 

ASA BOOT ELECTRO, Postbus 199,3620 AD Breukelen 
Tel. 03462-65514, Fax 03462-65595 

PIKMEERKRUI5ER 1100 0K RO 

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 VA N CRAF T 1968 10 75 x 3 30 m 

SUPER VA N CRAF T 1974 1260x370m 

SUPER VA N CRAF T 1980 1320x330m 

SUPER VA N CRAF T 1985 13e0x390m 

SUPER VA N CRAF T 1987 M70x445m 

SUPER VA N CRAF T 1981 1530x430m 

SUPER VA N CRAF T 1974 1530x430m 

SUPER VA N CRAF T 1974 15 70 x 4 50 m 2x Volvo Penla + boegschr t gesloten stuurhuis 

SUPER VA N CRAF T 1990 1670x450m 2xVol»Penta + boegsch 

1 x Dal s 

2 X Oaf scheepsdiese 

2 X Daf sctieepsdiese 

2x Daf scheepsdiese! + boegschr 

2x Volvo Penta t boegschr 

2x Volvo Penta + boegschr 

2x Daf scheepsdiesel 

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-jaren ervaring is verwerkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 
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t e k o o p 

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

Bfe~~3X̂  '..irmstr 'aa-uim^-»^ejmm'imi!j\mK j>fc- ^ aa j-»-,-»' '?,». 

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 wateraansluitm g en 

laag - en krachtstroo m Op het 

afgeslote n haventerrei n heef t 

u een eige n parkeerplaat s 

Koopso m vana f f 125.000.-

YANMAR : KOMBINATI E VAN KRACH T EN SOUPLESSE 

twee jaar garantie 

milieu-vriendelijk 

krachtig 

brandstofbesparend 

stil 

betrouwbaar TWEE JAAR 

lange levensduur GARANlh^ 
trillingsvri j • %^ 

leverbaar als saildrive 7-37 kW (9-50pk\' 

met keerkoppeling tot 309 kW (420 pk̂  

ook als 3 cylinder viertakt bui tenboordmotor 

20, of 26 kW (27, of 36 pk) 

WM ^ Bel of schnjf voor meer informatie of dealerlijst naar 
NEDAL O B V , Postbus 4, 3640 AA Mijdrecht 

• Tel 02979-93200, Fax 02979-8^930 
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De nieuw e 
Futur a 

IVIet de nieuwe Futura 63 FB heeft Jaciitwerf 
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. 
In combinatie met de moderne vormgeving en interieur 
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 H T W [ I f /-^ 

MULDER 

Nieuw: de Symphony 35 
Noemt u \\2i2uc gerust 
hét luxe ruimteschip. 

De Symphony 35 is in alle opzichten een 

uitzonderhjk motogacht. Ontwerpbureau 

Ruiter Mantiem telcende voor de creatieve 

Toer-versie oplossingen in ruimte, comfort en slimme 

details. De kwahteitsbouwers van Jachtwerf Ossenzijl staan 

garant voor de deskundige constructie en hoogwaardige afwer-

king van dit ronduit schitterende stalen motogacht. 

Riverside Luxury Yachts bepaalde het 

concept van de Symphony 35, waarbij 

duurzaamheid, minimaal onderhoud, 

energiebespanng, milieu-aspecten en 

kostenefficiëntie centraal hebben ge-

staan. De compactheid en indeling 

van de Symphony 35 zullen u dan ook 

Luxe-versie 

RIVERSIDE 
LUXURY Y A C H T S 

Opdijk 10, 8376 HH Ossenzijl, Nederland 

verbazen. In dit motorjacht van iets minder 

dan 11 meter, bevinden zich een ruime 

voor- en achterkajuit. Het inteneur kan 

naar keuze worden uitgevoerd in de luxe 

of toeruitvoering en biedt plaats aan vier, zes of zelfs acht per-

sonen. Op het ruim bemeten achterdek geniet u in de avond-

uren na van een heerlijke ontspannen dag varen. 

De Symphony 35 is reeds beschikbaar 

vanaf 

incl. BTW. 

En uw gesprekspartner Riverside vertelt 

u graag over alle mogelijkheden van 

koop, leasing of verhuur. Bel nog 

vandaag 05617-637 voor informatie. 

249.995,-
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"TOM; victron energie 

Een Victro n 
comb i doet 

t best 
Wilt u onderweg uw kleuren-tv, koffie-
zetapparaat of elektrisch gereedschap 

gebruiken? En ook uw accu de volle 100% 
lading geven? Dan is de Victron Atlas Combi 

het beste 3-in-1 energiesysteem: 
omvormer 12/24-230 Volt, acculader 

èn omschakelautomaat. 

JABSC O I 
W 

Kwalitei t Verzeker t 

Atlas Combi omvormer/ 

acculader voor zeil en 

motorjachten campers 

caravans en professio 

nele voertuigen Con 

tinu vermogen 450 tot 

1800 Watt overbelas 

ting kortsluit en tem 

peratuurbevetliging aansluiting voor afstandsbediening en 

temperatuursensor 

BEL VOOR DE NIEUWE BROCHURE: 

boot electro 

ASA BOOT ELECTRO 

Postbus 199,3620 AD Breukelen 

Tel 03462-65514, Fax 03462-65595 

'"'TOi.i victron energie 

Bronze n Zeewater Pompe n 
Met 50 jaar ervaring 

Vervuild water geen enkel bezwaar 
Eenvoudig te repareren 

ww^^w^ 

Pompe n Met 
Frictiekoppelin g 

komplete serie zowel hand- als 
elektnsch bediende lenspompen 

Algemeen inzetbaar, o a dekwassen 
en in noodgevallen 

Koelwaterpompe n 
ITT Jabsco levert een grote sene 

pompen voor het belangrijkste deel 
van de scheeps dieselmotoren incl 

Volvo en Perkins 

Neem een reserve Impeller , VOOR dat je'm nodig hebt. -W-

ITT Jabsco maintains total quality management systems and 
IS a Company Approved to BS5750 Pt 2 ISO 9002 EN29002 

POMPEN IMPORT 

Oosterinslag 9 
3871 AL Hoevelaken 
Postbus 140 
3870 CC Hoevelaken 
Tel 03495 34030/35422 
Fax 03495 36574 



Nieuwe  perspect/ev ^ 
Meer beleven! 

Degene die  zoveel  meer  biedt. 
Wereldwijd gezien de nr V. de grootste watersporttentoonstelling waarop de 
wereld van de watersport in al haar veelzijdigheid wordt gepresenteerd. Alles wat 
u nodig heeft voor recreatie, sport en vakantie op en om het water, vindt u op 
boot Düsseldorf. 
Maar ook: de basis voor business voor de vakbezoeker, afkomstig uit segmenten als 
industrie, handel en techniek. 
boot, het jaarlijks ontmoetingspunt voor watersportvrienden uit de gehele wereld. 
Feit: boot wordt jaarlijks bezocht door vele Nederlandse watersporters. 
Vanuit Utrecht is Düsseldorf per auto of trein in mmder dan 2 uur te bereiken, 
boot, degene om te kijken en te vergelijken, degene die zoveel meer te bieden heeft. 

boo t 
• •  

USS& 
21.-29.1.95 

édot^ 
Voor nadere inlichtingen en kaartverkoop kunt u contact opnemen met de nederlandse vertegenwoordiging 
van de Messe Düsseldorf 
Rops Trade Consultants bv, Verlengde Tolweg 2, 2517 JV Den Haag 
tel 070 350 11 00, fax 070 358 40 61 Mess e S Düsseldor f Basis tor Business 
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EROUin HHCHTS 
KWALITEITS-JACHTEN TOT 12,00 x 3 70 MTR 

IN ALLE AFBOUWSTADIA AL MEER DAN 25 JAAR EEN BEGRIP 

CROWN RIVER HOLIDAY 900 

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

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

CUNO 
CUNO 
NEDERLAND B V. 
Biensma 41 
9001 X2 Grou 
Tel. 05662-1133* 
Fax 1144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

^PfflTc C 
ALPATEKBV. 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel. 03434-53744 
Fax 56394 

Eike 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-/hekschroel? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voor zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 

^ ^ ^ ^ k 

ZOU een cDerspacner 
verwarming inbouwen 
Dat kan met een complete inbouwset. 

Nu kunt u zelf eenvoudig een 
Eberspacher luchtverwctrmlng 
inbouwen met de complete 
scheeps- luchtverwarmingssets: 

"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 verwarming, luchtslang, 
uitstromers, volautomatische temperatuurregeling, brandstofsysteem, 
uitlaatsysteem en een Nederlandse mbouwbeschrijvmg 

Verkrijgbaar bij de officiële Eberspöcher-dealer of de watersportshop. 

Eberspacher 
Voo r meer informatie : Importeu r Eberc a b.v . afd . verkoo p Tel . 01860-21955 Fax 01860-21818 
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ZANDBERGEN te RIED 
timmer t aan het water 
In onze werkplaats te Ried krijgt uw boot 
optimale aandacht door onze vakmensen. 
Handwerk voor een machinale prijs. 

De betimmering wordt gemaakt 
van óat materiaal wat het 
duurzaamst en.... het mooist Is. 

Een waar genoegen zal het zijn 
om te genieten van het prachtige 
interieur. 

Scheeps - en interieurbetimmerin g 

V. ZANDBERGEN 
LAGEWEG1.RIED 
©05171-69372 

SLIMME SCHIPPERS HEBBEN ALLES 
VAN B& N AA N BOORD. 

^\F 
USTER 
PETTER 

Een 2, 3 of 4 cilinder scheeps-
voorlstuwingsmolor uit de Alpha serie. 

20, 30 of 40 pk. Met afzonderlijke brand-
stofpompen, hydrouliscfie klepstoters en ly j ïDj i j r 
gekombineerd koelsysteem. AAet 12 volts r lHnin t 
elektrische Installatie, inkl. 55 omp. wisselstroomlaod-

dynamo en montagerubbers. 

De ideale geluidsarme stroomaggregoten. 
Generatoren van topkwaliteit met 

vermogens van 2 t/m 64 kW. Onderhoudsvrij, borstelloos en 
waterdicht. Veiligheidsklasse IP 54. Massavrij. 
Nieuw en uniek Zeise MPW 8, 6 kW met 2 cvl. KUBOTA 
motor. Afmelingen I. 600 x b. 450 x h. 560 mm. 

O AQUAGEN 
Dag en nacht vers water aan — 
boord met de Aquagen roestvrijstalen zoelwatermaker. 
Met een kapaciteit van 30 tot 450 liter vers water per 
uur. Geringe afmeting en laag energieverbruik: 1 kW/h 
per 100 liter water. Zelfreinigend, laag toerental, lange 
levensduur. 

BRINKMAN N 
&  NIEMEIJE R 
MOTOREN BV 
Industrieterrein "De Engelenburg" 
Engelenburgstraat 26, Postbus 50 

7390 AB Twelb, Holland 
Tel. 31 (0)5712 - 76900 Fax. 31 (0)5712 - 76800 

':i<om eenslangavoor eenproefvaart en ervaar 
zelf hoe f^ eei^ARIËLLE^ChifSii33lï. 

U kunt OQM.bel 

3M ' 

ör 

Het Wargarei f 30 - 5397 6N Lit h 

Wij bouwen schepen 
met een uniek 
onderscbip. Door 
jarenlange ervaring 
hebben wij een 
ondecschip ontwikkeld 

' ^ waardoor het schip 
zeer stabiet 4(gt, en 
heel wéinig deint. 
Zo rustig heeft u nog 
nooit gevaren. 

Ook op zondag zijn wij te bereiken. 

Telefoo n 04128-2249 - Telefax 04128-2651 
J j t f j J ^ I I , ! I .1111 T-
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OP WEG NAAR EEN 
ANDERE BREEDTEGRAAD 

Na een jaartje of wat, wil ledere watersporter wel eens 

andere horizons, andere wateren, een ander klimaat 

verkennen. Naar de Rivlèra, naar die azuurblauwe Griekse 

baal met uw eigen schip? Geen probleem! De mannen van 

Van de Wetering Boottransport koersen uw schip per super-

• iieplader in no-tlme naar de haven van uw dromen. Snel, 

vpiiig en op en top professioneel. Verruim uw horizon, breng 

uw schip naar een andere breedtegraad. 

Het kostenaspect? De tarieven van dit transport over de 

weg zijn net zo zonnig als uw toekomstige vaargebied! 

Van de Wefering  B.V. 
InternafionalB  BooHransporten 

Tjalk 2, Postbu s 85, NL 1230 AB Loosdrecht . 
Tel.: 02158 23862 / 25550, Fax: 02158 26224 

MET EEN ECHTE PEGA 

Uw keuze IS hierbij 
• booltrailers 
• kantel trailers 
• kielboottrailers 
• kielmidzwaardöoottrailers 
• fubberboottraiiers 
• catamarantraiiers 
• bagage surlplanktraiiers 
• kombinalietrailers 
• maiienlraiiefS 
• bandprotieltrailers 
• sir andira I Iers 
• helelektrisch iierenprogi 

Powerwinch Manlieme accessoires 
van pure klasse 

" een scala Pega toebehoren voor 
watersportgemak 

PEGA! BOOTTMUiRS 

. H O L L A N D 
Bedrijfsterrein Ziedewij 37. 
2991 LA Barendrecht, 
Telefoon 01806-15380 - Fax 01806-21632 

De Pega parade fs indrukwekkend 
Watersporters herkennen er al hun kritische 

kwaliteitseisen in Bv wiellagers met waterdichte 
keernng zodat u nooit voor verzopen verrassingen 

komi te staan 
Maar ook een verstelbare as voor 
de juiste koppelingsOruk In-en 
uitwendig roestvri| thermisch 
verzinkt 
En Vijf voile jaren garanlie op 
de konsiruklie' 

De Pega-brochure verschaft u degeiitke 
informatie over het gehele aantjoa 
Gratis Bel 01806-15380 

Steenwijk, Steenwijkerdiep 127 
B E D R I J F S H A L  opiosom^grond, 

op uitstekende locatie zeer geschikt voor het huidige 
bedrijfsdoel JACHTWERF, geheel volgens de laatste 
milieu-eisen ingericht, bouwjaar 1992, verwarmd en 
geïsoleerd. Hal: plm. 22 x 15 m" met aan één zijde inrij -
mogelijkheid met boten, kantoortje, sanitair en berging, 
werkplaats en afgescheiden stofvrije schilderwerk-
plaats. Op het terrein een scheepshelling, afspuitplaats 
en verkooppunt voor brandstoffen. Gelegen naast de 
gemeentelijke jachthaven en aan de invaart naar de 
passantenhaven. 

Vraagprijs excl. inventaris ƒ 350.000,= k.k. excl. BTW. 

Info: JiTSE DE BOER N V M MAKELAARDIJ, 

STEENWIJK TELEFOON: 05210-16463 

DE NOORSE 
SPITSGATTER SPECIAUST 

AGDER iMT=9 
Spitsgatters van 6 - 6.30 - 6.80 - 7.70 - 8.40 - 9.50 
v.a. 7.70 met achterkajuit of open kuip. 

w 
If 
* 

11 
- •  
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— 
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EL 

JACHTE N 
'• karakter op het x""^^-

Oudvaart 1 - 3 - 8605 BX 
tel. 05150-25000 

Postbus 126-8600 AC 
fax 05150-20505 

HELLINGSKIP® 850 
Het mag gezien worden 

HELLINGSKIP ® 850 

lengt e o.a. 
lengt h hul l 
lengt h w.l . 
beam o.a. 
draf t 
displacemen t 

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 éénmaal gezien betekent 

VOOR EENS EN VOOR ALTIJD 
VERK(N)OCHT AAN UW "HELLINGSKIP ^ 
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Langzam e vaart 

Niet alleen in Duitsland (zie de 
Motorbootkrant in het vorige nummer) 
maar ook in Nederland zijn er signalen, 
die wijzen op een herstel van de belang-
stelling voor de langzaam varende 
waterverplaatsende motorboot. Bou-
wers en importeurs constateren daarbij 
niet alleen een terugkerende belangstel-
ling voor de charme van de langzame 
motorvaart, maar ook een terugschrik-
ken voor de brandstofkosten van het 
snelle varen. Die kosten zijn namelijk -
vooral voor snel varende kruisers -
enorm gestegen door het verbod op het 
gebruik van rode gasolie in de plezier-
vaart. Eigenaren van middelgrote en 
grotere schepen, die regelmatig honder-
den en vaak duizenden guldens bij de 

brandstofpomp moeten afrekenen, kun-
nen daarover meepraten. Ook zij hou-
den de brandstofkosten de laatste tijd 
scherp in de gaten. Men vaart vaak wat 
langzamer, vaak ook wat minder, ter-
wijl  er ook de tendens is om aparte 
brandstoftanks voor verwarming aan te 
leggen. Voor kachels mag immers wel de 
goedkope rode gasolie worden gebruikt. 

De ontwikkeling bewijst dat het markt-
mechanisme werkt in de watersport: 
hogere kosten leiden tot afnemende 
vraag. Uiteindelijk zal de belasting-
maatregel dus minder opbrengen dan de 
regering had gehoopt. Het bewijst ook 
dat de boot niet zo'n gemakkelijke 
melkkoe is als de auto. 

MOTORBOOT - november 1994 19 



Je eigen beet 
in minialuu r 

Door Hans Guikink 

In  Motorbootvan mei 1988 beschreef ik de bouzv van een model van 
een AWtn 25; een toen in ons bezit zijnde boot waarmee we heel wat 
avonturen hebben beleefd. 

Inmiddelsjyn we zes jaar verder en een ha^jaar geleden hebben 
W.J onzeAIbrn Wonorato verruiM voor een DoerI DTI^Z 
^l'^Mart:deAlbinheelionsveertienjaartrouwgeZdTls 
dnjvendhoM toegegeven: niet meer dan twee sterren) en ThZ 

ben heel Nederland en een stukje Duitsland, plus de BeLehe Maas 
^deFransevaarwegentotStra^Uburgmetdüscheefy^erkZ 

De ruil voor de Doerak was 
dus zeker niet gebaseerd op 
ontevredenheid over de 
Albin, maar we wilden 
gewoon wat meer ruimte om 
te zitten, te staan en te liggen. 
Dat zal wel iets te maken heb-
ben met de langzaam vorde-
rende leeftijd. 
Het maken van een goed gelij-
kend model van je boot heeft 
aardige kanten. Ten eerste is 
modelbouw een prettige 
manier om je vrije tijd door te 
brengen. Secundo: je leert bij 
het bestuderen van de teke-

ningen en bij het maken en 
samenstellen van de onderde-
len je eigen boot heel goed 
kennen. En tenslotte heb je, 
na voltooiing van de kleine 
replica, iets waarnaar je ook's 
winters, buiten het vaarsei-
zoen, met genoegen naar kunt 
kijken. Kortom: je hebt 
gewoon meer plezier van je 
boot. 

Wat heb je nodig voor het 
bouwen van zo'n schaalmo-
del? In ieder geval: een zekere 
dosis handigheid. Boten zijn 
geen rechthoekige dozen; ze 

hebben tamelijk gecompli-
ceerde vormen met allerlei 
vloeiende lijnen. Daarom heb 
je, behalve die handigheid, 
ook betrouwbare tekeningen 
nodig. Niet altijd is daar 
gemakkelijk aan te komen. 
Bij de Albin heb ik destijds 
gebruik gemaakt van een 
minuscuul lijnenplan uit het 
bij de boot geleverde instruc-
tieboekje. Via een kopieerma-
chine met zoomlens kwam ik 
tot een tekening op gewenste 
schaal: 1 op 15 heb ik toen 
aangehouden. Voor de juiste 
maten van alle details moest 
ik toen alles op het werkelijke 
schip opmeten. Een heel 
werk, alles bijeen, maar het 
resultaat stelde mij niet teleur. 
Het model staat, na eerst een 
jaar in de huiskamer stof ver-
gaard te hebben, nu al jaren 
m de Almelosche watersport 
vereniging. En daar hoort 
zo'n werkstuk eigenlijk thuis, 
vind ik. 

Toen wij onze Doerak (850 
AK) in Meppel kochten (bij 
een uit advertenties of anders-
zins zeker bekend adres) 
vroeg ik meteen of er welHcht 
aan een tekening te komen 
was. Dat bleek eenvoudig te 
zijn: ooit is er, juist van dit 
type, een kartonnen bouw-
plaat uitgegeven, nu niet meer 
verkrijgbaar, maar van een in 

herdruk zijnde zwart/wit uit-
gave kreeg ik een exemplaar. 
De schaal daarvan bleek 1 op 
23 te zijn; via een kopieerma-
chine heb ik dat verkleind tot 
exact 1 op 25, waarmee de 
lengte over alles van het 
model 340 millimeter zou 
worden. 

De tekeningen van de hoofd-
onderdelen van de in principe 
eenvoudige romp - twee pla-
ten voor het vlak, twee zijkan-
ten, een vóórboord en een 
spiegel - kunnen op heel dun 
vliegertriplex worden geplakt. 
Hiervoor is een niet al te ster-
ke lijm, bijvoorbeeld lijm-
spray, erg geschikt. De 
onderdelen worden dan nauw-
keurig op de lijnen uitgezaagd 
met een fijne figuurzaag, 
waarna het papier verwijderd 
kan worden. Ik gebruikte tri-
plex van 1 millimeter. Dat is 
achteraf wat te dik gebleken 
en het kostte mij veel moeite 
om de bodemplaten, die bij de 
voorsteven sterk gebogen 
zijn, in model te krijgen. Veel 
beter is 0,4 of 0,5 millimeter. 
Di t hout is in goed gesorteer-
de modelbouwzaak te verkrij-
gen. De onderdelen worden 
met witte houdijm aan elkaar 
verbonden met op diverse 
plaatsen een dwarsschot voor 

• Hans Guikink, ectitgenote en 
minatuur Doerak. 
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• Sctiaal 1 25 

het verband. De bovenzijde 
van deze schotten is convex 
(bol) om de juiste dekronding 
te krijgen. Ook het dek kan 
op deze manier worden uitge-
zaagd, en op de dwarsschot-
ten vastgelijmd. 
Alvorens de opbouw, die ook 
uit vliegtriplex wordt 
gemaakt, in de dekopening te 
lijmen dient eerst een interi-
eur te worden samengesteld. 
In mijn model staat een dinet-
te op de ter plaatse verhoogde 
vloer, en er is een toilet met 

• De bouwtekening 

hangkast, een aanrecht met 
spoelbak, enzovoort. De deur 
naar de roef staat open en het 
toegangsluik is opgeklapt. 
Onder de uitneembare kuip-
vloer is een sterk vereenvou-
digde dieselmotor te vinden 
(blokje met vier inspuiters en 
een olievuldop). Tevens een 
brandstof- en watertank en 
twee accu's. 
De details van zo'n model (en 
bij een schaal van 1 op 25 kan 
er niet veel worden weggela-
ten) kunnen het beste aan 
boord van het grote voor-
beeld worden opgemeten en 
geschetst. Ook de foto's zijn 

een goed hulpmiddel. 
De reling is van messing-
draad; de onderdelen worden 
aan elkaar gesoldeerd. Het 
bijbootje is van plastic en is 
een overblijfsel van een of 
ander uit mijn jeugd stam-
mend bouwpakket. Het 
model klopte niet: het rompje 
moest worden verbreed (na 
warm maken) en ingekort. 
Doften en een nieuwe achter-
kant werden erin gelijmd. 
Het model is kort geleden vol-
tooid na een betrekkelijk snel-
le bouwtijd van ongeveer 50 
uur. Het was duidelijk gemak-
kelijker dan de Albin destijds, 
die immers een scherpe boeg 
heeft en sterk afgeronde vor-
men. Die moest helemaal van 
zeer smalle latjes worden 
opgebouwd. 
Het moge duidelijk zijn dat 
dit verhaal niet pretendeert 
een bouwbeschrijving te zijn. 
Het is meer een opwekking 
om van uw boot ook eens een 
model te maken. Het is, zoals 
gezegd, een aangename vrije-
tijdsbesteding en het resultaat 
is een genoegen om naar te 
kijken, en een "conversation 
piece". 
Voor eventuele vragen kunt u 
bij mij terecht; mijn adres en 
telefoonnummer zijn bij de 
redactie van Motorboot 
bekend. 

Jaagpad 
Jagen, dat is het aan een lijn 
voorttrekken van een schip. 
Vrouwen of paarden moesten dal 
doen. Maar dat is lang geleden. 
Jaagpaden langs de Franse kana-
len worden nauwelijks meer 
gebruikt. 
Er is dan ook niet'i zo mooi ah het 
wandelen over een jaagpad. De 
stilte, die alleen verbroken wordt 
door het gezang van een vogel, 
het gekxuaak van een kikker of het 
kabbelen van het water, brengt je 
in een toestand van volledige ont-
spanning. Tussen de begroeiing 
vind je allerlei bijzondere plan-
ten. Ik liep de afgelopen vakantie 
een middag over een jaagpad 
langs het Canal du Loing. Ik zag 
daar een grasstengel met een uit-
einde als een kleine ui. Even ver-
derop groeiden nog veel meer van 
zulke sprieten maar bij deze sten-
gels luaren de uiteinden gedeelte-
lijk  of geheel opengebroken en 
kwamen er dieppaarse bloemetjes 
beslaande uit harde knohbeljes 
tevoorschijn. Ik trok er een met 
wcrrtel en al uit de grond. Toen ik 
de wortel openpelde bleek hij uit 
knoflook-tenen te bestaan. Ik had 
wilde knoflook ontdekt. Ik was zo 
enthousiast dat ik meieen een hele 
bos verzamelde. 

Na deze vondst rook ik dagen-
lang naar knoflook, maar dat 
had ik wel over voor deze bizarre 
ontdekking op het jaagpad. Ik 
geniet er nu, dne weken later, nog 
van. In mijn eten. 

Jaspenen 
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Reddin g van de kettin g 

• Remorqueur bij de tunnel van St Quentin. 

In Frankrijk doet men op dit 
moment zijn best een stukje 
historie voor het nageslacht te 
bewaren. Het gaat hier om een 
uitvinding van Franse bodem, 
die evenwel z'n grootste suc-
cessen in Duitsland heeft 
gehad: de kettingvaart. 
Wanneer het precies is uitge-
vonden, is vooralsnog niet 
bekend, maar het moet om-
streeks de eerste helft van de 
vorige eeuw zijn geweest en 
het begon allemaal op de 
Seine. Daar werd voor het 
eerst een ketting in het water 
gelegd, waaraan sleepboten 
zich konden voortrekken, 
middels een met stoom aange-
dreven kaapstander aan dek 
en geleiderollen voor de ket 
ting bij de voor- en achterste-
ven. Bij het voorschip komt de 
ketting uit het water, op het 
dek grijpt de kaapstander op 
de ketting aan en trekt het 
schip voort en bij het achter-
schip verdwijnt de ketting 
weer in het water. Het is niet 
zo dom gedacht: in stromende 
rivieren kan je je energie 
immers beter steken in een 
vaste ketting, dan in het stro-
mende water dat onder je weg 
loopt. Maar de kettingvaart 
werd niet alleen gebruikt om 
het stroomafwaartse verzet te 
voorkomen. Ook in moeilijk 
vaarwater met veel kolkingen 
en in lange tunnels - waar uit-
laatgassen taboe zijn -is de ket-
tingvaart met succes toegepast. 
Op de Elbe was er een moeiljk 
bevaarbaar gedeelte: de Dom-
felsen bij Maagdenburg. Op 
dit traject legde men in 1866 
naar Frans voorbeeld op de 
rivierbodem een ketting met 
een dikte van 20 tot 27 milli -
meter. De slepers die de 
vrachtvaart op dit traject kon-
den bijstaan, waren al van 
verre te herkennen door de 
afgeronde voor- en achterzijde, 
die werd gevormd door de ket-
tinggelcidende banen. De lier 
van de slepers bestond uit één 
of twee trommels van circa een 
meter diameter, die door een 
60 pk stoommachine werden 
aangedreven. Zo konden tot 
12 ongemotoriseerde platte 
schuiten stroomopwaarts wor-
den gesleept. Vrijwel tegelij-
kertijd werd er ook bij 
Dresden in de Elbe een ketting 
gelegd. Omdat er veel gebruik 
van werd gemaakt, werd de 
Elbe-ketting bij stukjes en beet-
jes verlengd door de firma 

die het sleepwerk deed: de 
Hamburg-Magdenburger 
Dampfschiffahrt Gesellschaft. 
Eerst ging hij van Hamburg 
tot Maagdenburg, maar na een 
verlenging dwars door Saksen 
en Bohemen, werd in 1885 
het eindpunt Melnik bereikt 
(Melnik ligt even ten noorden 
van Praag, daar waar de 
Moldau in de Elbe uitkomt). 
De afstand tussen het begin en 
het einde van de Elbe-ketting 
bedoeg toen dan 730 kilome-
ter! 
Een probleem van de ketting-
vaart op de Elbe was dat er 
maar één ketting in de Elbe 
lag, waar stroomopwaarts- en 
stroomafwaarts verkeer geza-
menlijk gebruik van moest 
maken. Wilde men geen bot-
singen, dan moest één van 
beide partijen 'uit de ketting 
gaan'. Met dit doel had men er 
op geregelde afstand ketting-
sloten aangebracht waarmee 
men in- en uit kon klinken. 
Het voordeel van de ketting-
voortstuwing was evident: ket-
tingschepen verstookten nog 

maar een derde van de kolen 
ten opzichte van gewone 
rader- of schroefschepen. 
Stroomopwaarts bedroeg de 
maximale snelheid 5 a 6 kilo-
meter per uur, stroomafwaarts 
was dit het dubbele. 
Eigenlijk is de kettingvaart op 
de Elbe aan z'n eigen succes 
ten gronde gegaan. Naarmate 
de ketting drukker werd 
gebruikt en de schepen meer 
waterverplaatsing kregen, 
bleek de ketting niet meer 
tegen de krachten opgewassen 
te zijn en het kwam meermalen 
voor dat hij brak. Men heeft 
met het invoeren van een sys-
teem van etappevaart in de 
jaren '20 de zaak nog wat kun-
nen rekken, maar uiteindelijk 
verdween de Elbe-kettingvaart 
zoals hij was ontstaan en bleef 
alleen het moeilijke traject bij 
de Domfelsen het langst in 
dienst, en wel tot 1945. 
In Frankrijk is de kettingvaart 
tot de dag van vandaag in 
gebruik, zij het niet op zo'n 
grote schaal als op de Elbe. 
Wi e vandaag door de tunnel 

van St.Quentin vaart, wordt 
door een 'remorqueur' of een 
'toueur' getrokken, die zich 
voortbeweegt dankzij de ket-
ting die op de bodem van de 
tunnel hgt. Ook op andere 
plaatsen zijn deze schepen in 
gebruik geweest, onder andere 
bij Décize. Hier was de ket-
tingsleper de schepen behulp-
zaam die de Loire wilde over-
steken, komende uit het Canal 
du Nivernais naar het Canal 
Lateral vice-versa. Momenteel 
ligt de laatste kettingsleper van 
Décize, de Ampère IV in kom-
mervolle omstandigheden half 
gezonken langs de wallekant. 
De Ampère IV dateert van 
1933 en is al 18 jaar buiten 
dienst. Dankzij het feit dat hij 
in de inventaris van historische 
monumenten is bijgeschreven 
is hij niet gesloopt, maar daar 
is dan ook meteen alles mee 
gezegd. 
De diesel-elektrische installatie 
zal na al die jaren die hij onder 
water heeft doorgebracht wel 
nooit meer kunnen draaien, 
maar het schip als zodanig 
hoopt men nog wel te kunnen 
redden. Een zevental organisa-
ties heeft een gemeenschappe-
lij k plan opgesteld om de 'tou-
eur' te redden en de eerste 
150.000 francs zijn al bij elkaar 
gebracht om het schip op de 
kant te krijgen. Tijdens de 
tweede etappe in 1994-95 zal 
van de Ampère IV onder een 
afdak een soort museum wor-
den gemaakt, met hierin een 
uitstalling van maquettes en 
uitleg over het varen op de 
Loire in het verleden. Deze 
tweede helft van het reddings-
programma kost 500.000 
francs maar ook hiervoor heeft 
zich al een hoofdsponsor 
gemeld, zodat het verschijnsel 
'kettingvaart' voor het nage-
slacht behouden zal blijven. JG 

22 MOTORBOOT - november 1994 



WINTERBERGING 
072-112297 o 50 tons botenlift 

o hydraulische transportwagens 
o ook bokken met extr a lang e kielbal k 

BUITEN: ƒ 19,- per m2 excl. btw 
BINNEN: ƒ 46,- per m2 excl. btw 

o dubbel geïsoleerde loodsen 
o compleet onderhoud door vakmensen 
o hoogte roldeur 7.50 meter 
o boot ophaalservice 

NIEUW!! 

BV SCHEEPSWERVEN 
NICOLAASWITSEN 

I K ras p o l d e r w e g 4 , A l k m a a r 

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

Als liefhebbe r heef t u zo uw ideeën ove r uw Ideale jacht . U wil t graag een klassie k mode l met een 

interieu r naar uw maatstave n en voorzieninge n van deze tijd . 

U wil t kwaliteit , voo r minde r doe t 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 

scneepsarchitecten, timmerlieden en technici zijn wij in staat de hoogste kwaliteit te 

leverèr\ Momenteel wordt er gewerkt aan een stalen rondspant kotterjacht naar een 

i>ontwerp vahjheo Gillissen Over dit zeer fraaie jacht sturen wij u graag documentatie toe. 

Nog liever^ntvangen wij u op de werf Kunt u het jacht met uw eigen ogen zien 

Eén telefoontje is voldoende, 02290 - 49777. 

Electronweg 17 

1627 LB Hoorn 

-^ Tel 02290-49777 
Fax 48977 

J A C H T B O U W B V 

'f 
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Neem nooi t een te zware moto r 
Onze boot is een motorkruiser 
met een vletmodel van 9,50 x 
3,00 meter, de diepgang is 
circa 0,70 meter, het gewicht 
inclusief ballast is circa 6500 
kilogram. Het schip is van 
staal, rondspant en geklonken. 
Geschat bouwjaar: 1950. De 
motor is een Volvo-Penta MB 
16 4 cilinder benzinemotor; de 
keerkoppeling eveneens van 
Volvo-Penta 1:1. Bouwjaar 
motor: 1960. Het vermogen 
van de motor is mij niet 
bekend. Ter zijner tijd willen 
wij de motor vervangen voor 
een dieselmotor. Met deze 
motor behalen wij een snelheid 
van 15 kilometer per uur, 
maar de meest gevaren snel-
heid ligt rond de 10-12 kilome-
ter per uur. De vraag is nu, 
hoe zwaar dient de motor te 
zijn? En wat is gunstiger voor 
het brandstofverbruik, een 
relatief lichte motor of een wat 
zwaardere, die bijvoorbeeld 
meestal op halve kracht werkt? 
Gebruikt een omgebouwde 
automotor meer brandstof dan 
een scheepsdiesel? Hoe wordt 
de rompsnelheid van een schip 
berekend en hoe het vereiste 
motorvermogen? 
K. Langelaan, Delft. 

Antwoor d 
De rompsnelheid is afhankelijk 
van de lengte van het schip 
over de waterlijn.Een goede 
benadering is: snelheid = 1,25 
X waterlijnlengte in meters x 
3,6 kilometer per uur. 
Om het vermogen te bereke-
nen nodig voor een bepaald 
schip kan men met vuistregels 
werken of via een wat inge-
wikkelde berekening. Vuist-
regel, 5 a 6 pk per ton jachtge-
wicht. Dit is eigenlijk een 
grove benadering. 
Het vermogen is namelijk 
afhankelijk van de weerstand 
die een schip bij bepaalde snel-
heid heeft. 
Deze weerstand is voor elk 
schip anders. Denk maar aan 
de verschillen tussen een plat-
bodem, knikspant, multi-knik-
spant of rondspant. Het ene 
schip heeft dus meer vermo-
gen nodig (of minder) dan het 
andere bij dezelfde snelheid. 
We spreken nu alleen nog 

maar over waterverplaatsende 
of -verdringende schepen en 
laten de halfglijders en plane-
rende schepen buiten beschou-
wing. 
Stel een schip heeft een weer-
stand in het water van 2000 
Newton bij een snelheid van 
2,8 meter per seconde. Dan 
moet de schroef 2000 x 2,8 = 
5600 Nm/s of 5,6 kw leveren. 
Bij een schroefrendement van 
50% moet het asvermogen 
11,2 kw bedragen.In verband 
met slijtage van de motor en 
nog wat mechanische verliezen 
moet dit 75% van het vermo-
gen van de motor zijn. 
De benodigde motor moet dan 
15 kw kunnen leveren. Zo 
ongeveer zit de berekening in 
elkaar. 
Neem nooit een te zware 
motor. Zo'n motor met een te 
groot vermogen zal dat vermo-
gen nooit behoeven te leveren. 
Het gevolg is sneller vervuilen, 
door onvolkomen verbran-
ding. 
Niet voor niets wordt vaak 
geadviseerd de motor zo nu en 
dan eens een tijd vol vermogen 
te laten leveren om hem 
schoon te branden. 
Volgens mijn berekening heeft 
u een motor nodig van circa 25 
kw. 
Over het brandstofverbruik 
van een omgebouwde automo-
tor t.o.v. een scheepsdiesel kan 
men weinig zeggen, omdat niet 
elke motor hetzelfde is. Maar 
uit die overweging moet u niet 
kiezen. 

Een scheepsmotor is de beste 
keuze omdat deze gebouwd is 
voor de specifieke eisen die er 
aan gesteld zijn. Een automo-
tor moet bijvoorbeeld snel 
accelereren terwijl dit bij een 
scheepsmotor niet van belang 
is. Een automotor draait veel 
op wisselende toeren,terwijl 
een scheepsmotor uren lang 
hetzelfde toerental draait. Zo 
zijn er nog wel wat verschillen 
te noemen. 

Spoed ver-
grote n 
Ik ben in het bezit van een 
motorkruiser met de afmetin-
gen 14,00 X 4,20 x 1,25 meter. 
Voor de voortstuwing wordt 
gezorgd door een Daf DD 575 
met oplading, voorzien van 
een Paragon keerkoppeling 
met een reductie van 1:3; er is 
een vierblad schroef gemon-
teerd met een diameter van 
van 25 en een spoed van 25 
duim. Dat is de maximale dia-
meter voor mijn schip. 
Naar mijn schatting heb ik 
ruim vermogen over. 
- Is het mogelijk dat ik met 
gelijkblijvende diameter de 
spoed van mijn schroef laat 
verhogen en zo ja tot welke 
waarde ? 
- Is het mogelijk een koppe-
ling met een vertraging van 
1:2,5 te monteren met overi-
gens gelijkblijvende gegevens ? 

Nadere gegevens: lengte 
waterlijn 12 meter; waterver-
plaatsing ongeveer 18 ton; 
maximaal toerental van de 
motor 2400 per minuut; 
schroefraam: 5 centimeter 
boven de schroef, 13 centime-
ter onder de schroef; huidige 
snelheid 12 kilometer per uur 
bij 2400 toeren per minuut; 
vermogen 138 pk. 
/ . van Strien, Rotterdam. 

Antwoor d 
Volgens mijn berekening is uw 
schroef goed. 
De rompsnelheid van uw schip 
zou bij 2400 omwentelingen 
van de motor gehaald moeten 
worden. Deze snelheid is 15,5 
kilometer per uur. Ik heb reke-
ning gehouden met een zwaar 
lopend schip, dus een hoge 
weerstandscoëfficiënt, voor 
zover ik dat uit uw gegevens 
kon opmaken. 
Zou het kunnen zijn dat uw 
meetgegevens niet geheel cor-
rect zijn? 
Bijvoorbeeld het toerental? De 
snelheid van het schip? 
Of heeft het schip, door aan-
groei, koelelementen of iets 
dergelijks een nog hogere 
weerstand dan doen gebruike-
lijk ? 
Overigens heeft u bij deze snel-
heid het vermogen dik nodig. 
Ik kom bij deze, nog normale. 

• Vetus/Mitsubishi van 33 pk. Zie 
Nieuwe motor. 
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verhoogde weerstand al op een 
vermogen van 135 pk. 
Zou u besluiten tot een keer-
koppeling met reductie van 
2,5:1 dan zou bij dezelfde 
schroefde motor minder toe-
ren moeten maken om dezelf-
de snelheid te varen. Gevolg 
hiervan is vermogensverlies, 
vermogen dat u niet kan mis-
sen. 
Dus zou ook de schroef moe-
ten worden aangepast, alles bij 
elkaar een kostbare aangele-
genheid die weinig of niets 
oplevert. 

Conclusies 
- Meetgegevens niet goed. Of: 
- Weerstand schip erg groot. 
Of: 
- Water toe- en afstroom naar 
schroef niet goed (roer?). Of: 
- Schroef niet goed. Maten 
gecontroleerd? Of: 
- Schroef beschadigd. 
Het kan ook een combinatie 
uit deze factoren zijn. 

Nieuwe 
moto r 
Ik ben in het gelukkige bezit 
van een stalen motorkruiser, 
ongeveer 7 ton zwaar. Lengte 
10 meter, breed precies 3 
meter. Diepgang 0,85 meter. 
Het schip heeft geen diepe 
voorsteven, zoals meestal 
voorkomt, maar gaat vanuit de 
boeg in een dalende lij n met de 
kiel naar het hek. Mede hier-
aan wij t ik het 'vlotte' gedrag 
van het schip, je kunt ermee 
manoeuvreren als was het een 

• Schroefraam. 

• Driebladschroef. 

kano. De lengte op de water-
lij n is 8,9 meter. 
Ingebouwd is een Mercedes 
OM 636-diesel. Deze heb ik 
enige tijd geleden laten revise-
ren (de eerste maal voor deze 
motor), maar sindsdien blijven 
er problemen met de motor. 
Hoewel ik hem heb gebracht 
naar het grootste revisiebedrijf 
in Nederland, geeft hij niet wat 
er van verwacht kan worden, 
en lig ik nogal eens voor de 
wal met weer een andere sto-
ring. Dus ik overweeg nu seri-
eus een nieuwe motor in te 
bouwen. 
Mij n vraag. Theoretisch levert 
de OM  636 maximaal 42 pk 
bij 3300 toeren per minuut. 
Mij n motor is afgesteld op 
maximaal 2750 toeren per 
minuut. Belast haalt hij 2600 
toeren per minuut. Hij is voor-
zien van een hydraulische 
Velvet keerkoppeling met een 
reductie van 3:1. Er is een 
drieblad schroef toegepast. 
Kruissnelheid is bij 1900 toe-
ren per minuut 10 kilometer 
per uur. Maximaal loopt de 
boot, bij 2600 toeren, 16 kilo-
meter per uur. Goede resulta-
ten, vind ik. 
De 2750 toeren leveren 81% 
van het totale vermogen, dus 
beschik ik over 34 pk. Mi j is 
verteld dat de Velvet ongeveer 
6 pk vermogen kost, dus netto 
beschik ik over 28 pk. Bij 1900 
toeren, daarop vaar ik meestal, 
beschik ik dus over (allemaal 
theorie natuurlijk!) ongeveer 
20 pk. 
Op grond van deze redenatie 
overweeg ik een Mitsubishi (of 

Vetus) 33 pk aan te schaffen, 
die dit vermogen geeft bij 3000 
toeren. Deze motor blijk t erg 
soepel te lopen en maakt 
enorm veel minder lawaai dan 
de Mercedes. Met de juiste 
steunen kan het geheel ook 
nog trillingsarm zijn. De 
mechanische keerkoppeling 
met een reductie van 3:1 zou 
ook hier goed resultaat moeten 
geven. Theoretisch zou deze 
motor bij ongeveer 2000 toe-
ren 20 pk leveren, zodat dezelf-
de kruissnelheid gehaald kan 
worden. 
Zou ik met een vierblads-
schroef nog meer bereiken? 
Qua ruimte kan er gemakke-
lij k een grotere motor worden 
ingebouwd, maar, om meerde-
re redenen (ja, ook financieel 
natuurlijk) geef ik de voorkeur 
aan een kleine motor. 
Overigens: vaargebied is nor-
maal gesproken Friesland, 
Randmeren en een enkele keer 
bijvoorbeeld de Waal of Rijn, 
de planning is ook Zeeland 
nog weer eens op te zoeken. 
Arthur van der Zandt, Hoek van 
Holland. 

Antwoor d 
Theoretisch klopt uw verhaal. 
Toch moet ik enkele opmer-
kingen maken. Volgens de 
gegevens heeft u een redelijk 
licht lopend schip. De door u 
gestelde kruissnelheid van 10 
km/uur wordt gehaald bij 1900 
o/m, met een onbekend ver-
mogen. 
De maximum-snelheid van 16 

kilometer per uur wordt 
gehaald bij 2600 toeren per 
minuut, waarbij je ervan uit 
mag gaan het vermogen tussen 
de 35 en 40 pk moet liggen. 
Bij de aanschaf van een nieu-
we motor moetje met een aan-
tal zaken rekening houden. 
1. Het vaargebied. 
2. De gewenste snelheid. 
3. De eventuele maximale snel-
heid. 
Natuurlijk zijn er ruimte-vra-
gen, die we even buiten 
beschouwing laten. Uw vaar-
gebied vraagt wat meer ver-
mogen dan normaal in ver-
band met tochten naar 
randmeren, Zeeuwse wateren, 
Rijn en Maas. 
Wat de gewenste snelheid 
betreft van 10 kilometer per 
uur kun je een beperkter ver-
mogen kiezen. 
Maar om uit de voeten te kun-
nen indien nodig vraagt weer 
meer vermogen. 
Ui t het bovenstaande volgt 
dus, neem wat meer vermogen 
dan kun je altijd zo je wil t nog 
10 km per uur varen. 
Volgens mijn informatie levert 
de Vetus M 4.14 (Mitsubishi) 
33 pk bij 3600 o/m en 27,7 pk 
bij 3000 toeren (continu ver-
mogen). Ook hier geldt dat na 
de keerkoppeling nog enige 
mechanische verliezen in reke-
ning moeten worden gebracht. 
Conclusie: U kunt er mee toe 
maar naar mijn gevoel is het 
alles heel krap. 
Met een vierblads schroef 
bereikt u niet meer tenzij de 
huidige schroef te klein is voor 
het schroefraam. 
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Proefvaart Moonen 82 

De Moonen 82, één van de blikvangers op de Hiswa te Water, die 
vorige maand in Amsterdam is gehouden, is een nieuw ontwerp, 
waarvan er intussen twee zijn gebouwd, terwijl een derde in aan-
bouw is. De ontwerpers, Moonen-directeur Philippe Brandligt en 
constructeur Frank Mulder, noemen deze boot, die vooral voor 
lange en relatief snelle zeereizen is bedoeld, een halve waterver-
pUmtser. Met zijn kruissnelheid van 13 knopen (ruim 24 kilometer 
per uur) en zijn maximum snelheid van 15 knopen (28 kilometer 
per uur) kun je dan ook indrukwekkende dagreizen maken. En dat 
in alle rust. Want de beide MAN-diesels, die elk 820pk leveren bij 
2300 toeren per minuut, doen hun werk nauwelijks hoorbaar. Zelfs 
in de achterhut boven de schroeven kun je op kruissnelheid zander 
stemverheffing met elkaar praten. Het geluidsniveau ligt dan nog 
onder de 60 decibels. De boot zit vol fraaie technische snufjes en 
praktische vondsten en heeft een harmonieus, kleurig en zeer ruim 
interieur (onder meer het gevolg van de breedte van 6 meter). Een 
korte proefvaart op de Maas, waar je de motoren nauwelijks boven 
de 1000 toeren kunt laten komen, gaf ondanks de drukke scheep-
vaart een goede indruk van de verademend emtspannen sfeer die 
het reizen met zo 'n schip te bieden heeft. 

De Moonen 82 is 24,65 meter 
lang; 6 meter breed en steekt 
met halfvolle tanks 2 meter 
diep. De boot die 82 ton weegt 
bestaat uit een stalen rond-
spantromp en een aluminium 
opbouw. In de spiegel is een 
zwemplatform opgenomen en 
de tanks voor brandstof (7 
stuks, samen goed voor 18000 
liter), drinkwater (3000 liter) 
en vuil water (3200 liter) zijn 
als dubbele bodemtanks ge-
construeerd. 
De twee VlO-diesels met opla-
ding en laadluchtkoeling zijn 
flexibel opgesteld en uitgerust 
met keerkoppelingen van hel 
merk Lohman en Stolterfort 
met een ingebouwde reductie 
van 2,54 op 1. Ze drijven naar 

buiten draaiende 5 blad 
schroeven aan, die zijn gemon-
teerd op oliebad schioefassen 
voorzien van expansietankjes 
met peilglazen, zodat men het 
olicpeil - in de motorkamer -
kan controleren. Op de moto-
ren zijn hydrauliekpompen 
gemonteerd, die de kracht 
leveren voor het hydraulische 
systeem voor de boegschroe 
ven, de ankerlieren, de bestu-
ring, de dekkraan, de troslie-
ren op het achterdek en de 
stabilisatoren. De automati-
sche loopplank, die eveneens 
op hydrauliek werkt, is met 
een aparte pomp uitgerust, 
omdat hij moet kunnen wer-
ken als de motoren stil staan. 
De wit gespoten motorkamer 

* De motorkamer. 



* De Moonen 82 op de Maas • Pantry 
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met aluminium vloeren ziet er 
niet alleen spectaculair uit, 
maar is buitengewoon prak-
tisch. Er is meer dan stahoogte 
en je kunt om de motoren 
lopen. De hulpwerktuigen 
(waaronder twee geluidge-
dempte Onan-generatoren) 
staan zo opgesteld dat je ei 
moeiteloos bij kunt zodat repa 
ratie en onderhoud gemakke-
lij k zijn uit te voeren. Daarbij 
zijn er vele handige zaken, 
zoals een werkbank, een 
gereedschapkast, een kast mei 
de meest voorkomende reser-
vedelen en zelfs een vuilolie-
tank, zodat je bij het olie ver-
versen geen vuile handen 
hoeft te krijgen: de oliereser-
voirs worden met het in bedrijf 
stellen van een pomp leeg 
gezogen en het spreekt vanzelf 
dat de verse olie even gemak-
kelijk uit de voorraadtank naar 
de motoren wordt gepompt. 
Om te voorkomen dat er brok-
ken worden gemaakt moet de 
schipper een aantal handelin-
gen zelf verrichten. "Het kan 
volledig automatisch", vertelt 
de heer Brandligt, "maar we 
vinden het veiliger dat de 
schipper er zelf bij betrokken 
is, zodat hij ziet wat er 
gebeurt". 

Interieu r 
Het interieur van de Moonen 
82 is eveneens spectaculair en 
praktisch tegelijk. Zo is de 
donkergebeitste kersen betim-
mering in hoogglans gespoten: 
je ziet jezelf erin weerspiegeld. 
Maar het is ook hard en wei-
nig gevoelig voor krassen (er is 
een tweecomponentenlak voor 
gebruikt). 
Onderdeks bevinden zich vier 
tweepersoons hutten, elk met 
een eigen douche/toiletruimte 
met vloerverwarming, verkoe-
ling en verwarming en met 
radiocassettespeler. De afwer-
king van alle hutten is even 
mooi. De grootste is de eige-
naarshut in het achterschip, 
die een panoramisch uitzicht 
heeft via een groot raam in de 
spiegel van de boot. 
Bovendien staat hier een extra 
televisietoestel. All e hutten zijn 
royaal voorzien van kasten en 
laden en andere bergruimte. 
Ze hebben een fraai centraal 
stofzuigsysteem dat het 
schoonhouden van het schip 
gemakkelijk maakt. 
Tussen de hutten aan bak-
boord zit een flinke opslag-

ruimte, waarin behalve berg-
kasten, een diepvriezer, een 
wasmachine en een koelkast 
zijn geplaatst. 
In het dekhuis bevinden zich 
achtereenvolgens de stuur-
stand, de kombuis, de salon en 
achter een glazen schuifwand 
het achterdek met een gemak-
kelijke trap naar de open 
stuurbrug en een deur, die toe-
gang geeft tot het royale zwem-
platform, waar de hydrauli-
sche loopplank is bevestigd. 
Op het achterdek, waar je ove-
rigens beschut zit onder het 
doorlopende dak van het dek-
huis, staan nog een tafel met 
dekstoelen en er is een kastje 
waar je schoenen kunt opber-
gen, zodat je andere schoenen 
kunt aantrekken of op kouse-
voeten naar binnen kunt om 
de tapijten in het schip te 
beschermen. Havens, kaden, 
steigers en sluizen zijn nu een-
maal niet de schoonste plek-
ken en vuil is snel naar binnen 
gelopen. 

All e apparatuur die je voor de 
navigatie kunt bedenken is 
ingebouwd in het grote en 
overzichtelijke instrumenten-
paneel. Twee navigatoren 
(GPS en Decca), dieptemeter, 
navtex, marifoon, radar, kom-
pas, kaartplotter, stuurauto-
maat. Het is er allemaal en je 
kunt er heel gemakkelijk bij. 
De stuurmogelijkheden zijn 
zodanig dat het schip onder 
alle omstandigheden bestuur-
baar blijft , ook als het hydrau-
lisch systeem of de elektriciteit 
zou uitvallen. 
Aan bakboord achter de 

stuurstand is een open pantry 
uitgerust met gemakken als 
een elektro-keramische kook-
plaat, magnetron, vriezer, 
vaatwasser en afzuiging. En 
rammelvrij opgesteld in de 
kastjes: bijpassend servies. De 
kleuren - groene pasteltinten -
passen bij de kleuren van de 
eethoek aan stuurboord. En bij 
de salon, waar men aan stuur-
boord een kastenwand heeft 
met een televisietoestel dat 

• Bergruimte aan dek. 

men elektrisch in een kast kan 
laten zakken, kasten waarin 
glaswerk en flessen zeevast 
staan opgesteld, video, koel-
kast en een grote zithoek 
onder een fraai plafond met 
tientallen spotjes, waarvan het 
patroon en de kleuren zich 
herhalen in de vloerbedek-
king. Het schip zit vol met dit 
soort raffinement dat zorgt 
voor een sfeer van beschaafd 
comfort, dat weldadig, maar 
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• Algemeen plan. Moonen 82 kor t 
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nergens overdadig aandoet. 
Op het voordek, waar een ver-
zonken zonnedek is gemaakt, 
is handig gebruik gemaakt van 
de overgebleven ruimte tussen 
het kajuitdak en de plafonds: 
hier treft men grote bergruim-
ten aan voor touwwerk en de 
vele uiteraard forse stootwil-
len, die je bij zo'n schip nodig 
hebt en waarmee de ontwer-
pers vaak geen raad weten. Ze 
liggen hier onzichtbaar - en 
wat belangrijk is - zo voor het 
grijpen. Een deel van de loze 
ruimte onder het voordek is 
ook gebruik voor een roest-
vrijstalen vuilniscontainer. 

De open stuurbrug, geplaatst 
op het salondak, is een grote 
ruimte, die eveneens van alle 
gemakken is voorzien. Het in-
strumentenpaneel is zeer volle-
dig: kompas, marifoon, navi-
gator, dieptemeter en intercom 
staan er de schipper ter 
beschikking. Net als de bedie-
ningsorganen en de controle-
instrumenten van de motoren, 
de stuurautomaat, de boeg-
schroef (38 pk) en de snel-
heidsmeter. Er zijn bij de 
stuurstand 4 gemakkelijke zit-
plaatsen, terwijl men er verder 
een u-vormige zithoek vindt 
met een openluchtbar met aan-
recht, gootsteen, koelkast, ijs-
blokjesmachine en gril. Een 
stereoradio zit er standaard bij. 
De bijboot, de bootkraan en 
het reddingvlot hebben een 
plaatsje op het achterste deel 
van het bovendek. 

• Badruimte. 

Varen 
De Moonen 82 is eigenlijk 
geen schip om een uurtje mee 
te gaan varen. Zodra de boot 
buiten de haven is, de lijnen 
opgeschoten zijn en de stoot-
willen opgeborgen, komt er 
een rust aan boord, die je best 
een paar dagen of zelfs weken 
zou willen ondergaan. 
Brandstof is er genoeg en ook 
is er ruimte genoeg om voor 
langere tijd proviand mee te 
nemen, ook voor een flink 
gezelschap. Daar is de boot 
voor bedoeld en dat merk je. 
Geen trillingen, geen rammel-
tjes, geen bewegingen - moch-
ten er golven komen, dan kun 

je de beweging flink dempen 
met de stabilisatoren - en voor-
al: rustig lopende motoren. 
Vooral dank zij de uitgebreide 
maatregelen om geluid en tril -
lingen in toom te houden. 
Even je hoofd om de hoek van 
de motorkamer steken als de 
motoren lopen op 1000 toeren 
per minuut (minder dan halve 
kracht) en je beseft hoeveel 
oorverdovende decibels daar 
gevangen worden gehouden. 
Het is een rustig reisje over 
een winderige Maas. Op een 
mooi recht stuk rekent de 
GPS-navigator voor ons uit 
dat we 8,5 knopen lopen (we 
draaien op de genoemde 1000 

Enkele kenmerken van de 
Moonen 82 samengevat: 
- afmetingen: lengte 25,65 
meter; breedte 6 meter; diep-
gang (halfvolle tanks) 2 
meter; 
- constructie: rondspant-
romp van een half water ver-
plaatsend type; de romp is 
gebouwd van staal en voor-
zien van een waaierstevcn, 
een buiswaterrichel en een 
ingebouwd zwemplatform; 
de opbouw is van alumini-
um; 
- voorstuwing: twee VI O 
MAN-dicscls, die elk 820 pk 
leveren bij 2300 toeren per 
minuut; kruissnelheid 13 
knopen; maximum snelheid 
15 knopen; 
- ontwerp: Moonen/Frank 
Mulder; 
- informatie: scheepswerf 
Moonen Den Bosch, telefoon 
073-210094, fax 219460. 

toeren) en daar zul je op de 
meeste binnenwateren niet 
gauw boven kunnen komen. 
Want ondanks de rust aan 
boord is de Moonen 82 een 
groot schip dat we stevig in 
toom moeten houden. Op een 
riviergedeeltc zonder havens 
en scheepvaart trekken we 
even door naar 1300 toeren. 
Lang genoeg om de GPS de 
kans te geven onze snelheid uit 
te rekenen: 10,5 knopen. De 
golven die de boot achter zich 
aan trekt vallen best mee, 
maar helemaal lekker loopt het 
niet. Daarvoor is het water niet 
diep genoeg. 
Een paar kilometer beneden 
Heusden keren we. Gewoon 
op de roeren, zonder de gas-
hendels of de knoppen van de 
boegschroef aan te raken. 
Hooguit anderhalve scheeps-
lengte hebben we ervoor 
nodig, al helpt vandaag de 
wind wel een handje mee. Als 
het schip een halfuurtje later 
weer vast ligt in de harde wind 
in de beperkte ruimte van de 
jachthaven van Amerzoden, 
weten we helemaal zeker dat 
het varen met deze boot niet 
moeilijker is dan met een boot 
van 10 of 12 meter. Al vergt 
het natuurlijk enige oefening. 
Al was het maar in het inhou-
den van het enorme motorver-
mogen bij het manoeuvreren. 
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mt een narrowtjoat ttoar Engelse kanafi 

Verslaaf d aan sluize n 
Tekst en foto's A Wapenaar 

Zondag 23 mei 
De huurbotenhaven in 
Alvechurch - onder de rook 
van Birmingham - hebben we 
snel gevonden dankzij de dui-
delijke route-beschrijving. 
Tussen de tientallen boten ont-
dekken we vooraan meteen 
ons onderkomen voor een 
week: de 'Tree Sparrow', de 
14 meter lange narrowboat, 
waarmee we de Engelse kana 
len zullen verkennen. Hoewel 
we eerder aanwezig zijn dan 
het aangegeven tijdstip van 
overdracht, worden we uitge-
nodigd alvast onze bagage aan 
boord te brengen. Daarna krij -
gen we een huishoudelijke en 
technische rondleiding door 
het schip en zijn we binnen een 
uur klaar voor vertrek. 
We worden op ons woord 
geloofd dat we met motorbo-
ten overweg kunnen. De bro-
chures schrijven zelfs dat vaar-
ervaring helemaal niet nodig 
is. De boot wordt nog even 
gedraaid, waarbij we zien dat 
de verf niet het belangrijkste 
waar je zorgen om hoeft te 
maken. Aan het einde van een 
vaarseizoen zullen de schepen 
er waarschijnlijk niet meer uit 
zien. 

Met de nodige trots nemen we 
het roer van 'ons bezit' over en 
varen richting Birmingham 
We zijn van plan om een rond-
j e te maken via Birmingham, 
Wolverhampton, 
Kidderminster, Stourport en 
Worcester: de Stourport Ring 
van 83 mijlen en 118 sluizen. 
Om onze weg te vinden maken 
we gebruik van de gratis voor-
af toegezonden Pearson's 
Guide. Deze gids beschrijft alle 
wetenswaardigheden van de 
route die is uitgekozen. Het 
boekje toont elke bocht, brug, 
sluis, tunnel en aquaduct, geeft 
een goede schatting van de 
vaartijd (handig voor je plan-
ning van de dagafstanden), 
verwijst naar watertappunten 
en vuilniscontainers, geeft 
informatie over pubs, restau-
rants en winkels alsmede over 

Midden in het Worcester en Birmingham Kanaal li^en de sluizen 
van Tardebigge, een serie van dertig smalle sluizen die een hoogte 
van 67 meter overbru^en. Het is het grootste complex in z 'n soort 
op de Engelse kanalen. De sluisjes moeten stuk voor stuk met de 
hand worden bediend. Het is een karwei datje met plezier doet en 
zonder je hand ervoor om te draaien. We hebben deze week al 
negentig van dergelijke sluizen afgewerkt. Ze vormen de charme 
van het varen met een zogenaamde narrowboat in Engeland. 

• Soms IS hel water te ondiep om bij de kant  te kunnen 

(de geschiedenis van) de vaar-
wegen, steden en andere 
wetenswaardigheden langs de 
route. 
Zo kunnen we in de gids ach-
terhalen dat we deze eerste 
namiddag op onze route nog 
geen sluizen zullen krijgen, 
maar wel een lange tunnel: de 
Wast Hil l Tunnel van 2480 
meter. 
Een groot zwart gat waar je 
instuurt. Behalve een halo-
geenlamp op de boeg hebben 
we alle binnenverlichting ont-
stoken. Al met al geeft het 
maar een flauw schijnsel op de 
donkere en natte wanden. Het 

duurt even voordat de ogen 
gewend zijn aan de duisternis. 
Veel helpt dat niet bij het stu-
ren. Want het is niet eenvou-
dig om rechtuit te varen in 
plaats van te slingeren van de 
ene naar de andere tunnel-
wand. Het beste blijk t nog om 
j e maar op één zijde van het 
smalle water te oriënteren en 
de andere kant te vergeten. 
Langzaam wordt het witte 
puntje aan het einde groter, 
maar het lijk t nog lang niet op 
een tunneluitgang. Om de 25 
meter lezen we op de wanden 
hoe ver we nog moeten. Het is 
een geluk dat er geen tegenlig-

gers zijn, want de tunnel is 
maar zo'n 4,5 meter breed en 
laat niet veel ruimte voor pas-
serende schepen. Mensen met 
claustrofobie, zo bedenken we, 
kunnen deze plek maar beter 
mijden. Het duurt drie kwar-
tier voordat we de zon weer 
verwelkomen. We varen nog 
twee uur door naar het cen-
trum van Birmingham om een 
aanlegplaats te vinden in de 
buurt van het nieuwe confe-
rentiecentrum en de sporthal. 
Hier is ook 'Gas Street Basin', 
dat het Mekka van de narrow-
boat-fanaten en het symbool 
van de Britse kanalen zou 
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DE GRENS OVER 

• Verkeersbord. 

moeten zijn. Het is er echter 
stil en verlaten. 

Maandag 24 mei 
Deze dag willen we beginnen 
met een lekkere warme dou-
che. Maar omdat we voor het 
slapen gaan de verwarming uit 
hadden gedraaid, is er geen 
warm water. Een extra water-
tank in de machinekamer is 
wel te verwarmen voor een 
douchebeurt, maar daarvoor 
moet de motor eerst een half 
uur draaien. Dus nemen we 
voortaan maar een bad na een 

• Wast Hill Tunnel (2480 meter) 

-K4 
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• Aantrekkelijke pub langs de 
waterkant. 

dag varen, of we laten de cv 
's nachts langzaam pruttelen. 
De route voert ons vandaag 
door de metropool Bir-
mingham. Zo'n twee eeuwen 
geleden was dit het centrum 
van de industriële revolutie (de 
uitvinder James Watt kwam 
hier vandaan). De indertijd 
aangelegde kanalen droegen 
een belangrijk steentje bij aan 
de vooruitgang. Toen Bir-
mingham aan het eind van de 
18de eeuw via de kanalen 
werd ontsloten, luidden de 
kerkklokken, was er de hele 
dag feest en halveerde de prijs 
van de kolen. Deze streek, de 
Black Country, is groot gewor-
den met de industrialisatie en 
als watersporters maken we nu 
dankbaar gebruik van de 
gegraven waterwegen. Veel 
industrie is er echter niet meer 
over gezien de troosteloze en 
vervallen fabriekspanden langs 
de oevers. Deze vergane glorie 
omringt ons de hele dag. 
Tussen Birmingham en 
Wolverhampton kunnen we 
kiezen tussen de oude en nieu-
we 'main line', die op verschil-
lende hoogten dit gebied door-
snijden en elkaar zelfs een keer 
kruisen. We nemen voorals-
nog de meer rechte en kortere 
'new main line', die ook scho-
ner zou moeten zijn. Aan het 
einde van de dag komen we 
echter nauwelijks meer vooruit 
en halen zelfs wandelaars op 
het jaagpad ons in. We schrij-
ven onze lage snelheid toe aan 
het ondiepe water en een sterk 
vervuilde schroef. En inder-
daad: vanuit de machineruim-
te ontdoen we op eenvoudige 
wijze de schroef van de nodige 
waterplanten. 

Halverwege de 'new line' stap-
pen we via de eerste twee slui-
zen over op de oude lijn, om 
een bezoek te brengen aan het 
Black Country Museum in 
Dudley. Dit openluchtmuse-
um laat zien hoe het leven in 
deze streek een eeuw geleden 
was met zijn mijnen, oude dor-
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• Bratch Locks, tien meter 
omhoog of omlaag. 

DE GRENS OVER 

¥* 
pen en kanalen. Mensen in kle-
derdracht verlevendigen het 
geheel, zeker door hun anek-
dotische verhalen. We leggen 
met onze narrowboat midden 
in het museum aan, achter de 
kroeg in het dorp. Het is zelfs 
mogelijk om hier te overnach-
ten en ' s avonds door de ver-
laten straten te wandelen. 
We hebben na een dagje ech-
ter wel genoeg van alle (oud-) 
industrie en varen nog even 
door naar Wolverhampton. 
Daar leggen we aan op een 
fraai plekje in het centrum, 
vlak voor het eerste serieuze 
werk voor de volgende dag: 
een serie van 21 sluizen. 
Terwijl ik onder een heerlijk 
warme douche sta, gooit een 
stel opgeschoten jongelui onze 
voorlijn los. Verder treffen we 
vrijwel alleen maar aardige 
Britten, volop aanspraak en 
belangstelling. 

Dinsdag 25 mei 
Vandaag is het sluizendag: 36 
stuks, te beginnen met 21 op 
een rij in Wolverhampton die 
ons scheepje 132 voet (41 
meter) omlaag brengen. Al die 
sluizen moeten met de hand 
worden bediend. In het begin 
kijken we nog met spanning 
op tegen deze nieuwe ervaring, 
maar al snel is het een leuke 
routine. We leren vlug hoe we 
met ons tweeën het beste de 
sluizen te lij f kunnen gaan, 
maar met meer bemanningsle-
den zou je sneller kunnen wer-
ken. Met één persoon kost het 
bijvoorbeeld extra tijd om de 
twee onderdeuren te openen 
en te sluiten. Om op de andere 
sluiswand te komen, stappen 
wij als acrobaten van de ene 
op de andere deur. Anders 
zouden we moeten omlopen 
via de zijde met de gesloten 
deuren, tenzij er een bruggetje 
is. 
Ook moet de roerganger tus-
sen twee sluizen in wachten tot 
het 'maatje' de vorige sluis 
heeft dichtgedaan en de vol-

• 'Ttie rolling country'. 

gende geopend. Met een extra 
bemanningslid zou je de nieu-
we sluis al kunnen voorbewer-
ken, zodat je direct kunt door-
varen. 
De 21 sluizen van Wol 
verhampton werken we in drie 
uur af, inclusief een stop om 
water te tanken (niet nodig 
qua verbruik, maar met een 
volle watertank ligt de voor-
steven wat dieper en is de boot 
beter bestuurbaar). 
Na de laatste sluis draaien we, 
met de paardenrenbaan aan de 
linkerkant, het Staffordshire en 
Worcestershire Kanaal op. We 
varen opeens midden in de 
natuur, hetgeen een verade-
ming is na de industrie van 
Groot-Birmingham. Nu zitten 
we in 'the rolling country', het 
typische landschap waarvan 
de Britten zelf zeggen datje het 
gezien moet hebben om 
Engeland te kennen. Wei-
landen en bossen worden afge-
wisseld met fraaie vergezich-
ten, statige (land)huizen en 
dorpjes. 

De sluizen in dit kanaal heb-
ben wat meer verval: zo'n drie 
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meter schatten we. Aan de 
onderkant is ook steevast een 
gemetseld boogbruggetje waar-
van het wegdek op gelijk 
niveau ligt met de kademuur. 
Bij het uitvaren van de sluis 
moetje daarom bukken omje 
hoofd niet aan de onderkant 
van de brug te stoten. Dan 
moet je ook even stoppen en 
de achtersteven onder de brug 
houden, omje bemanning de 
tijd te geven de sluisdeuren te 
sluiten en via een stenen trap-
petje aan boord te komen. 
Na even snel wat boodschap-
pen te hebben gedaan in een 
klein dorpje onderweg, arrive-
ren we in Wombourn bij de 
idyllisch gelegen sluizen van 

• Black Country Museum 

Bratch. Het zijn in feite drie 
sluizen op een rij , maar het 
geheel lijk t erg veel op een 
trapsluis. Schepen moeten de 
drie sluizen ook in één keer 
afwerken; elkaar passeren is er 
niet bij, daarvoor ontbreekt 
eenvoudig de ruimte. Omdat 
eerst een tegenligger de tien 
meter omhoog gaat, kunnen 
wij de werking goed bekijken, 
met de nodige uitleg van de 
sluiswachter, de eerste die we 
tegenkomen. Hij legt uit dat 
het water tussen de drie slui-
zen wordt opgevangen in twee 
bassins en om vervolgens de 
lege sluizen weer te kunnen 
vullen. 
Het is nu rustig, maar in de 
zomer willen de wachttijden 
nog wel eens oplopen tot vijf a 
zeven uur. "Dan komen er 
zo'n vijfti g schepen op een dag 
door", vertelt de sluiswachter 
met enige trots. Wij prijzen 
ons gelukkig hier in het rustige 
voorseizoen te komen. 
Al s wij worden geschut, heb-
ben we toch enig ontzag voor 
het geweld waarmee het water 
zich naar beneden stort. We 
zakken snel omlaag. 

Volgende keer: 
30 sluizen in 

vier uur 
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Door Dag Pike 

Bij het 's nachts navigeren in 
druk bevaren water wordt de 
waarde van een elektronisch 
kaartsysteem snel duidelijk. 
De route die je wil t gaan kan 
tevoren worden ingevoerd en 
op het scherm getoond door 
de juiste routepunten in te toet-
sen. De weg die je gaat wordt 
dan getoond. 
Het invoeren van routepunten 
gaat in de Navcenter 500 een-
voudig. Beweeg met de stuur-
kogel de cursor naar de 
gewenste plaats en druk op de 
positieknop. Voordat het rou-
tepunt wordt verwerkt heb je 
nog gelegenheid het te wijzigen 
als de lij n die het verbindt met 
het voorgaande je niet hele-
maal bevalt. Je kunt echter niet 
altijd de hele lij n zien en als je 
de schaal van de kaart veran-
dert vervalt de correctiemoge-
lijkheid. De beste manier om 
routepunten in te voeren is er 
korte afstanden tussen te 
nemen, zodat je de twee pun-
ten van een traject tegelijk 
kunt zien. 

Amerikaans e 
watermaker s 
Mastervolt, fabrikant en leve-
rancier van energiesystemen, 
brengt watermakers van 
Amerikaanse merk Sea 
Recovery op de markt. Deze 
machines produceren drink-
water uit zeewater. De kapaci-
teit van de machines varieert 
van 32 liter per uur tot 75000 
liter per dag. 
Inlichtingen: telefoon 020-
6970736. 

GSM-fele-
foen 
Sony introduceert een draag-
bare telefoon die werkt op het 
zogenaamde GSM net (zie de 
Motorboot van mei), dat in 
jul i in gebruik is gesteld. Dit 
netwerk maakt het mogelijk 
zonder belemmeringen met 
een draagbare telefoon te com-
municeren in Europa. Digitale 
technieken binnen dit systeem 

Op proef 

Aulohel m Navcente r 500 
Het Autohelm Navcenter 500 is één van de meest gebruikte elek-
tronische kaartsystemen die er op de markt zijn. Voor een deel is dat 
te danken aan de attractieve vormgeving en aan het feit dat het 
onderdeel is van het geïntegreerde elektronische navigatiesysteem 
van Autohelm. Zonder twijfel draagt de reputatie van Autohelm op 
het gebied van elektronica er ook toe bij. We hebben het apparaat 
zowel overdag als 's nachts getest bij het navigeren in de drukke 
wateren van de Theems-mondingbijvaarsnelheden tot37kilome-
ter per uur. 

Met de Seatalk verbinding kun 
je een macht aan informatie op 
het scherm krijgen, zowel over 
wat vooraf ging als over de 
actualiteit. Dat is echter niet 
allemaal zonder meer van 
belang voor de navigatie op 
dat moment. De verbinding 
met GPS, Decca of Loran is 
echt belangrijk en de gegevens 
daaruit staan rechts van de 
kaart op het scherm. De letters 
en cijfers zijn erg klein en op 
enige afstand niet te lezen. 
De kaart kan tot op zekere 
hoogte naar wens worden 

• Sony's GSM-telefoon. 

afgebeeld. Dat gaat met een 
menusysteem dat je in staat 
stelt te selecteren watje wel en 
niet op de kaart wil t zien. 
Denk daarbij aan dieptelijnen, 
verboden gebieden enz. Tij -
dens de test zou het prettig zijn 
geweest alle wrakken uit het 
beeld te hebben, want dat 
maakte het scherm overvol 
waardoor het moeilijk werd 
boeien en andere essentiële 
gegevens te vinden. 
Boeien worden aangegeven 
met een ruitje. Zet de cursor 
erop en naam, soort en lichtge-

gevens van de boei worden in 
het datavenster getoond. Dat 
voorkomt dat het scherm vol 
komt te staan met namen, 
maar het kan het in kaart zet-
ten van routepunten moeilijk 
maken als je een boei niet kunt 
vinden doordat er te veel over 
wrakken staat. 
De schaal van de kaart kan 
door de gebruiker worden 
bepaald, maar alleen in relatie 
tot de kaarten waarover het 
systeem op dat moment 
beschikt. Het is daardoor wel 
eens moeilijk een schaal te vin-
den die aan de navigatie-eisen 
voldoet. Dat is ten dele een 
gevolg van de kleine afmetin-
gen van het beeldscherm: 
slechts 20 centimeter diago-
naal. Het grootste punt van 
kritiek op het apparaat is mis-
schien wel dat de makers heb-
ben geprobeerd te veel te wil -
len met zoiets kleins. Het is 
soms moeilijk details te zien op 
het scherm en dat zou tot fou-
ten kunnen leiden. 

Navcenter 500 kan worden 
verbonden met een Autohelm 

zorgen voor een overdracht 
zonder ruis en storingen. De 
draagbare telefoon van Sony, 
de CM-D200, weegt 280 gram 
en heeft een schermpje dat vier 
regels tekst weer kan geven. 
Hierop kunnen naast telefoon-
nummers korte berichten wor-
den afgelezen. In het donker 
kan het verlicht worden. De 
telefoon wordt in werking 
gesteld door middel van een 
kaart met persoonlijke gege 
vens waardoor vreemden geen 
misbruik van de telefoon kun-
nen maken. De CM-D200 is 
voorzien van allerlei nieuwe 
snufjes zoals een geheugen 
voor 65 telefoonnummers en 
vij f korte boodschappen. In 
combinatie met een draagbare 
computer kun je er faxen mee 
verzenden en het is mogelijk 
een telefonische vergadering te 
houden met maximaal vier 
mensen 

Informatie: telefoon 020-
6581888. 

Dekdoppe n 
Het Duitse bedrijf Niro 
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stuurautomaat, waarna de 
boot automatisch de route 
volgt die in de 500 is inge-
voerd. Het enige wat je dan 
nog hoeft te doen is bij ieder 
routepunt te kennen geven dat 
alles naar wens gaat. Een 
variabel alarm kan worden 
aangezet dat waarschuwt voor 

het naderen van een route-
punt. 
De 500 kan worden in- of 
opgebouwd. Het elektriciteits-
verbruik is minder dan 1 am-
père bij 12 volt en het apparaat 
werkt op gelijkstroom voltages 
tussen 12 en 32. 
Al s aanvulling is een tweede 

beeldscherm verkrijgbaar dat 
geen bedieningsmogelijkheden 
heeft. Het is waterdicht en kan 
dus op een open stuurstand 
worden gebruikt. 
Navcenter 500 maakt gebruik 
van C-Map kartografie. Die 
levert alle informatie maar het 
was moeilijk daaruit datgene te 

• k Het scherm van het Navcenter 
van Autohelm 

selecteren dat voor het navige-
ren onmisbaar was. Het beeld-
scherm was te vol. Dat is mede 
een gevolg van het proefvaren 
in een gebied waarover veel 
belangrijke gegevens beschik-
baar zijn. Een probleem met de 
C-Map kaartcassettes is datje 
het apparaat af moet zetten om 
van cassette te veranderen. 
De 500 is een goede poging 
om een veelomvattend elek-
tronisch kaartsysteem onder te 
brengen in een klein kastje. 
Het kleine beeldscherm be-
perkt de kwaliteit van wat er 
kan worden getoond. Het is 
misschien gewoon teveel van 
het goede voor zo'n klein 
apparaat. De bediening is 
prijzenswaardig simpel en lo-
gisch, zodat je er makkelijk 
mee werkt. De Navcenter 500 
is zeker een grote verbetering 
voor de zekerheid en veilig-
heid bij navigeren op jachten. 
Autohelm wordt in Nederland 
geïmporteerd door Boomsma 
in Almere. Telefoon 036-
5311524. 

Petersen, dat gespecialiseerd is 
in bootbeslag, levert roestvrij-
stalen, afsluitbare dekdoppen. 
Ze hebben slangaansluitingen 
van 38 en 50 millimeter dia-
meter. De prijzen (inclusief 
btw) in Duitsland liggen tus-
sen de DM 285,00,-, DM 
292,00,-. Het bijbehorende 
slot kost DM 113,00,-. 
Informatie: telefoon 00-49-
46142500. 

fenergiemeter 
Mastervolt uit Amsterdam 
brengt twee nieuwe energie-

• Dekdoppen van Petersen. 

meters. Het model 2ahc geeft 
op een venstertje aan hoeveel 
ampères er uit de accu ver-
bruikt zijn. Ook geeft het ven-
ster aan hoeveel ampère-uren 
er geladen zijn door dynamo, 
zonnepaneel of acculader. 
Verder geeft de meter de accu-
spanning en de laadstroom 
aan. De winkelprijs bedraagt 
ƒ788,-, exclusief btw. De 3ahc 
is een eenvoudige uitvoering 
van de 2ahc en kost ƒ480,-. 
Beide energiemonitoren zijn in 
te passen in de modulaire 
panelen die Mastervolt levert. 
Informatie: telefoon 020-
6970736. 

Dynamo' s 
Mastervolt uit Amsterdam 
brengt dynamo's (12 en 24 
volts) op de markt die bij lage 
toerentallen van de motor de 
accu's volledig laden. Dat is 
allereerst te danken aan een 
speciale wikkeling van de 
dynamo waardoor hij bij een 
laag motortoerental maximale 
stroom levert. Bijvoorbeeld bij 
de 12\90a uitvoering is dit 70 

• Dynamo's van Mastervolt. 

ampère bij 1300 omwentelin-
gen per minuut. Verder hangt 
het samen met een ander 
onderdeel van het laadsysteem 
namelijk een bijzondere laad-
regelaar van Alpha. De prijs 
van de 12\90a uitvoering 
bedraagt ƒ1450,-. De 24\90 
uitvoering kost ƒ2350,-. De 
Alpha regelaar die ook los ver-
krijgbaar is kostƒ375,- exclu-
sief btw. Informatie: telefoon 
020-6970736. 
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Produktintormalie 

Navigato r 
Leica, dat zijn hoofdzetel in 
St.Gallen heeft, introduceert 
een nieuwe versie van de GPS-
navigator Magnavox MXIOO. 
Die is accurater dankzij het 
vermogen foutencorrecties van 
kuststations te verwerken. De 
nieuwe navigator reageert 
zowel op de DGPS-signalen 
van de Amerikaanse kust-
wacht als op andere privé dif-
ferentiële GPS-netwerken. 
Oudere Magnavox-navigators 
kunnen gemakkelijk van de 
differentiële techniek worden 
voorzien. 

Leica heeft de GPS-activiteiten 
onlangs van Magnavox over-
genomen. 
Informatie: telefoon Zwit-
serland 3107916185, fax 
3107916108. 

Afstands -
bedienin g 
De Canadese stuurautomaten-
fabrikant Comnav heeft zijn 
afstandbediening voor scheeps-
besturing verbetetd en de 
bediening vereenvoudigd. Het 
nieuwe toestel, dat wordt gele-
verd met een ongeveer 15 
meter lange draad, heeft 3 
functies: 1. standby: het toestel 
doet niets; 2. tiller: je kunt het 
stuur van het schip met het 
apparaat bedienen en 3. pilot: 
de stuurautomaat neemt de 
besturing over. In de laatste 
situatie kan men de bak- en 
stuurboordknoppen gebruiken 
om koerscorrecties uit te voe-
ren. Comnav wordt geïmpor-
teerd door Odena in Pur-
merend, telefoon 02990-37536, 
fax 25461. 

Omvorme r 
De Freedom 10 van de 
Amerikaanse fabriek Heart 
Interface, is een omvormer/ 
lader, die een vermogen van 
1000 watt haalt uit een 12 volts 
boordsysteem, zodat men heel 
wat gewone 220 volts appara-
ten kan gebruiken. De veertien 
kil o zware Freedom levert vol-
gens de fabrikant een dermate 
stabiele stroom dat ook com-

• Nieuwe  Magnavox  GPS-ontvanger. 

• Comnav afstandsbediening 

puters erop kunnen werken. 
Het laadgedeelte komt in actie 
zodra de walstroom wordt 
aangesloten. 
Informatie: telefoon VS 
2068727225, fax 2068723412. 

Harnas 
De Italiaanse fabrikant Kong 
in Monte Marenzo (Bergamo), 
gespecialiseerd in bergsportar-

• Amenkaanse  lader/omvormer 

I i 
* Dekdoorvoer:  Méér kabels. 

tikelen, komt met een veilig-
heidsharnas voor waterspor-
ters. Het is in slechts één maat 
verkrijgbaar, heeft een drijf-
vermogen van 0,5 kg. en het 
veiligheidspunt op borstbeen-
hoogte, waardoor de rugge-
graat niet onder druk komt te 
staan. De lij n laat zich snel en 
simpel op elke gewenste lengte 
verstellen. 
Informatie: telefoon Italië 341-
645675, fax 641550. 

Delcdoorvoe r 
De nieuwe Surethru-dekdoor-
voer van Aquib in Hoofddorp 
biedt het voordeel datje er zon-
der gebruik van dekstekkers 
meerdere kabels tegelijk mee 
door een dek kunt voeren, 
waardoor onderdeks een uit-
stekende elektrische verbin-
ding ontstaat. Door de platte 
vormgeving is het hulpstuk 
aan dek geen obstakel. De 
doorvoer is verkrijgbaar in 
drie afmetingen: 2,5; 3,2 en 
3,75 centimeter diameter. Die 
laatste ook in kunststof wat 
belangrijk is bij toepassing in 
stalen of aluminium jachten. 
De prijzen variëren vanƒ135,-
totƒl75,-. Informatie: telefoon 
02503-15248, fax 16997. 

Beveiliging 
Karel is de naam van een 
apparaatje dat alarm slaat wan-
neer de boot losraakt van de 
wal. Je haakt Karel vast aan de 
reling (bij droog weer) of aan 
het interieur en verbindt het 
apparaat via een draadje met 
de wal. Zodra onbevoegden 
het schip losgooien, trekken ze 
een stekkertje uit en weer-
klink t een snerpend geluid 
over het water. Deze alarmin-
stallatie van EBC in Alkmaar 
kost ƒ74,-. Informatie: tele-
foon 072-611214. 

ventilato r 
Aquib in Hoofddorp brengt 
een tentventilator, die zorgt 
voor frisse lucht onder de 
kuiptent of buiskap. De venti-
lator kan snel worden aange-
bracht: een meegeleverde snij-
mal geeft de exacte maat aan 
die in het doek moet worden 
gesneden, waarna je de venti-
lator in een handomdraai op 
voor- en achterkant van het 
doek klikt . Het apparaat moet 
dan waterdicht in het doek zit-
ten. Door het kapje rond te 
draaien regel je ventilatie. De 
ventilator, dieƒ42,50 inclusief 
btw kost, is uitgerust met een 
roestvrij stalen muggenhor. 
Informatie: telefoon 02503-
15248, fax 16997. 
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Smeer-
middele n 
Castrol introduceert een 
smeermiddelen voor de water-
sport. Dankzij ervaringen in de 
racerij zegt Castrol in te kun-
nen staan voor de kwaliteit en 
met behulp van de laatste syn-
thetische technologie is ook 
een snelle biologische afbreek-
baarheid bereikt. Onderzoek 
toont aan, aldus importeur 
Nimag in Heinenoord, dat de 
synthetische smeermiddelen 
van Castrol even snel worden 
afgebroken als plantaardige 
olie. 
Het synthetische assortiment 
bestaat uit Biolube 100 (twee-
takt), Synboard (viertakt) en 
Biolube Grease. Daarnaast zijn 
er oliën en vetten op minerale 
basis: Super Inboard, Super 
Outboard, Super Outboard 
Plus en Marine Gear Oil 
(staartstukolie). Informatie; 
01862-7911. 

Dyncimi i 
De Jong in Leiden brengt de 
nieuwe Compact-dynamo van 
Bosch op de markt: een 12 
volts wisselstroomdynamo, die 
130 ampère laadstroom levert 
maar desondanks slechts de 
afmetingen van een 35 ampère 
standaard-dynamo heeft en 
maar vijf kilo weegt. De prijs 
ƒ1050,-, exclusief Istw. 
Informatie: 071-212101, fax 
226715. 

Rubberboo t 
Nimag in Heinenoord impor-
teert rubberboten van het 
Canadese merk Zeppelin. De 
buitenzijde is van hypalon 
(optimale bescherming tegen 
beschadigingen van buitenaf), 
de binnenzijde afgedekt met 
neoprene (garandeert grote 
luchtdichtheid). Zeppelin-bo-
ten worden met de hand 
gemaakt en de naden zijn extra 
versterkt. De boten zijn er in 
versies met vaste polyester 
bodem en met opblaasbare 
kiel. De lengte varieert van 
2,25 tot vijf meter, de prijzen 
beginnen bij ƒ2495,-. 
Informatie: 01862-7911. 

• Smeermiddelen 

Catalogu s 
Volvo Penta presenteert de 
eerste editie van een 130 pagi-
na's omvattende, geïllustreer-
de catalogus originele onder-
delen van alle onderdelen en 
accessoires van de diesel- en 
bezmemotoren van dit merk. 
Ook de accessoires, die Volvo 
Penta op de markt brengt zijn 
in de catalogus opgenomen. 
Het boekje wordt gratis ver-
spreid via dealers. 

* Navcenter 300 van Autohelm. 
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* Zeppelin rubberboot 

Shurfl o 
waterdich t 
De Engelse pompfabrikant 
Shurflo heeft een volledig 
waterdichte schakelaar ont-
wikkeld voor automatische 
drinkwaterpompen. De nieu-

• Kunststoftanks. • Waterdichte schakelaar. 

we schakelaar, die op alle 
pompen van dit merk wordt 
gemonteerd, moet het jaren-
lang kunnen uithouden in een 
vochte en zoute omgeving. 
Dankzij een nieuw procédé, 
aldus Shurflo, kan vocht van 
buitenaf er geen vat op krijgen, 
hetgeen de levensduur aan-
zienlijk verlengt. 
Shurflo-pompen worden onder 
meer door Vetus geimpoteerd. 

Kaartplotte r 
Het nieuwe Navcenter 300 
van de Engelse fabrikant 
Autohelm, geïmporteerd door 
Boomsma in Almere, is een 
volledig spatwaterdichte 
kaartplotter die zowel boven-
dls onderdeks kan worden 
gemonteerd. Het apparaat is 
uitgerust met een kristal-
scherm, waarop dank zij de 
ingebouwde Seatalk-verbin-
ding ook gegevens van andere 
instrumenten kunnen worden 
weergegeven. Het toestel 
werkt in combinatie met een 
Autohelm stuurautomaat. Prijs 
ƒ2695,- inclusief btw. 
Informatie: telefoon 036-
5311524, fax 5311519. 

Kunststof -
tank s 
Polynova in Raamsdonksveer 
komt met een nieuw program-
ma kunststoftanks, vervaar-
digd van glasvezelversterkt 
polyester. Ze kunnen dienen 
als brandstof-, vuilwater- of 
drinkwatertank. In die laatste 
functie krijgen ze aan de bin-
nenzijde een speciale epoxy-
drinkwaterverf, waardoor het 
drinkwater smaakvrij blijft . 
Glasvezelversterkte tanks zijn 
onderhoudsvrij, licht in 
gewicht, vrij van condensvor-
ming en laten volledige vorm-
vrijheid toe, zodat ze in tot nu 
toe ongebruikte ruimten 
plaatsbaar zijn. Omdat de 
praktijk leert dat de meeste 
afnemers naar maatwerk vra-
gen en Polynova zich dus 
steeds minder met confectie 
bezighoudt, kan het bedrijf 
moeilijk prijzen geven. Een in 
dicatie? Vanafƒ 440,- inclusief 
btw. Informatie: telefoon/fax 
01621-16228. 
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YachtiverfVri-fon te O^fciizijl oiüwikkcU cii bouivl geheel iii  eigen 
helieer stillen iiuitorynchlen. Dniikzij de konihinntie vnii de itiee^t 
moderne technieken en het beuvzei} vnkinnni<ihap van alle mede-
werkerb i^ Yachtiverf Vri-fon marktleider in de prodiiktie van 
toonaangevende inoderite klabi^e-yaehten. 

Vri-Jo n BV • Opdi j k 16 • 8376 H H Ossenzi jl 
Tel 05617 - 700 • Fax 03617 - 472 

tweede \ erkooppunt W.S.C. De Koewe ide, nabij  Roermond 
Waage Naak 38 • 6019 AA Wessem • Tel (>i756-l 221 • Fax 04756-3275 
Teivns te huur via Vri-fon YachtCharfer en W.S.C. De Koeweide 

ü^ 
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Kk. 

MO« , # 

FïïTJTc* 
Voo r technisch e intormotle : Op werkdagen van 15.00 

tol 17.00 uur GIMEG konsumenlenteleloon 03406-63357. 

Het GIMEG-boekj e kunt u bestellen- Stuur f 5,00 aan post-

zegels (portokosten) in een envelop o v.v. uw naam en adres noor: 

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

M.E.T.S. '94, STAND PR-1298 

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. dekventilatoren, 
luchtschelpen, luchthappers. 

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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Vakbeurs groter dan ooit 

Mets: profij t van herstel 
De zevende editie van de 
Mets, de internationale vak-
beurs voor scheepsuitrusting 
en -toebehoren die van 15 tot 
en met 17 november in de Rai 
wordt gehouden, trekt meer 
exposanten dan ooit tevoren. 
Deze keer zijn het er 635 uit 23 
landen. Behalve Delta- en 
Randstadhal staat daarom ook 
de nieuwe Parkhal ter beschik-
king. De landenpaviljoens van 
Britten, Canadezen, Italianen, 
Denen en Fransen zijn groter 
dan vorig jaar, maar ook die 
van Nederland, Finland, 
Zweden en de Verenigde 
Staten mogen er zijn. De beurs 
is toegankelijk van tien tot zes, 
op de slotdag tot vij f uur. 
Omdat veel landen nog te lij -
den hebben van de recessie, 
vindt de Icomia, de internatio-
nale organisatie van de water-
sportbedrijven, het moeilijk 
een duidelijk, optimistisch 
beeld van de markt te geven. 
Desondanks meent de organi-
satie een paar bemoedigende 
signalen op te vangen. Zo is er 
een duidelijk toenemend ver-
trouwen bij de consument 
waarneembaar en kennen ver-
schillende landen een welis-
waar langzame maar gestage 
economische groei. Op grond 
daarvan meent de Icomia een 
zonnige toekomst voor de ple-
ziervaartuigenmarkt te kunnen 
voorspellen. 

De groeiende vraag naar jach-
ten en sportboten in Noord-
Amerika heeft de fabrikanten 
in Canada en Japan geen wind-
eieren gelegd. In de Verenigde 
Staten kon de sector vanaf het 
derde kwartaal van 1993 en 
doorzettend in het verkoopsei-
zoen 1994 een omzetstijging 
van zo'n tien procent boeken. 
Scheepsbenodigdheden en -uit-
rusting volgden in het spoor 
van de jachtverkopen en 
gaven over diezelfde periode 
groeipercentages van elf pro-
cent te zien. 
Die groei viel echter samen 

met een combinatie van 19% 
exportdaling en maar liefst 
40% importstijging. Het aan-
trekken van de Amerikaanse 
economie en het intrekken van 
de weeldebelasting op boten 
eind vorig jaar zorgden voor 
een terugkeer van de 
Amerikaanse kopers. Hun 
vraag naar importboten in 
bijna alle categorieën was 
enorm. 
Gunstige berichten uit 
Skandinavië. Finland zag zijn 
bootexport vorig jaar met 30% 
stijgen en verwacht in 1994 uit 
te komen op 10% groei. 
Vergeleken met vorig jaar 
staat de bootimport er daaren-
tegen op een laag pitje. 
Desondanks steeg de boototn-
zet in eigen land met zo'n 5 tot 
10%. 
Na de Oslo Bootshow zag 
Noorwegen, waar de laatste 
jaren een stevige recessie in de 
watersport heerste, betere ver-
koopresultaten. Zowel het aan-
trekken van de economie als 
de lagere rentetarieven hebben 
de omzet van middelgrote 
boten op de thuismarkt doen 
toenemen. De vraag naar 
tweedehands boten steeg in 
Noorwegen eveneens, terwijl 
kajuitmotorschepen met die-
selmotor en sportboten met 
buitenboordmotor in trek blij -
ven. 
In Zweden, aldus de Icomia, 
laat de binnenlandse markt 
betere cijfers zien dan vorig 
jaar maar de groei blijf t traag, 
vooral op het gebied van gro-
tere woonboten. Accessoires 
doen het er over de hele linie 
vrij goed en de export van 
nieuwe Zweedse boten neemt 
enigszins toe, waarschijnlijk als 
gevolg van de devaluatie van 
de kroon. Om diezelfde reden 
worden ook grotere tweede-
handsboten geëxporteerd. 
Slecht gaat het in Griekenland 
waar de omzet in 1993 met 
25% zakte, gevolgd door een 
verdere daling van 20% in de 

eerste zes maanden van dit 
jaar. Over diezelfde periode 
zag Ierland de omzet in 
scheepsbenodigdheden aan-
zienlijk toenemen. Op dat 
gebied, traditioneel een actieve 
vcrkoopmarkt wanneer de 
afzet van nieuwe schepen stag-
neert, is de binnenlandse 
markt van België echter zeer 
rustig. Het hoge btw-tarief van 
20,5% zou er gedeeltelijk debet 
aan zijn. 
In Nederland zette de recessie 
laat in en was een daling van 
20% aan havengelden, 
bootcharters en pleziervaart 
het gevolg. De slechte zomer 
van vorig jaar, de koude lente 
van 1994 en de invoering van 
een vaarbewijs voor grotere en 
snelle boten maakten de zaak 
er niet beter op. De verkoop 
van nieuwe jachten daalde in 
Nederland met 25%. 
Beëindiging van het btw-nulta-
rief voor buitenlanders (voor-
al Duitsers en Belgen), dat 
voordien op de tijdelijke 
invoer van boten van toepas-
sing was, en de recessie bij 
onze oosterburen (60% van 
alle in Nederland gebouwde 
jachten gaat naar Duitsland) 
zou er oorzaak van zijn. 
Volgens de Icomia waren de 
Italiaanse omzetten op de 
thuismarkt in de eerste helft 
van 1994 zeer teleurstellend. 
Nu motorjachten kleiner dan 
7,5 meter niet langer bij de fis-
cus behoeven te worden aan-
gegeven, zou die markt echter 
kunnen aantrekken. De export 
van grotere motorjachten blijf t 
dankzij de devaluatie van de 
Italiaanse lire bevredigend. 
In Engeland, aldus de Icomia, 
bleef het herstel uiterst broos 
(ondanks de veelbelovende 
start op de Londense boot-
show) maar is de omzet deson-
danks hoger dan vorigjaar. 
In Hongarije ten slotte had de 
stabilisatie van de economie 
dit jaar al een positieve invloed 
op de pleziervaart. 

Hiswa te Water: 
veel Duitsers 
Ondanks het barre weer trok 
de Hiswa te Water dit jaar 
30.608 bezoekers, waarvan 
een vijfde uit het buitenland. 
Het aandeel van Duitse zijde 
was opvallend groot. Ui t de 
voorlopige gegevens van de 
bezoekersenquête blijk t dat 
vooral schepen tussen negen 
en twaalf meter in de belang-
stelling stonden en de aan-
dacht van één op de drie 
bezoekers speciaal naar motor-
jachten uitging. Uit datzelfde 
onderzoek zou blijken dat het 
publiek de beurs ruimschoots 
aan de verwachtingen vond 
voldoen en dat het gemiddelde 
rapportcijfer 7,5 was. 
De 188 exposanten, die de 
ruim driehonderd jachten van 
zeven tot dertig meter presen-
teerden, waren volgens de 
organisatoren van de Hiswa te 
Water content. Ze repten van 
een goed handelsklimaat waar-
in nieuwe contacten werden 
gelegd en concrete koopcon-
tracten zijn afgesloten. 
De volgende Hiswa te Water 
heeft plaats van 5 tot en met 10 
september, de allround-ten-
toonstelling Hiswa in de Rai 
volgende maand van 10 tot en 
met 18 december. 

Scheepvaart-
berichten via 
pc en modem 
Met behulp van een modem 
kunnen de schriftelijke 
Berichten aan de Scheepvaart 
nu worden opgevraagd via een 
zogenoemd bulletin-board 
(BBS). Het gaat om een proef 
en er is slechts één telefoonlijn 
beschikbaar. Wie deze moge-
lijkheid gebruikt, wordt ver-
zocht zijn bevindingen te depo-
neren in de postbus van het 
BBS. Adresseer het bericht aan 
Sysop. BBS is bereikbaar 
onder telefoonnummer 03200-
45879. 
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Camping Boot Düsseldorf Politi e kan 
jakker  aars 
niet vangen 
Snelheidsovertredingen op het 
water blijken ook met de nieu-
we laserapparatuur van de 
politie nog niet onomstotelijk 
vast te stellen. "Op het water", 
zegt politieambtenaar Leo 
Blank in zijn vakblad 
Politiecom, "zijn de meetgege-
vens sterk afhankelijk van je 
eigen opstelling en de hoek ten 
opzichte van het te meten 
voorwerp. Zolang we de laser-
straal hadden gericht op een 
staand wit oppervlak, zoals de 
stuurhut, ging het redelijk 
goed, maar tijdens de sessie 
deden zich vreemde afwijkin-
gen voor die niet konden klop-
pen. Misschien heeft dat iets te 
maken met de verfsoort die in 
de scheepvaart wordt gebruikt 
of met de ronding van de 
boeg, waardoor de laserstraal 
wordt afgebogen. Dat moet 
nog worden onderzocht." 

Benoemd 
Nicolette Brinkhorst is sinds 1 
september export manager van 
de Hiswa expertgroep die zich 
nu Hiswa/Holland Yachting 
Industry noemt. In die functie 
is ze opvolgster van Marlise 
Lambrechtsen. Evelyn Aaftink 
volgde Nicolette op als assis-
tent-manager. 

Nieuwe brochure 
j achtverhuurder s 
In een oplage van 85000 stuks 
presenteert de stichting Boot 
Charter Holland een brochure 
met kleurenfoto's en beknopte 
beschrijving van alle 230 
motorjachten die de onder 
deze naam samenwerkende 
bedrijven in de verhuur heb-
ben. 
All e leden, verspreid over heel 
Nederland, zijn lid van de 
Hiswa, alle schepen ANWB-
gekeurd. De brochure wordt 
via beurzen in binnen- en bui-
tenland verspreid. Liefhebbers 
kunnen een exemplaar aanvra-
gen: De Till e 5, 8723 ER 
Koudum, telefoon 05142-
2607. 

Veel watersporters en expo-
santen, zo blijkt uit onderzoek, 
beschikken over caravan of 
camper. Voor een bezoek aan 
Boot Düsseldorf, van 21 tot en 
met 29 januari voor de 26e 
keer gehouden, kunnen ze dat 
vervoermiddel gebruiken. 

Beursparkeerplaats PI, vlakbij 

Vóór 1 april, naar verwach-
ting, zal minister A. Jorritsma-
Lebbink van Verkeer en 
Waterstaat beslissen wie de 
vergunning voor het exploite-
ren van een tweede GSM-net 
krijgt. 
Tot 1 december kunnen kan-
didaten zich melden. GSM 
staat voor Global System for 
Mobile communications en 
maakt het mogelijk met één 
mobiele telefoon in een groot 
deel van Europa en daarbuiten 
te bellen en gebeld te worden. 

Agenda 
- 1 oktober tot 12 maart: 
'Halen en brengen, Rotterdam 
logistiek knooppunt' in mari-
tiem museum Prins Hendrik, 
Leuvehaven 1, Rotterdam, 
telefoon 010-4132680; 
- 23 oktober tot 4 december: 
'Panties, pumps en lipstick' (50 
jaar vrouwen bij de marine) in 
Marinemuseum, Hoofdgracht 
3, Den Helder, telefoon 02230-
56834; 
- 10 tot 18 december: water-
sportbeurs Hiswa in de Rai; 
- 12 tot 14 mei: watersport-
beurs La Beaujoire in Nantes, 
speciaal voor de binnenvaart. 

de vijftien hallen waar 1500 
bedrijven uit 35 landen hun 
produkten presenteren, biedt 
bezoekers van de Boot zeshon-
derd staanplaatsen met 
stroomaansluiting en duizend 
'gewone' plaatsen. Elke avond 
is er een buspendeldienst tus-
sen die parkeerplaats en de 
'Altstadt' van Düsseldorf. 

Werfj e faillie t 
Scheepsbouw- en Repara-
tiewerk K2 in Raams-
donksveer is failliet. Voor 17 
van de 23 werknemers is ver-
vangende werkgelegenheid bij 
een andere scheepsbouw-aan-
nemer gevonden. Met dat 
bericht, ontleend aan uitlatin-
gen van curator mr. A. 
Gaalman in Breda, kwam De 
Stem. Volgens dit Westbra-
bantse dagblad was de grootste 
activiteit van K2 het onder-
aannemerschap bij de scheeps-
werf Damen in Gorinchem. 

Schade-experts 
verenigen zich 
Een groot deel van de in 
Nederland werkzame schade-
experts op het gebied van de 
pleziervaart is sinds kort lid 
van het Nivre (Nederlands 
instituut van register-experts), 
de Nederlandse beroepsorga-
nisatie van schade-experts. 
Daar staan inmiddels ruim 
achthonderd gekwalificeerde 
experts ingeschreven. 

Bloemen neemt 
De Maas over 

Bloemen Timmerwerken in 
Niftri k nam jachtwerf De 
Maas in Wychen over. 
Daardoor zijn de activiteiten 
uitgebreid met winterstalling 
en compleet onderhoud. De 
nieuwe naam is Bloemen de 
Maas, het telefoonnummer 
blijf t 08894-18818. 

Intraservice in Vlaardingen, 
benoemd tot agent van de Fira 
de Barcelona, wil een collectief 
Holland-paviljoen organiseren 
op de botententoonstelling die 
daar van 26 november tot 4 
december wordt gehouden. 
Informatie: telefoon 010-
4744497, fax 4747772. 

Scherper toezicht 
op zeeschepen 
Buitenlandse zeeschepen wor-
den voortaan scherper gecon-
troleerd op de naleving van 
internationale veiligheidseisen. 
Dat hebben Canada en vijftien 
Europese landen afgesproken 
op een ministersconferentie in 
Kopenhagen. De maatregelen 
houden onder meer in dat 
zoveel mogelijk schepen wor-
den gecontroleerd waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze 
onveilig zijn, een gevaar voor 
het maritieme milieu vormen 
of de bemanning onaanvaard-
bare leef- en werkomstandig-
heden bieden. 

Hoewel 90% van de ruim 
tweeduizend schepen die jaar-
lijk s in Nederlandse havens 
worden gecontroleerd in orde 
is, noodzaakt de gestage toena-
me van het aantal schepen dat 
niét in orde is, tot verscherpte 
controle. 

• Elf blootvoetskiërs die keurig op 
een rij uit het water rezen en zich 
anderhalve minuut staande hiel-
den achter een boot die met 37 
mijl per uur voortraasde. Het bete-
kende een nieuw wereldrecord. 
Het oude stond op tien skiërs. De 
prestatie kwam tot stand dankzij 
de nieuwe 395 pk Mercruiser met 
elektronisch geregelde inspuiting. 

Tweede GSM-net komt Barcelona 
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Nieuws ui t Frankrij k 
Tanken op Marne-Rijn -
kanaal 
Het aantal plaatsen waar men 
op het Marne Rijn kanaal kan 
tanken is er met een vermin 
derd De eigenaar van de halte 
in Dombasle, waar men zelf 
ook een drankje tot zich kon 
nemen, moet zijn activiteiten 
wegens een slechte gezondheid 
staken De drie overgebleven 
plaatsen zijn nu Vitr y Ie 
Franijois, Grandhomme en 
L'Hermite 

Tanken op de Seine 
Het tankstation op de linker 
oever van de Sein bij St 
Mammes wordt op de plezier 
vaart aangepast Er komen 
speciale ligplaatsen en een 
scheepstuigenj bij 

Voorziening in Bretagne 
Het departement van de Loire 
Atlantique, heeft zojuist een 
Maison du Canal' geopend 

Het 'kanaalhuis' bevindt zich 
aan het kanaal van Nantes 
naar Brest bij Fegreac Het 
gaat verder om een nautische 
pleisterplaats die bij Pont Mmy 
ligt, dicht bij Redon Men 
vindt hier een ontvangstpunt, 
sanitaire voorzieningen, een 
picnicplaats en een overnach 
tingsmogelijkheid voor wan 
delaars, paardrijders en 
kanoers Men kan er ook een 
permanente expositie over het 
kanaal bekijken 

Smds 15 september is deze op 
verzoek te bezichtigen na 
aanmelding op het telefoon 
nummer 40 91 24 96 

Watersport in Laval 
Laval wil de nautische toeris 
ten aan haar stad binden en 
heeft voor nautische voorzie 
ningen gezorgd, die rond een 
aantal paviljoens zijn gegroe 
peerd Het gaat om de ont 
vangstbalie met uitleg van de 
voorzieningen door een hos 
tess Er is het nodige in huis, 
onder andere was en droog 
machines, toilettes, douches 
Water en elektriciteit vindt 
men op de steiger Er kan voor 
uitstapjes naar de oude stad 
worden gezorgd, onder leiding 
van een gids, te voet of over 
het water Er worden verder 
boten en waterfietsen ver 
huurd 

Watersport in Mayenne 
In de stad Mayenne is het 
goed toeven Men kan er in de 
capitamerie gratis water en 
elektriciteit krijgen er is geen 
liggeld nodig en voor de sani 
taire voorzieningen betaalt 
men een bodemprijs Er is een 
kraan voor kleme reparaties en 
de baas ervan is een vertegen 
woordiger van OMC Als klap 
op de vuurpijl is de plaatselijke 
VV V m het zelfde gebouw 
ondergebracht 

Waterhuishouding rond 
Angers 
De Maine is tijdenlang een ver 
geten rivier geweest Er is deze 
zomer evenwel hard gewerkt 
om de sluis die tot de Loire 
toegang geeft weer in orde te 
krijgen Hiermee stijgt het 
waterpeil van de Maine en een 
droogvallende rivier ter hoog 

MOTORBOOT-Yerzamelban d 
Voor lezers die MOTORBOOT bewaren, brengen wi| een 
handige luxe verzamelband Het is een stevige blau 
we band met goudopdruk, waarin de bladen stevig 
bi|een worden gehouden Door een constructie van 

kunststof koord|es kunnen de bladen met uit de band 
vallen 

Men kan de banden bestellen door het overeenkomsti 
ge bedrag over te maken op giro 57 65 57 of bankre 

kening 69 47 15 085 (België postrekening 
000 1439291 05) 

Op uw overschrijving vermelden Verzamelband(en) 
Pri|s per stuk ƒ 2 0 , - incl btw en verzendkosten 

België Bef 400 

te van de Pont de Verdun zal 
in de toekomst dan ook niet 
meer snel voorkomen Tevens 
zal de doorvaart van de Sarthe 
naar de Mayenne er een heel 
stuk eenvoudiger op worden 

Jachthaven in Colmar 
Er IS weer nieuw leven gebla 
zen in het oude plan om de 
commerciële haven van 
Colmar tot een jachthaven om 
te bouwen Het departement 
heeft 260 000 franks beschik 
baar gesteld voor het maken 
van een vijftigtal meerplaatsen 
Maar de plannen gaan verder 
De plaatselijke kamer van 
koophandel werkt aan plannen 
die 11 miljoen moeten gaan 
kosten, daarbij gesteund door 
de groeicijfers van de plezier 
vaart die in de Elzas circa 10 a 
15 % per jaar bedragen In tien 
jaar tijd is het aantaljachten in 
de sluis van Vogelsheim van 
120 naar 1000 gestegen' 
Colmar heeft een verbinding 
met de Rijn en zal de nodige 
onderhoudswerken verrrich 
ten aan de vier sluizen, op het 
formaat Rhone Rijnkanaal 

Gevaarlijk e zandwinning 
op de Seine 
Een duizendtal handtekenin 
gen zijn binnengekomen om 
de mwerkingjiiame van een 
zand en grmdwinnerij bij 
Etilles aan de Seme te verhin 
deren Maar de actie van de 
bewoners van het nabijgelegen 
Soisy sur Seme heeft niet 
mogen baten Het feit dat de 
zandwinning een gevaar voor 
de scheepvaart oplevert heeft 
in het evaluatierapport maar 
12 regeltjes aan aandacht 
gekregen, ofschoon de inhoud 
ervan alarmerend genoeg is 
"De ingang van het zandwin 
gebied is gelegen m een zone 
waar gekruist wordt en zelfs 
precies op de plaats waar de 
schepen de zijde van het vaar 
water wisselen De convooien 
uit het zandwingebied hebben 
geen zicht op het stroomaf 
waarts varende scheepvaart 
verkeer, omdat een eiland het 
zicht belemmert Bovendien 
wordt er in het gebied door 
onervaren leerlingen van de 
zeilschool geoefend" 

Engelsman beschrijft Arles-
Toulouse 
Tony Parkis, een Engelsman 
die de Franse waterwegen als 
zijn broekzak kent, heeft het 

traject Arles Toulouse in een 
boek beschreven Waar kan je 
aanmeren, hoe lang duurt het 
varen van stad 1 naar stad 2, 
waar vind je water, waar kan 
je iets kopen'' Het staat er alle 
maal m Te bestellen bij 
Interpnse Publicaions, t av 
Martin Lake, Le Faget, 64400 
Oloron Ste Marie Het boek 
kost 70 Franks franco bezorgd 

Nieuwe vaarbelasting 
Sinds driejaar wordt er op de 
Franse waterwegen vaarbelas 
ting geheven Speciaal voor de 
weekendvaarders, is er nu de 
mogelijkheid om deze belas 
tmg te betalen m de vorm van 
75 francs voor drie achtereen 
volgende dagen, ongeacht de 
afmetingen van de boot 
Normaliter betaalt men 31 
francs per jaar per vierkante 
meter wateroppervlak dat de 
boot m beslag neemt (dus 310 
fancs voor een boot van 5 
meter lang en 2 meter breed) 
In het verleden was het niet al 
te duidelijk waar men de vaar 
belastingstickers kon krijgen 
De volledige lijst van afhaal 
adressen is te verkrijgen bij de 
Voies Navigables de France te 
Bethune, tel 21 63 24 51 In 
Parijs zijn de twee belangrijk 
ste adressen 40 quai de 
Grenelle, tel 40 58 29 33 of 
18, quai d'Austerlitz, tel 
45 84 85 69 

Haven in Corr e 
In de bovenloop van de Saóne 
bij Corre wordt gewerkt aan 
eenjachthaven Het is het punt 
waar de rivier onbevaarbaar 
wordt en waar men zijn weg 
moet vervolgen middels het 
Canal de l'Est Op de Imkeroe 
ver komen er pontons voor 
enkele schepen voorzien van 
water en elektnciteitsaanslui 
tingen Komend voorjaar 
wordt het geheel gecomple 
menteerd met een capitamerie, 
sanitaire voorzieningen, 25 lig 
plaatsen, een plaats om sche 
pen te water te laten en diverse 
recreatieve voorzieningen In 
1996 kan men er brandstof 
tanken en komen er een repa 
ratie werf en nog eens 15 nieu 
we ligplaatsen Er verschijnen 
ook een camping en een dozijn 
villa's met een ligplaats voor 
de boot Inlichtingen over dit 
project Fluvial Loisirs, t av 
de heer Drouot, de Vauvillers 
in de Haute Saóne, tel 
84 92 81 46 JG 
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Discussie over snelle motorvaart (6 en slot) 

Waddenzee 
Op de Waddenzee, een 
natuurgebied, dienen m begin-
sel geen mogelijkheden voor 
de watersport te worden 
geschapen Er doen zich even 
wel zodanige problemen voor 
dat het beter is de snelle water-
sport te reguleren dan te ver 
bieden Dat kan via het open 
stellen van bevaarbare geulen 
voor het snel varen en door 
enkele snelvaarbanen toe te 
voegen aan de bestaande 
- Sportboten kunnen gebruik 
maken van de mogelijkheden 
voor de routegebonden vaart 
in de vaargeulen, 
- Waterskien' hiervoor zijn 
nieuwe locaties gewenst bij 
Harlmgen en Delfzijl , 
- Waterscooters kunnen niet 
op de Waddenzee worden toe-
gelaten 

Lauwersmeer 
Het Lauwersmeer is uitgeroe-
pen tot nationaal park, waar 
tot voor kort mogelijkheden 
waren op een snelvaarbaan 
Het wordt wenselijk gevonden 
deze situatie te herstellen om 
verspreiding van de snelle 
motorvaart over het hele meer 
te voorkomen 
- Sportboten en waterskiers 
kunnen van de te heropenen 
baan gebruikmaken, voor 
waterscooters biedt het meer 
geen mogelijkheden 

Noord-Friesland en 
Groningen 
Tussen Groningen en Delfzijl 
IS er behoefte aan snelvaarmo 
gelijkheden voor sportboten 
Een snelvaarlocatie zou veel 
overtredingen kunnen voor 
komen Mogelijkheden zijn er 
op het Eemskanaal en bij 
Delfzijl Ook is het wenselijk in 
de omgeving van Groningen 
mogelijkheden te zoeken Er is 
behoeft aan een waterskibaan 
m de buurt van die stad 

Friese meren 
Er IS voor gekozen in het 
merengebied ten oosten van de 
lij n Leeuwarden Heerenveen 
het accent op natuurbehoud te 
leggen Tegen die achtei grond 
wordt voorgesteld de moge 
lijkheden voor de snelle 
motorvaart te optimaliseren in 
het zuidwesten van Friesland 
De bestaande mogelijkheden 

Zonerin g per vaargebie d 
Snelle motorvaart dient in ons land mogelijkheden te hebben. Die 
opvatting loopt als en rode draad door het rapport "Zoneringgemo-
toriseerde snelle watersport", opgesteld door het Breed Overleg 
Waterrecreatie, een platform van overleg op het gebied van de 
watersport. Motorboot is de afgelopen maanden (zie de nummers 
van apnl, mei, juli, augustus en oktober) uitvoerig ingegaan op de 
voorstellen en denkbeelden van het rapport. Deze laatste aflevering 
geeft een opsomming van de mogelijkheden voor sportboten, water-
skiers en waterscooters, zoals de opstellers van het rapport die zien. 
We volgen hen op de voet. 

op het Bergumermeer, het 
Pikmeer, de Peanster Ee, de 
Grouwster Wijde Ee en de 
Drachtster Wijde Ee moeten 
worden opgeheven Het 
Tjeukemeer, het Slotermcer, 
de Fluessen en het 
Heegermeer dienen als snel 
vaarlocaties te worden gehand-
haafd Het IS - ter compensatie 
- gewenst op het Sneekermeer 
een extra snelvaarbaan uit te 
zetten en wel op de 
Terkaplester Poelen 

Oost-Friesland, Drente en 
Twente 
BIJ de Twentse steden is 
behoefte aan een snelvaarloca-
tie, gelet op het aantal snel 
hcidsovertredingen op de 
wateren m dit gebied Gezocht 
moet worden naar een geschik 
te ontgrondingsplas, zoals de 
Leemslagen bij Almelo Ook 
waterskien is daar mogelijk, 
terwijl het varen met water 
scooters er eveneens kan wor 
den toegestaan. 

Noordwest Overijssel 
Het IS wenselijk in de omge 
ving van Zwolle te zoeken 
naar een locatie voor sportbo 
ten en waterskien De huidige 
baan op het Zwarte Water is 
met ideaal omdat ook andere 
watersporters daar veel 
gebruik van maken De voor 
keur gaat uit naar de 
Milhgenplas en de Wyth-
menerplas. 

Flevopolders 
Voor waterskien en scooters 
zouden er mogelijkheden moe 
ten komen op het Weerwater 
Sportboten kunnen terecht op 
de grote wateren m de omge 
ving van dit gebied 

Randmeren 
Het wordt wenselijk geacht 
een extra waterskibaan uit te 
zetten op het Wolderwijd in de 
buurt van Zeewolde 
Argumenten er liggen veel 
jachthavens in het gebied en 
de sluis van Harderwijk, die 
toegang verschaft tot de snel 
vaarbanen elders op de rand 
meren, heeft een te geringe 
capaciteit Bovendien is de 
baan op het Veluwemeer vol 
gens velen vol Voor water-
scooters zijn er mogelijkheden 
ten noordwesten van de 
Ketelbrug 

IJsselmeer 
Hoewel de mogelijkheden 
voor snel varen op het 
IJsselmeer voldoende zijn, is 
het m verband met de veilig-
heid gewenst het aantal her-
kenbaar gemarkeerde water 
skibanen uit te breiden, vooral 
m de buurt van watersportcen 
tra als Lemmer, Lelystad en 
Medemblik Het is gewenst bij 
de Hoornse Hop eveneens een 
waterskibaan aan te wijzen Bij 
de grotere steden zouden ook 
snelvaarmogelijkheden moe-
ten komen, waterscooters met 
uitgezonderd 

Kust en Voordelta 
Het wordt wenselijk gevonden 
het aantal trailerhellmgen 
langs de kust uit te breiden Te 
denken valt aan Den Helder, 
IJmuiden en Scheveningen 

Om waterscooters van zwem 
mers te kunnen scheiden zou 
den er speciale locaties m de 
buurt van Den Helder, 
Egmond aan Zee, Wij k aan 
Zee. Zandvoort, Noordwijk en 
Den Haag moeten komen 

Noord-Holland 
Het wordt wenselijk gevonden 
m het noorden van Noord 
Holland een snelvaarlocatie te 
ontwikkelen en wel op een 
deel van het Amstelmeer In 
de omgeving van Amsterdam 
bestaat eveneens behoefte aan 
meer van die locaties De aan 
wezige plassen zijn te klein 
voor sportboten Die zullen 
moeten uitwijken naar het 
IJmeer 
Voor het waterskien dienen de 
mogelijkheden te worden ver-
groot omdat ze er in de buurt 
van de stedelijke gebieden te 
weinig zijn Nieuwe mogelijk-
heden zijn gewenst op het 
Amstelmeer Daarnaast zou 
moeten worden onderzocht of 
het mogelijk is op de plassen 
bij Amsterdam een kabelski-
baan dan wel club met één 
boot onder te brengen Het 
onderzoek kan zich uitstrek 
ken van de Noorder 
IJpolderplas tot de Sloterplas, 
de Oudkerkerplas en de 
Gaasperplas Bij Haarlem 
komen de Meerwijkpias en 
Velsbroekerplas m aanmer 
kmg 
In Noord Holland bestaan 
weinig mogelijkheden voor 
snel varen met waterscooters 
Met name m de omgeving van 
Amsterdam is er behoefte aan 
specifieke mogelijkheden voor 
waterscooters Overwogen zou 
kunnen worden er een deel 
van de recreatiepias Geest 
merambacht voor te bestem 
men Bij Haarlem zou de 
Molenplas m aanmerking kun-
nen komen Wellicht zijn daar 
beperkingen te stellen om 
geluidsoverlast bij bewoners te 
voorkomen. 

Noord-, Zuidholland s en 
Utrechts plassengebied 
Momenteel mag er (met ver 
gunmng) snel worden gevaren 
op een deel van de Loos 
drechtse Plassen, maar die 
worden ook druk bezocht 
door andere watersporters, 
voornamelijk met kleine 
boten Een deel van de proble 
men zou misschien kunnen 
worden opgelost door enkele 
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duidelijke banen voor de 
gemotoriseerde snelle water-
sport uit te zetten. 
In het gebied van de Vinke-
veense Plassen worden heel 
veel snelheidsovertredingen 
geconstateerd. Daar zal de lig-
ging nabij grote stedelijke 
gebieden wel niet vreemd aan 
zijn. Terwille van het voorko-
men van ernstige beheerspro-
blemen lijk t het daarom ver-
standig een snelvaarbaan op 
de Vinkeveense Plassen te 
realiseren. De gedachten gaan 
uit naar een baan op de 
Zuidpias in een strook langs de 
weg Haarlem-Hilversum. Dat 
is een tamelijk geïsoleerde plas 
die zo ver mogelijk van het 
natuurgebied Botshol af ligt. 
Bovendien is de Noordpias 
meer geschikt voor de langza-
mere vormen van watersport. 
De Zuidpias is weliswaar niet 
zonder natuurwaarden, maar 
de ligging nabij een groot ste-
delijk gebied als Amsterdam 
rechtvaardigt die locatie. Het is 
denkbaar de mogelijkheden te 
koppelen aan een vergunnin-
genbeleid. Concentratie van 
de snelle motorboten op één 
plek voorkomt problemen in 
het hele gebied. 
Verder is het gewenst de 
bestaande mogelijkheden voor 
snel varen op de Kagerplassen 
op het Norremeer en de 
Dieperpoel te handhaven, zo 
mogelijk uit te breiden. 
Hetzelfde geldt voor het zuid-
westelijke deel van de 
Braassemer. Gezien de beperk-
te mogelijkheden in het westen 
van het land en anderzijds een 
grote vraag in een dichtbevolkt 
gebied van het land is het 
gewenst een nieuwe snelvaar-
baan te ontwikkelen in de 
Broekvelderplas nabij Gouda. 
Dat is een ontgrondingsplas 
met recreatieve functie die aan 
de bestaande Reeuwijkse 
Plassen is toegevoegd. 

In het westen van het land is 
de ruimte beperkt en de vraag 
naar ruimte groot. Daarom is 
het noodzakelijk dat snelvaar-
locaties daar zowel voor snelle 
sportboten als waterskiërs toe-
gankelijk zijn. Wanneer 
gebruik door beide categorieën 
tegelijk problemen oplevert, 
zal er een zonering in tijd moe-
ten komen. Op de Klincken-
bergplas bij Oegstgeest is een 
kabelbaan gepland. Die plas en 
de plas bij Valkenburg zijn 

geschikt voor een waterski-
locatie met één boot. 
Voor waterscooters dienen 
afzonderlijke snelvaarlocaties 
te worden aangegeven. In de 
huidige situatie is er op dat 
punt niets geregeld. Met name 
in de omgeving van de grote 
stad dienen verschillende loca-
ties voor gebruik door water-
scooters aanwezig te zijn. De 
mogelijkheden moeten vooral 
worden gezocht in afgesloten 
plassen met recreatieve func-
tie. Voorkeur hebben: de 
Maarsseveense Plassen na-
bij Utrecht, de Gaasperplas 
in Amsterdam-Zuidoost en 
de Klinckenbergplas nabij 
Warmond. 

Overig Zuid-Hollan d 
In overig Zuid-Holland zijn 
weinig locaties voor snelle 
sportboten te vinden. 
Weliswaar zijn er verschillen-
de ontgrondingsplassen met 
recreatieve functie, maar die 
zijn over het algemeen te klein 
om dienst te kunnen doen 
voor snelle sportboten. 
Er is behoefte aan ruimte, 
maar de mogelijkheden zijn te 
beperkt. Wellicht kunnen die 
voor het waterskiën worden 
vergroot op de Put van 
Heenvliet. Daarbij kan worden 
gedacht aan een kabelskibaan 
of mogelijkheden voor een 
waterskiclub met één boot. Er 
zou moeten worden gezocht 
naar ruimte voor een snelvaar-
locatie op het Oostvoornse-
meer. 
De verschillende ontgron-
dingsplassen bij de grote ste-
den kunnen wel mogelijkhe-
den bieden voor gebruik door 
waterscooters. Te denken valt 
aan de Zegerplas bij Alphen 
aan den Rijn, de Zoeter-
meersche Plas bij Zoetermeer, 
de Vlietlanden bij Den Haag 
en de Zevenhuizerplas bij 
Rotterdam. 

Deltagebied 
Snelle sportboten kunnen 
gebruik maken van de moge-
lijkheden op het Hollandseh 
Diep, het Haringvliet, de 
Westerschelde en zes snelvaar-
banen. Die liggen nabij de 
Brouwersdam, de Greve-
lingendam, in het Volkerak, 
het Tholense Gat (blijkt overi-
gens minder geschikt), alsook 
aan de oost- en westzijde van 
het Veerse Meer. Gelet op het 
ruime water in dat gebied zijn 

die mogelijkheden beperkt. 
Nagegaan moet worden of de 
snelvaarbaan bij de Greve-
lingendam op een gunstiger 
plek kan worden gevestigd. 
Op de Oosterschelde is zeer 
veel ruimte om snel te varen 
zonder dat dit voor andere 
watergebruikers problemen 
oplevert. De handhaafbaar-
heid van de gestelde regels 
blijk t door de grootschaligheid 
van het gebied op het ogenblik 
een probleem. Aanwijzing van 
een paar vaargeulen voor de 
snelle gemotoriseerde routege-

bonden scheepvaart, gekop-
peld aan een paar snelvaarba-
nen, kan veel problemen voor-
komen. 
De waterskiërs kunnen 
gebruik maken van dezelfde 
mogelijkheden als de snelle 
sportboten, dus op het 
Hollandseh Diep, het 
Haringvliet, de Westerschelde 
en zes snelvaarbanen. Gezien 
de grote hoeveelheid water in 
het Deltagebied zijn de moge-
lijkheden voor waterskiën er 
beperkt. Het wordt dan ook 
wenselijk geacht om behalve 

Snelle motorvaar t 
op Loosdrech t 

Naar aanleiding van het artikel in het augustusnummer over 
de discussie over de snelle motorvaart wil ik even reageren. 
Er staat namelijk: "De Loosdrechtse plassen zijn tamelijk 
vol". Wat een lachertje. Loosdrecht wordt steeds stiller! Wij 
varen hier nu zo'n 18 jaar, 16 jaar met een kajuitmotorboot. 
De laatste twee jaar hebben wij een caravan en een speed-
boot. Doordeweeks mag je blij zijn als je een boot tegenkomt 
en in het weekend komen er na 12 uur wat boten de plas op, 
maar druk, nee beslist niet. Omdat wij geen vergunning 
hebben om hard te varen (het duurt jaren voordatje er één 
krijgt) gaan we regelmatig naar de V.V.V . om een dagver-
gunning te halen. Nog nooit hebben we "nee" te horen 
gekregen. Vroeger gingen we vaak 's avonds even kijken 
naar de waterskiërs. Tegenwoordig zijn er hooguit twee aan 
het skieën. Ik zal een paar punten noemen waarom het 
steeds stiller wordt. De Mijndense sluis is bijvoorbeeld ver-
groot, waardoor er geen lange wachttijden meer zijn en ook 
grote boten welkom zijn. Maar daar doet zich het eerste pro-
bleem al voor, want grote boten kunnen op Loosdrecht niet 
of nauwelijks terecht omdat het overal steeds ondieper 
wordt. Een ander probleem vormt het aanleggen. Wil je bij-
voorbeeld ergens gaan eten dan kun je nergens je boot aan-
leggen. Op Oud-Loosdrecht zijn de buitensteigers taboe. 
Zelfs met de gondelvaart eind augustus wordje er wegge-
stuurd. Als vreemden dat meemaken komen ze nooit meer. 
Wi l je een klein hapje eten dan kan dat niet, dat moet voor 
vij f uur. Niet iedereen wil zo vroeg eten en niet ieders por-
temonnee is toereikend voor een uitgebreid diner. 
Studenten, mensen met kinderen en ouderen hoor je daar 
veel over klagen. Als laatste nog de politie. Onze eigen vaste 
Loosdrechtse waterpolitie zeurt niet, controleert de papie-
ren, bekeurt eventueel een overtreding maar blijf t vriende-
lijk . De politie die hier af en toe dienst doet daarentegen is 
echt schandalig, er kan geen vriendelijk woord af en ze zeu-
ren maar over allerlei onbenullige dingen. Het is zo jammer 
allemaal want Loosdrecht is één van de mooiste gebieden in 

1 Nederland. Ondanks al deze klachten geniet ik er nog wel 
van en hopenlijk met mij nog velen. 
Y. Hofstee- Westland, Breukelen. 

e 
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naar verbetering van de 
bestaande locaties (voorzover 
nodig) ook te streven naar uit-
breiding van het aantal snel-
vaarlocaties voor waterskiërs. 
Gewenst is in het gebied één 
gemarkeerde baan voor water-
skiërs aan te wijzen, waarbij de 
omgeving van lerseke wordt 
beschouwd als een goede, van-
uit alle richtingen bereikbare 
plek. 
Het is wenselijk voor water-
scooters in het Deltagebied 
specifieke snelvaarbanen aan 
te wijzen, liefst bij bestaande 
centra van dagrecreatie. 
Daarvoor komen in aanmer-
king het Haringvliet nabij 
Hellevoetsluis, een deel van de 
bestaande snelvaarlocatie bij 
de Brouwersdam, nabij de 
Grevclingendam, een deel van 
de westelijke snelvaarlocatie in 
het Veerse Meer en nabij de 
oostelijke snelvaarlocatie in 
dat meer. Op alle andere plaat-
sen zou het snelvaren met 
waterscooters verboden kun-
nen worden. 

Rivierengebied 
Het varen op de rivieren dient 
vooral routegebonden te zijn. 
Snelle sportboten kunnen wel 
gebruik maken van de hinctie 
van de rivier als snelvaarweg. 
Het plaatsgebonden vaarge-
drag zou via regels en inrich-
tingsmaatregelen aan banden 
gelegd moeten worden. 
Snelheidsbeperkingen zijn 
plaatselijk noodzakelijk, zoals 
bij uitgangen van jachthavens, 
waterfironten in stedelijke 
gebieden en onderdelen van 
de rivier waar rekening met 
roeiers moet worden gehou-
den. 
Het waterskiën op de door-
gaande grote rivieren, zoals 
dat nu op diverse plaatsen nog 
mogelijk is, zou in principe 
verboden moeten worden. De 
rivieren zijn niet geschikt voor 
het plaatsgebonden vaarge-
drag van waterskiërs maar op 
sommige rivieren is de ruimte 
buiten de vaargeulen zo groot 
dat daar zonder problemen 
geskied zou kunnen worden. 
Hetzelfde geldt voor brede 
rivieren waar nauwelijks 
beroepsvaart op voorkomt. 
Het is wel denkbaar en ook 
wenselijk dat een aantal ont-
grondingsplassen specifiek 
voor snelle motorboten (en 
waterskiërs) toegankelijk 
wordt gemaakt dan wel blijft . 

Die plassen moeten liefst bij 
grotere steden liggen, dus in de 
Ijuurt van Zwolle, Deventer, 
Arnhem, Nijmegen, Den 
Bosch en Utrecht. 
Onderzocht dient te worden in 
hoeverre daartoe mogelijkhe-
den aanwezig zijn (blijven) op 
de volgende locaties: de ont-
grondingsplas tegenover het 
Apeldoorns Kanaal in Hattem, 
de plas De Veenoord in 
Deventer, de ontgrondingsplas 
bij Gorssel, Het Zwarte Schaar 
in Doesburg, Rhederlaag in 
Arnhem, het Eiland van 
Maurik bij Wijk bij Duurstede, 
een zijarm van de Maas in 
Kerkdriel, De Bijland bij 
Lobith, de Kraayenbergse 
Plassen bij Linden, De 
Gouden Ham bij 
Maasbommel en Appeltern, 
De Litse Ham bij Lith en op de 
Afgedamde Maas dan wel 
Andelse Maas tussen km. 
241.000 en km. 242.000 of tus-
sen km. 243.000 en km. 
244.000 en de afgedamde arm 
van de Lek bij Tuil en 't Waal. 
Het vaargedrag van de water-
scooters is plaatsgebonden en 
daardoor niet geschikt voor 
rivieren. Het snelvaren met 
waterscooters op rivieren moet 
daarom worden verboden. 
Wel dienen er mogelijkheden 
op ontgrondingsplassen langs 
de rivieren of in de buurt daar-
van te zijn. Ook hiervoor geldt 
dat plassen in de omgeving 
van de grotere bevolkingscon-
centraties de voorkeur verdie-
nen. Om de snelle waterspor-
ten te kunnen concentreren, 
wordt voorgesteld bovenge-
noemde snelvaarlocaties even-
eens open te stellen voor 
waterscooters. Daarnaast zijn 
specifieke mogelijkheden 
gewenst in de Rhederlaag (zui-
delijke plas) en de Plas Ertveld 
in Den Bosch. 

Biesboschgebied 
Voorzover het vaargedrag 
overeenkomt met dat van de 
snelle motorkruisers kunnen 
snelle sportboten gebruik van 
de snelvaarwegen maken. Het 
is niet gewenst dat snelle sport-
boten een gebiedsgebonden 
vaargedrag op de rivier gaan 
uitoefenen. Daarom verdient 
het aanbeveling een specifieke 
snelvaarbaan uit te zetten in de 
Nieuwe Merwede, buiten de 
vaarroute van de beroeps-
vaart. 
Het waterskiën op de grote 

rivieren is in het algemeen te 
gevaarlijk en daarom niet wen-
selijk. Het voorstel is dan ook 
het waterskiën op de grote 
rivieren te verbieden. Waar de 
breedte van de rivier buiten de 
vaargeul dat toelaat en waar 
geen of weinig beroepsvaart is, 
kan het waterskiën wèl wor-
den toegelaten. Ter compensa-
tie kan een specifieke snelvaar-
baan in de Nieuwe Merwede 
worden uitgezet, bijvoorbeeld 
in de buurt van Werkendam. 
In het vaargebied van de 
Biesbosch zijn geen mogelijk-
heden voor waterscooters. De 
grote rivieren zijn te gevaarlijk 
voor waterscooters en moeten 
daarom verboden terrein voor 
die groep van watersporters 
worden. In het natuurgebied 
van de Biesbosch zijn snelle 
watersporters niet gewenst. 

Noord-Brabant 
In Noord-Brabant is de belang-
stelling voor snelle watersport 
groot, terwijl er betrekkelijk 
weinig mogelijkheden voor 
zijn. Uitbreiding van het aantal 
snelvaarlocaties, liefst in de 
omgeving van de grote stede-
lijk e gebieden (Eindhoven, 
Den Bosch en Breda), is daar-
om wenselijk. De mogelijkhe-
den moeten met name op de 
ontgrondingsplassen worden 
gevonden. Die moeten ruim 
genoeg zijn om een functie 
voor de snelle sportboten te 
kunnen vervullen. 
De mogelijkheden voor water-
skiën in Noord-Brabant zijn te 
beperkt, ofschoon er veel 
vraag naar mogelijkheden 
bestaat. Daarom is het gewenst 
een aantal ontgrondingsplas-
sen voor die vorm van recre-
atie te bestemmen. Naast de 
bestaande gebieden komen 
daarvoor in aanmerking; de 
Asterdplas en Galderse Meren 
in Breda en de recreatiepias bij 
Mook (kabelskibaan of club 
met één boot). 

Ook voor het varen met water-
scooters zijn de mogelijkheden 
in Noord-Brabant te beperkt 
en het is daarom wenselijk er 
aparte locaties voor aan te wij-
zen. Daarbij wordt gedacht 
aan de nieuwe ontgrondings-
plas langs rijksweg 58 tussen 
Breda en Tilburg, alsmede aan 
de Galderse Meren bij Breda. 

Maas en Maasplassen (in 
Limburg ) 
Voorzover het vaargedrag van 

de snelle sportboten overeen-
komt met dat van de snelle 
motorkruisers kunnen ze 
gebruikmaken van het 
Julianakanaal en de Maas. Het 
is echter ongewenst dat de 
snelle sportboten een plaatsge-
bonden vaargedrag op de 
rivier vertonen. Aanvullende 
regels en inrichtingsmaatrege-
len voor het varen op de rivier 
zijn dan nodig. 
Ter compensatie van de beper-
kende mogelijkheden op de 
rivier en omdat er onvoldoen-
de gelegenheid voor snelvaren 
is, dienen in een aantal ont-
grondingsplassen specifieke 
snelvaarbanen (tevens toegan-
kelijk voor waterskiërs) te wor-
den uitgezet. Langs de rivier 
bevinden zich veel grote plas-
sen met een recreatieve func-
tie, vooral in de omgeving van 
Roermond. Daarbij kan wor-
den gedacht aan de volgende 
locaties: de ontgrondingsplas 
nabij Leuken, de Gerelingsplas 
bij Linne, een plas bij Panheel 
en waterrecreatiecentrum 
Eijsden bezuiden Maastricht. 
Overigens zal bij de aanwijzing 
van snelvaarlocaties rekening 
met andere vormen van water-
gebruik (roeiers bijvoorbeeld) 
moeten worden gehouden. 

Momenteel is waterskiën toe-
gestaan op verschillende 
gedeelten van de Maas. Gelet 
op de aard van de activiteit is 
het echi.,1 wenselijk het water-
skiën op de rivier niet langer 
toe te staan. In plaats daarvan 
moeten er voldoende snelvaar-
locaties in de ontgrondings-
plassen langs de rivier worden 
aangewezen. In principe kan 
daarbij aan bovengenoemde 
plaatsen worden gedacht. 
Het snelvaren met waterscoot-
ers op de rivier moet worden 
verboden. Ter compensatie 
dienen in de ontgrondings-
plassen langs de Maas specifie-
ke snelvaarlocaties te worden 
aangewezen, liefst in de buurt 
van grote stedelijke gebieden. 
Bij Roermond en Venlo zijn 
geschikte plaatsen beschik-
baar. Daarom wordt voorge-
steld de volgende locaties aan 
te wijzen voor gebruik door 
waterscooters: een deel van de 
ontgrondingsplas bij Leuken, 
het Hornergriend in 

Roermond, de ontgrondings-
plas bij Panheel en en het 
waterrecreatiecentrum Eijsden 
ten zuiden van Maastricht. •  
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B O E K E ' N 

Maritiem e 
communicati e 
De ontwikkelingen in de mari-
tieme radiocommunicatie 
staan niet stil. We leven in een 
verwarrende overgangstijd. 
Nu nog wordt er in nood 
'Mayday' geroepen, maar men 
kan ook al voUedig digitaal om 
bijstand vragen. Nieuwe 
begrippen als GMDSS, DSC, 
Navtex, Inmarsat-C en Atis 
hebben intussen hun intree 
gedaan. 
Ook de maritieme certificaten 
zijn onlangs herzien. Naast het 
Basiscertificaat Marifonie is er 
een uitgebreider Marcom-B-

certificaat en een opwaarde-
ring van het een naar het 
ander, middels een GMDSS-
module. 

Jaap Hoebe, gepokt en gema-
zeld in de maritieme commu-
nicatie-wereld, heeft een leer-
boek geschreven voor de 
examens van al deze boven-
staande categorieën. Dat dit 
daarmee een uitgebreid boek is 
geworden, was te verwachten. 
Gelukkig geeft de auteur 
(docent Hogere Zeevaart-
school Rotterdam) duidelijk 
aan welke hoofdstukken voor 
welk examen van belang zijn, 
zodat de hoeveelheid te leren 

stof in de praktijk meevalt. 
Het boek laat zich kenmerken 
als uiterst volledig en goed 
gerubriceeerd. De inhoudsop-
gave is bijvoorbeeld ingedeeld 
per paragraaf en niet per 
hoofdstuk, wat het opzoeken 
tot een wissewasje maakt. 
Daarnaast treft men een lijst 
van afkortingen, een lijst van 
nuttige adressen en een com-
plete vermelding van het exa-
menprogramma aan. Ook van 
de meest gebruikelijke formu-
lieren en certificaten is een 
voorbeeldexemplaar in het 
boek opgenomen. 
Door de grote hoeveelheid aan 
gegevens lijk t het eerder een 
naslagwerk dan een leerboek, 
maar wie aan het einde van het 
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hoofdstuk is aangekomen, ziet 
daar een samenvatting van de 
behandelde stof staan. Het 
laatste hoofdstuk is groten-
deels besteed aan het inmid-
dels verplichte nautische 
Engels, dat wordt gevolgd 
door een aantal volledige exa-
mens. Het zijn deze samenvat-
tingen en examenvoorbeelden 
die voor de student het meest 
belangrijk zijn. 
Voor zelfstudie blijf t het boek 
ondanks deze steuntjes in de 
rug minder geschikt dan voor 
studie in klassikaal verband, 
aangezien de samenvattingen 
aan de krappe kant zijn. Zij 
omvatten net niet alle vragen 

die de student kan verwach-
ten. Met name de aanroeppro-
cedures komen er in de samen-
vattingen magertjes af Zo zijn 
de samenvattingen te krap en 
de lopende tekst te ruim. De 
oplossing voor dit probleem is 
een goede docent die de stu-
denten aangeeft welke passa-
ges uit de lopende tekst van 
belang zijn. In dat geval is het 
een dijk van een boek, waarin 
men op elke communicatie-
vraag een antwoord kan vin-
den. 
Mede omdat het "Leerboek" 
ook voor de GMDSS module 
en het Marcom-B-examen stof 
aandraagt is het uniek in z'n 
volledigheid. Het boek wordt 
op de markt gebracht door 

Unieprint in Schiedam, tele-
foon 010-4153144. JG. 

ANWB-
brochure s 
Bij de ANWB zijn 3 nieuwe 
brochures verschenen, die aan 
leden gratis worden verstrekt. 
-Varen in het buitenland: een 
overzicht van de papieren, die 
men in het buitenland nodig 
heeft, de wijze waarop men die 
kan verwerven en verder gege-
vens over wettelijke voor-
schriften. 

-Snelle motorvaart in 
Nederland: een opsomming 
van de voorschriften met over-
zichten van snelvaarlokaties. 
-Spoorbruggen: de bediening-
stijden van de spoorbruggen in 
Nederland. 
Tenslotte heeft de ANWB een 
aanvulling uitgebracht op deel 
2 van de Almanak voor 
watertoerisme. En wel "Vaar-
gegevens en vaarroutes Bel-
gië". Het is - net als de 
Nederlandse almanak - een 
alfabetische opsomming van 
havens en vaarwateren met 
vaargegevens en wettelijke 
voorschriften. 

Oost-
Duitslan d 
De Zwitserse uitgeverij Henry 
Nagel, die is gespecialiseerd in 
boeken en kaarten van de 
vaarwateren in Oost-
Duitsland, heeft drie nieuwe 
boeken over dat gebied uitge-
bracht. En wel: 

-Berlin und Umgebung (van 
Kctzin tot Saarow); 
-Havelberg (Elbe) bis 
Potsdam; 
-Potsdam bis Hohensaaten 
(Oder). 
De boeken, voorzien van 
waterkaarten en foto's worden 
gemaakt door mensen, die al 
vele jaren in Oost-Duitsland 
rondvaren. Het zijn dan ook 
praktische handboeken waarin 
de watertoerist een schat aan 
informatie vindt over de 
betonning de vaarregels, mari-
foongebruik, waterhoogten en 
bedieningstijden van sluizen 
en bruggen. Zelfs lijstjes van 
tankstations en watersportver-
enigingen en tips van de 
Duitse politie te water krijgen 
de aandacht net als cafés en 
restaurants langs het water. 
Ook vaaraanwij zingen en 
beschrijvingen van de vaarwa-
teren zijn in de boeken opge-
nomen. Het zijn handige boek-
jes. Je hebt alles bij elkaar: 
kaarten en gegevens per vaar-
water geordend. De boeken 
kosten DM 49,80 per stuk. 
Informatie: 

telefoon 004156531147, 
fax 004165531206. 
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Reis ncifi r een 

nieuw e thuishave n 

DoorLilyMagnée 

Sinds wij verhuisd zijn naar 
Drente ligt ons motorjacht de 
'Magnus M' in Belt-Schutsloot, 
Noordwest Overijssel injacht-
haven 'De Waterlelie'. Dat is 
voor ons de dichtstbijzijnde 
jachthaven. Het is nog een hele 
onderneming geweest om het 
schip van Rotterdam over te 
varen naar Belt-Schutsloot. 
Het regent dat het giet op de 
ochtend dat we uitgezwaaid 
worden door een aantal boot-
vrienden. Voor de laatste keer 
varen we de haven uit, steken 
de nieuwe Maas over en gaan 
de Hollandse IJssel op. Het 
zicht is slecht. We hebben de 
overtocht op zo'n acht a negen 
dagen gepland. We willen 
onderweg op mooie plekken 
een dag blijven liggen. De 
Hollandse IJssel kronkelt zich 
door het boerenland. Op de 
dijk trappen fietsers gebogen 
over het stuur van hun fiets 
tegen de harde wind in. 
Gouda, een stadje met een 
rijke historie komt in zicht. We 
kennen allemaal de Goudse 
kaarsen, pijpen en stroopwa-
fels en niet te vergeten de 
Goudse kaas. We laten het 
stadje links liggen en gaan 
onder de brug door. De gevol-
gen van eb en vloed zijn hier 
nog goed merkbaar. Het is 
laag water. Het weer klaart op, 
de zon komt er warempel nog 
door. We genieten van het 
Hollandse landschap met een 
molen omringd door koeien. 
We naderen weer een brug. 
Kunnen we er onderdoor ? 
Het wordt passen en meten. 
De marifoonantenne, mast en 
windscherm gaan naar bene-
den. Op onze hurken, hoofd 
naar beneden varen we er ter-
gend langzaam onderdoor. De 
ophaalbrug van Haastrecht 
staat net open, dat is boffen. 
Ons einddoel van vandaag is 
Oudewater. We blijven hier 
een paar dagen liggen en 
maken wandelingen. We zijn 
hier vaker geweest en iedere 
keer genieten we van de bij-
zondere sfeer, de fraaie gevels 
en de historische gebouwen 
zoals de Heksenwaag. We ver-
laten Oudewater en varen 
richting Amsterdam. Het is 
een prachtige dag. We hebben 
onderweg ergens op een rusti-
ge plek langs de IJssel over-
nacht. Het Amsterdam-
Rijnkanaal is een kanaal waar 

de grote jongens van de 
beroepsvaart de baas zijn, het 
woelige water is dan voor de 
kleine schepen niet altijd even 
leuk om te varen. Van alle 
kanten word je belaagd door 
grote vrachtschepen en duw-
boten. Voor de pleziervaart 
geldt maar één regel, namelijk 
wegwezen. Geef die grote jon-
gens de ruimte. Gelukkig 
varen we op zondagmorgen en 
het is opvallend rustig. Er zijn 
meer jachten die van de stilte 
gebruik maken om over het 
kanaal te varen. Er komt ons 
een oude reddingsboot of iets 
dergelijks tegemoet. Het heeft 
er behoorlijk de vaart in en 
maakt grote hekgolven. We 
zien het te laat en raken in de 
moeilijkheden. De 'Magnus 
M ' wordt opgetild en duikt 
met de neus in de golven. Het 
overkomende water slaat niet 
alleen over het voordek, maar 
stroomt door de open ramen 

naar binnen. De kajuit staat 
blank. Na een halfuur hozen is 
het water weg. De vloerbedek-
king en de bank zijn door en 
door nat. 'We laten het goed 
doorwaaien' zeg ik. Mij n man 
werpt me een vernietigende 
blik toe en dan schieten we in 
de lach. Het is onze eigen 
stomme schuld dat er water 
naar binnen gestroomd is. 
ledere watertoerist weet datje 
tijdens het varen op grote 
rivieren of kanalen de ramen 
dicht moet doen. 

Bij Maarssen slaan we af, 
varen door het openstaande 
sluisje en komen op de Vecht. 
Zoals altijd is het varen op de 
Vecht een genoegen. De 
prachtige landhuizen met de 
mooi aangelegde parken, zijn 
een lust voor het oog. Bij de 
Grote Zeesluis in Muiden 
moeten we even wachten. Op 
de terrasjes zitten een aantal 

mensen die onze verrichtingen 
gadeslaan. Even later varen we 
voorbij het Muiderslot het 
grote water op. Er staat nogal 
wat golfslag, maar de ramen 
zijn dicht. We koersen naar 
Almere Haven, waar we een 
nacht blijven liggen. Er is 
genoeg plaats in de havenkom 
en we besluiten hier een extra 
dag te blijven. Dinsdagochtend 
vertrekken we weer vroeg 
want we willen Dronten berei-
ken. Er is een schutverschil 
van vijf meter. Het weer is fris 
maar gelukkig droog. Bij het 
gemaal de Block van Kuffeler 
varen we door de Vaartsluis 
en komen op de Lage Vaart 
naar Dronten. Op korte 
afstand passeren we de 
Oostvaarderplassen, het groot-
ste natuurreservaat van 
Flevoland. De oevers van de 
Lage Vaart bieden weinig 
afwisseling. In de verte zien we 
Lelystad liggen met het 
V.O.C, schip De Batavia. In 
Dronten meren we af op een 
leuk plekje bij het Wisentbos. 
We steken het kacheltje aan 
om de kou te verdrijven. De 
volgende morgen motregent 
het. De Kampersluis is de eer-
ste sluis die we moeten nemen, 
daarna volgt de Ketelsluis op 
nog geen honderd meter 
afstand. 

Het water van het Ketelmeer is 
woelig. We bergen alle losse 
dingen op en de televisie 
wordt vastgezet. We zijn klaar 
voor de oversteek. Het valt erg 
mee. Via het Ramsdicp komen 
we aan het Zwarte meer. Een 
lang stuk van wel twintig kilo-
meter. We naderen Gene-
muiden. Even goed opletten 
voor de kabelpont. Bij de 
Arembergersluis liggen een 
stuk of acht schepen die 
geschut willen worden en er 
gaan hooguit vier a vij f boten 
in het sluisje. Dus we moeten 
even wachten. Na het schutten 
beginnen we aan ons laatste 
traject. Na ongeveer twintig 
minuten komt onze nieuwe 
thuishaven in zicht. We krij -
gen van de heer Slagter, eige-
naar van de jachthaven 'De 
Waterlelie' een prachtige lig-
plaats. We kijken uit over het 
water en zien alle schepen 
voorbij komen. Vanaf hier zul-
len in de toekomst onze vaar-
tochten beginnen. 

• Almere-Haven, in de sluis 
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storebro Royal Cruiser  40-1984 - 2x 250 
pk Volvo diesels - TAMD 70 - HFL generator • Eberspacher 

verwarming - elektr ankeriier - Zodiac reddingsvlot - radar -
autopilot - dieptemeter - Davits Prijs in NLG 190 000 -

Bayliner  3688 Yacht 
1993 • 2 X 250 pk us Marine diesel motoren •  

mid-cabine - mooi compleet schip - m nieuwstaat 
Pri|s NLG 285 000,-

Sea Ray 280 Sundancer 
1989 - 2x 205 pk Mercruiser - v^alaansluiting - opkl acherbank 

- radarbeugel - gesl cabriolet kap - kooktoestel - stereo 
Pri|sNLG125 000,-

Sea Ray 305 Sedan Bridge 
1988 - 2 X 260 pk Mercruiser mboards met vaste assen -

Trimvlakken - dubbele besturing - akkulader - walaansluiting -
warm water - kooktoestel - elektr ankerlier - kuiptent - koelkast 

- elektr toilet - kompas - zoeklicht Pri|S NLG 120 000 -

P r i n c e s s 4 5 - 1984 - 2 x 306 pk Volvo diesels -
aggregaat 5 5 Kw - Eberspacher verwarming DL5 (nieuvï) -

magnetron • kompas - elektr ankerlier - Davits - stereo 
PrijS NLG 325 000,-

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 -4slaappl PrijS NLG 175 000,-

De hier getoonde modellen 
vertegenwoordigen slechts een 
gedeelte van ons aanbod. 

Bel voor meer informatie 

ARIE DE BOOM 
M A R I N E 

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUI S 

Industriehaven 30 
3221 AD - te l: 01883-12166 

Fax: 01883-16995 
Kontakt : Piet van den Dool 
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Kleine advertenties 
Lezers kunnen kleine adver-
tenties plaatsen tegen een 
tarief van f. 7 , - per regel 
(inclusief 17,5 procent btw). 
Men kan de advertentie 
schriftelijk opgeven, faxen 
(010-4119690) of gebruik 
maken van de antwoordkaart 
in dit blad. Advertent ies die 
voor de 12-de van de maand 
in ons bezit zijn worden in 
het nummer van de daarop 
volgende maand geplaatst. 
Brieven onder nummer 
f. 1 2 , - extra. Correcties in 
opgegeven teksten f. 7 , - . 
Plaatsing na ontvangst van 
de betaling. 

Bootmark t 
Den lip 

De watersportvereniging De 
Noord uit Den li p organiseert 
in het weekeinde van 5 en 6 
november een markt voor 
tweedehands boten en acces-
soires. 
De haven van de vereniging is 
bereikbaar voor boten met 
een maximale doorvaarthoog-
te van 2,20 meter en een diep-
gang tot 1 meter. Men mag 
een boot al op 29 oktober 
brengen en op 12 november 
ophalen. Op 6 november 
komen, mag ook, als men 
kans ziet om 9 uur een lig-
plaats te hebben ingenomen. 
Men betaalt ƒ50,- liggeld en 5 
procent provisie als de boot 
wordt verkocht (maar dan 
krijgt men het liggeld terug). 
Wie kleine artikelen wil ver-
kopen kan op de haven een 
tafel huren (voor 25 gulden). 
Losse artikelen, motoren, 
surfplanken en bijboten kan 
men (voor 10 procent van de 
opbrengst) door de vereni-
ging laten verkopen. 
Inlichtingen: telefoon 020-
6317916 (E.J.Gerber) en 
02990-48367 (R. van Elk). 

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

Lessen Vaarbewij s en Marifoni e 
Motorbootvaren in Amsterdam. 
Telefoon 020-6254760. 

Wij groeien uit onze weekendkrui-
ser. We gaan een Doerak bekij-
ken. 

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. 

Propaan- en butaan- gasdetectie 
systemen. Detectio n bw, inclusief 
afsluiter op de gasfles. Bel voor 
informatie of dealerlijst 08812-
5346, fax 5041. Het zekere voor 
het onzekere is maar een belletje. 

Voor al uw schilder - en lakwer k 
Mobiel Scheepsonderhoudbednjf 
Bert Visser, Ankeveen. Telefoon 
035-561616. 

Te koop motorkruise r 10,50 X 3,20 
meter zelflozende kuip, dubbele 
besturing, Daf 575. Nieuwe stoffe-
ring, nieuw geschilderd. Direct 
vaarklaar. Vraagprijs ƒ 72500,- . 
Telefoon 01621-16898. 

Te koop: oldtime r motorboot; 
bouwjaar 1929 (Nic. Witsen en 
VIS, Alkmaar); afm. 12,98x2,78x 
0,95; motor 100 pk Gray Marine 
benzine; betimmering teak; prijs 
ƒ 25000,-; telefoon 010-4120947. 
Na 1800 uur. 

Te koop Gillisenvle t 10 X 3,5 m., 
bouwjaar 1991, Ford 6 cilinder 105 
pk, teak betim. ok., oliest. cv. die-
sel agg 24 v-i- dekwaspomp, wal-
aansl., douche, rvs, davit + zodiac, 
marifoon, elektr. ankerlier, vraag-
prijs ƒ 235.000,-. Telefoon 
078-153974. 

Te koop Kilkruise r 710 7,10 X 2,90 
meter. 50 pk Renault. Zo goed als 
nieuw. Kap, koelkast, toilet, diverse 
accessoires. Vraagprijs ƒ 26000,-. 
Telefoon 020-6186754 na 18.00 
uur. 

Lux e moto r 31 X 5,42 meter, zeer 
luxe verbouwd schip. Geschikt 

Te koop Beaclicraf t 14,65 x 4,20 
meter. Dit in 1990 gebouwde dub-
belschroefs motorjacht is zeer 
geschikt voor bewoning, ƒ 217500,-. 
De Haan & Broese. Telefoon 05153-
9372. 

voor bewoning, 
gezien worden. 
Haan & Broese. 
9372. 

Dit schip moet 
ƒ 245000,-. De 
Telefoon 05153-

Bull y 9,60 X 3,45 meter, prima 
onderhouden motorjacht met dub-
bele stuurstand, slechts ƒ 85000,-. 
De Haan & Broese. Telefoon 
05153-9372. 

Suche eine viet , circa 9,00 -
10,50 meter, ohne Achterkajüte in 
gepflegtem Zustand. Angebot bitte 
an: Peter Kramer, Bahnhofstr. 40, 
26810 Westoverledingen, Duits-
land. Telefoon 0049-4955-5235 
(Duitsland). 

Te koop casc o Jawe s 112 TR, zie 
test Motorboot jan. '94. Jansen 
Jachtbouw, telefoon 08303-
18797-18070. 

Te koop liggend e Daf type DK DL, 
165 pk, niet omgebouwd. 75000 
kilometer gedraaid. Prijs ƒ 3000,- . 
Telefoon 04182-2577. 

Te koop Fairiin e Argo Olympia 34 
ft, breedte 3,50, diepgang 1,20 
m.,diesel 138 pk. Polyester schip, 
prijs ƒ 115.000,-. Telefoon 01877-
3741. 

Te koop Motorkruise r type AK, 
bouwjaar 1975, 11 x 3,20 x 1,00 
meter, Daf 575 105 pk. 6 slaap-
plaatsen. Prijs ƒ 77500,-. Tele-
foon 01833-3551. 

Te koop Waddenkruise r bouwjaar 
'78, in '94 geschilderd, staal 10,50 
X 3,30 X 0,9, Perkins diesel 80 pk, 
dubbele besturing, ak, 6 slaap-
plaatsen, alu. ramen, n/s-railmg, 
verwarming, veel accessoires, 
nieuwe stoffering. Zeer mooi fami-
lieschip. Vraagprijs ƒ 89000,- tele-
foon 04116-74682. 

Te koop Pedro 33, bouwjaar '78, 
Toyota 6 cilinder diesel, vraagprijs 
ƒ 115000,-. Telefoon 033-945050. 

Ritchi e kompassen en electr. zelf-
comp. voor stalen schepen. 
Goedgekeurd Scheepsinspectie. 
Scanship, telefoon 02940-17276. 

De-ice r voor Ijsvrije overwintering 
(ook voor woonarken) of ijsvrije 
haven. Informatie, Scanship. 
Telefoon 02940-17276. 

Orka-All-Boatservice , onder-
houd/schilderwerk/bedrading. 
Verhuur 1-2-pers, motorkano. 
Info-reservering 010-4327624. 

Te koop motorkruiser , bouwjaar 
'75, 8,50 X 2,65 x 0,80. 
Achterkajuit, buitenbesturing, 
motor: diesel 45 pk, gereviseerd 
1994. 4 slaapplaatsen, goede 
staat. Vraagprijs ƒ 39500, - , tele-
foon 020-6332154. 

Te koop Waterlan d 700, in zeer 
goede staat. Veel nieuw. Prijs 
ƒ 19000,-. Telefoon 036-5343118. 

Te koop teakhoute n spitsga t 
motorsloe p (model Scherpel), 
8,00 X 2,3 meter met roefje, open 
kuip en stuurstand, Mitsubishi 3 
cilinder 21 pk. Speciale prijs, moet 
weg! Telefoon 02261-1415/02278-
1849/06-52800700. 

Stoere klassieke Dakdekke r 16,40 
X 3,70 meter, geschikt voor lange 
reizen (zojuist terug uit Frankrijk), 
62pk diesel, ƒ 59500,-. De Haan & 
Broese. Telefoon 05153-9372. 

Te koop:Viking reddingvio t 6 per-
soons in container met dekhouder, 
ƒ 2200,-; Victron sinusomvorme r 
24-220 volt voor computers en 
meetapparatuur ƒ 1200,- ; stokan -
ker 50 kg ƒ 300,- ; Benmar stuur -
automaat(1 2 volt, hydraulisch) 
voor boot tot 13 meter ƒ 1200,-. 
Telefoon overdag 010-4125708; 
avond weekeinde 01807-25321. 

Te koop Bruisviet , bouwjaar 1973, 
eerste eigenaar, zeer goede staat. 
Indenor 80 pk, '92, afmeting 10 x 
3,20 X 1. ƒ 85000,-. Telefoon 00-
32-36667189, België. 

Olieverfschilderi j van uw schip of 
favoriete foto! Zie onze expositie 
tijdens de Hiswa. Vanaf ƒ 1000,-. 
Scanship Art Division, telefoon 
02940-17276. 

Orkne y zeewaardige sloepen en 
bijboten, 3-7 meter -i- Dory's. 
Scanship, telefoon 02940-17276. 

Te koop aangeboden stalen bak-
dekkruiser , 7,85 meter X 2,25 
meter. Renault Manne 40 pk ben-
zine, keuken, toilet, 4 slaapplaat-
sen. Gezellige boot, vraagprijs 
ƒ 9750,- . Telefoon 01824-2180. 
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Gids voor gebuikte motorboten 
Y-10, weg bruine aanslag op de 
waterlijn! Scanship, telefoon 
02940-17276. 

Te koop Geinkruiser , 11 X 3,20 
meter AK Daf 105 pk, dubbele 
besturing, windscfierm en spray-
hoed. Vraagprijs 
f. 77500,-. Telefoon 071 -219379. 

Te koop Ruttenkruiser , 10x3x1 
meter, bouwjaar 1974, Daf-475, 
dubbele besturing, marifoon, nieu-
we Eberspacher D5L, veel extra's, 
vraagprijs ƒ 65000,-. Telefoon 
05750-10912. 

Te koop bakdekkruise r lonObpant 
oakh., dubbelwandig karveel 
gebouwd. Opbouw kajuit mahonie, 
8,50 X 2,30, 52 pk Graymarine, 
bouwjaar 1939. Gezellig schip, 
veel extra accessoires, toilet, diep-
temeter. Telefoon 076-213655. 
Privé 812724, prijs ƒ 22000,-. 
Oldtimer. 

Te koop 2 eiken zwaarden , 3,50 X 
1,65. Met hoezen en zwaardlieren 
ƒ 4000,-. 1 stokanker 65 kg 
ƒ 225,-. Telefoon 06-52745929. 

Lascursus . Aanvang of vervolg. 4 
avonden of 4 zaterdagen. Stgn B 
& E, sg Brandersstad Schiedam, 
telefoon 010-4735377, avond: 
010-4347387 voor folder. 

Te koop Fiat sciieepsmotor , 54 pk 
diesel met keerkoppeling + 
schroef en as. Telefoon 05116-
3424. 

Te koop Exeiien t motorkruiser 10 
X 3 meter, grote open kuip, zelflo-
zend, Peugeot diesel 55 pk, bouw-
jaar 1978, veel extra. Vraagprijs 
ƒ 65000,-. Telefoon 01806-15554. 

hoor t 
bi j expertis e 
De makelaars en de experts, 
die bij de Hiswa zijn aangeslo-
ten, hebben regels opgesteld 
over de werkwijze van de 
expert bij keuringen ten 
behoeve van de aankoop van 
jachten. 
De regels zijn vastgelegd in 
een reglement dat de Hiswa-
makelaars bij hun transacties 
hanteren. Enkele punten uit 
het reglement: 
- de expertise wordt binnen 
10 dagen na het aanvaarden 
van de opdracht uitgevoerd; 
- de expert rapporteert bin-
nen 4 dagen na het uitvoeren 
van de expertise; 
- de expert brengt mondeling 
en schriftelijk verslag uit; 
- een proefvaart maakt deel 
uit van de expertise. 
In het reglement is verder 
vastgelegd welke gebreken als 
wezenlijk worden aange-
merkt. Dergelijke gebreken 
dienen door de verkoper van 
de boot te worden gerepa-
reerd of de prijs dient te wor-
den verlaagd met het bedrag 
dat met reparatie is gemoeid. 

Nieuw! Luxe schiphuize n te huur 
in Workum, boxmaat 18,00 x 5,75, 
invaarhoogte 4,80, invaarbreedte 
4,71. Telefoon 05151-41297. 
't Klifrak. 

Te koop Beenhakkervlet , 7 X 2,15 
meter, buitenboordmotor 9.9 
A Yamaha 1993. Vraagprijs 
ƒ 15000,- telefoon 05277-5995. 

Superjachte n bij Van der Vliet 
Makelaardij Van der Vliet in 
Muiden heeft de verkoopop-
dracht gekregen voor een aantal 
in Nederland gebouwde super-
jachten. De opvallendste is de 92 
voets Astraüum, een stalen 
motorschip dat in 1965 is 
gebouwd bij Feadship, het 
samenwerkingsverband van Van 
Lent en De Vries. Het is een klas-
siek ontwerp, dat op het gebied 
van de techniek en de navigatie 
steeds is gemoderniseerd. Het 
uiterlijk is ongewijzigd. 
Vier voet langer is de Gende 
Breeze, eveneens een luxueus sta-
len motorjacht. Dit schip, 96 voet 
lang dus, is gebouwd bij Low-

land Yachts in Zoeterwoude. 
Onlangs verkocht Van der Vliet 
de Anaconda, een 25 meter lang 
motorjacht, dat is gebouwd door 
Hakvoort in Enkhuizen. Het 
schip zal een verbouwing onder-
gaan en daarna vertrekken naar 
zijn nieuwe thuishaven aan de 
Middellandse Zee. 
Liformarie: telefoon 02942-
61264. 

Roukema-Sloep : CESTA 1020 
Tevens in de 
afmetingen 
930 en 1180 

Leverbaar van 
casco tot 
compleet. 

Inl.: SCHEEPS- en JACHTWERF R O U K E M A 
Scheepswervenweg 11 Tel.: 05980/95881 
9607 PX Foxhol Fax: 05980/80747 

iff Jachtwer f ^^^ C 238ijbc ^ïtch ^ 
Moleneind 65-66 -1241 NK Kortenhoef - tel. 035-560443 

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

Ook in open kuip uitvoering 
kom eens lang s 

Publiciteitsburea u 

'LEEUWENBERGH " b.v. 

SASSENHEIM 
Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIM 

TEL. 02522 - 19023 

Voor al uw advertenties 
in • MOTORBOOT" 
eventueel ook voor 
opmaak en lay-out. 

^ ^ ^ Vraqen naar 
^ ^ B hrank van Gils. 

Breedendam 
620 en 690 

Blank gelakte geheel massief mahonie houten 
sloepen, geheel afgetimmerd met massief 
mahonie inclusief teakdekken en biokroosters. 

Compleet vaarklaar: (nu voor een polyester-prijs) 

6.20 X 2.20 m., 2 cil. Vetus diesel 204, 11 pk 
FI. 56.900,-

6.90 X 2.37 m., 2 cil. Vetus diesel 206, 15 pk 
Fl. 64.000,-

Ook leverbaar met polyester-romp 
Wit leveren sloepen 

>a j7o„„825m ^  ̂ Brecclendain| 
Oud Loosdrechtsedijk 161 y J 1_ I 

1231 Lv Loosdrecht Loosarecht | 
Fel./Fax 02158-21831 De sloepenbouwers van Nederland. 
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Drie Storebro-kruisers onder de loep (1) 

SterebroSloniî nïië^egelij k 
In 1946 werden in een kamp bij het Zweedse dorp Storebro 
(Grotebrug) vluchtelingen uit Estland ondergebracht. Het waren 
scheepstimmerlieden, waarvoorin het plaatsje dat gedomineerd 
werd door een eeuwenoude ijzer-, werktuig- en machinefabriek 
eigenlijk geen emplooi was. Niettemin kregen ze er werk, maar dat 
ging moeizaam en ze beleefden er weinig plezier aan. In de avond-
uren bleven ze hun oude vak uitoefenen: het bouwen van over-
naadse houten roeiboten. Zo hielden ze hun oude vakkennis bij en 
probeerden tevens wat bij te verdienen. De eigenaren van de 
fabriek, uiterst flexibele ondernemers, die onder meer de Tweede 
Wereldoorlog waren doorgescharreld met het bouwen van hout-
gasgeneratoren voor auto 's (benzine was er niet meer en Zweden 
had hout genoeg), hadden al snel in de gaten dat ze de Esten maar 
het beste boten konden laten bouwen. En zo begon de eerbiedwaar-
dige ijzetfabriek houten bootjes te bouwen. Europa zat in die na-
oorlo^e periode om alles verlegen, zodat de boten al snel hun weg 
vonden. Eerstin Zweden, later naar de buurlanden. Geleidelijk 
groeide uit de kleine booibouwerij een jachtwerf, waarvan de boten 
in de hele wereld worden verkocht. Buiten Zweden denkt niemand 
bij de naam Storebro meer aan machines. De watersporter kent de 
naam Storebro nu als die van een sjieke degelijke motorboot, exclu-
sief doordat hij maar in beperkte aantallen wordt gebouwd én door 
de degelijke constructie en afwerking. 

Deze zomer hadden we de gelegenheid proef te varen met enkele 
boten uit de huidige Storebrovloot. En wel met de 380 (11,40 meter 
lang), de 420 Biscay (12,88 meter lang) en de 500 (15,10 meter 
lang). In dit nummer nemen we de 380 onder de loep. 

De Storebrokruisers zijn tegen-
woordig zeegaande snelvaren-
de tweemotorige polyester 
motorboten, die volgens de 
specificaties van het classifica-
^tiebureau Det Norske Veritas 
worden gebouwd naar ont-
werp van de Duitsei Winfried 
Wilke, die in Nederland ook 
vbckend is door de snelvaren-
de boten van Linsscn. Het zijn 
schepen waarmee comfortabel 
giote zeereizen kunnen wor-
den gemaakt. De werf bouwt 
de schepen helemaal zelf. De 
casco's worden gemaakt in het 
stadje Vastervik aan de 
Zweedse oostkust, waar het 
bedrijf beschikt ovei bouwhal-
len, kaden en steigers. De gro-
tere schepen worden hier ook 
afgebouwd. De 380 (die 3,77 
meter breed is en een diepgang 
heeft van een meter) wordt in 
Storebro afgebouwd. 
De casco's worden gemaakt 
van een handgelegd laminaat 

* De dinette die ingebouwd kan 
worden in plaats van de dubbele 
gastenhut 

van glasvezelmatten en polyes-
ter. Het vlak wordt verstevigd 
met een raamwerk van met 
schuimgevulde spanten, terwijl 
de boorden, de gangboorden 
en de roefdaken verstevigd 
worden met dikke mgelami-
neerde hardschuimplaten. De 
betimmering , die in modules 
wordt geprefabriceerd in de 
timmerfabriek, wordt in het 
schip vastgelamineerd, wat 
eveneens flink aan de stijfheid 
van de constructie bijdraagt. 
De rompen hebben een diepe 
v-vorm in het voorschip, die 
naar achteren verflauwt. 
Scherpe invallende kimmen, 
die uitlopen op een buisnchel 
in het voorschip, zorgen 
ervoor dat het schip snel in 
glijvaart komt, droog vaart en 
een flmke koersstabiliteit heeft. 
In het achterschip van de 380 
zijn tunnels aangebracht waar-
in de schroeven draaien. 
Daardoor kon de hoek van de 
schroefas worden beperkt, wat 
gunstig is voor het schroefren-
dement. Bijkomend voordeel 

is de geringe diepgang. In het 
voorschip wordt standaard 
een pijp gemaakt, waarin later 
betrekkelijk eenvoudig een 
boegschroef kan worden 
geplaatst. Hoewel zo'n voor-
ziening voor deze wendbare 
boot eigenlijk niet nodig is, 
wordt er toch vaak om 
gevraagd. Opbouw en romp 
worden op elkaar gelijmd en 
afgewerkt met een zware rub-
beren stootrand. Ook het 
zwemplatform is met zon rub-
beren rand afgewerkt. 

Voortstuwin g 
De beide Volvo Penta-diesels, 
die de boot voortstuwen staan 
op een zware fundatie onder 
de stuurhut/salon. Het zijn 6 
cilinder motoren (316 pk) met 
oplading, de hun vermogen 
leveren bij 2800 toeren per 
minuut. Ze zijn uitgevoerd met 
Twindisc keerkoppelingen met 
een reductie van 2,04:1 en drij-
ven vetgesmeerde schroefas-
sen (de vetpersen staan gemak-
kelijk bereikbaar in een kastje 
m de kuip) aan, waarop 4-blad 
schroeven zijn gemonteerd 
met een diameter van 24 en 
een spoed van 30 duim. Net 
als de andere Storebro's heeft 
de 380 watergekoelde uitlaten, 
die achter het schip onder 
water uitmonden. De uitlaten 
zijn gestroomlijnd zodat ze 
weinig weerstand opwekken. 
Voordeel van het systeem is 
dat de uitlaatgassen zich beter 
verspreiden, zodat je - ook als 
de boot met draaiende moto-
ren stilligt - niet in de rook zit. 
Aan weerskanten van de 
motoren staan brandstoftanks 
(2x500 liter) waaruit de brand-
stof via grote Racorfilters met 
waterafscheiders wordt aange-
zogen. De tanks, elk op één 
van de motoren aangesloten, 
zijn ook onderling verbonden. 
De vuilwatertank, waarop de 
w.c. de douche, de gootsteen 
en de wastafels lozen, is lussen 
de motoren geplaatst 
Elektrische ventilatoren blazen 
de hete lucht uit de motor-
ruimte, nadat de motoren zijn 
afgezet. Ze kunnen ook voor 
de toevoer van extra verbran-
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Storebr o 380 
dingslucht zorgen als in tropi-
sche temperaturen wordt geva-
ren. 
De 12-volts elektrische instal-
latie wordt gevoed uit drie 
accu's van elk 170 ah, waarvan 
er twee beschikbaar zijn voor 
het starten van de motoren en 
één voor de verlichting en de 
huishoudelijke apparaten. 
Walaansluiting en acculader 
(met conditiemeter) behoren 
tot de standaarduitrusting. 
Omvormers worden door-
gaans niet geplaatst, omdat de 
werf het risico te groot vindt 
dat daarmee de accu's worden 
uitgeput. Op grotere schepen 
wordt daarom bij voorkeur 
een generator geplaatst. Aan 
aarding van de elektrische 
apparaten is veel aandacht 
besteed. Vi a koperen strips, 
die in het casco zijn vastgela-
mineerd, heeft alle apparatuui 
contact met een grondplaat, 
waardoor het risico van storin-
gen door zwerfstromen of cor-
rosie drastisch wordt beperkt. 

Interieu r 
In het interieur overheerst de 
diep roodbruine mahoniekleui 
van de betimmering, waarvan 
de onderdelen worden 
gemaakt in de fabriek in 
Storebro. Er worden speciale 
houtsoorten voor gebruikt. 
Het plaatmateriaal is bijvoor-
beeld door en door van maho-
nie, terwijl de toplagen extra 
dik zijn, zodat men bij bescha-
digingen niet gauw door de 
bovenlaag heen zal gaan. De 
verbindingen van de massieve 
delen zijn gelijmd in een soort 
van zwaluwstaartconstructies, 
die bestand zijn tegen de zware 
krachten waaraan de boten in 
zeegang bloot kunnen staan. 
De schroeven, die in het tim-
merwerk worden gebruikt en 
die uiteraard onzichtbaar wor-
den afgedopt, zijn van roest-
vrijstaal. Dat is weliswaar 
duurder, maar sterker dan 
brons en het oxideert niet. Het 
timmerwerk is aan de achter-
kant net zo vaak gelakt als aan 
de voorkant. Dat niemand dat 
ooit ziet, is niet van belang. Er 
kan condens ontstaan en dan 
mag het hout niet worden aan-
getast, zo redeneert de werf. 
"Het moet 50 jaar heel blij -
ven", zegt Roy Ivarsson, die 
het bedrijf samen met zijn 

* Het kantoor van de werf 
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Storebr o 380 kor t 
Enkele kenmerkende gegevens 
van de Storebro 380 samenge-
vat: 
-afmetingen: lengte 11,43 
meter; breedte 3,77 meter; 
diepgang 1,00 meter; gewicht 
met lege tanks 8600 kilo; 
-constructie: diepe v-romp met 
scherpe kimmen, uitlopend in 
buiswaterrichel in het voor-
schip, gebouwd van handge-
legd met glasvezel versterkt 
polyester; het onderwaterschip 
is versterkt met zware met 
schuim gevulde spanten; boor-
den, daken en dekken zijn ver-
stevigd met hardschuimplaten; 
-voortstuwing: 2 Volvo Penta-
diesels met oplading, die elk 
316 pk leveren bij 2800 toeren 
per minuut; via een Twindisc-
keerkoppeling met een reduc-
tie van 2,04:1 drijven ze vier-
bladschroeven aan; 
-tanks: brandstof 2 x 500 liter; 
drinkwater 400 liter; 
-elektrisch systeem 12 volt; 
-prijs f529.000,- exclusief btw; 
-inlichtingen bij importeur 
Kempers in Kudelstaart, tele-
foon 02977-24790; fax 43279. 

broer Lennart bestuurt. Het 
interieur wordt zoveel moge-
lij k in de fabriek gemaakt, 
omdat daar nauwkeuriger en 
doelmatiger kan worden 
gewerkt dan in een boot. 
Doordat de panelen door een 
computergestuurde zaagma-
chine uit de platen worden 
gezaagd, werkt men met toler-
anties die tot op onderdelen 
van millimeters nauwkeurig 
zijn. Er hoeft dan ook nog 
maar weinig te worden 
geschaafd als de meubels en 
modules (toilet, douche, kom-
buis) worden geplaatst. "Er zit-
ten in de casco's grotere ver-
schillen dan in het 
timmerwerk", zegt Ivarsson. 
"Handwerk is nu eenmaal 
minder nauwkeurig". 
In de voorpiek van de 380 zit 
de eigenaarshut met een dub-
belbed, waarop dikke binnen-
veringmatrassen liggen. "Het 
ziet er misschien niet zo mooi 
uit als de stoffering in de salon, 
maar je slaapt er fantastisch 
op", licht Ivarsson toe. In de 
gastenhut, die aan bakboord is 

• De Storebro's 380 en 420 (die 
we bespreken in het volgende 
nummer). 

geplaatst, zitten twee stapel-
kooien met dezelfde matras-
sen. Vlucht- en ventilatielui-
ken, uitgerust met 
muggenhorren en paddestoel-
ventilatoren zorgen voor frisse 
lucht. Kasten, waarin een lamp 
gaat branden als men de deur 
opendoet, zorgen voor berg-
ruimte. 
In de eigenaarshut zitten ver-
der een douche en een toilet 
(met wastafel en handdouche), 
dat ook vanuit de kombuis toe-
gankelijk is. Beide ruimten zijn 
geventileerd. Onder het dub-
bele bed zit een grote kist met 
gereedschap en reserve-onder-
delen, noodseinen en een ver-
banddoos. In één van de klei-
nere kastjes zitten reserve 
brandstof- en smeeroliefilters 
en enkele andere onderdelen 
(zoals lampen), die je als schip-
per zelf kunt vervangen. De 
samenstelling van deze voor-
raden is uit de praktijk afkom-
stig. Onderdelen waar de werf 
de meeste navraag naar had, 
worden met de boot mee gele-
verd. 
In de kombuis, L-vormig en 
aan stuurboord geplaatst, zit-
ten een dubbele gootsteen een 
snijplank, die tevens dienst 
doet als afdekplank voor de 
gootsteen, een drie- of vierpits 
kooktoestel, een koelkast, 
bergruimte en ruimte om 
andere apparaten in te bou-
wen. 
In de stuurhut/salon domi-
neert de aan bakboord 
geplaatste stuurstand met in-
strumentenpaneel (kompas, 
snelheidsmeter en triminstalla-
tie zitten er standaard bij), 

groot klassiek mahoniehouten 
stuurwiel en het handige scha-
kelbord dat de schipper, achter 
het stuurwiel gezeten, onder 
handbereik heeft. Aan stuur-
boord is een u-vormige bank 
met tafel geplaatst, waarvan 
het voorste deel kan worden 
omgeklapt, zodat men net als 
op de stuurbank naar voren 
kan kijken. Aan bakboord zit 
verder een kastenwand met 
bergruimte voor kaarten, boe-
ken, flessen en glazen en een 
kast waarin men een televisie-
toestel kan plaatsen (een radio-
cassetterecorder wordt stan-
daard ingebouwd). Vi a een 
aluminium schuifdeur komt 
men in de open kuip, die via 
een deur in de spiegel toegang 
geeft tot het zwemplatform, 
dat is voorzien van een zwem-
trap en een handdouche. 
Vi a een trapje bereikt men de 
open stuurbrug met stuur-
stand, zitbank en klapbare 
antennemast. 

Varen 
Het spreekt vanzelf dat de 2 
Volvo Penta-diesels met hun 
630 paardekrachten met de 
8600 kilo wegende boot (lege 
tanks) geen moeite hebben. De 
boot draait achterwaarts 
gemakkelijk weg van de werf-
kadc bij Vastervik. Met statio-
nair draaiende motoren (600 
toeren per minuut) varen we 
de haven uit, steeds lichtjes 
tegensturend vanwege de vla-
gerige zijwind. We lopen 4,5 
knopen, ofwel ruim 8,3 kilo-
meter per uur. Buiten de 
haven kunnen we volaan 
draaien, al is het uitkijken 

geblazen vanwege de vele rots-
achtige ondiepten, waarop ter 
plaatse onbekende schippers 
nogal eens schroefschade oplo-
pen. 
De boot gaat er snel vandoor 
en komt bij 1800 toeren per 
minuut in glijvaart. We lopen 
dan 13 knopen (goed 24 kilo-
meter per uur). Het is meteen 
al een mooie snelheid, maar je 
voelt aan het schip dat we er 
nog lang niet zijn. Met iets 
meer gas, 2200 toeren, schie-
ten we door naar de 20 kno-
pen (ruim 39 kilometer per 
uur) en dat is in vele opzichten 
een mooie snelheid: een fors, 
maar verdraaglijk geluidsni-
veau (rond de 80 decibel), een 
rustig bewegend schip en een 
hekgolf waar de andere sche-
pen weinig hinder van hebben. 
Voor de boot zelf hoefje je 
overigens niet in te houden. Er 
is volgens onze schipper, de 
werftechnicus Kent Wiström, 
geen enkel bezwaar tegen om 
permanent volle kracht te 
draaien. Zowel de motoren, de 
technische uitvoering als de 
boot zelf zijn daar op bere-
kend. De boot stuift dan ook 
gemakkelijk door naar de top-
snelheid van 29 knopen (53,7 
kilometer) als we de gashen-
dels doordrukken naar de 
2800 toeren. 

Tegemoetkomende golven, die 
we dwars nemen komen hard 
aan, maar de boot kan het heb-
ben. Alleen zijn op hogere toe-
rentallen de geluidsniveaus 
aan de hoge kant. Tenminste 
in de stuurhut, waar we 
onze metingen verrichtten. 
Verbazing mag dat natuurlijk 
nauwelijks wekken want we 
stonden daarbij nog geen 
meter verwijderd van 2 volaan 
draaiende diesels van elk meer 
dan 300 pk. Het heeft overi-
gens ook wel wat, zo'n enorme 
krachtsexplosie, temeer daar 
er van trillingen of resonanties 
in de boot absoluut geen spra-
ke is. En als je boven zit, op de 
open stuurbrug, hoor je geen 
motoren. Dan hoor je alleen 
het bruisen van het water waar 
je doorheen en overheen 
vliegt. 

Volgende keer: 
Storebro 420 

Toeren-
tal 

600 

1000 

1400 

1800 

2200 

2600 

2800 

snelheid 
in knopen 

4,5 

7 

8 

13 

20 

27 

29 

geluid in 
decibels 

64 

69 

75 

78 

80 

84 

85 

Geluid gemeten in de stuurtiut; 1 knoop = 1,852 kilometer per uur. 
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Fanhisie-opduwe r trek t de aandach t 
Werkbootjes, vaak minder geschikt voor de pleziervaart, 
hebben niettemin een grote aantrekkingskracht op veel 
watersporters. Het oorspronkelijke en functionele, gecom-
bineerd met de doorgaans degelijke bouw van dergelijke 
boten en de relatief lage prijs zijn de redenen om af te zien 
van het comfort dat jachten van dezelfde afmetingen bie-
den. 
Chris Vermeulen (37) uit Deventer is een ander verhaal. Met 
zijn vrienden, vader en zoon Middelie uit Den Helder, raak-
te hij zo geboeid door opduwertjes, dat ze besloten er zelf 
één te gaan bouwen. Dat besluit viel in december en eind 
juni ging het scheepje te water. Er werd meteen een vakan-
tiereis aan vastgeknoopt en zo konden we vorige maand op 
de Lek bij Schoonhoven kennismaken met een splinternieu-
we opduwer. Omdat ze veel hebben afgekeken van haven-
sleepboten uit de dertiger jaren noemen ze het zelfbij voor-
keur een mini-sleper. Hoewel ze hem zo praktisch mogelijk 
hebben gemaakt (er zitten 2 slaapplaatsen in, een gootsteen 
en een kooktoestel) blijft  het behelpen. Maar het reisje had 
toch iets van een triomftocht. Waar de Brutus ook maar 
vastmaakte, trok hij bekijks. 

Het drietal heeft de boot zelf 
ontworpen. Aanvankelijk 
waren ze van plan een model 
te maken van een sleepboot, 
maar na enig tekenwerk bleek 
dat niet mogelijk te zijn. 
Niettemin was er na veel expe-
rimenteren half januari een 
tekening, waarmee ze aan de 
slag konden. Tekeningen op 
een schaal van 1:8,5 zodat je 
goed kon zien wat het zou 
worden: een fraaie opduwer 
met een lengte van 5,65 meter, 
een breedte van 1,78 meter en 
een diepgang van 0,70 meter 
met een karakteristiek sleep-
bootachterschip, een sleepbe-
ting, een klapbare schoorsteen, 
die echt gebruikt wordt voor 
de uitlaat, en stoere bolders, 
die op bolderkasten staan. 
Voor alle zekerheid werd er 
eerst een model gemaakt om te 
controleren of het spantenplan 
klopte en of de platen goed 
aansloten. De bouw, die op 20 
januari begon, verliep verder 
probleemloos, wat geen verba-
zing mag wekken: Middelie 
senior, die met pensioen is, 
heeft in zijn leven heel wat sta-
len kruisers gebouwd (zijn hui-
dige 10 meter lange boot is er 
één van); zoon Lars is van 
beroep constructie-bankwer-
ker, zodat hij eveneens handig 
is met staalconstructies. De 
boot werd van 3 millimeter 
staalplaat gebouwd. En wel in 
rondspant met spanten om de 
42 centimeter, die met de hand 
werden gebogen. Een zware 
kiel/stevenbalk waarop tevens 

het roer kwam te rusten, 15 
millimeter dik en 70 millimeter 
lang, vormt de ruggegraat van 
de opduwer, die bestaat uit 
vier overnaadse gangen, die 
zowel aan de binnen- als aan 
de buitenkant werden gelast. 
Ook dat draagt uiteraard bij 
aan de stijfheid van de boot. In 
de voorpiek werd een brand-
stoftank (65 liter) gelast, voor-
zien van een peilglas. De 
motor werd half buiten de roef 
gebouwd. Dat is wel niet zoals 
het hoort, maar het leverde 2 
slaapplaatsen op in een gezellig 
roe ê met aanrecht (een roest-
vri j stalen pan is geschikt 
gemaakt als gootsteen, omdat 
de spoelbakken, die in de han-
del zijn te groot waren) en 
kooktoestel. Ook is er de nodi-
ge bergruimte. Licht komt bin-
nen via lichtranden en via de 
karakteristieke koekoek, die 
uiteraard ook zorgt voor venti-
latie. 

De motor is een 30 pk 2-cilin-
der BMW/Hatzdiesel, die 
maximaal 3000 toeren per 
minuut loopt. Via een 
Technodrive keerkoppeling 
met een reductie van 2:1 
wordt het toerental van de 
schroef (drieblad, 16 x 11 
duim), gemonteerd op een 
watergesmeerde as, terugge-
bracht tot hooguit 1500 per 
minuut. De boot is er mee 
overgemotoriseerd, maar de 
motor is nieuw en ze konden 
hem voor een schappelijke 
prijs kopen. 
Een 12 volts accu met een 

capaciteit van 90 ampère levert 
de stroom voor de startmotor 
en voor de boord- en de interi-
eurverlichting. Ook de lens-
pomp is elektrisch. Na de 
tewaterlating bleek de Brutus 
iets te hoog te liggen, zodat er 
nog 220 kilo loodballast moest 
worden aangebracht. Hij ligt 
eigenlijk nog iets te hoog, maar 

dat wordt voor lief genomen 
omdat er ook wel eens met 
drie of vier mensen aan boord 
wordt gevaren. En dat willen 
ze kunnen doen zonder dat de 
boot te diep komt te liggen. 
Vader en zoon Middelie heb-
ben 300 uur aan de boot 
gewerkt. "Het was moeilijk 
werk", zegt Middelie senior, 
"maar het was leuk om te 
doen". 
Ze hebben voor ongeveer 
21000 gulden aan materiaal, 
onderdelen en apparatuur 
(inclusief de motor) uitgege-
ven. Als je de uren mee zou 
rekenen zou het dus een duur 
bootje worden. 
De vaareigenschappen zijn 
schipper Vermeulen en de 
beide bouwers hard meegeval-
len. Het scheepje rolt mooi 
door de golven en is plezierig 
koersstabiel. En het luistert 
verder uitstekend naar het 
roer. Bij een sleepproef, waar-
bij Vermeulens stoere Engelse 
Halmatic motorboot werd 
gesleept, bleek het bootje zijn 
uiterlijk bovendien alle eer aan 
te doen. Alleen moetje er niet 
volaan mee draaien. Niet 
alleen loopt de boot dan nau-
welijks sneller dan bij halfgas, 
maar hij trekt het achterschip 
dan net iets te diep in het 
water. Maar het is natuurlijk 
ook veel romantischer om met 
zo'n opduwertje rustige zwerf-
tochten te maken. Het scheep-
je is tenslotte geïnspireerd op 
een periode in de scheepvaart 
waarin haast nog niet bestond. 

• De Brutus op de Lek bij 
Schoonhoven. 

, lipper Vermeulen (links) e 
ouwers Middelie. 

54 MOTORBOOT - november 1994 



MOTORBOOT - november 1994 



Vetus/Deut z 
diesel s 
Vetus uit Schiedam komt vol-
gend jaar op de markt met een 
serie scheepsdieselmotoren, 
die zijn gebaseerd op de nieu-
we motor van de Duitse moto-
renfabriek Deutz. Het gaat om 
vier- en zescilinder motoren 
van het type dat wij reeds 
onder de loep namen in de 
Motorboot van jul i 1993. Het 
zijn opgeladen motoren, die 
tevens leverbaar zijn met koe-
ling van de laadlucht. En wel: 
- twee viercilinders met een 
inhoud van 3190 kubieke cen-
timeter, die hun vermogen van 
98 en 128 (nakoeling) pk leve-
ren bij 2650 toeren per 
minuut; ze worden geleverd 
met een gesloten koelsysteem 
met warmtewisselaar en een 
12 volts elektrisch systeem, 
instrumentenpaneel, bedra-
ding; prijzen ƒ22565,- en 
ƒ24437,- inclusief Hurth-keer-
koppeling, exclusief btw; 
- twee zescilinders met een 
inhoud van 4750 kubieke cen-
timeter, die 159 en 192 (nakoe-
ling) pk leveren, eveneens bij 
2650 toeren per minuut; ook 
deze motoren worden geleverd 
met een 12 volts elektrisch sys-
teem, instrumentenpaneel en 
bedrading; prijzenƒ28094,- en 
ƒ30688,-, inclusief keerkoppe-
ling, exclusief btw. 
Vetus wil in de loop van vol-
gend jaar ook twee zwaardere 
uitvoeringen van de zescilin-
der diesel uitbrengen; Deze 
motoren, die respectievelijk 
231 en 286 pk leveren, draaien 
hooguit 2600 toeren per 
minuut; prijzen ƒ35280,- en 
ƒ40765,- exclusief btw. 
Informatie: telefoon 010-
4377700; fax 4621286. 

Nieuwe 
Mercury' s 
van 60 en 
250 pic 
Mercury introduceert een 
nieuwe 3 cilinder tweetakt bui-
tenboordmotor met een ver-
mogen van 60 pk. De motor, 
die is uitgerust met de tand-
wielkast van de 75 pk motor, is 
bedoeld voor de voortstuwing 
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• De nieuwe 60 pk Mercury. 

van zware boten. De motor is 
met drie carburateurs uitge-
voerd en het motorblok is uit 
één stuk gegoten. Het bevat 5 
pakkingen minder dan oudere 
motoren en weegt minder. 
Nieuw van dit merk is een 250 
pk buitenboordmotor met 
elektronische ontsteking. Het 
is een zescilinder v-motor, die 
geheel bewaakt wordt door 
een microprocessor, die op hol 
slaan van de motor en over-
verhitting voorkomt, het olie-

• De elektronisch geregelde 
Mercury 250 

peil in de gaten houdt en zorgt 
voor optimale brandstofin-
spuiting. Het lichtgewicht 
motorblok is eveneens uit een 
stuk gegoten. De koelkanalen 
zijn verchroomd om de motor 
extra tegen roest en corrosie te 
beschermen. 
Ook de 150 en 225 pk moto-
ren zijn voorzien van elektro-
nische bewaking. 
Het zustermerk Mariner 
brengt vergelijkbare nieuw 
motortypen uit. 

Brieven 

Op zoele naar 
perfect e beet 
Ik vraag mij af of er een motor-
boot bestaat die aan onder-
staande voorwaarden voldoet: 

- Boeg en hekschroef. In ver-
band met een moeilijke jacht-
haven die weinig manoeu-
vreerruimte en veel windvang 
heeft. 
- Twee hekmotoren. Om tros-
sen en plastic vellen van 
bovenaf uit de schroeven te 
kunnen verwijderen. 
- Twee dieselmotoren met 
gescheiden brandstofsysteem. 
- Open stuurbrug. 
- Zeewaardig. 
- Planerend. 
- Snelheid. 20 knopen of 
meer. 
- Lengte. Juist voldoende om 
één meter hoge golven op snel-
heid aan te kunnen. 
- Boeg. Buiswater neerdruk-
kend. Voldoende sterk of te 
versterken om drijvend licht 
houtwerk zonder schade te 
doorstaan. 
- Vaargebied. Vanaf Rotter-
dam over de Nieuwe Water-
weg buitengaats 20 mijl de zee 
op en retour. 
- Doel: sportvisserij. 
- Beschikbaar bedrag: 
ƒ70.000,- voor een tweede-
hands boot. 
Ik heb twee jaargangen van 
Motorboot doorgenomen 
maar niets kunnen vinden en 
ik hoop dat iemand mij één of 
meer merken aan de hand kan 
doen. 
R. V.E. Hess, Rotterdam. 

Hondeleve n 
I n uw blad van juni las ik de 
kolom "Hondeleven". Naar 
aanleiding van deze kolom heb 
ik een tip. Koop een honde-
zwemvest. Op de rug zit een 
handvat. Til de hond als een 
tas op de wal, dat is beter dan 
hem aan z'n poten vast te hou-
den. Wij hadden een boxer en 
dit ging altijd prima. 
C.J. Prent uit Den Haag. 
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Uw idee O U W 

Buite n sture n 

Buiten sturen is sportiever, 
maar ook een stuk koeler. 
Deze hete zomer was ik dus 
erg blij met mijn vinding. Ik 
heb een eenvoudige motor-
boot met een stuurhut met een 
vast stalen dak en twee vaste 
zijramen. Aan deze vaste 
stuurhut zit een tentzeil met 
vensters bevestigd. Normaal 
gesproken stuur ik binnen 
maar als het weer het toelaat, 
stuur ik buiten. Hoe? Op het 
stuurwiel heb ik een houten 
klos gemaakt die precies op het 
midden van het stuurwiel past. 
Aan de klos zitten drie houten 
pennen die weer tussen de spij-
len van het stuurwiel passen. 
Aan de achterkant van het 
stuurwiel zit een roestvrijstalen 
ring waarmee ik het geheel 
borg. Ook zit aan de klos een 
stukje rondhout van 50 milli -
meter doorsnee met een lengte 
van zeven centimeter waarop 

* De bevestiging van de stuur-
stang. 

ik een flexibele uitlaatslang 
heb gemonteerd van ongeveer 
30 centimeter. Aan de andere 
kant van de flexibele slang zit 
een aluminium buis met een 
doorsnede van 50 millimeter 
en een lengte van 2,5 meter. 
Met deze buis ga ik achterop 
het gangboord staan of zitten. 
Ik kan dan heel goed sturen. 
Om toch controle te houden 
op de motor heb ik een olie-
drukschakelaar en een tempe-
ratuurschakelaar in het koel-
gedeelte gemonteerd. Op het 
natte uitlaatgedeelte heb ik ook 
nog een temperatuurschake-
laar gemonteerd. Deze zijn 
allemaal verbonden met een 
sterke zoemer. Als er dan iets 
niet in orde is word ik meteen 
gewaarschuwd. 
S.Boom, Maashees. 

• Booms buitenbesturing 

Achteruitzich t 

Goed zicht naar achteren. Ons maandblad Motorboot 

heeft er al vaak over geschreven. Helaas meestal omdat 

ergens het uitzicht slecht was waardoor een ongeluk 

gebeurde. Gezien de vele boten met slecht uitzicht zou je 

denken dat het moeilijk is het goed te maken. De zeil-

maker van de boot op de foto bewijst dat het wel dege-

lijk  mogelijk is een goede cabrioletkap te maken. De vele 

grote ramen, een schipper die daar waarschijnlijk het 

belang van ziet en dus regelmatig achterom kijkt; hij zal 

niet gauw van achteren worden overvaren. 

BERT HOUWINK 
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Wanneer je na bezichtiging 
van de koepel de wenteltrap 
afloopt kom je langs een paar 
raampjes. Uitpuffend kijk je 
naar buiten en je ziet niets dan 
uitgestrekt weideland, afgewis-
seld met wat bosjes, wateren 
en oranjerode daken. Dat is nu 
het vreemde van Oudenbosch 
aan een zijtak van de Mark in 
West-Brabant. Er staan een 
grote en kleine witte koepel -
imitaties van de Sint Pieter in 
Rome - midden in een Bra-
bants landschap. Wie voor het 
eerst, onvoorbereid het 
"Brabantse Rome" nadert, 
denkt aan een soort fata mor-
gana. 
Zou pastoor Willem Helle-
mons deze verwarring gewild 
hebben toen hij tussen 1865 en 
1889 de kapel van het klooster 
Saint Louis en daarna de kerk 
van de Heilige Agatha en 
Barbara liet bouwen met koe-
pels naar het grote voorbeeld 
van de koepel van Michel-
angelo in Rome? Bekend is dat 
de pastoor het katholicisme in 
Oudenbosch tot grotere bloei 
wilde brengen. De koepels zijn 
bij lange na niet zo groot en 
hoog als de barok-koepel in 
Rome. De hoogte van de neo-
barok koepel van de Heilige 
Agatha en Barbara is 63 meter. 
De hoogte van de "echte" in 
Rome is 134 meter en de ver-
houding van de middellijnen is 
20 tot 42 meter. De Heilige 
Agatha en Barbara zou dus 
twee keer in de Sint Pieter pas-
sen. Toch is de gelijkenis van 
de koepels groot, doch niet 
van de kerken en zeker niet 
van de pleinen ervoor. In de 
architectuur van pleinen zijn 
de Italianen altijd ongeëven-
aarde meesters geweest. 
Voor de kapel van Saint Louis 
bevindt zich echter een plein 
omzoomd met statige strakke 
witte bouwwerken dat wel heel 
fraai is. Het is mooier dan het 
plein voor de grote koepel-
kerk, waarvan het deftige 
effect ook verloren gaat door 
de grote drukte op straat. De 
kapel van Saint Louis is dan 
ook zeer rustig gelegen achter 
het donkere hoofdgebouw in 
Brabants-katholieke stijl, dat 
op de Markt staat. Het voor-
malige klooster herbergt nu 
diverse instituten, onder ande-
re een voor katholieke schip-
perskinderen. De mooie witte 
gebouwen met in het midden 

de koepel, aan het plein bevin-
den zich eigenlijk op privé-ter-
rein. Maar je mag er wel rustig 
rondlopen. Je kunt op het ter-
rein van Saint Louis komen, 
langs het hoofdgebouw aan de 
Markt of langs het postkantoor 
ernaast of achterlangs het 

gebouwencomplex via de 
eerstvolgende zijstraat. 
De witte koepel van Saint-
Louis is vanaf de Markt niet 
zichtbaar. Het mooie gebou-
wencomplex lijk t goed wegge-
stopt dus kan men er in alle 
rust naar kijken. Het klooster 
van Saint Louis heeft een 
belangrijke plaats in de 
geschiedenis van Oudenbosch. 
Er vertrokken tussen 1864 en 
1870 ongeveer 3000 
Nederlandse vrijwilliger s met 
de trein naar Rome om te die-
nen in het leger van paus Pius 
IX . De paus werd door jonge-
ren uit de hele wereld gehol-
pen zijn kerkelijke staat te 
beschermen. Door vrijheidsbe-
wegingen onder andere onder 
leiding van de vrijheidsheld 
Garibaldi was het pauselijk 
gebied steeds verder inge-
krompen tot alleen Rome met 
omgeving overbleef. De inter-
nationale soldaten van de paus 
werden Zouaven genoemd 
naar een dappere inheemse 
stam in Algiers, die zich aan de 
Fransen had onderworpen. 
Onder leiding van een Franse 
generaal werd het regiment 
der pauselijke Zouaven opge-
richt. Naar verhouding kwa-
men de meeste aspirant 
Zouaven uit Nederland. De 
jongens meldden zich soms uit 
geloofsovertuiging en soms 
voor het avontuur. Ze waren 
gekleed in zwierige uniformen 
die nu nog tot de verbeelding 
spreken. Wil t u meer te weten 
komen over deze jonge helpers 
van de paus dan kunt u terecht 
in het Nederlands Zouaven-

museum. Markt 31, het voor-
malig gemeentehuis. Het is een 
klein museum, wat prettig is 
als je in Oudenbosch ook nog 
de koepel wil t beklimmen, 
door het arboretum wil t wan-
delen , de indrukwekkende 
rooms-katholieke begraaf-

plaats wil t zien en het natuur-
historisch en volkenkundig 
museum wil t bezoeken. Alles 
op één dag kan alleen maar de 
eerste en derde zondagmiddag 
van de maanden mei tot en 
met september. De coördinatie 
van de te bezichtigen dingen is 
dus niet zo goed in 
Oudenbosch. Maar in de basi-
liek en op de begraafplaats 
kunt u bijna altijd terecht. In 
het Zouavenmuseum hangen 
schilderijen (van Faber) die 
getuigen van de heldenmoed 
en de hulpvaardigheid van de 
soldaten. Van Pieter Janszoon 
Jong uit Lutjebroek, een dap-
pere Zouaaf die gesneuveld is 
bij Monte-Libretti in 1867 ziet 
men eigendommen en afbeel-
dingen. Van andere soldaten 
kan men dagboekfragmenten 
en brieven naar huis lezen. 
Ook ziet men souveniers, foto-
albums, tabaksdozen, knopen-
poetsers, beenkappen en een 
karwats om kleding te klop-
pen. Van de soldaten die 
terugkwamen zijn er vaandels 
van de verenigingen die ze 
oprichtten. De soldatenkleding 
wordt uitgebreid tentoonge-
steld. De kleur ervan was 
blauwgrijs met warm rood 
voor tressen en biezen. 
Er was een wijde wollen cape, 
een korte bolero en een wijde 
pofbroek. De soldaten droegen 
een pet met klep, de 
(onder) officieren een lage 
zwarte astrakan kolbak met 
een pluim voor en opzij. 
Op de katholieke begraafplaats 
aan de St. Bernaertsstraat staat 
een grafmonument van pas-

toor Hellemons en ook is er 
een borstbeeld in de kerk te 
zien. Omdat de pastoor een 
grote liefde koesterde voor de 
stad Rome beijverde hij zich 
voor de bouw van de namaak 
St. Pieter. Dr. P. Cuypers, de 
bouwer van het centraal sta-
tion en het rijksmuseum in 
Amsterdam, ontwierp de kerk 
met koepel. De voorgevel 
werd naar het voorbeeld van 
St. Jan van Lateranen in Rome 
door professor G.J. van 
Swaaij, een leerling van 
Cuypers, ontworpen. Midden 
bovenop de witte voorgevel 
staat het vier meter hoge 
Salvator mundi beeld, een 
kopie van het beeld op de St. 
Jan van Lateranen. Rechts 
daarvan de beelden van Jozef 
met kind, Barbara, Paulus en 
Johannes de evangelist. Links 
de beelden van Maria met 
kind, Agatha, Bernardus, 
Petrus en Johannes de Doper. 
Binnen wandelen is niet zozeer 
een kunstzinnig gebeuren, 
doch wel een imposante bele-
venis. Je kijkt je ogen uit naar 
de kleuren en versierselen. Op 
de pendentiefs van de koepel 
zijn de evangelisten geschil-
derd naar in de stijl van de 
schilderingen van Michel-
angelo in de Sixtijnse kapel. 
Zeventig trappen beklimt men 

• üi i iMil ü 

De koepels van de 

pastoor in Oudenbosch 
Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 
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naar een winkeltje met kaar-
ten, souveniers en religieuze 
artikelen bovenin een pijler. 
Even daarboven is een muse-
umpje met een video klank-
beeld. Nog eens zeventig trap-
pen en men kan op een balkon 
binnen langs de rand de koe-
pel aanraken en bemerken dat 
de mozaïeksteentjes niet echt 
zijn maar geschilderd. De schil-
der, de Oudenbossche kunst-
schilder Kees Raaymakers, 
heeft zichzelf in het jasje van 
de heilige Cornells gestoken. 
Zij n portret bevindt zich onder 
de Christus figuur. Beneden 
blijk t het marmer van de zui-
len ook niet echt, maar dat is te 
begrijpen. Waar moest men zo 
gauw marmer halen uit de klei-
grond-omgeving van Ouden-
bosch? De zuilen zijn veelal 
van baksteen met stucwerk 
gemaakt en met marmermotie-
ven beschilderd door de mar-
merschilder André Willemse. 
Heel mooi is een ikoon van 
Maria met kind in een kapel 
aan de noordkant. Het fraaie 
orgel stamt oorspronkelijk uit 
1773. 

Het oudste bouwwerk in 
Oudenbosch is de pastorie 
naast de hervormde kerk aan 
de Fenkelstraat. De pastorie is 
een laag huis van crèmekleuri-
ge steen dat in een zeer stompe 

hoek de lij n van de straat 
volgt. De voordeur zit onge-
veer in het midden van de 
hoek. Daarboven staan in sier-
lijk e cijfers de data 1562-1632. 
Di t bescheiden doch mooie 
huis dat naast het markante 
kerkje gelegen is oogt totaal 
anders dan de eerbiedwaardi-
ge donkere hoge katholieke 
panden in de rest van de stad. 
De Fenkelstraat ligt in het ver-
lengde van de Professor van 
Ginnekenstraat, die weer in 
het verlengde van de passan-
tenhaven en café-terras met 
kano-verhuur ligt. 
Lopen we de Fenkelstraat hele-
maal uit, steken de Markt 
over, lopen rechtuit en houden 
linksaan, dan komen we in de 
Ankerstraat waar de ingang 
naar het Arboretum is. De 
bomentuin is gelegens achter 
het voormalige klooster Saint 
Louis. Het arboretum was de 
kloostertuin. Overblijfselen 
daarvan zijn enkele hoge 
bomen zoals eiken en linden, 
een Bernadette grot, waar een 
vroeger een madonnabeeldje 
stond en nu een beeldje van 
een uil staat. Ook de vijver is 
van vroeger, maar is nu aange-
kleed in barokstij l. In de 
heemtuin is een drnikpoel, 
zo'n verouderde drinkplaats in 
de wei waar de koeien water 

dronken. Door de tuin stroomt 
een piepkleine rivier, de 
Bansloot, die uitmondt in de 
Oudenbossche haven. Bij de 
poel, de rivier en de vijver zijn 
oever-, moeras- en waterplan-
ten te vinden. Zeer kaal en 
droog is echter de Zentuin, 
midden in de Aziatische afde-
ling. Het uitgangspunt tot de 
architectuur van zo'njapanse 
tuin is de filosofie dat bezieling 
leegte is. Andere plantengroe-
pen ziet men in de 
Amerikaanse tuin, het 
Mediterrane gedeelte en het 
stuk tuin dat geïnspireerd is op 
het nabije oosten.Het arbore-
tum wordt geheel verzorgd 
door vrijwilligers. Zij tuinie-
ren, leiden rond en doen ande-
re dingen zoals het tekenen 
van brochures en ansichtkaar-
ten. Dit doet de graficus Joop 
van Rijsbergen in een zeer fijne 
stijl. Ook het tuinhuis is door 
een vrijwillige r gebouwd. 
Eigenlijk heeft Oudenbosch 
drie koepels want aan het 
einde van de vijver in het arbo-
retum staat een achttiende-
eeuwse tuinkoepel, zo'n thee-
huisje van de Vecht. Binnen in 
deze mooi nagemaakte koepel 
ligt moderne kant en klaar 
thee: doosjes met zakjes bos-
bessen-, aardbeien- en mango-
thee. Dus geen thee van de 

• Hef voormalige klooster ST.Louis met op de 
achtergrond de basiliek 

kruiden uit het kruidentuintje 
in het Arboretum. 
Wandelend langs de fraaie vil -
la's zie je aan de tuinen dat de 
Oudenbosschers het tuinieren 
in de vingers hebben. Van 
oudsher zijn er dan ook 
bomenkwekerijen, zoals een 
op de hoek van de 
Bernaertstraat (verlengde van 
de Markt) en de Stationsstraat. 
Kij k ook eens naar het station-
netje, één van de oudsten van 
Nederland. Van hier uit ver-
trokken in de vorige eeuw de 
Zouaven per trein richting 
Rome. 
Zeer reislustig was ook de kei 
die voor het natuurhistorisch 
museum aan de Markt ligt. De 
zwerf- of dondersteen werd 
maar liefst 20.000 jaar geleden 
door landijs gestuwd en werd 
rond 1600 in Oud-Gastel ont-
dekt. De hoogte is een meter 
veertig, de breedte een meter 
zestig, de omtrek vier meter 
vijftien en het oorspronkelijke 
gewicht bedraagt 5000 kilo. 
Vanaf haar nisje boven de 
deur van het natuurhistorisch 
museum ziet de maagd Maria 
er op toe dat de dondersteen 
niet weer gaat zwerven. 

Openingstijden 

Openingstijden van de bezien-
waardigheden in Oudenbosch: 
- Basiliek en koepel: elke dag 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.00 uur. Van okto-
ber tot en met maart sluiting 
om 16.00 uur. De winkel is 
elke dag van 13.30 tot 17.00 
geopend. Van oktober tot en 
met maart open tot 16.00 uur. 
Koepelbezoek:/ l . -, kinderen 
onder 8 jaar gratis. 
- Nederlands Zouavenmu-
seum. Markt 31: dinsdag, don-
derdag, de eerste en derde zon-
dag in de maanden mei tot en 
met september van 14.00 tot 
17.00 uur. Telefoon museum: 
01652-13448. Voor afspraken 
en groepen buiten bovenver-
melde openingstijden telefoon 
01608-34164. 
- Arboretum aan de 
Ankerstraat. Geopend tot en 
met november op zondagmid-
dag van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Van mei tot en met augus-
tus op dinsdag tot en met vrij -
dag van 13.30 uur tot 16.00 
uur. 
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SCHEEPVAARBERICHTE N 
I n deze rubrie k zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e en 

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

• BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 

Opgave van de in de "Berichten aan 
Zeevarenden" bekendgestelde wijzigingen 
op de Hydrograüsche kaarten, uitgegeven 
door de Chef der Hydrografie Editie 1994 
N B Zie voor de laatste en meest belangrij-
ke berichten TELETEKST PAGINA 724. 

Weekuitgave No. 38 van de BAZ (d.d. 17-
09-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1803.3 475(T)1811 6 483 

1801.9 476 1811.2 476 1812.9 481 

*475(T) Westerschelde. Middelgat. Oever-
verdedigingswerkeii. Tonne verlegd. 
1. In verband met oeververdedigingswer-
ken aan de rode kant van van het Middelgat 
nabij Biezehngsche Ham, zijn de volgende 
tonnen verlegd, naar: 
a 51-26,B2N3-56,35E(±200mSSE),MG 12; 
b. 51-27,33N 3-57,48E (± 280m WNW), MG 
14; 
c. 61-26,64N 3-56,44E (± 250m SSE), MG 17. 
2. Het gebied aan de NW zijde van een hjn 
die het hcht Biezehngsche Ham (± 51-26,02N 
3-55,52E) en de tonnen sub la en b ver-
bindt, IS verboden voor alle scheepvaart. 

*4Z6 Den Helder. Veerhaven. Lichtsec-
toren gewijzigd. 
Ligging hcht (Oc.WG 5s) ± 52-57.75N 4-
46,73E. 
De sectoren van bovengenoemd licht wijzi -
gen als volgt: "W" van 259" door W tot in 
Sar, "G"totin 122°, "Obscd"totin259°. 

481 Schtuchter. Lichtboei verlegd. 
Naar 53-43,09N 7-a5,38E (± 500m S) ver-
plaatsen de hchtboei S I . 

*483 Waddenzee. Vaarwater  Zwart e 
Haan. Drijfbaken s verplaatsen. 
De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar: 
a. 53-20,30N 5-3S.29E (± B70m SW), VH 3, 
b 53-20,83N5-36,82E(±22SmNE),VH5; 
c. 53-20,42N 5-35,30E (± 150m SW), VH 6; 
d 53-20,65N5-36,22E(±225mNW),VH10; 
e. 53-20,69N 5-36,60E (± I50m S), VH 12, 
f 53-20,91N5-36,87E(± ISOmESE), VH 14; 
g 53-21,34N5-38,60E(±150mE),VH22 

Weekuitgave No. 39 van de BAZ (d.d. 24-
9-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1801.1 494 1811.4 489 1812.5 487(P) 
1801.2 491CT) 1811.5 489 

487(P) Aanloop juist , wrak 
Op 53-40,25N 7-00,07E bevinden zich de 
overblijfselen van het uitgebrande motor-
jacht "Isolde", dat wordt gemarkeerd door 
een steekbaken. 

*489 Waddenzee. Slenk. Drijfbaken s ver-
legd. 
De volgende drijfbakens verplaatsen, naar: 
a. 53-19,48N5-14,08E(±315mWSW),S14; 
b 53-19,39N5-14,35E(±210mWNW),S16, 
c. 53-19,34NS-I4,65E (± 175m W), S 18; 
d.53-19,31N5-14,96E(±150mWSW),S20. 

*491(T) Mondin g Westerschelde en van 
Cadzand. Zandsuppletie. 
Vorig BAZ: 288(T)/94 vervalt 
Op 51-24,00N 3-27,01E is gelegd een N-car-
dmale spitse ton. De ton markeert zandsup-
pletiewerkzaamheden en het daarbij ge-
bruikte aanlandingspunt, bestaande uit een 
afgezonken leiding (zinker), verbonden met 
een drijvende leiding van 144m Het uitem-
de van de zinker bevindt zich op 51-23,82N 
3-27,23E. De zandwinning vindt plaats op de 
Sluissche Hompels door twee hopperzm-
gers. 
Genoemde vaartuigen luisteren uit op de 
voorgeschreven marifoonkanalen. De werk-
zaamheden zullen tot 1 december 1994 
voortduren, waarbij de zinker diverse 
malen van pos zal veranderen. 

*493 Meetopstanden Nederland 
Vorig BA2: 451/94. 
Ondergenoemde meetopstanden/golfmeet-
boeien zijn voorzien van een hcht 
F1(5)Y 20s De door * aangegeven meetop-
standen zijn sedert de vorige opgave 
geplaatst c q. verwijderd 
Vaarwater Pos. Zee- Hyd. Bron krtn. krtn. 

*Nesserzand 53-02,2N 5-02,3E 1454 1811 
BemaVDW 154/94 

Weekuitgave No. 40 van de BAZ (d.d. 01-
10-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1801 501 1812 7 499 
1803 5 500 1812.5 495(T) 

495(T) Oude Westereems. Stortplaats. 
Sparboeien. 
Een gebied, begrensd door een hjn die de 
volgende pos verbindt, wordt tot eind 
december 1994 als stortplaats gebruikt-
a. S3-28,94N 6-45,52E; c 53-28,94N 6-
46,51E; 

b. 53-28,75N 6-46,49E, d. 83-29,13N 6-
45,64E. 
Ter markering van bovengenoemd gebied, 
is in de pos. c en d een gele spcurboei 
gelegd. 

'''499 DoUard. Heringsplaat. Meetplatform. 
Op 53-17, ION 7-09,47E aanbrengen een 
hcht. Fl(5)Y.20s, met bijschrift "Meetplat-
form". 
N.B Het meetplatform bestaat uit 2 buizen 
die 5m boven de bodem uitsteken en onder-
ling worden verbonden door een 25m lange 
brug. 

500 Schelde. Antwerpen. Kallosluis. 
Marifoonkanaal gewijzigd. 
Op ± S1-15,95N 4-16,80E, bij de Kallosluis, 
het nummer van het manfoonkanaal wijzi -
gen in " 3 " . 

*S01 Zeegat van Texel. Schietoefeningen. 
Vong BAZ: 27/94. 
Ligging schietterrein B ± 52-52,5N 4-42,8E 
Van I t/m 31 oktober 1994 zullen, op werk-
dagen van 08.30 tot 19 00 uur, van bovenge-
noemd terrein schietoefemngen worden ge-
houden met luchtdoelgeschut. De onveihge 
afstand is tot 14km. 

Weekuitgave No. 41 van de BAZ (d.d. 08-
10-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1801.8 506(T)I812.5 512 

1801.2 511 514(T) 

*506(T) Pettemer Polder. Golfmeet-
boeien. 
Ten behoeve van een grootschahg onder-
zoek is in elk der volgende pos. een golf-
meetboei gelegd. Fl(5)20s 
a.52-48,81N4-33,56E, 
b.52-47,41N4-37,05E; 
c.52-46,42N4-39,07E; 
d.52-46,34N4-39,66E. 

511 N tot NW van Oostende. Wrakken . 
1. Wijzigen, op: 
a. ± 51-23,80N 3-17,80E, het ongevaarhjk 
wrak m het symbool voor wrakresten; 
b. ± 51-27,45N 3-12,67E, het gevaarlijke 
wrak (PA) in het symbool voor wrakresten 
"ED"; 
c. ± 51-17,20N2-53,07E, de wrakdiepte (5m) 
in het symbool voor wrakresten. 
2 Op 51-18,84N 2-56,84E aanbrengen een 
afgedregde diepte van Sm "Wk" . 

512 E van Juist. Busetief. Betonning 
gewijzigd. 
1. Op ± 53-40,90N 7-06,80E schrappen de S-
card. spcirboei. 
2. Op 53-40,98N 7-06,82E aanbrengen een 
N card, sparboei 

*514(T) WNW van Bergen aan Zee. 
Oefenmijnen. 
In het gebied begrensd door de meridianen 
van 4-28E en 4-32E en de parallellen van 52-
42N en 52-44N, bevinden zich een 14-tal 
oefenmijnen. De vissenj wordt dringend 
verzocht dit gebied te 
mijden 

Weekuitgave No. 42 van de BAZ (d.d. 15-
10-94) 

Krt . BAZ Krt . BAZ Krt . BAZ 
1801.1 524 1801.7 522 
1801.6 522 1811.5 515 

*51S Waddenzee. Schuitengat. Betonning 
gewijzigd. 
1. De volgende lichtboeien verplaatsen, 
naar. 
a. 53-20,18N 5-I0,07E C± 250m E), SG 6, 
b.53-20,33N5-10,50E(±150mE),SG8; 
c. 53-20,02N 5-09,76E (± 400mNE), SG 3; 
d.53-20,12N5-10,21E(±250mE).SG5; 
e. 53-20,24N5-10,67E (± 2S0mNE), SG 7. 
2 Op ± 53-20, IN 5-10,0E schrappen de gele 
tonR5 
Aanloop West-Terschelhng (voor 1). 

*522 W van Noordwijk . Lichtboei opgeno-
men. 
Op ± 52-15,0N 4-17,IE schrappen de W-
card. hchtboei. 
N.B. Gezien de diepte van de riffen is er 
geen noodzaak voor markering. 

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 

DRENTHE 
2011 Verlengde Hoogeveensche Vaart ; 
Stremming brug te Noordscheschut. 
I.v.m een aanrijding is de brug in 
Noordscheschut in de gemeente Hooge 
veen gestremd tot nader bencht. 
Getracht zal worden elke woensdag om ca. 
10 00 uur een operung te creëren. Verder 
zal dit ook op zaterdag 29 oktober 1994 
geschieden. Belanghebbenden hiervoor, 
dienen zich 24 uur van te voren te melden 
Viatel. 05224-1227. 

In aanvulling op bovengenoemd scheep-
vaartbericht is de doorvaart onder de 
Noordsche-schutbrug en doorvaart door de 
sluis mogehjk voor schepen tot een hoogte 
van 1,80 m. 

NOORD-HOLLAN D 
1868 Smalweesp (ten oosten v /h A.R. 
kanaal); Geen bediening bru g over  sluis 
te Weesp. 
I  v.m. groot onderhoud en het vervangen 
van het val, wordt de brug over de sluis te 
Weesp met bediend tot zaterdag 03 decem-
ber 1994 17.00 uur 
Afhankehjk van de werkzaamheden, is 
onderdoorvaart mogehjk 

2064 Am.sterdam; Westerdoksluis; Bedie-
ningstij d spoorbrug. 
Sinds oktober 1994 is de bediemngstijd van 
de spoorbrug over de Westerdoksluis 
(Amsterdam Bovendok) t.b v. de scheep-
vaart als volgt gewijzigd: dagehjks van 
10.45 tot 11.30 uur. 
Daarmee komen de overige bediemngstij-
den te vervallen. 
Van de opgegeven opemngstijden kan wor-
den afgeweken. 

2065 Zaan; Beatrixbru g (Knollendam); 
Bediening. 
In verband met een kabelbreuk zal de 
Beatnxbrug (Gem Zaanstad), tot nader 
bericht terplaatse bediend worden Be-
diemng kan worden aangevraagd via man-
foonkanaal 20. 

2093 Overlekerkanaal; Slotervaart; Den 
Oeversche Vaart ; Bedieningstijden Over-
lekesluis, Haukessluis en Stontelersluis. 
Vanaf 18 oktober 1994 t/m 16 april 1995, zijn 
de hierna genoemde sluizen op afroep 
bedienbaar: Overlekerslms te Medemblik, 
Haukessluis gelegen m het Amstelmeer, 
Stontelersluis te Den Oever. 
De scheepvaart die gebruik moet maken 
van bovengenoemde sluizen, dient zich 
rmmmaal 24 uur voor passage te melden via 
tel: 06-52837140 
Info bij de afdeUng Watersystemen van het 
Hoogheemraadschap tel: 02993-60611. 

OVERIJSSEL 
2050 Zwart e Water; Geen bediening 
Holtenbroekerbrug. 
I.v m. asfalteringswerkzaamheden van de 
val, wordt de Holtenbroekerbrug t/m 28 
oktober 1994 met bediend van 09 C ot 
16 00 uur. 
Buiten deze tijden is een beperkte bedie-
ning mogehjk. 

UTRECHT 
1867 Oude Gracht (Utrecht); Stremming 
Maartensbrug en Gaardbrug. 
I.v m. renovatiewerkzaamheden zijn de 
Maartensbrug en de Gaardbrug te Utrecht 
gestremd van maandag 31 oktober tot zater-
dag 01 april 1995 
Scheepvaart door Utrecht is alleen mogehjk 
via de Oostelijke Stadsbuitengracht tot een 
hoogte van 1,80 m 

2030 Merwedekanaal (ten noorden v /d 
Lek); StremmingKoninginnensluis. 
In verband met herstelwerkzaamheden van 
het aandnjfwerk aan het buitenhoofd is de 
Koninginnensluis te Nieuwegein gestremd 
tot vrijdag 04 november 1994 17 00 uur. 
Bestemmingsverkeer kan gebrmk maken 
van de alternatieve route via de Zmderslms. 

ZUID-HOLLAN D 
1880 Havens te Dordrecht; Draaibrug / 
Booznbrug/Damiatebrug/Engelenbur-
gerbrug/Prin s Hendrikbrug . Bedienings-
tijden . 
Brugbediemngstijden winterrooster: t/m 28 
apnl 1995. 

Draaibru g 
mat/mzat. van08.00-12 00 13.00-17.00uur. 
Opmerking: 
- Geen bediening op zaterdag tussen 
09.00-09.45 uur en tussen 16.00-16.45 uur 
i.v.m. bediemng Boombrug/Engelenbur-
gerbrug. 
- Op werkdagen na 17 00 uur staat de brug 
open voor de scheepvaart. Vanaf zaterdag 
17 00 uur tot zondag 18 00 uur en op feestda-
gen tot 18 00 uur is de brug gesloten voor de 
scheepvaart. 

B oombrug/Damiatebrug: 
Bediemng op de onderstaande tijden alleen 
op aanvraag. Via mar kan 74 vain de 
Havendienst Dordrecht, of tel • 078-134211 
ma. t/m vnj. van 08 00-12.00 13.00-17.00 
uur; zat.*  van 09.30-09.40 16.30-16.40 uur. 
*Indien vrijdag voor 16.00 uur een opemng 
IS aangevraagd 

Engelenburgerbrug (I>ange IJzerenbrug/ 
Mazelaarsbrug): 
Bediemng op de onderstaande tijden alleen 

op aanvraag Via mar. kan. 74 van de 
HavendienstDordrecht, of tel..078-134211 
ma. t/m vnj. van 08.00-12.00 13 00-17 00 
uur; zat.*  van 09.10-09.20 16.10-16.20 uur. 
*Indien vnjdag voor 16.00 uur een opemng 
IS aangevraagd 

Prin s Hendrikbru g 
Bediemng op de onderstaande tijden alleen 
op aanvraag Via mar. kan. 74 van de 
Havendienst Dordrecht, of tel.: 078-134211. 
ma. t/m vnj. van 08.00-12.00 13.00-17 00 
uur SpertijdvanlS.15-16.45uur. 

1936 Merwedekanaal (ten zuiden v/d 
Lek) ; Beperkte bediening Grote Merwe-
desluis te Gorkum. Opgeheven 
De beperkmg van de bediemngstijden van 
de Grote Sluis in Gonnchem zijn opgehe-
ven. De sluis wordt weer normaal bediend. 

NOORD-BRABANT 
1969 Waalwijk ; Wijzigingen bedienings-
tijde n schutsluis. 
Met ingang van 30 september 1994 worden 
de bediemngstijden als volgt gewijzigd: 
- maandag t/m vnjdag van 06.30-12 00 en 
van 13 00-18.30 uur; 
- zaterdag van 09 00-11 00 uur. 
Extra service: 
Op afroep kan op werkdagen tussen 09.00 
en 17.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 
10.00 uur via tel- 04160-32479 een extra 
schutting worden aangevraagd: 
- maandagt/mvri jdag van 19.00-21 00 uur; 
- zaterdag van 12 00-17.00 uur. 
De aanvrager moet de kosten van de schut-
ting ad /65 , - incl btw zelf betalen. 
Op zondag is de slms gesloten en kan van 
deze extra service geen gebruik gemaakt 
worden 

LIMBUR G 
1924 Kanaal Wessem-Nederweert; Wijzi -
g ing marifoonkanaal sluis Panheel. 
Met ingang van 16 september 1994 ('s-mid 
dags), IS het manfoonkanaal van slms 
Panheel gewijzigd van VHF 22 in VHF 11. 

BELGI Ë 
1885 Haven van Antwerpen; Wijzigingen 
marifoonkanaal Kallosluis. 
Het manfoonkanaal van de Kalloslms is 
gewijzigd in mar. kan. 3 

1976 Algemeen (B); Ontvangstkantoor 
scheepvaartgelden. 
Met ingang van 01 oktober 1994 zijn de vol-
gende onvangstkantoren gesloten: 
- ontvangstkantoor nr 505 op de Boven-
schelde te Oudenaarde; 
- ontvangslkantoor nr. 509 op de Boven-
schelde te Gent (Gentbrugge); 
- ontvar̂  '' ^ntoor nr. 555 op het Aflei-
dingskanaâ ,^n de Leie te Schipdonk-
Merendree, 
- ontvangstkantoor nr. 579 op het Kanaal 
Bossmt-Kortnjk te Kortrijk . 
Met ingang van 01 oktober zal het ont-
vangstkantoor nr 723 te Nieuwpoort geen 
scheepvaartrechten meer innen. Het kan-
toor blijf t wel geopend voor het innen van 
de gelden voor de pleziervaart (waterwe-
genvignet). 
Met mgang van 01 oktober zijn de volgende 
ontvangstkantoren geopend' 
- ontvangstkantoor nr. 308 op het Kanaal 
Charleroi-Brussel te Ruisbroek (St. Pieters-
Leeuw); 
- ontvangstkantoor nr. 504 op de Boven-
schelde te Berchem (Kluisbergen) 

2090 Canal du Centre; Bedieningstijden 
kunstwerken. 
Onderstaande kunstwerken worden als 
volgt bediend: 

van hft 1 sluis te sluis Havre 
tot hft 4 Thieu en Obourg 

01-10-94 07 15 07.30 normale 
tot 15-10-94 tot 18 15 tot 18.45 bediemng 
16-10-94 07.00 07.15 normale 
tot31-10-94 tot 10.00 tot 18.15 bediemng 
vanaf normale normale normale 
01-11-94 bedie- bedie- bediemng 

mng mng 

2087 Canal Charleroi-Bruxelles; Strem-
min g tussen sluis Hall e en sluis 
Lembeek. 
I.v m de montage van de spoorbrug voor 
de H S.T. hjn te Halle is de scheepvacirt 
gestremd tussen de sluis van Halle en de 
slms van Lembeek van vnjdag 25 november 
06.00 uur tot maandag 28 november 1994 
06.00 uur. 
Tevens zal de sluis van Ruisbroek voor de 
scheepvaart zijn gestremd van vnjdag 25 
november 06.00 uur tot maandag 28 novem-
ber 1994 06 00 uur, in verband met onder-
houdswerkzaamheden aan de sluisdeuren. 

1961 Albertkanaal ; Geen bediening 
Albertbrug . Verlenging. 
De scheepvaart dient er rekemng mee te 
houden dat de Albertbrug ook na 23 sep-
tember 1994 met zal worden bediend van 
07.30 tot 08.00 uur 
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uw iacht verkopen! 
BIJ DE t l PROFESSIONALS BENT U IN GOED J . VAARWATER! 

Gouwerokkrui&er , slaal 1970 
Mcaedes 85 pk lOOOmtr 

Hfl 69 500,-

Kokkruiser , staal 197fi 
DdtMOpk 12 65mlr 

Hfl 145 000,-

1 ^ ^ Ajfe& ĵÉR '  %>^JÉISÊÊÊ 

j  1̂  ^ i j i u . ! ^ j.iiipmirait , j 
Bravokiuisei s[ t il U90 
Mercedes 72 pk 10 00 mtr 

1 Hn 75 000, 1 

Cascaruda 10 50 Fly, 
staal 1980 Daf "575 120 pk 
10 "iO mtr Hfl 89 000,-

Klopkruiser , staal 1971 
Peugeot 50 pk 9 60 mtr 

Hfl 59 000, 

Heckkruiser, staal 1972 
Daf85pk 10 50 mtr 

Hfl 79 500,-

Stabinakruiser, staal 1978 
DAl- 575 120 pk 10 50 mtr 

Hfl 109 000, 

Super  IJsselkruiser, 
staal 1978 Daf475 105 pk 
10 20 mtr Hfl 89 000, 

Ex sltpcr, sta il 1950 
Ford 150 pk 13 50 mtr 

Hfl 69 500, 

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

Succeskruiser, staal 1979 
Bedford 120 pk 10 50 mtr 

Hfl 87 000,-

Kotterjach t "Mob y Dick" , 
staal 1972 Volvo Penta 85 
pk 11 00 mtr Hfl 149 500, 

Komanzakruiser, staal 1980 
DAF575 120 pk 12 00 mtr 

Hfl 119 500, 

+ 
• 1*"^»*W^^E^^^ W 

Risor27, polyester 1979 
Vetus (1994) 33 pk 8 20 mtr 

Hfl 82 500,-

Valkkruiser  13 50 staal 1992 
Dafl20pk 13 50 mtr 

Hfl 279 000-

Perkkruiser, staal 1982 Daf 
DD575 120 pk 11 50 mtr 

Hfl 119 000,-

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

Ryokruiser, staal 1978 
Peugeot 68 pk 13 00 mtr 

Hfl 99 000, 

Marco 8 10 OK, polyester 
1983 Renault 50 pk 8 10 mtr 

Hfl 58 500,-

Trawler , staal 1989 
Daf 80 pk 13 50 mtr 

Hfl 122 500, 

Dotrdk 850, staal 1972 
Ptu^eot42pk 8 50 mtr 

Hfl 52S00, 

Hollstkruiser , staal 1978 
DAF 475 85 pk 11 00 mtr 

Hfl 87 000,-

Sloep, staal 1976, Opel 65 pk 
9 50 mtr 

Hfl 69 000, 

Molenaarskruiser, t I 
1979 Ford (1991) 6X pk 
9 75 mtr Hfl 79 000, 

R\ okruistr , staal 1978 
Pcii LOt68pk 13 00 mtr 

Hfl 85 000, 

Motorkruiser , staal 1974 
Thomycroft 55 pk 10 50 mtr 

Hfl 99 500, 

^ ^ j ^ ^ dg^ ^ j ^ 

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

iMBlIllV j 
iBik___ . 

Gruno kruiser, staal 1993 
Dal 575 120 pk 9 50 mtr 

Hfl 98 000, 

Romanzakruiser, staal 1978 
Samofa50pk 10 50 mtr 

Hfl 129 000, 

* Dit is slecht s een greep 

uit ons aanbod ! 

* 7 dagen per week 

geopend ! 

BOTEN CENTRUM LOOSDRECHT 

T>pe Blauwe Hand, st lal 
1985 2x Mercedes 80 pk 
12 80 mtr Hfl 125 000,-

Nieuwloosdrechfsedij k 240a 
1231 LG Nw.-LOOSDRECHT 
Tel.: 02158-23074 
Fax:02158-2363 1 
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M.E.T.S. '94, STAND D-998 

Nidelv 26 
Zeer degelijk uitgevoerd 
aantrekkelijk geprijsd 
I o a 8 10 meter - 5 vaste slaapplaatsen 

Bel voor meer informatie naar 
Huib Jonker S' 035 56 12 24 
fax 035 - 56 07 54 
Zuwe 20 - Kortenhoef (bij Loosdrechit) 

Jachthaven 
-de nïeuwe zuwe-

Pak deze winter  uw 
nieuwe  vaarseizoen 
professioneel  aan! 

start uw nieuwe vaarseizoen 
in de komende wintermaanden 
Door nu te zorgen voor deskundig 
onderhioud voorkomt u problemen 
in het volgende seizoen 
Uw Volvo Penta dealer heeft de 
onginele onderdelen en 
professioneel advies 
Bovendien gratis doe-het-zelf 
instructies voor betrouwbare 
en veilige installatie 
Vraag vrijblijvend de dealerlijst aan 

Originele onderdelen houden 
gegarandeerd de vaart erin! 

m[ PEBTXA . 
H A N D E L M A A T S C H A P P I J 

Postbus 195 3640 AD Mijdrecht Tel 02979-80111 Fax 02979 87364 

Wij bouwe n 
Combi-Kotter s 
Combi-Trawler s 

• Onze schepen zijn ingenieus en solide 
geconstrueerd en door onze ruim 30 jarige 
ervanng 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 12 X 3 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 inlichtingen en documentatie 

Jachtwer f en Servicebedrij f 
I "DE COMBINATIE"  BY m 

Maasstraat 3, 3313 CR Dordrecht. 
— Tel. 078-131871/157929/212222. 
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TRAWLERS 

72 Grand Banks 36 Classi c 
2x120 pk Lehman (hout) 

70 Grand Banks 42 Classi c 
2x120 pk Lehman (hout) 

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

'80 Grand Banks 42 Classi c 
2x210 pk Caterpillar 

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

'91 Grand Banks 42 Classi c 
2x210 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 IVIotoryach t 
2 X 375 pk Caterpillar 

'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 

mh]  KOALIT E 
JACHTBEMIDDELIN G 

> Motor Daf 575 6cyl. 120 pk 

SUPER DART KRUISER 
Afm. 11.60 X 3.50 X 1.10 mtr. 
Bj. 1978 
Motor Ford Lehmann 120 pk 
NLG 125.000,-

Afm. 10.50 X 3.60 x 0.90 mtr. 
Bj. 1988 
Motor Daf 575 120 pk 
NLG 139.500,-

BOARNKRUISER 
t O Afm. 9.50 X 3.00 x 0.80 mtr. 

Bj. 1977 
Motor Peugeot 75 pk 
NLG 55.000,-

Vosselaan 51 - 8551 ML Woudsend 
Tel.: 05141-1321 - Fax: 05141-1345 

• -vJgiS î 
' '" ' "  ''^WS^^iaven  'aan de A27 'Stnla- ' 

Gorinche m met constan t ca. 50 Ie Mos 

wer f schepen . 

• 7 dagen per week geopend . i O X _ j J j j X - i U W A I J ^ l - grati s advertere n - grati s schoonhoude n 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ v ^ ^ ^ M van uw schip . 

Postbus 33, 4254 ZG Sleeuwijk tel.: 31 (0)1833-4511 fax: 31 (0)1833-4472 

• Wij verkope n op "n o cure no pay " 
"n o nonsens "  basis . 
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M.E.T.S. '94, STAND D-1005 

BOUW ZELF UW SCHIP! 
En Centraalstaal wijst u de weg naar een behouden vaart. 

Wij leveren C O M P L E T E K A S K O - B O U W P A K K E T T E N voor motor- en zeiljachten. 
en afmetingen, 

o.a: V. D. STADT 
BARKAS 
CESTA 

.:mi itvoeti 
i=>^ Jachtschildersbedhjf 
is UW jacht als vanouds in goede handen voor alle soorten 

nieuwbouw en onderhoud 
O schildenA/erk O polyesterreparaties 
O spuitwerk O osmosebehandeling 

Ook op iokatie. 

SIKKENS YACHTPAINES 
Verwarmde hal van 19 meter. Doorrijhoogte 6.25 m. 

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

• zeer snelle multi-knik bouwmethode. 
• op be millimeter nauwkeurig plasma gesneden onderdelen, 
• allereferentielijnenvooroa schot-wrangen-kielpositie etc op de platen 

afgetekend, 
• alle onderdelen voorzien van referentienummers, 
• met behulp van een bouwmal eenvoudig in elkaar te zetten 

Bel of schri|f voor informatie naar 

CENTRAALSTAAL  mmm 
Centraalstaa l B.V. 
Euvelgunnerweg 25, 9723 CV Groningen 
Postbus 204,9700 AE Groningen, Nederland 
Telefoon 050-422122 
Telefax 050-421426 O 

^miOBKBNff lJ I ICHIHmiHI 
GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

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

* INBOUW BOEGSCHflOEFINSTALUTIES elec of hydr 
* REPARATIE EN INBOUW BINNENBOORDMOTOREN 

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

* WINKEL VOOR SCHEEPSBENODIGDHEDEN 
• VERKOOP EN REPARATE BUITENBOORDMOTOREN 

• LEVERING EN MONTAGE ROLREEFINSTALLATIES 
« BOTENLIFT AANWEZIG TOT 20 TON 

HOOFDDEALER BUKH dieselmotoren 
MARINER en HONDA outtjoards 

MERCRUISER senflce-sfation 

Parallelwei 7 bij de spoorbrug en N.S. station 
8711 CH WORKUM TEL. 05151 -41855 

M.E.T.S. '94, STAND D-998 M.E.T.S. '94, STAND R-907 

Dompelbare 
lenspompen 
1 2 / 2 4V 
Veiliger varen dankzij 
de dompelbare lenspompen 
met hoogvermogen 
Voor Benelux dealcrlijst Nebim Handelmaatschappij BV lel 00 31-2979-80111 f.ut 00 31-2979-87364 

B 
• JACHT\reRF 
• WATERSPORTARTIKELEN 
• JACHT SCHEEPSBETIMMERINGEN 
• TEAKDEKKEN 
• WTNTFRSTALLING 

• ONDERHOUD REPARATIE VAN JACHTEN 
• LIJ5rwERK(FOLDEROP AANVRAAG) 
• BOOTLIFTIÖTON 
• INTFRIEURBETIMMERINGEN 

LOEME N DE MAAS B.V. 
Loonsewaard 10 6606 KG Niftri k 
Telefoon 08894-18818 Fax 08894-50029 

Ame q 
Boegschroefset s 

standaard geleverd met: 
• boegschroefunit, buis en R.V.S.-schroef 
* hydraulische pomp-elektromagneetkombinatie 
• tankunit met opgebouwd ventiel 
* bekabelingsset met joystick en dashboard 
Prijzen: al vanaf ƒ 6.900,= excl. B.T.W. 

Ameq wordt geproduceerd door: 
Attema Systeemtechniek Drachten 
Telefoon 05120-26012 Telefax 05120-26108 

ïJlEÜmm ALUMINIUM SCHEEPSRAMEN 
GEWONE UITVOERING 

EXTRA ZWARE UITVOERING 

PRI ISU lSTB inWHt lUS "̂  

/ ^ ^ ^ 

((~ 
- ^ 
rr 

1 
li^ ^J 

^^ 

WESÉUI^ + [biTlUSjIl [boWa Neptunusweg 2,8938 AA Leeuwarden, telefoon 058-882525, telefax 058-884226 
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V 
Van der Vliet 
DUTCH QUALITY & SPECIAL YACHTS 

HOLLAND KOTTER 1100 
80 staa l 11OOx350 m 120pk Ford Lehms n 

zeewaartti g jach t 
perfec t uitgerus t in zeer goed e staa t 

D/L 195 000-

MOONEN 58 LRC 
85 Staat 17 68 x 4 80 x 1 SOm 

2x 165pk Perkin s Turb o 20kw Onan 
hutte n teak interieu r stabilisatore n etc 

Zeer veel accessoire s en nav app 

ALTENA LOOK 2000 
91 staal 14 2 0 x 4 10 X 1 15m 

135pk Ford Lehma n 
Zeer rui m en complee t uitgerus t famili e jach t 

D/L 298.000,= 

AOniLA, , epbeuw . 14.80 x 4.45m. 2x 135pk Ferd Lehm 
jitgerus t met • . •. Ifik w Onan, hydr . beegschr . 

cht" . Dfl.  1.250.000,= ex BTM' 

DERUIitR 19ÜÜ 
7B staa l 19 00 x 5 20m 2x 190pk Ford 

4 hutte n Flytngbndg e 
12kw Onan taakdekke n etc 

DJl 675000,= 

Van der  Vliet Quali t y Yachts i s 
gespec ia l i seerd i n de aan- en 
v e r k o op bege le id ing van vnl . 
Neder landse "Qualit y Yachts" . 

Gaarne g e v en wi j  u vr i jb l i jvend e 
in format i e over  o ns totale 

aanbod e n / of cond i t ies 
v o or  v e r k o op van uw jacht . 

PIETER BEELDSNIJDER KOTTLR 
93/ 94 staal 14 80 x 4 80m 195pk DAF 

Zeer lux e complee t en zeewaardi g gebouw d motorjach t 

DJl 985 000,= 

HAAK 125, in aanbouw 
staal met alum opbouw 38 00 x 7 50 x 2 60m 

Interieur/indelin g naar wens 
eventuee l ook als casc o leverbaa r 

Prijs op aanvraag 

VAK LENT KOFTER 15% 
64 staa l 15 3 0 x 4 3 0 m Zeewaardi g spitsga t 

2x 160pk DAF 93 3 hutte n 
Geheel gerenoveer d en vernieuw d 93 

DJl 485 000,' 

CONSULTANTS 

• ' IH!H!.IHill 

DE VRIFS LENTSCH 2600 (CASCO) 
92 26 0 0 x 6 1 5 x 2 25m 

Stalen rom p + alum opbou w ABS classificati e 
Veel indelingsmogeliikhede n 

DJl 695 000- ex BTW 

VAN DER VLIE T QUALIT Y YACHT S B.V. / HEUINGSTRAA T 30 / POSTBUS 35 / 1 3 98 ZG MUIDE N / HOLLAN D / TELEFOON 02942 61264 / FAX 02942-64957 
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MERCEDES 
D A F 
MITSUBISH I 

WE RUILEN ALLES IN!! 

TEVENS INBOUW 

* NIEUWE, GEREVISEERDE 
EN GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

* OMBOUWSETS OM AUTODIESELS 
TEMARINISEREN 

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

Kraan  met  een hefvermogen  van 15 ton  aan het  water 

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

Nieuw 
dejong»ioon ' ^ A S T E R V O L T 

o o HA O P 

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

Webast o 
elektro-technisch bureau 

( p j J de jong & zoon - leiden bv 

ONS ADRES IS F levoweg 43 - Industrieterrein Merenw i j k 
Te le foon 071 - 21 21 01 - Fax 071 - 22 67 15 - Lerden 

gromnter 

Jachtwer f "D e Wijd e Bliek " 
Moleneind 65 - 1241 NK Kortenhoef - tel: 035-560 443 

Euroconstruc t industrie s bvb a 
Holstraat 12 - 2390 Malle (België) - tel: 03-820 16 30 

WATERSPORTBEDRIJF 

GEBR. WEINHOL T 

T TEAK 
DEKKINGBOARD 

i/i SUPRA HECHTHOUT 
Êl—'l  MAHONIE 

BRummmMmm oecoRA;^ANo> 
M E S T EEN COMPLETE LIJN 

S v S n & M (EPOXYI KUNSTHARS-
PRODUKTEN 

I H I N N J i M YACHTPAINTS 

EPIFANES JACHTLAKKEN EN EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT WATERSPORTARTIKELEN 

KORTE OUDEKERKERDIJK 10/14 
1096 AC AMSTERDAM 

TEL. 020 - 665 74 87 / 665 16 25 

trading b.v. 

360° mobiele TV/FM antenne 

mj^  v _ _ ^ ^ j a : ' ^« « 

.I.M.R.-BV, 
t 1, 2984 A.l RiddiTkcrk , 

ld. : 01804-272'»2 

* 

^ 

JACHTHAVE N "DE MAAS" 
Oude Maasarm A/B Z Alem 

DE ONDERHOUDSWERF IN MIDDEN NEDERLAND VOOR 

• Winterstalling op vertiard terrein • Navigatieapparatuur levering 
• Motoren levering, inbouw en onderhoud inbouw en reparatie 
• Hellingen en behandeling onder - Tuigage- en strykinstallaties 
water,schepentot15ton 

• Instrumenten levenng, inbouw en 
reparatie 
BEMIDDELIN G BIJ V E R K O O P VA N JACHTEN . 

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

JACHTBEMIDDEUN G 
WERFGEBOUWDE JACHTE N 
TER VERKOOP GEVRAAG D 

o verkoop vanuit verkooploods 
o zomerstalling gratis 
o gratis advertenties 
o lage provisie 
o bij verkoop 50% korting op winterstalling 

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 

KABOIA.. . de ECHTE scheepsverwami ing 

c.v.-ketel met en zonder warmwatervoorziening, 
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 
Fax 03486-2484 

member of DMP 
Dutch Marine Products 

M.E.T.S. '94 , STAND PR-1244 

TE KOOP AANGEBODE N 

DAF 575 MOTOREN 
IN NIEUWSTAA T 

Prijs 
p.st. 

ƒ 2500,-
(excl. B.T.W.) 

SS*" ^ "J.. X, ^^^ 

VAN LEEUWEN - KATWIJK AAN ZEE 
Tel . 01718-14105 Fax. 01718-12800 
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12391 - LIFE BOAT, 
1962, Afm 14,55 X 3,87 x 1,71 m Mahonie 

interieur, 1 hut, 2x Gardner 70 pk, electrische 
boegschroef Perfekte staat 

Vraagprij s NLG 195.000. 
Ligplaat s Loosdrech t 

12456-BAYLINER45.8S , 
polyester, 1989 Afm 13,83 x 4,55 x0 91 m 
Modern teak interieur 3 hutten, US Marine 

ZxDiesel 220 pk Zeer complete uitrusting 
Vraagprij s NLG 445.000. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

12296 - HEESEN 2300, 
aluminium, 1990 Afm 22,63 x 6,24 x 1,70 m 

Modern interieur, eigenaarshut, 2 gasten 
hutten, 2x GM 1080 pk, generator, veel extra's 

Prij s op aanvraag . 
Ligplaat s Loosdrecht . 

10882 - SEMI DISPLACEMENT MY, 
staal, nieuw Afm 22,80 x 5,80 x 1,50 m 

2e Stuurstand op flybridge, modern essen inte 
rieur, salon, 4 hutten, stuurhuis, airco, 2x MAN 

920 pk diesels, boegschroef, 2x generatoren, 
hydraulische ankerlier 

Vraagprij s OEM 2.275.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12376 - CURTEVENNE 950 GS, 
staal, 1982 Afm 9,98 x 3,20 x 1,10 m 

Teak interieur, Volvo 95 pk Eerste eigenaar 
Vraagprij s NLG 110.000. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

12438 - NAUTA 11.00, 
aluminium, 1975 Afm 11,00 x 3,55 x 0,90 m 

Rondspant 2e stuurstand, teak interieur, 
1 hut 4 kooien, Mitsubishi 105 pk 

Vraagprij s NLG 175.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12398 - PRINCESS 330, 
polyester, 1989 Afm 11,78 x 3,58 x 0,79 m 

Ftybndge, modern teak interieur, salon, 
2 hutten, 2x Volvo 200 pk 

Slechts 400 draaiuren 
Vraagprij s NLG 250.000. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

DE V A L K B 
INTERNATIONAL YACHTBROKERS l 

D e Valk  aanbod:  SOO topjachten  in 

een magazine.  Een eerste  kennisma-

king  met  tiet  De Valk  aanbod,  begint 

via  tiet  De Valk  YachtMagazine. 

Een voorproefje  vindt  U hierbij.  Vraag 

nu Uw persoonlijke  exemplaar  direkt 

aan bij  één van onze  vestigingen. 

12393 - FAIRUNE 36 SEDAN, 
polyester, 1989 Afm 12,37 x 4,05 x 1,01 m 
Teak interieur, 2 hutten, 
2x Volvo 306 pk, generator 
Vraagprij s NLG 298.000. 
Ligplaat s Loosdrecht , 

12348 - SUPER VAN CRAFT 15.30, 
staal, 1972 Afm 15,30 x 4,30 x 1,50 m 
Mahonie interieur, 3 hutten, 2x DAF160 pk 
Vraagprij s NLG 395.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12342 - VRIPACK 1500, 
staal, 1993 Afm 14,80 x 4,60 x 1,40 m 
Esdoorn interieur 2 hutten, airco, 
Iveco 160 pk, boegschroef, stabilizers, 
generator 
Vraagprij s NLG 980.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12064 - FUTURA 63, 
staal, 1992 Afm 19,20 x 5,20 x 1,60 m 
Essen interieur, 4 hutten, airco, 2x Volvo 
612 pk boegschroef, stabilizers, generator 
Vraagprij s NLG 1.350.000 
(expor t mogelijk) . 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12459 - OOSTVAARDER 900, 
Staal, 1976 Afm 9,00 x 3,00 x 0,85 m 
Klassiek mahonie interieur, 
Peugeot 54 pk diesel In perfekte staat 
Vraagprij s NLG 69.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12444 - ATICO 38, 
staal, 1990/91 Afm 11,50 x 3,80 x 1,15 m 
Modern teak interieur, Cummins 121 pk diesel, 
boegschroef 
Vraagprij s NLG 245.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12419 - VIKING KOHER 45, 
staal, 1980 Afm 13,76 x 4,21 x 1,30 m 
Teak interieur, deksalon en achtersalon, 
eigenaarshut en gastenhut, 2x DAF 100 pk, 
generator Veel extra's 
Vraagprij s NLG 325.000. 
Ligplaat s Loosdrecht . 

12423 - VISSCHER TRAWLER, 1992, staal 
Afm 18,00 X 4,98 X 1,20 m Gebouwd door Visscher 
Jachtwerf, teakhouten interieur door Drinkwaard 
Interieurs, 2x DAF 135 pk, 3 hutten, verwarming, 
marifoon, radar, autopiloot Dit jacht is gebouwd 
volgens de beste Nederlandse traditie Geschikt 
voor lange afstanden, en lang verblijf aan boord 
(tevens geschikt voor de Franse kanalen) 
Vraagprij s HFL 825.000. Kontak t Bruinisse . 

Loosdrecht-Holland : Tel. 
Bruinisse-Holland : Tel. 
Hindeloopen-Hoiiand : Tel. 
Cannes-Frankrijk : Tel. 
Mallorca-Spanje : Tel. 
Hambie-Engeiand : Tel. 

(31) 2158-23717, Fax (31) 2158-26804. 
(31)1113-2240, 
(31)5142-1880, 
(33) 93-994560, 
(34)71-402911, 
(44) 703-457772, 

Fax (31) 1113-1978. 
Fax (31) 5142-2780. 
Fax (33) 93-993032. 
Fax (34) 71-402760. 
Fax (44) 703-457773. 

DE V A L K B 
INTERNATIONAL YACHTBROKERS l 
Postadres - De Valk , ' t Breukeleveens e Meentj e 6, Postbu s 33 ,1230 A A Loosdrech t 
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I O \ / L M I I C a DE GROOTSTE 
IN 100% NAADLOZE PUR-SPRAYTECHNIEKEN! 

, l* '^*^^»toepasbaar op elke onder 
grond • belangrijke energiebesparing 

• vraag naar subsidiemogelijkheden 
en ons grati s isolatie-mformatieboekje' 

reukloos «krimp entrekvri|»gasdicht»wind en water 
• rot en schimmelvrii • duurzaam • snel aan te brengen 

Pluimers isolatie 
ISOLEERT IEDER PROBLEEM DE WERELD UIT 

postbus 66 7460ABRi|ssen 
tel/fax 05480 16225/20655 

fMooi aCs£een ander: deze Super 'ECegant Ü<juiser! 
Leverbaar 

met staal of 
mahonie 
opbouw 
als salonkruiser 
met open kuip 
in de maten 
11 X 4 of 
12x4 
in aftouw 
te zien r achtbouw V. LigtVOet verhuist naar Koudekerk a/d Rijn 

Hogewaard 225, hdl 4 Tel 01714-19902 of 01720-35393 
Corr adres Postbus 12 - 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn 

Ook voor afbouw van casco s, teakdekken, schilder- en timmerwerk 

• Leverbaar in diverse bouwstadia I Lengte's 9,5 tot 13 meter 

Industneweg 3 
9636 DA Zuidbroek 

, . , . ^ , , - ^ ^ ^ , , , , , Telefoon 05985 2931 
JACHTBOUW Fax 05985 3229 

MARVIS 

Jachtwerf Gerard van der  Valk 
is ook een bouwer van VAN DER VALK JACHTEN 

Wij  bouwen casco's : 

het type Valk 
12,75 Wj  3,70 

het type Falcon: 
13,50 bij  4,20 
14.50 bij  4.20 

Deze casco's zij n te 
veriirijge n met 
cabrioletcap en vaste 
stuurhut type Falcon 

Verkoop via Handelsonderneming Leen de Bie, 
Eerste Zeine 90 D, 5144 AL Waalwijlt. TeL 04160 32451, Fax: 04l60 42716 

Radius Jachtbouw &  Jachtschilders 
New Image 
I everbaar in divcisc malen 
en diverse afbouwsladia 
/ie beschrijving Motorboot april 9^ 
Voor meer mformaiie 

Radius Jachtbouw & Jachtschilders 
Industrieweg Ie, 9011 WH Irnsum. 
Tel. 05660-2004, Fax: 058-150122 

Cesta Vlet 
Vlei met prima 
vaare 1 gen schappen 

^ R E N A U D MARINE 
\m  ̂ Merknaam voor Nederlandse scheepselectronica. 

Ook voor alle andere merken: inbouw, reparatie en ATIS-modificatie aan manfoons 

RENAUD MARINE - HERENWEG 100 - POSTBUS 64 2450 AB LEIMUIDEN - TEL. 01721-8549 - FAX 01721-7827 

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 voo r schepen tot 20 meter. 
• Vanaf t 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 de Jong Joure b.v. 
Specialis t in houtbou w 

1̂  Ambachtelijl ( vatrmanscliap . kwalitei t en zekerliei d vi 
i - ExclusieveleaklTouten vletten van 6 20 m en 7 40 m 

imf^t Kouten wedstrijdschfBM 0,3 Pamjus^t|jt j n 
- Luxe sdieepsbelimmenngen en verbouumfeh 
- Teakhouten dejiken in epoxy systeem 
« Ie Klas scliildgr- en lakwerk, binnen to!i$ ton 

Onze jachtwerf Is gevestigd in de beroemde werf van E.H. v.d. Zee (Eeltjesbaes) 
Slïchledijk 7b, 8501 ZA Joure, Telefoo n 05138-12664, Fax 05138-14211 
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HARDY BOTEN 
tradionee l maar degelij k en met superieur e vaareigenscliappe n 

HARDY 27 
8.30 X 2.85 
doorvaarhoogte 2.60 m 
Leverbaar met diesel v.a. 59 pk 

HARDY FAMILY 20 
6.00 X 2.40 m 
doorvaarhoogte 2.40 m 
met inboard en met outboard leverbaar 

HARDY FISHING 24 ' 
7.30 X 2.75 m 
lengte van de kuip 3.30 m. 
snelheid met 150 pk Diesel 25 knopen. 

HARDY FISHING* 
6.00 X 2.40 m. 
lengte van de kuip 3.00 m. 
met inboard en outboard leverbaar. 

Engelse kwaliteit en onze nazorg garanderen u 
een optimaal schip met lange levensduur en 

hoge (inruil) waarde bij evt. verkoop 

JACHTHAVEN P O E L G E E S T FISHINGBOATS 
HAARLEMMERTREKVAART 15 

2341 NP OEGSTGEEST bij TV-mast 
TEL: 0 7 1 - 1 7 6 176 FAX: 071-1 75 321 

MOTOREN - REVISIE 
FABRIKAN T RUILMOTOREN 

VM Jachtdieselmotoren 

2 tot 12 cilinder motoren van 15 kwtot 405 kw. 
Een moderne hoogwaardige motor, uitmuntend in prestatie en 
levensduur. VIVI motoren zijn dankzij de moderne techniek stil, 

rookvrij en rustig. VM working like clockwork! 

VM Importeur: CF Motoren 
Postbus 46 - 4413 ZG Krabbendijke - 01134-1255 toestel 210 

Ook voor Ducati-onderdelen 

MOTOREN 
. ^ ï „ S S r ; S KRABBENDIJKE 

si-~its Latins uan y^tan^e van. 1870 

r/Te, ^W MoAAa/n/ - <S//>a/y-

aa/i  ̂ e/l oerAooó/jtv/ut/c/e/Z/ia fjo/i 
MÏs/uiteyu/ /& AJas i/Hr/sc/ieJ^en 

HEEG 
AMULET 7.65 IVI, AK, 4 cil. BMC diesel 38 pk, bj. 1976 ƒ 35.000,== 
CURTEVENNE 950, AK, Mercedes diesel 43 pk, bj. 1974 ƒ 49.750,== 
RIS0R 27 AK, 4 cil. Velus diesel van 1994, bj. 1979 ƒ 69.000,== 
SMELNEKRUISER1050, dub.best, Daf D575 diesel 120 pk, bj. 1978 ƒ 79.500,== 
SMELNEBAKDEKKER, OK, 1050 m, Daf D575 diesel 120 pk, bj. 1983 ƒ 89.000,== 
LAUWERSMEERKRUISER 11.20 m, dub.best, Volvo P. 100 pk, 1976 ....ƒ 98.000,== 
KEMPALAKRUISER 12.20 m, fly, Daf D575 diesel 120 pk, 1976 ƒ 128.000,== 
STAVERSE KOHER1040, OK, 4 cil. Iveco diesel 72 pk, bj. 1976 ƒ 129.000,== 
JAKOKRUISER12 m, dub.best. Ford diesel 125 pk, bj. 1982 ƒ 149.500,== 
STAVERSE KOTTER 1050 OK, rvs reling, in nwst. bj. 1975 ƒ 169.000,== 
VALKVLET11 m, OK/AK, Daf 0475 diesel 85 pk, bj. 1976 ƒ 169.000,== 
DE BRUINKOTTER 10.50 m, OK, 6 cil. Nanni diesel 60 pk, bj. 1994 ƒ 198.000,== 
EZONKOHER13 m, dub.best. 6 cil. Daf D575 diesel 120 pk, bj. 1980 ƒ 225.000,== 

MAKKUM 
SUPER WADDENKRUISER12 m, 6 cil. Peugeot, diesel 92 pk, bj. 1976..../ 115.000,== 
PRINCESS 37 fly, 2x6 cil. Ford Mermaid diesel 120 pk, bj. 1980 ƒ 159.000,== 
DOGGERSBANK 302,10.50 m, OK, Perkins diesel 100 pk, bj. 1979 ƒ170.000,== 
GILLISSENVLET1030 AK, 4 cil. Ford diesel 85 pk, bj. 1987 ƒ 195.000,== 
COMBI motor/zeilkotter 11.95 m, 6cil. Daf D5751105 pk, bj. 1980 ƒ 198.000,== 
BRUINKOTTER 950,6 cil. Nanni diesel 60 pk, bj. 1992, autopil., boegschr. ƒ 200.000,== 
PIKMEERKRUISER 11.70 m, OK, 6 cil. Cummins diesel 120 pk, bj. 1991 .ƒ 210.000,== 
GILLISSENVLET 970 OK, Mitsubishi diesel 70 pk, bj. 1993 ƒ 250.000,== 
VRI-JON CONTESSA1140, Sole diesel 88 pk, bj. 1994, hydr. boegschr. ..ƒ 259.000,== 
GILLISSENVLET 1100 AK, 6 cil. Perkins diesel 120 pk, bj. 1991, boegschr. ƒ 275.000,== 
VALKKRUISER, Value 12.60 m, 6 cil. Cummins diesel, bj. 1992, boegschr. ƒ 275.000,== 
GILLISSENVLET 1030 OK, Ford diesel 80 pk, bj. 1990, boegschr., teakdek./ 285.000,== 
SUPER VAN CRAFT kotter, 13.50 m, 2 x Volvo Penta 150 pk diesel ƒ 295.000,== 
MOLENMAKER & MANTELKOTTER 1160 Mercedes d. 130 pk, bj. 1991 ...ƒ 330.000,== 
CRANCHI Mediterranée 40, cabrio pol. 2 x Volvo Penta 306 pk, bj. 1991 ,ƒ 350.000,== 

ELBURG 
FREEMAN 22,4 cil. Ford benzine 35 pk, bj. ca 1970 ƒ 14.900,== 
SHETLAND 650,4 cil. Mercruise benzine 120 pk, bj. ca 1978 ƒ 17.500,== 
WATERLAND 750, OK, 4 cil. Ford 38 pk, bj. 1984 ƒ 29.500,== 
WESTEND kruiser 7.90 m, OK, 4 cil. Vetus diesel van 1989 33 pk ƒ 35.000,== 
WATERMANKRUISER 9.35 m, dub.best. 4,cil. Samofa d. 52 ok, bj. 1981 ƒ 79.500,== 
FAIRLINE Sun-Fury 26,8.03 m, 2 x Volvo Penta 151 pk, bj. 1989 ƒ 87.500,== 
PEDROKRUISER 10.20 m, dub.best Iveco diesel 60 pk, bj. 1979 ƒ 90.000,== 
VALKKRUISER 13.60 m, 2 x Daf diesel. 85 pk, dub.best. bj. 1986 ƒ 265.000,== 
SUPER VAN CRAFT 16 m, 2 x Daf diesel, 105 pk, bj. 1968, dub.best ƒ 269.000,== 
VALKKRUISER Voyager 14.15 m, 2 x 6 cil. Daf diesel 138 pk, bj. 1993/94 op aanvraag 
CONDOR CONCORD 55,16.12 m, 2x MAN diesel 400 pk, bj. 1979 ƒ 550.000,== 

WIJ (VER) KOPEN UW SCHIP 
INRUIL OP ALLE SCHEPEN MOGELIJK 

vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden 
Tevens NIEUWBOUW van GILLISSENVLETTEN en RONDSPANT KOTTERS 

Ma t/m za geopend. Documentatie zenden wij op aanvraag. 

Heeg 8621 CN, Koaldijk 10 tel: 05154-42327 fax: 43311 
Makkum 8754 ZN, De Stienplaat 1, Postbus 38, 

tek 05158-32930 fax: 32911 
EIburg 8081 HB, p/a Jachtcentrum EIburg, J.P. van Broekhovenstraat 23 

tel: 05250-85922 fax: 85856 
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I x b x d 1 4 7 5 x 4 4 0 x 1 2 0 va. ƒ 395.000,-

BROESDE R KOTTER S 
Een tijdloos schip waarbij bedieningsgemak, comfort en 
vaareigenschappen voorop staan. U zult bij de eerste aanblik verliefd worden op het 
schip en ook tijdens de vaart continu beseffen dat dit schip U de echte ontspanning 
kan geven die u misschien lang heeft gezocht. 

• k staal , op span t gebouw d 
-̂  ramen in alum , profie l 
• k dubbel e besturin g 
• k boile r 601., douche/w c 
* 1 of 2 motore n 
• k 3 slaapkamer s 

Jachtwerf/Jachthave n B R O E S D E R 
Industrieweg 6, 9011 WH IRNSUf^ (Fr.), tel. 05660-1687, fax. 05660-1665 

I x b x d 1 3 7 5 x 4 0 0 x 1 2 0 v a . / 248.000,-

0\VP 

Heizungssystemen mit 
die BLAUE FUMME 
ól und elektnsche heizung 
von 0,6 kW-1279 kW 

Chauffage avec la 
FLAMME BLUE 
poële et chauffage élèctrique 
0,6 kW-1279 kW 

Somy Ned. BV 
P B 266 4700 AG ROOSENDAAL NL 
Tel (01650) 6 40 00 Fax (01650) 4 08 37 

Bgrill n |B) Tel.: 09-49 30 33 15017 
Budapest (H) Fax 09-36 11 69 7664 
Komini o |CS| Fai: 09-42 81 92 470 
Cambrldgetiire (GB) Tel 09-44 35 38 61625 

n( 

Compleet AK 

ƒ136 400,-

incl BTW 

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

Zeer solide en luxe afwerking. Indeling noar keuze. 

DE SCHIFFART 
VLET 6.00 M + 

7.00 M 
VLET IN 3 UITVOERINGEN 

Techn.  Watersportservice 

DE SCHIFFART GROU 
E o. Joh. de Vr es 

Kerkstraa t 28-30 9001 AB Grou Tel. 05662-1388 Fax 05662-3961 

KOOLMEE S 
MARINE-SCHEEPSDIESELMOTORE N 

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

F S D - 4 25 68 pk, 4 ci l , GEN 450100 pk 4 ci l , 

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

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

De FORD basismotor garandeert u bedn|fszekertieid • lange levensduur - kractit •  

betrouwbaarheid - laag brandstofverbruik - kompakte bouw • minder ondertioud - rustige 

loop • en een wereldwijd service netwerk Internationaal garantiebewijs 

Verder o a leverbaar HING scheepsdieselmotoren , KUBOTA scheepsdiesel -

motoren , Vetu s scheepsdieselmotoren , DAF, PERKINS, MITSUBISHI 

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! 

Wij bouwen 

Rondspant Süd See Vletten 
vanaf 10.50 tot 14.50 mtr. 

• Zeer goede vaareigenschappen 
• Exclusieve betimmering 
• Teal<del<ken massief 18 mm 
• Ontwerper Martin Bel<ebrede 

Laat U een casco bouwen o.a. een 
kruiser, kotter of een zeiljacht dan kunt 
U ook bij ons terecht voor een 
eenvoudige of een exclusieve 
betimmering. 

Voor meer informatie en documentatie: 

Jachtwerf Süd See 
Dhr. D. Zuidema 
V. Harinxmaweg 5b, 8801 AV Franel<er 
Tel. 05170 - 97970 b.g.g. 97516 
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Powered by 

PEMTXA. 

Vrijlilijven d 
dokumentatie 

L'r ̂  

Smelne 1040AK 

Smelne kruisers: 
Scheepswerf 

DE STEVEN 
De Steven 26 - 9206 AX Drachten 

Tel. 05120 -12669 - Fax 05120 - 30740 

Smelne 1240 open kuip Fly bridge 

Smelne kn.iisers zijn leverbaar van 
10.40 t/m 16.00 m. 

Leverbaar in diverse uitvoeringen. 

Ieder schip wordt op uw wensen afgestemd. 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

U l<unt bij ons terecht voor: 

• Scheepsdieselmotoren: nieuw, gereviseerd, gebruikt 
• Keerkoppelingen 
• Schroeven, assen, koelers etc. 
• Ombouwdelen voor alle bekende autodiesels 

om deze om te bouwen voor scheepsgebruik 

F i l C O Dordrech t 
Grevelingenweg 23 - 3313 LB Dordrecht 
Tel. 078-162409 - Fax 078-166600 

NOORDZEEKOTTER 

Jachtmakelaardi j -* Jachtbou w  -k Taxaties * Expertis e -* Impor t 

a**"' 
, h««' 

Info : Oudvaar t 1-3 PDSItMW 126 8600 AC SnMk M. OS1SO-25000 tax  20505 

WINTERBERGING IN BRUINISSE 

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

Reserveer direkt 
of vraag informatie bij: 

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

G&P 
DE GROOT EN PARTNERS 
———— •  

A D V O C A T E N 

PROBLEMEN MET UW BOOT ? 
Koop-, verkoop-, verbouw- of reparatie-, revisie of 

onderhoudsgeschiUen, verzekeringskwesties. 
Uw medewatersporter Mr. W. B. J. de Groot staat u zowel 

op technisch als juridisch gebied terzijde. 

MALIESINGEL 25, UTRECHT, TELEFOON 030 - 312713, TELEFAX 030 - 342012 

'jm^a^£^s^m^.mê:!;üM^. 

Nieuw 
Luxe Staal Motorjacht 

Laat tl ook eens ififonnereit over onze Oferige 
mötor/ach/en in polyester. ATL'LMK.?"" - i « - 'i.i'  - 46' - 53' 

en staal- A TICO 38' 
1 

Atico 45 
lengte over alles 14.00 m. 

breedte 4.35 m. 
diepgang 1.15 m. 

doorvaart hoogte 3.10 m. 
inhoiid brandstoftank 1000 Itr. 

Inhoud RVS watertanken 650 Itr. 
Moteriserlng: 2X CUMMINS C6 dieselmo-

toren a 121 PK/89 Kw. 
Prijs: vanaf 495.000,- inci BTW. 

Holland Boat 
Vuurtorenweg i5a, 8531 B] Lemmer. 

Postbus 131, 8530 AC Lemmer. 
Tel. 051 46 -18 IS, ïax. 0514« - 44 50. 
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G. VAN 
WEZEL 

JACHTBOUW/REPARATIE -
en KONSTRUKTIEBEDRIJ F 

Hoogveld 11 - 6598 BL Hei|en 
Tel 08851-17650/Fax 11407 

MULTIKNIKMOTORKRUISER 
Ontwerp: 

- P U . D. Boon - Vnpack 
~r::3^^ Yachting 

Naast deze multiknikmotorkruiser kunnen wij voor u elk 
gewenst model in 
knik- of rondspant bouwen, a!s casco-technisch vaarklaar 
of geheel compleet. 
Nu in afbouw multiknikmotorkruiser met vast 
stuurhuis afm. 16,25x4,80 m. 

length o a 13 50 m, length hull 
13 00 m, length w I 11 40 m, 
beam o a 4 30 m, draft 115 m, 
displacement 14 50 t 

Teakhouten dek: 
duurzame luxe die uw schip siert. 
De scheepst immerl ieden van ons bedri j f zijn zeer 
ervaren in het aanbrengen van teakdekken op alle 
typen jachten, in lengte variërend van 6 tot 35 meter. 
Zij passen hun vakkennis dagelijks toe op zowel 
bestaande als op nieuwe schepen van hout, staal, 
polyester of a lumin ium. En steeds blijkt een teakdek 
in staat elk schip aanzienlijk te verfraaien. 
Het chique voorkomen van een teakdek verhoogt de 
waarde van uw schip, en zorgt tevens voor meer 
comfor t en een goede anti-slip werk ing. 

De door ons bedri j f 
aangebrachte kwaiiteits-
dekken geven U als 
jachteigenaar de 
zekerheid dat U zowel in 
esthetisch opzicht als wat 
de kwaliteit betreft een 
zeer duurzaam en 
probleemloos dek bezit. 

® @ 

^ 

@ 
EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAAR T = ^ 

v ^ 

SCHEEPSRAMEN EN 
WINDSCHERMEN 

KWALITEI T - SERVICE - GARANTI E 
Vraag vrijblijvend informatie 

TECHN. IND. & HANDELSONDERNEMIN G B.V 
AMBACHTSWEG 28 - 3831 KB LEUSDEN TEL 033-945040^7 

© ® ® 
ej 

JACHTBE TIMMERINGEN 

Vakmanscha p waa r U 
we l bi j vaar t ! 

Bel voor meer informat ie of vraag 
onze uitgebreide brochure aan. 

Dórr m- exter ieurbet immer ingen 
Industr ieweg 17B 
8531 PA Lemmer 
Telefoon 05146-3470 
Fax 05146-5469 

1 
1 Offerhau s Waterspor t 

1 3241 LP Middelhamis 
1 Telefoon 01870 84797 

^̂ -̂ ^  '̂ _̂̂ J 
~;;: :r—^^-s:—7="^ 

1 
Specialist voor al uw jacht-schilderwerk 

Osmose-behandeling 

Ligplaatse n - Winterstallin g 
Reparatie s - Watersportwinke l -

Tuigeri j 

OFFERHAUS WATERSPORT 
TEL. 01870-84797 FAX 83566 

• HARDB 
HOUT 

Uit eigen zagerij 
Specialist in TEAKHOU T 

(o.a. teakdeeltjes) 

I l 1 HARDHOUT 

AMSTERDAMS E FIJNHOUTHANDE L 
Minervaliaven 14, Tel 0!0-68! 80 79, Fax 020-684 31 54 

Amsterdam (Houthaven) 

1 
WH LEVEREN UIT 
VOORRAAD o.a.: 

Abachi, Azobe, 
Balsa, Ebben, Eihen, 
Essen, Iepen, Irobo, 
Red Cedar, Kersen, 
Mahonie, Meranti, 

Merbau, Noten, 
Oregan Pine, Pitch 

Pine, Pokhout, Teak. 
Wen$é. 

Dif. soorten 
multiplex o.a. Teak. 

Leverancier: 
Bruynzeel hechthout 
en decking boards 
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ste l je ben t 
het gepedde l zat 

en zoek t een 
motorboot . 

(51 Echt e watersporter s gaan natuurlij k naar de HISWA . Amsterda m 
l ' . \ ' ' l HISWA 94 VAN 10 TOT EN MET 18 DECEMBER 1994 DAGELIJKS VAN 10 00 TOT 17 00 UUR Europaplein, 1078 GZ Amsterdam 
W DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 10 00 TOT 22 00 UUR Tel 020 5491212 

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

Motorkruisers modern van lij n 

MMS Kruiser Afmetingen 
1085 10.85x3.75 
1185 11.85x3 75 
1285 
1385 

Kasko 
v.a. ƒ 35.400,75 
v a ./ 38 629,00 

Vaarklaar 
ƒ 172 962,00 
ƒ 185.455,25 

12.85x4 00 v.a. ƒ 44 542,50 ƒ223.593,50 
13.85x4.00 v.a ƒ51.611,00 ƒ279.340,50 

Vraag vrijblijvend fotofolder 

^Dbidi£ód 
.© 

BASISMOTOR 

* MITSUBISHI 
' MAZDA 
* H I N 0 

PRIJZEN SOLÉ-DIESEL SCHEEPSMOTOREN: 
Typ e 
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 - T P M 
23 - 2500 
33 - 2300 
52 - 2500 
52 - 2500 
74 - 2000 

111 -2200 
164 - 2 2 0 0 
164 -2200 
205 -1800 
205 - 1800 
290 - 2200 
390 - 2200 
645 - 2300 

excl . bt w 
ƒ 8 .500, -
ƒ 9 .150, -
ƒ 10.100, -
ƒ 10.150, -
ƒ 1 1 . 9 5 0 , -
ƒ 14.900, -
ƒ 17.400, -
ƒ 17.500, -
ƒ 19.400, -
ƒ 19.500, -
ƒ 23.850, -
ƒ 27.250, -
ƒ 45.370, -

incl . bt w 
ƒ 9.987,50 
ƒ 10.751,25 
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 
ƒ 22.912,50 
ƒ 28.023,75 
ƒ32.018.75 
ƒ 53.309,75 

Meerpnjs saildnve Mini 11-34 ƒ 3 .000, - ƒ 3.525,00 

Alle motoren zijn uitgevoerd met warmtewisselaar dashbord steunen keerkoppeling electrische startinstallatie etc 

.0. OP VERSCHUUR DIESEL B.V. 
AMBACHTSWEG 5 - 2222 AH KATWIJK - TEL ; 01718-22808/22809 - TELEFAX: 01718-32675 
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scheepsinstallatietechmek 
mobiele  werkplaats  rayon  Noord  Holland-Noord 

Tel. 06-52305043 

energievoorziening 
communicatie  • navigatie 
sanitair  - verwarming 

• nieuwbouw 
• renovatie 
• storingsdienst 

Postbus 29 
1733 ZG 
Nieuwe Niedorp 

JUUU I
CORNEUS JONGKIND 

fy\y\/\/\rsi/\/\/\/\/\/ 

SC 
i rep-

CHNIIS 
HEEPf S^edverstellen , ;,quadnve 

ispc laratie 

• p e Ï n s " r . ° - 7 ,, reparatie 

'"obere n WN'°,helpe n 
P , storin g te 

f^skoppelingenr 
schroei 
Vetus scheeps 
artikelen enz. 

af Arnhems e Fijnhouthande l 
Teak en nog 70 andere houtsoorten - (gefineerd)scheepsbouw multiplex - teak deklatten -
lijm en kit vindt u bij de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL, 
Dnepoortenweg 10b 6827 BR Arnhem Voor informatie of folder 085-648435 fax 630309 

JACHTBOUW E. BOUMA 
ontwerp- L.M. Huitema 

Wi) bouwen de Barkas 10,11 en BARKA S 1100 
12 meter in diverse stadia van afbouw 

In! E Bouma 
Koningsweg 12 
8861 KN Harhngen 
Tel 05178-18225 
Fax 05178-19259 

BEGE 
kruiser s 
vanaf 
8 m. 

© Boten-Motoren-verhuur-Jachthaven 

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

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

naar: hoofddealer / 
installateu r MHWei^f MNièL II 

uMtmm 
Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan den Rijn 
Telefoo n 01720-22219 

Jachtbou w R. Bijstervel d 
Casco van de Barkas 1000 
Casco van Zeeschouw of Vissermanschouw 
Ontwerp L M Huitema 

tel . 
05281-1436 \r 

LISTER 
PETTER 

MARINE 

SCHEEPSDIESELMOTOREN 
van 10 tot 140 pk 

DE MAAS B.V. 
Olympiaweg 252-254, 3078 HT ROÏÏERDAM 

(naast hel Feyenoord stadion) 
tel 010-4196530/4194915 Fax 010-4194789 

B W M R I G I D - I N F L A T A B L E S 
PROFESSIONELE CUSTOM MADE Rib's VAN 17' TOT28' 

• De beste vaareigen-
schappen in hun klasse 

• Hoogwaardige materialen, 
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 
Trqua deports TEL 05987 222J2 | ^ 4 E X / P TEL 

FAX 05987 24517 

05980 25706 

FAX 05980 21981 

VERKOOP • SERVICE • ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN: 

• BMC-TEMPEST DIESEL 
• Captain-Commander -

Commodore-Sealor d 
• Thornycrof t Diese l 
• Liste r Pette r Diese l 
• DAF Diese l • Buk h Diese l 

V 

m^^% 

J 

BERGSEDIJK 2-10, PB 3, 4940 AA 
RAAMSDONKVEER TEL. 01621-13650, FAX 22406 
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M.E.T.S. '94, STAND PR-1163 

Vanaf 1960: 
Gereviseerde motoren o a DAF-MERC-FORD-PEUGEOT-BMC 
Gereviseerde keerk o a. VELVET-PARAGON-PRM-HURTH 
Boegschroeven electr en hydraulisch eigen fabnkaat 

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 

REGO 
-as en L>asco Douw Bc 

WIJ bouwen voor U, goed en voordelig 
een casco van de BARKAS  10 t/m 13,5 m 
Tevens bouwen wij de MOTORBOOT2000 A.K. 
Vraag onze documentatie 

Uitstekende referentie's 
Telefoon 02159-15528 

of 02154-11941 

P.K.F.-Marin e Scheepsmotore n 
FORD - Yanmar . Keerkoppelingen : Velvet , PRM. 
Ombouwsets . Reparati e en onderhoud . 

P . K . F . -- [fin]̂ [/̂ D[n] G 
Industrieweg 30,1775 PV Middenmeer, Tel. 02270-2332 

BRANDSTOF-
WATERAFSCHEIDER 

* Geschik t voo r ieder e dieselmoto r 
* Afscheidin g van water (100%) en vui l (to t 

2 micron ) 
* Filterelemente n naar keuze 2.10 of 30 micro n 
VOORDELEN: 
- Minde r slijtag e van pompe n en Inspultsystee m 
- Beter e en schoner e verbrandin g (dus Miiieu -

vriendelijk! ) 

» - Minde r brandstofverbrui k 
- Minde r onderhoudskoste n en uitvaltijde n 
- Langer e standtij d van filterelementen . 

2 Snijder  Tiltertechniek 
" T * ! Glldenwe g 2 Tel. 05209-3800 

8061 RP Hassel t (CV) Fax 05209-3888 
documentati e + prijslijs t op aanvraa g beschikbaa r 

ENKHUIZEN 500 

Afmetingen 5,00 X 2,10 xC 
• gunstig in pnjs 
• stoer maar toch elegant 
• zelflozende kuip! 

POLYTECH ENKHUIZEN BV 
BIERKADE 3 
1601 KR ENKHUIZEN 
022SÜ-21385 

MOTOR- ZEILSLOEP 

,45 m • ovemaads polyester 
• 9,9 pk dieselmotor 
• gladde binnenschaal 
• diverse uitvoeringen leverbaar 

Polyester motorvlet 
afaewerkl met teak en 
iroKO, brons beslag 
en kabelaring. 
Motor; diesel of elektrisch. 

Ixbxd; 5.20x2.00x0.60 

haqeb o bv 

Vossehan 24 
SSSIRAWoudseii d 
leWoon 05141-1711 
lelelo x 05141-1487 

BOUWTEKENINGE N BARKA S 
9 tot 12 meter lengte. 

Tekeningen zeer connpleet met plaatuitslagen 
en handleiding voor de Doe-Het-Zelver. 

L . M . H U I X 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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M.E.T.S. '94, STAND D-998 

Volvo  Penta 
Aan Bod] ï ^ ^ " " 

• ^-z^^ 

Of u nu een zeil - of motorboo t heeft , 
kies t voo r een diesel - of benzine -
motor , er is altij d een Volv o Pent a 
moto r di e precie s bied t wat u zoekt . 
Bi j uw nieuw e Volv o Pent a moto r 
krijg t u nu grati s een set accessoi -
res . Onze 130 pagina' s tellend e 
accessoires-catalogu s laat zien 
waarui t u allemaa l kun t kiezen . 

COUPON VOOR GRATIS VOLVO PENTA INFORMATIE 

GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIE OVER HERMOTORjSERING MET 

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

D ZEILBOOT D MOTORBOOT 

D DIESELMOTOR D BENZmEMOTOR 

GEWENST VERMOGEN 

EVT VOORKEUR DEALER . 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE. 

UITKNIPPEN EN IN GESLOTEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL OPSTUREN NAAR 

NE8IM HANDELMAATSCHAPPIJ ANTWOORDNUMMERSOIO 3600 XM MIJDRECHT [ M B ^ 

NEBIJV I "VOLV O 
H A N D E L M A A T S C H A P F 

DE BARKA S SPECIALISTEN LEVEREN U ELK 
MODEL BARKA S VAN 9 TOT 13.50 METER 

* uitgebreide dokumentatie en goede voorlichting 
* absoluut strakke kasko's 
* tot in de puntjes verzorgde technische installaties 
* eerste klas schilderwerk 
* geraffineerde teakhouten betinnmering 
* doorlopend minstens 5 Barkassen in aanbouw 
* dealer Nanni scheepsmotoren 

t ' i a^ î. ' 

WIJ leveren bouwpakketten, kasko's, vaarklare- en 
komplete schepen*. 
Nu bestellen is voorjaar 1995 varen' 

VROEGH & ALBLA S v.o.f . 

Zaaiwaard 8 - 5308 JK Aalst (gem Brake!) - Tel 04187-3237 - Fax -3532 

"ALMKOTTER1220' ' 
EEN STERK "STAAL"TJ E 

"ONVERWACHT RUIM" 
"ROBUUST SCHEEPJE" 

"UITSTEKEND VAARGEDRAG" 
Maar ook voor "ALMTRAWLERS" en "ALMKRUISERS" 

bent u bij ons aan het juiste adres: 

JACHT- en SCHEEPSBOUW 

"D e ALM "  B.V. 
Beatrixhaven 25, 4251 NK Werkendam 

Tel 01834-1759/01835-3196/Fax01834-3795 
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YACHTING 
VOOR EEN 25 M. MOTORJACHT WORDT EEN 

E R V A R E N 
SCHIPPERECHTPAA R 
VOOR VAST DIENSTVERBAND GEZOCHT. DE VOLGENDE EISEN WORDEN 
AAN DIT ECHTPAAR GESTELD: LEIDING OP EIGEN VERANTWOORDELIJK-
HEID, ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, KLEINE REPARATIES, 
ONDERHOUD VAN HET JACHT EN EEN GOEDE KENNIS VAN DE DUITSE 
TAAL. DIT JACHT WORDT EIND ' 9 4 / BEGIN ' 9 5 AAN DE EIGENAAR 
AFGELEVERD EN IS VAN ALLE MOGELIJKE COMFORT VOORZIEN ZOALS 
COMPLETE COMMUNICATIE- EN NAVIGATI EAPPERATU U R . RiCHT U UW 
SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIE MET CURRICULUM VITAE AAN 

M O O N E N S H I P Y A R D S TAV Mw JOLANDA MOONEN 

GRAAF VAN SOLMSWEG 5 2 , 5 2 0 3 DD 'S HERTOGENBOSCH 

HOLLAND, TELNR 0 7 3 - 2 1 0 0 9 4 , FAX N R 0 7 3 - 2 1 9 4 6 0 

M.E.T.S. '94, STAND PR-1390 

Een robuust en leewaardlR kwalitcits jacht, met vast 
stuurhuis, 13.70 x 4.20 met een stijlvol luxe ruimte 
aanbod, een solide constructie voor een echte 
schipper. Dieselmotoren van 135 - 300 pk + hydro 
boeg en hckschrocf. (ook in 12.70 en 1470). 

— 1 

Thermo - Jacht Zeewaardige stalen jachten, 
overtuigend in kwaliteit met oog voor detail. 

In diverse bouwstadia leverbaar, van 9-13 m. 
comforldbelc. veilige jachten 
custom built 
alle werkzaamheden onder 
een dak 

Leigraalscweg 3 - 5981 BR Doesburg 
Telefoon 08334 - 730U() 
Telefax 08334 -1902', 

pers. cabine 

SCHEEPS- EN JACHTWERF 

Bemiddeling 

Dubbelschroefs 
Klaassen 
motorvlet 

'TRITON' 
• Twee motoren • Alle denkbare extra's • mooi! • Alles in nieuw-
staat / '92 gerev.+vernieuwd • probleemloos m.b.t. bruggen 
(kruiphoogte 2.35 m.) • bewezen zeewaardigheid • luxe betim-
mering • Alle documentatie ter inzage. 

• Ligplaats in botenhuis t/m februan '95 

-I KERKLAAN 7 TEL. 01713-12496 
2451 VX LEIMUIDEN FAX 01713-16986 

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

Fax 05270 - 97099 

OP ZOND.AG GESLOTEN 

MP-t" 

^^^^^ '^^^<V£>'^ \G « '̂̂  V ^ A A G N U O N Z E Z E L F B O U W -
. V̂ ° o^^°^^<4'f- * "  K p A L O G U S 1 9 9 4 A A N !! ! 

\ \ 
> 

JA, STUURT U MIJ EEN DE WIT WATERSPORTKATALOGUS 

NAAM 
ADRES 
POSTCODE PLAATS : 

DEZE COUPON (+ f 2,80 AAN POSTZEGELS) IN EEN 
GEFRANKEERDE ENVELOP STUREN NAAR. •  

POSTBUS 320 5480 AH SCHIJNDEL 

Slaapkomfort 
aan boord 
met de nieuwe yachtijlex 
verende lattenbodem. 

• optimale ventilatie 

• geen vochtige matrassen 

• gezonde slaap door aan-
passing aan het lichaam 

• geen rugklachten 

• snelle en eenvoudige 
montage 

• exakte aanpassing aan 
iedere kooivorm 

• bergruimte goed toegan-
kelijk door opklapbare 
lattenbodem 

• geschikt voor zeil- en 
motorboten 

Een Nautic-Plast produkt. 
Voor informatie: 

HAVECO 
Postbus 15-1645 ZGUrsem 
Tel 02202-3131 
Fax-02202-1578 
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JACHTBETIMMERIN G 

if 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complet e casco afbou w 
van interieurs . 

Teal<dekke n enz. 
Verbouwinge n en/of 

gedeeltelijic e 
vernieuwinge n in alle 

gewenst e 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 

M.E.T.S. '94, STAND PR-1241 

TOUWFABRIEK 

an gm an 
Gespecialiseerd in het produceren van kabelaring 
met r.v.s. binnendraad eventueel met of zonder 

opgebreide leguaan. 
VAKMANSCHA P IS 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 pk 
gebaseerd op Kubota. 

De \(.ubol& motor wereldwijd bekend als de 
zeer rustige zuinige en bedn/fszekere 
krachtbron 

Koolmee s Marin e 
Kortland 56, 

2954 LD Alblasserdam, 
tel 01859-14263 

BWMlil iescl ^ 

M A R I N E P R O P U L S I O N 
Westervlet5.70 

" ontw HT Laogenberg 
Ixbr 570x190 

Fa.AE Wesfér&ZN 
Garde JaMswei 4-5 Gnww 

'- »05W2-B35 

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

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

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

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

M: 2 cyl. Vetus-diesel 11 tftt 15 pk 
Ook 3 cyl. Vetus-diesel 20 pk 

wèa'^-è'^t^j^H Alphen a/d Rijn. ra^'lH^O^S^h 
irëkt(0Mgénaan~dë Heimanswetering. . ^3r.:[ 

wmüm  ̂ Jos Boone 
BOA T EQUIPMENT Hoofddealer voor Zuid-West Nederland 
Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 01180-29913 
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BOEGSCHROEFSPECIAUST 
• •̂ «N<'̂ ^̂ ^<^x^  B R E O N ^*^^<i^^''^^^ 
• Elel<triscti- tiydrauliscti en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks, platbodems e.d. 
« Van 4 t/m 200 pk! 

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

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

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIG EXPERTISEBURO FRITS COERS 
BEËDIGD TAXATEUR VA N SCHEPEN 

*  Taxaties * Inspecties • Tekenwerk nieuw- en verbouw 
* Contra expertises ^ ^ ^ 

's Gravelandsevaartweg 5a - 1 2 3 1 NL Loosdrecht C E l 

tel.: 02158-26975 - fax: 02158-25024 ÜÉp l 

Betimmeringen van motor- en zeiljachten • Onderhoud 

Schilderwerk • Reparaties • Winterberging • Teakdekken 

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

Oedsmawei 10 9001 ZJ Grou 
Telefoon 05662-2454 

REGO 
Las en Casc o Bou w 

Wi| bouwen voor U, goed en voordelig 

een casco van de nieuwe MOTORBOOT2000 
met actiterhut en buitenbesturing 

Tevens bouwen wij de BARKAS  10 Vm 13,5 m 

Vraag onze documentatie. 

Uitstekende reference's 
Telefoon: 02159-15528 

of 02154-11941 

Snijtechnie k 
Braban t 

Speciaal voor de iacht- 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. 
Wi) snijden volgens uw opgave, tel^ening of diskette. 

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

Wi) maken gebruik van Autocad/Mastership software. 

SNELLE LEVERTIJD!! ! 

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

Tel. 01621-18285 Fax. 01621-15333 

Alle s op 
Jacht -

tlmmer -
gebie d 
vanaf 

ruwhou t 
tot en met 
komplet e 
interieurs . 

Brocfiur e van standaar d materiaa l en 
lijstwer k op aanvraag . Voor uitgebreid e 
informati e nodige n wij u uit om in onze 
fabrieksfia l een kijkj e te komen nemen . 

Nijverfieidsstraa t 26, 

3371 XE Hardinxveld-Giessenda m 

Tel. 01846-18737 

Fax 01846-11153 

^WmÜDD^-hKlUliS  MULDER 
MOLENKRUISER 

HOOFDDEALER EN INSTALLATEUR VOOR NOORD-HOLLAND 
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 VOORBEELDEN 
96mnd. 120 mnd 180 mnd. 240 mnd. Bedrag 

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

60 mnd. 
ƒ 111,-
ƒ 214,-
ƒ 320,-
ƒ 530,-
ƒ 848,-
ƒ 954,-

72 mnd 

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

SCHEEPSHYPOTHEEK 
ƒ 51 000,-
ƒ 60.000,-
ƒ 70.000,-
ƒ 80 000,-
ƒ 90.000.-
ƒ 1O0.00O,-
ƒ 125.000,-
ƒ 150.000,-
ƒ 175.000,-
ƒ 200.000,-
ƒ 225.000,-
ƒ 250.000,-

ƒ 1.039,-
ƒ1.222.-
ƒ 1.426,-
ƒ 1.630,-
ƒ 1 833,-
ƒ 2.037,-
ƒ 2.546,-
ƒ 3.056,-
ƒ 3.565,-
ƒ 4.074,-
ƒ 4.583,-
ƒ 5.093,-

ƒ 899.-
ƒ 1.058,-
ƒ 1.234,-
ƒ 1.410,-
ƒ 1.587,-
ƒ1.763,-
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,-
ƒ 1.780,-
ƒ2.136,-
ƒ 2.492,-
ƒ 2.848,-
ƒ 3.204,-
ƒ 3.559,-

ƒ 624,-
ƒ 734,-
ƒ 856,-
ƒ 979,-
ƒ 1 101,-
ƒ 1 224,-
ƒ1.530,-
ƒ1.836,-
ƒ2141,-
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 12.8% Rentewt]zigingen voorbefiouden. 
Diverse intermediairs Prospecti aanwezig. 
Vraag vrijblijvend telefonische of schriftelijke informatie: 

RASPOORT 
ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSBEDRIJ F B.V. 
Wilfielminastraat 56, Postbus 146, 2000 AC Haarlem 
Tel. (023) 31 47 55 (na 18.00 uur: 023-380416) 

f 849,-
ƒ 1.061,-
ƒ1.273,-
ƒ 1.485,-
ƒ 1.698,-
ƒ1.910,-
ƒ2.122,-

° 100% financiering mogelijk 

" 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 

° scfieepshypotheek 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 
pleziervaartulgenverzekering ! No clai m to t 40% 

Stuur mij vrijblijvend een accoord van een financiering ter grootte van 

Af te lossen over maanden. Aanschafprijs boot: 

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

Naam: Telefoon: 

Adres: 

Plaats: 

Netto inkomen: 

_ Beroep: 

. Geb. datum: 

. Gehuwd: ja/nee 

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

De postzegel betalen wij voor u. MB 
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li). ^zLhkwaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 

Nijverlieidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 01846-14979 Fax. 01846-11153 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u overdr i j vende steigers denkt w i l t u 
weten w a t e r te koop IS Natuur l i |k i 
Vraag een foto-blad I 

K a m ' ' ° FA.HAVENHOUT Tel.: 075-351695 

Jachthaven WESTERGOOT 
Gelegen m Dordrecht dicht bi| 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-LINE 

Voor teakdekken , complet e interieur s en prefa b meubels . 
Tevens reparere n of renovere n wi j Uw jacht . 
Ook schildere n van jachten . 

Spoorhaven 2, 4931 BZ Geertruidenberg 
Telefoon 01621-12714, Telefax 01621-22469 

STOFFEERDERIJ 

Spoorfiaven 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 Onden/vaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 - 4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l - Tel.: 01807 - 14602 

• Stralen 
• Plamuren 
• Schilderwerk 
• Spuitwerk 

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

H.BOK 
Industrieweg 93, 

Waalwijk. 
Tel. 04160-31277 

ROESTVRIJ STAAL 

mMMÈ IS 
B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 -1476 
Door het onbeperkte lever ingsprogramma, de hoge kwal i tei t en de 
korte levert i jden is WERKVREUGDE ae roestvri jstaalspecial ist bi) 
uitstek zow/el voor 

WERVEN als ZELFBOUWERS 

MONTY BANK KOTTER 

Leverbaar 

in div. afm. 

of TRAWLER 

JACHTWERF GEBR WILLEMS 
\ v_ yy 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 
Koaila n 6 8493 LA Tertiern e tel. : 05668-9888 

^ ' « ^ 

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 
FORD» 

KUBOTA < 

Kubol" o 

F O R D (MERMAID MARINE) 

4 en 6 cll. van 50 tot 400 PK. 
KUBOT A (BETA MARINE) 
2,3,4,5, cil. van 12,5 tot 62 PK. 

B o ot S e r v i ce F r i e s l a nd 
Ylsterkade 136. 8608 AC Sneek B 
tel. 05150-20020 fax 05150-12500 S'"T 

Nautlsctie cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 
• vaarbewijze n • radar ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GMDSS-modul e B 

Vraag vnjblijvend 
om informatie 
en een 

-m • o/>. v^^^  .^^  , • proefle s 

n O LIX1 C U r n AI nneer dan 20 jaar een begnp 

•• ^^ ^ ^ Postbus 10 
T — ^ - S ' 1474 ZG 00STHU12EN 
' Telefoon 02991-3000 

Fax 02991-3911 

VAAR 

OP VEILIG 

' VOLG EEN 

CURSUS 
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S2S04 SUPER KAAGKRUISER 
14.80 > 4.24 X 1.40m. Bj. 1974. Motor: ISOpk 2 X 
Dal. Comfortabel schip voor langer verblijf aan boord. 
Geschilderd in 1994. 
Info: HWO-Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
Vraagprijs: NLO 345.000 

21420 KOMPIERKRUISER 
13.50 X 3.70 X I.IOm. Bj. 1973. Motor: 105pk 2x Dal 
575. Een klassiek gelijnd motorjacht met teakdek en 
een mahonie interieur. Goed onderhouden. 
Info: HWO-De Brekken. Tel.: 05146-4144. 
Vraagprijs: NLG 129.000 

14453 KESSUNE KOTHR 
12.45 X 4.20 X 1.15m. Bj. 1993. Motor: 14Spk Volvo 
Penta. Schip is ols nieuw, uitsluitend als demonstrotle 
model gebruikt. 
Info: HWO-Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
Vraagprijs: NLG 365.000 

543t9 SPtTSGATKOTTER 
12.00 X 4.00 X 1.30m. Bj. 1983. Motor: 105pk Ford. 
Goed ingedeelde kotter met zeer veel ruimte. Compleet 
schip met o.a. Hydroulische stourinstallatie. 
Info: HWO-Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
Vraagprijs: NLG 169.500 

54439 DOGGERSBANK 
11.50 X 3.80 X 1.25m. Bj. 1982. Motor: lOOpk Volvo. 
Het onderwaterschip is afgelopen jaar geheel gestrooid 
en geschilderd. Boven water geschilderd. 
Info: HWO-Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
Vraagprijs: NLG 189.000 

TKj^CreA^i^i^ió't e^v 

54381 UUTIRVi n 
11.00 X 3.60 X 0.95m. Bj. 1991. Motor: IlSpk Bmw 
Diesel. Bijna nieuw schip met slechts 500 vaoruren. 
Voorzien van tweede stuurstand en twee gescheiden 
kooien voorin. 
Info: HWO-Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
Vraogprijs: NLG 199.000 

54351 KLAASSEN VLH 
10.60 X 3.60 X I.IOm. Bj. 1980. Motor: 72pk Volvo 
Pento Md32. Zeer goed onderhouden vlet met verleng-
de solon en ruime open kuip. O.a. voorzien van teokdek. 
Info: HWO-Woiidsend. Tel.: 05141-2060. 
Vroogprijs: NLG 189.000 

MM ; — 

21592 VEHA 980 OK 
10.40 X 3.30 X 0.90m. Bj. 1992. Motor: 62pk Volvo 
Pento. Zeer compleet uigerust met o.a. Autohelm log, 
kompas, dieptemeter, electrisch toilet, Webosto ver-
warming etc. Info: HWO-De Brekken. Tel.: 05146-
4144. Vraagprijs: NLG 159.000 

21792 lOnRMANKRUISE R 
10.00 X 3.20 X 0.90m. Bj. 1978. Motor: 42pk 
Mercedes Om 636. Keurig onderhouden. Dubbele stuur-
stand, ruime salon. In de davits een Woto bijboot met 
een Mariner 5pk b.b.m. Info: HWO-De Brekken. 
Tel.: 05146-4144. Vraogprijs: NLG 79.000 

21427 PEDRO 33 
10.00 X 3.25 X I.OOm. Bj. 1978. Motor: SSpk 
Mercedes 621. Compleet met kompas, dieptemeter, 
radio, koelkast (60 I), Trumatic verwarming, tweede 
stuurstand etc. Info: HWO-De Brekken. 
Tel.: 05146-4144. Vraagprijs: NLG 125.000 

21849 6ERGUMERMEERKRU1SER 
11.00 X 3.45 X 0.90m. Bj. 1980. Motor: 8Spk Ford. 
Zeer compleet en perfect onderhouden. Met olie appara-
tuur. Info.: HWO-De Brekken. 
Tel.: 05146-4144. 
Vraagprijs: NLG 159.000 

S4425 VAUN a 950 OK 
9.50 X 3.00 X 0.80m. Bj. 1994. Motor: 67pk 
Thornycroft. Proktisch nieuwe Voconce met open kuip. 
Het schip is betimmerd in teak en heeft teak in kuip. 
Werkelijk een plaotjel Info: HWO-De Brekken. Tel. 
05146-4144. Vraagprijs: NLG 139.000 

* Continu meer dan 500 zeil- en motorjachten te koop * Jachlhypotheek en verzekering In eigen beheer. * Dankzij verregaande automatisering zeer recent jachten- en klantenbestand. 
Inruil veelal mogeli|k. * Uw schip verkopen d m.v. uitgebreide advertentie campagne in binnen- en buitenland. * Deelnemer aan beurzen in Amsterdam, Dusseldort en Berliin. * Eigen 
liousemagazine Logbook met aktuele aanbiedingen gratis opvraagbaar. * 363 dagen per jaar geopend. 

Hoofdkantoor: Jachtmakelaardl] "Het Wakend Oog" BV, Postbus 30,8530 AA Lemmer Tel' 05146-4787. Fax.: 4644. 
Vestigingen- Friese Hoek - Lemmer. Tel.. 05146-4994. De Brekken - Lemmer Tel.. 05146-4144. Muiderzand (bij Almere). Tel.: 036-5369369. Woudsend. Tel.: 05141-2060. 
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MOONEN 68 

Length over all 20.50 m 

Beam moulded 5.20 m 
Draught half loaded 1.80 m 

Displacement 65.00 ton 

interaction between client, naval architect and 
builder. Each one superb in every detail, from the 

massively rigid steel or aluminium hull to the 
beautifully elegant handcrafted state-rooms. 

Moonen Shipyards 

C raaf van Solmswcg 52, 5222 BP 
P.O. Box 3186, 5203 DD 

'.s-Herrogenbo.sch - Netherlands 
Tel: 073-210094 - Fax: 073-219460 


