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_̂ ^ ^ 

WHALER ZIT 

OP ELKE 

GOLFLENGTE. 

Hoe ver uw wensen ook reiken en welke omstan 

digheden u ook opzoekt, er past altijd een Boston 

Whaler in Neem bijvoorbeeld de Rage 14 

ten Whaler die dansend door de branding gaa 

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

heeft hij maar een klein beetje water nodig 

Want 118 een jet De Outrage 24 is een ander 

verhaal Geen zee gaat m te hoog Let op de 

speciaal ontworpen V vormige romp waarmee hii 

/eer evenwichtig de golven trotseert Zoals all 

Boston Whalers zijn ook deze twee onzinkbaar 

ledere Whaler absduiit onzmkbaar 

Want Whaler bouwt de boten met alleen voor alk 

mogelijke wateren Whaler bouwt boten in de 

eerste plaats voor het leven 

BOSTON > 

_^ ^ 

De Boston Whaler  dealers zijn: 

Kappa Yachting B V 
IJsselmeerdijk 2 8221 BC Lelystad 

(03200)6136^79868 

Nautische Unie 
Seendweg 16 9936 GA Fannsum (Delfzijl) 

(05960)14404 

Oome boten/motoren & serv ice 
Havenkade la, 4924 BC Drimmelen 

(01626)86107 

J h .^ 

De importeur 

EWCgSDRIESSENBV 
E W Onessen B \ Oude Haagseweg 47 
1066 BV Amsterdam (020)6151508 
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ONVERWACHTE 

U kent ze wel zijwind, stromingen, 

onverwachte situaties op het water ofbij 

het afmeren Legio omstandigheden 

waarin veilig en vederlicht manoeuvreren 

beslist noodzakelijk is 

De Mathers Micro Commander (MMC) 

IS de meest betrouwbare elektronische 

motorbediening voor jachten en beroeps-

vaart Optimaal bedieningsgemak, ook 

voor iemand die niet regelmatig met het 

systeem werkt Vanaf maximaal 5 

bedieningsplaatsen reageert de motor 

Stuur mi| alle informatie over MMC en 
de dealerlijst. 

Naam 

Adres 

Postcode 

direkt en nauwkeurig op uw instrukties 

Zonder geluidsoverbrenging, omdat 

massieve kabels met meer nodig zijn 

MMC maakt manoeuvreren tot een 

genoegen Meer dan lOOOOMMC-

gebruikers kunnen dat beamen' 

Plaats 

Opsture n in ope n envelopp e (zonde r postzegel ) noo r 

Lonkhors t Taseloo r Antwoordnumme r 502 S200 V I Lelysta d 

II kun t deze bo n ook foxe n 0 3 2 0 0 3 02 09 

- ^ ^ ^ 

MMC VOOR WATERVLUG MANOEUVREREN 
LANKHORST/TASEIAAR BV, POSTBUS 502, 8200 AM LELYSTAD, TEL 03200 7 46 11, FAX 03200 3 02 09 
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VERKOOPADRESSEN IN NEDERLAND: 
J. de Schiffar t Waterspor t Terlierne 05668-9888 • Joh . Woltma n Giethoorn 05216-1581/05228-
1310 • Jachthave n "De Nieuw e Zuwe "  Kortenhoef 035-561224 • Jachtwer f 'De Hippert ' b.v. 

Zaandam 075-163462 • Jachtwer f 'De Hippert ' b.v. Leimuiden 01721-9373 • Jachthave n 
Poelgees t b.v. Oegstgeest 071-176176 • Mac Danië l Waterspor t Reeuwijk 

01829-2731» Pim Klo p Waterspor t Hardinxveld-Giessendam 01846-12227 
Beekma n Goes 01100-27383 

NEDERLANDS KWAUTEITSPRODUKT 

ADRIA 590 
Prij s vana f f28.000, -

DISTRIBUTEUR: 

WILLIGE N MARITIE M ADRIA 400 
Prij s vana f f5.800, -

Opdijk 12, 8376 HH Ossenzijl 

Algemene informatienummers: Tel: 05617 - 440. Fax: 05617 - 551 

NU OOK 
MEJiAIJECTIE . 

Suzuki levert een complete range 2-takt buitenboordmotoren 

van 2 tot 225 pk. En als enige merk al vanaf 8 pk standaard uit-

gerust met olie-injectie! Dat, gecombineerd met 2 jaar garantie 

en de scherpe prijsstelling, maakt toch zeker dat u snel 01862-

7911 belt voor de dichtstbijzijnde dealer? Of stuur de bon op. 
I 1 

Stuur mij gratis de catalogus en dealerlljst van Suzuki buitenboordmotoren. 

Naam en voorl (m/v) 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon MB 24/5 

r 

FEEL FREE, FEEL $ S U Z U K I 
importeur BV NIMAG, Ftostbus 3250, 3274 ZH Heinenoord Tel 01862-7911 
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Squadron  • Flybridge  Series  • Targa ^ÊümmunE 28'tot  65'(9 tot  21 m) 

I E L L 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 

ÏJmÜm^  ALUMINIUM SCHEEPSRAMEN 
GEWONE UITVOERING 

EXTRA ZWARE UITVOERING 

11 

^ 

f^ 

(<( x \ 

%^ -^J 
(^ ^ ^ ^ 

%^^-^J)) 
WISÜDD^ + IJJIUÉS]!! [baWa Neptunusweg 2, 8938 AA Leeuwarden, telefoon 058-882525, telefax 058-884226 

NE AMBASSADOR: RUIMT E &!̂ LUX E 

Luxe en comfort zijn standaard in dit 
moderne en ruime jacht van 
sctieepswerf De Steven. En zoals bij 
ons gebruikelijk, kan de indeling van 
het schip geheel naar eigen wens 
plaatsvinden. De Ambassador is, net 
als de andere schepen uit de 
SMELNE-lijn, verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen. Vanzelfsprekend geven 
wij u graag meer informatie over de 
SMELNE kwaliteitskruisers. 

Scheepswerf 

D E STEVEN 
Scheepswerf De Steven B. V , De Steven 26, 9206 AX Drachten. 

Telefoon 05120-12669, Fax 05120-30740. 

4 MOTORBOOT-juni 1995 



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

De BARKA S serie bijna compleet 

BOUWTEKENINGEN van de B 
voor werf en doe-het-zelver. 

L.M . HUITEMA ING 
/ ^ JACHTONTWERPEN 

Aak 21 - 9606 PX Kropswolde 
•' Tel 05980-22862 

t/W ACCUBEWAKER 
• Los van de walstroom, dynamo of generator 
• Accu's laden met (dag)lichtpanelen 
• Panelen in diverse afmetingen en op maat te maken 
• Gemakkelijk te monteren, vanaf 5 mm dik 

importeur van ^ ^ ^  BP SOLAR 

Afbeelding: 
dek met 3 
overloop-
bare (dag)-
lichtpanelen 

Overlooobaar 
• Panelen van 13 Wp t/m 85 Wp 
• Betaalbaar: (dag)lichtpanelen vanaf ƒ 495,-
• I f f GRATIS FOLDER: 020 - 67 30 311 

VAN DER BEEK ZONNE-ENERGIE 

JanLievensstraat 18 1074 TP Amsterdam 

TELEFOON 020-67 30 311 
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WAT JE OOK DOET, 
JE MARINER DOET 'T 

De betrouwbaarheid van een Manner buiten-
boordmotor is haast legendansch Of je m nou voor 
je plezier of werk gebruikt, hij blijft doorgaan Onder 
alle omstandigheden Dag in dag uit Manner 
buitenboordmotoren zijn gemaakt om te varen En 

waar je ook vaart, je kunt vertrouwen op het wereld-
wijde Marmer service netwerk Dus beschik je over 
de beste technische ondersteuning en Quicksilver 
onderdelen accessoires en olien Kortom, wat je 
ook doet, je Manner doet 't 

Kij k in de Goude n Gid s voo r de Manner-deale r in uw omgevin g 
Manne Power Nederlan d B V Postbu s 664, 2400 AR ALPHEN A/D RIJN 

Gebruik voor optimale prestaties uitsluitend 
Quicksilver onderdelen en accessoires 

MARINE R 

^ M A R I N G R auiCKSiUiSir 
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Kuipstoe l 
"BUCKET "  ƒ 4 2 6 ; 

VtOTAff  BOOTSTOELEN 
MOOR UW COMPLETE (BOOT) UITRUS 

ir  30 verschillend e modelle n in divers e 
kleure n op voorraa d 

if  ook uw eigen maatwer k en kleur -
combinatie s mogelij k 

ir  zoutwater-bestendi g 
ir  ook verkrijgbaa r vla de vakba n 

"BACK TO BACK"  stoele n "LYDIAj ; 

set voor 4 pers. ƒ 1 1 5 0 ^ . 
(als hiernnaas t afgebeeld ) | 
met vier zitplaatse n I 

VISSTOEL # 300 DE LUXE 
*Lmet draaibar e 
^  stoelpoo t ƒ 3 8 5 7 

"PILOT" 
-_ opklapbar e 

bootstoe l ƒ O D Z ^ 

AALSMEERDERDIJ K 4 8 6 , 1 4 3 5 B N RIJSENHOUT . TELEFOON : 02977-20764/26477. FAX : 02977-20535. 

ALTIJ D DE 
STROOM MEE 

Suzuki levert een zeer complete en hoogwaardige range 

benzine-generotoren. Van licht en portable tot zwaar 

(t/m 3,500 Watt). Stuk voor stuk vriendelijk geprijsd, een-

voudig te bedienen en zeer stil. Bel 01862-7911 voor de 

dichtstbijzijnde dealer. Of vroeg via de bon de catalogus aan. 

Stuur mij gratis de catalogus en dealerlijst van Suzuki generatoren. 

Naam en voorl (m/v) 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon MB 24/5 

I I 

FEEL FREE, FEEL $ S U Z U K I 
Importeur BV NIMAG, fcstbus 3250, 3274 ZH Heinenoord Tel 01862-7911 
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Uw hoogs t persoonlijk e Princes s 
Dolman Yachts is graag uw partner bij het realiseren 

van uw persoonl i jke en indiv iduele Princess. 

Me t een inter ieur dat qua a fwerk ing , 

mater iaal - en kleurenkeuze past bij uw stijl P R I N C E S S 

Basis daarbij is een vaartechnisch hoogstaand zeewaardig jacht 

DOIMAN YACHTS INTERNATIONAL^Ut® Westzeedijk 2 3 1398 BB Muiden, Holland Tel 02942 61285 Fax 64887 

—"-• ^'^^^SS^^^^^mS^^^iMt'H tm i^ iwi i^ iBBi^ An der Wiek 7 15 23730 Neustadt/Holstein Duitsland Tel (49) 4561 16315 Fax 16316 

A l s U k i e s t v o o r s e r v i c e e n i n d i v i d u e l e l u x e . ImVachthafen, 56333 Wmnmgen/Mosel DuitslandTel (49)2606 962020 Fax 962022 

Princess Motor Yachts 72 66 58 53 480 440 420 380 360 340 Sports Yachts V36 V39 V52 

GEEN ZEE TE HOOG... 
Ze zi|n razendsnel uiterst wendbaar en -onder alle omstandigheden- modellen en uitvoeringen van de handzame Big Fish (4 15 m) tot de 

door en door betrouwbaar Steeds meer watersportliefhebbers imposante Big Ride (7 5 m) Bovendien is n Yamarin speciaal ont 
kiezen dan ook voor de Finse degelijkheid r^g^^ffommmmmmigmimmmifKaiHm vvikkeld voor gebruik met Yamaha buiten-

boordmotoren Waarmee u dus beschikt van n Yamarin 
Yamarin boten zijn vervaardigd van 

oersterk weerbestendig polyester dat vrij 
wel geen onderhoud vergt Daarbij is n 

Yamarin letterlijk geen zee te hoog dankzij 
de dubbelschalige volgeschuimde romp is 

hij namelijk volledig onzinkbaar 

Yamarin boten zijn leverbaar in tal van 

YAMAHA 

In, ik wi l meer weten over Yamarin 
boten. Stuur  mij  graag meer 

informatie en de Yamarin dcalcriijst. 

m/v 

adres 

pc+woonplaats 

Bon inzenden naar Yamaha Motor Nederland B V 
Postbus 75033 II17 ZN Schiphol \i 

Yamarin. Doordachte degelijkheid uit Finland. 

over de ideale combinatie van kwaliteit met 

kwaliteit 

Zet daarom snel koers naar de Yamann 
dealer Stuur de bon in voor meer informatie 
en ndealerlijst of bel 020 6546731 

• OAIt BV KEK O M M M F M U W 
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VOOR MEER INFORMATIE, 
ZIE DE VETUS 1995 

CATALOGUS  BLZ.  18 T/M 25 
HAAL DE VETUS CATALOGUS EN PRUSLUST 

BU UW VETUS SPECIALIST 

tefvgilogklep 

dubbel e bedienin g 

Het kiezen van de juist e VETUS hydraulisch e besturing . 
Hiertoe is het roermoment bepalend (Moment-krocht x orm) 

Voor het correct bepalen van het roermoment zi|n alleen de maximum snelheid van hel schip 

i oppervlakte van het roerblad en de moximale roeruitslog (m groden) van belang Zaken ols 

lengte van hel s(hip en motorvermogen spelen hier geen rol Uitzonderingen daargelaten 

geeft het roer het beste rendement bi| een uitslog van maximaal 35° noor beide konten 

Een grotere uitslog geeft voor roeren met de gebruikelijke afmetingen geen extra wtnst ten 

oanïien van de manoeuvreerbaarheid van hel schip ook ol wordt voak het tegendeel beweerd 

De formule om hel roermoment Ie bepalen luidt M(moment) = F x b (per roer) 

Met andere woorden de krocht F die op het roer wordt uitgeoefend (gemeten in Newton = N) 

wordt vermenigvuldigd met de afstond b de afstand tussen het hart van de roeras en hel aan 

gri|pingspunt van de krocht op het roer de li|n XY 

F (de kracht op de centrale li|n XY) 

wotdt bi| maximaal 2 x 3 5 ° roe 

ruislag ols volgt gevonden F-23 3 

xAxV inNewton {N | (o f t ewe l F 

= 2 3 3 x A x V i n k g ) 

A = totole roeroppervlakte m m' 

V - snelheid m km/uur 

i X 

^ c ^ 

f 

t 

ai M 1! 

n X 

C ^ 

mmatbiiloi i 

1 

t 

K M 

Bi| een roer zonder balonsdeel 

• 0 37xt( inmeters) 

Bi| een roer met balonsdeel 

• O 37 X c e [in meters) 

Met roermoment van 2 roeren is 2 x zo groot ols dot van een roer 

Omdat kleine schepen m 1 algemeen snel op hel roer reageren waardoor een deel van het 

moximole roermoment met gebruikt vrtirdt is een reductie van 10 o 20 % op hel gevonden roer 

moment veelal acceptabel zeket indien met op volle zee gevaren wordt Let op enige collego 

fabrikanten hebben deze reductie reeds bi| iiun roermomenl opgaven verrekend Wi| ii|n echter 

van menmg dol een eventuele reductie alleen door de architect mag worden toegepast 

I 
yetus dian amnUisoo om. 

FOKKERSTRAAT 571 3125 BO SCHIEDAM TEL (010)4377700 TELEX 23470 TELEFAX (010)4152634 4153249-4372673 4621286 
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De walvis 
heeft bij 

instinkt de 
mogelijk-
heid, een 

vaste koers 
te houden 
over zeer 

lange 
afstanden. 

Het 
verzamelen 
van data en 
verwerking 
van infor-
matie IS 
een zaak 
van intelli-
gentie. 

AP300CX 

AP300X au top i l oo t : 

7 un i ts k u n n en op een 
sys teem worden aan-
gesloten - 3 model len 
zijn beschikbaar. 

Voor de AP300X autopiloot betekent 
intelligentie de mogelijkheid om zich auto-

matisch aan het stuurgedrag aan te passen. 
Alles gaat automatisch: aanpassing van 
snelheid, weer- en vaaromstandigheid. 

Slechts met één knop bedient u de auto-
piloot, zo gemakkelijk en betrouwbaar 

is de Robertson autopiloot. 

BENNEX É 
HOLLAN D 

Edisonweg 10 (Halfweg 2) 3208 KB Spijkenisse The Netherlands 
Tel +31 - (0)1880 - 125 44 Fax +31 - (0)1880 - 266 

4^SIMRA D 

HET ECHTE VAREN KAN BEGINNEN 
MET EEN BOOT VA N 

mmmHBABi 

Tel.: (0)1100-27383 
Fax: (0)1100-13299 

ONBEZORGD VAARPLEZIE R 
BEGINT MET EEN 

LISTER MARINE ALPHA 
AAN BOORD 

Alpha 2 0 , 3 0 en 40 PK dieselmotoren, speciaal 
ontworpen voor de pleziervaort. 
Indirecte injectie^iesels, voorzien van 
waterkoeling met vri|e lucht-
aanzuiging. Hurth keerkoppeling. 
12 V startmotor. 55 Amp. w/issel-
stroomdynamo. Warmtewisselaar. 
Zoet- en zoutwaterpompen. 
Aparte injectiepomp voor iedere 
cilinder. Motorbevestiging met trillings-
demper. Geavanceerd instrumentenpaneel. Laag brandstofverbruik. 
Internationaal servicenet. Kortom, Europese topkwaliteit aan boord. 

^<."'% BRINKMAN N 
&  NIEMEIJE R 
MOTOREN BV 
Industrieterrein "De Engelenburg", Engelenburgstraat 26, 
Postbus 50,7390 AB Twello, Telefoon 05712 - 76900, Fax 05712 - 76800 

"«/A(BUS^'« " 
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ïjmrïDD^ 
FAECALIENPOM P 

Het lozen van sche«psloilettef i in havens en op bm-
nenwotere n word t tegenwoordi g steeds meer oon 
bande n gelegd OmbethNrdoQraÉsloneiMeMl t 
te kunne n omzeile n en tod i m r 100% m n 
regel s te voldoe n heeft VFTUS een tystee n onhM r 
pen om foe(olte n tijdelij k in een tank oan boor d op 
te sk)an en later in open water overtxw d of in 
een tank o( rioo l op de wal te pompe n Dit systee m 
kon ook vri | eenvoudi g in bestoond e schepe n wor 
den geïnstalleer d zonde r dat het aanwezig e pomp -
toile t vervange n behoef t te worde n 

G E U R F I L T E R 

VK) de beluchtingsleidin g van een faetaiientan k kunne n er aan boor d onoong e 

name geure n vri|kome n Door in de beluchtingsleidin g een VETUS geurfilte r te 

montere n rs dit te voorkome n Het geurfihe r is zeer gemakkeli| k te montere n en 

is geschik t voor beluchtingssian g 0 1 6 m m Afmetinge n Ixbx h 148x]50x]6 2 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE OC VETUS 1995 
CATALOGUS BLZ. ó3 

HAAL DE VETUS CATALOGUS EN PRIJSLIJST BIJ UW VETUS DEALER 

UBtus  [Umm  mmiilmm  m.w. 
FOKKERSTRAA T 571 3125 BD SCHIEDAM TEL (0101 4377700 TELEX 23470 

TELEFAX (01014152634 4153249 4372673 4621286 

(^I^^clusmteit 
MULDER 

MULDER 
* Nieuwbouw , 
* reparaties , 

* bemiddelin g bi j in - en verkoo p van jachte n 

Fran s Halsplantsoe n 6, 
2251 XJ Voorsclioten , Nederland , 

Tel. : 071 612325, - Fax: 071 619756 

Exclusief 
comfort voor 
veeleisende 
watersporters 
Leverbaar 
van 11 so-
ls 50 met 
neerklapbaar 
windscherm 
en 
cabrioletkap 

Tijdloze 
elegantie met 
vast stuurhuis 
Leverbaar in 
15 00, 16 50 
en 18 50 
meter Op 
verzoek 
geschikt 
voor Franse 
kanalen en 
sluizen 

Exclusieve 
topklasse met 
moderne 
vormgeving 
en verfijnde 
afwerking, 
snelheden 
haalbaar tot 
50 km/uur 
Leverbaar 
van 14 60 -
24 00 meter 

MOOI E TEAK 
MEUBELE N 

Exclusieve maritieme verlichting en geschenken, 
klassieke maritieme kunst, traditionele 

decoratieve interieurinrichting en nog veel meer. 

Bestel 1995 FULL COLOUR CATALOGUS a f 5,-
incl porto via postgiro 294173 (vergeet uw adres niet') 

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

ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilweg 28, Industrieterrein Nloordersluis 

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



Zon en een mooie bries 
zitten niet 

in het pakket..... 

Optimal e dekkin g van beroepsvaar t kwalitei t 

Verzekerin g voor o.a.: 
Motorkruisers , platbodems , maxi -
racers , optimisten , tweemasters , 
dnemaster s 
Surfplanken , en zestienkwadrate n 

Uw vrij e tij d staat centraa l 

Postbus 340 9700 AH Groningen 
Schweitzerlaan 21, Groningen 
Telefoon 050 - 262555 
Fax 050-263132 

S I N D S 1 9 0 S ^ ^ B ^ ^ ^ ^ 

ORAN/E L, 
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DOGGERSBANK' 
•A SEAWORTHY INVESTMENT ' 

DOGGERSBANK 1500 MY construction, 

lank vacnts 

Doööersbanfc, a name »nn.n sjmh 

luxunous rinisrang and seawori' 

are buut tor many years to the iint.;! I ' j L h yat-ntmiilaing 

traoitions Tnft yacnts are semi-custom built and tbe new 

senes of DogöersDank vathts are delivered most i.ompiete 

includm̂  \entas Hml-Certini-ate Aueaay 500 Do^gersbank 

yacnts are cruising tne mtemational waters Tnis tontnbuted 

to tbe (act tnat Dogöersbank is no» an unmistakable 

...>n..eption which garanties a i-omlürtable investment 

DOGGERSBANK 1780 MY 

DOGGERSBANK OFFSHORE 82 DOGGERSBANK V\CHTS ARE EXCLl SJ\EL\ Bl ILT \T DOGCF.RSB,\NK SHIPYARD B\', VVOUDSEND, THE NETHERLANDS 

THE THREE DOGGERSBANK SERIES ARE: 

COASTAL CANAL 
1400 MY - 1780 MY 

WHEELHOUSE 
1780 MY • 2300 MY 

OFFSHORE 
53 FT • 118 FT 

FOR COMPLETE DETAILS, PLANS AND PHOTOS, PLEASE CONTACT: 

DOGGERSBANK SALES OFFICE, 
HELLINGSTRAAT 30, 1398 AW MLIDEN, P O. BOX 35, 1398 ZG MUIDEN, THE NETHERLANDS. 

TEL. 31 (0)2942 • 61264, ^AX 31 (0)2942 - 64957. 

Jioestvrijstaal voor 
prijs van aluminium. 

Solas levert u een RVS propeller voor een prijs die u aan aluminium doet denken 

Voor hetzelfde geld geniet u dus van een 

en extra power Geschikt voor binnen- en 

voor de dichtstbijzijnde dealer Of vraag 

] Stuur mij gratis de produktinformatie 

Naam pn voori . . 

beter rendement, min 

buitenboordmotoren 

via de bon de catalogi 

over Solas propellers. 

der slijtage 

Bel 01862-7911 

s aan 

(m/vl 
1 
! Arfre»; 

] Telefoon 

1 

ME 24/5 

^SOLAS" 
Importeur: B.V. NIMAC;, Postbus 3250, 3274 ZH Heinenoord. Tel.: 01862-7911. 
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HAAGSCH E ACCUMULATORE N FABRIE K 
P. AARSE N 

MARINOI 4 'T 
ALLE TYPEN ACCU'S 
OP VOORRAAD 

VOOR AUTO, MOTOR, BOOT EN CARAVAN 

2 JAAR GARANTIE OP 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S 

TRACTIEBATTERIJEN 

DROGE-GELBATTERIJEN 

VICTRON-DEALER 

HAGEN Bat ter i jen 1011 

BVARTA 

GEHELE WEEK GEOPEND 
MAANDAG T/M VRIJDAG 
VAN 08 00-18 00 UUR 
ZATERDAG 09 00-15 00 UUR 

NEHERKADE 66C, DEN HAAG 

TELEFOON 070 - 390 31 36 

TOONAANGEVENDE MERKEN DUS TOPKLASSE 
i FJORD TOURING 26 FT 

De ideale familieboot 

SCOONERS 565 •  
Een sti|lvolle en comfortabele 

familieboot 

Van luxe gezinsboot tot 
comfortabele Vaarcaravan' 

Sportboten met kracht, 
souplesse en styling 

i FLETCHER 
Europa's toonaangevende 
sportboten. 

Oerdegelijke aluminium tour-vis 
en werkboot 

arie wiegmans SCHEENDUK 6, BREUKELEN 
TEL. 03462-61574 
WEEKEND GEOPEND! 
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WAAROM EEN 

BUITEIUBOORD-
MOTOR ? 

• Omdat 
2 jaar garantie geeft. 

• Omdat 
in binnen- en buiten-
land service biedt. 

• Omdat 
een uitgekiende range 
heeft van 4 tot 100 pk. 

• Omdat 
desgewenst een eigen 
serie 'bijpassende' 
opblaasboten en alu-
minium boten bijlevert. 

OMDATSEIMH WATERSCHERPE 
iniTRODUKTIE-AANBIEDiniGER I HEEFT. 

l̂ i©î il i 
WATERSPORT 

Vraag sne l Informati e aan bi j Nedak o Watersport , 
Postbu s 44, 2740 AA Waddinxveen . Tel. 01828-31020. 

M SL n P I IIQFRQ f^ 

VERKOOP 
BEMIDDELING 
OCCASIONS 

SPORTBOTEN & CRUISERS 

«^.....n|„j||||j,||„jj||||||||u „ 

• •' "^^• • '• '• ""^• '• '' 

On\y Quality 
Survives... 

Afb Dominator 
inboard en bare foot 
vanaf Hfl . 42.900,-
evt met diesel 

OMTZIGT WATERSPORT 
Industriekad e 20 2172 HV SASSENHEIM Tel. 02522-32604, Fax: 02522-16511 

De Experts 
Beëdigde experts en 

taxateurs 

'Waasdijk? 5 3 1 7 ^ „ 

'^'«'oon 04t85 ƒ " ' ' ' " ^ ^ - « ' 

' 'a n de y^^^ 

^ 

postbus22^^^*^^  8606AB.n 
" ^  ^2 3 8600 AF <5n! , ^"®e' < 

te/efoon  05t5f ) / ' " ^ ^ ' ^ 

Aankoopexpertises 
• Technische keuringen 

bij koop en verkoop van 
plezier- en recreatie-
vaartuigen 

Taxaties 
• Financieringen 
• Geschillen 
• Boedelscheidingen 
• Successie 
• Faillissementen 

Deelexpertises 
• Ultra-sonore 

diktemetingen 
• Corrosie-onderzoek 
• Osmose-onderzoek 
• Vochtigheidsmetingen 

Expertise bij 
geschillen 
• Deskundigenrapport 
• Contra-expertises 
• Arbitrage 

Begeleiding bouw 
en verbouw 

Adviezen 
betreffende 
• Kontrakten 
• Registratie 
• Scheepsmetingen 
• Teboekstellingen 
• EG-Richtlijnen 
• BTW-situaties 

Een aankoop-expertise geeft 
extra zekerheid! 

Gezamenlijke nevenvestiging: 
Flevo Marin a Trade Centre, IJsselmeerdijk 2, 

8200 AK Lelystad, tel. 03200 - 7 98 76 



DE VRIES BREUKELE N 
1 INTERIEUR INTERIEUR 1 
WILT U IETS VERANDEREN? LAAT ONS VRIJBLIJVEN D EEN ONTWERP MAKEN, 

o.a. keukens , vloeren , plafonds , dinettes , slaaphutten . 

1 VENTILATIE 1 
VETUS machinekamerbeluchting, o.a. dekventilatoren, 
luchtschelpen, iuchthappers. 

1 MOTOREN EN GELUIDSISOLATI E 1 
VETUS Scheepsdiesels en motorgeluid-isolatie. 
Wij demonstreren hoe het motorgeluid optimaal 
gedempt kan worden. 

^ 

DE VRIES + UmÜDD^ 
DE VRIES, SCHEENDIJK 15/1,3621 VC BREU 

1ELECTRONICA 1 
VETUS Elektro Boat Equipment, o.a. omvormers 
van 12-24 Volt, acculaders, instrumenten, kompassen, 
dieptemeters, accu's, gasinstallaties enz. 

1SCHEEPSRAMEN 1 
VETUS Scheepsramen, windschermen en vluchtluiken. 

m EEN STERK TEAM 
KELEN, HOLLAND. TELEFOON: 03462 - 61551 
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...dwars  door  Frankrijk  en over 
de Atlantische  weer  terug... 

pilot44. 
Een zeer doordacht - Nederland s - gebouw d 
stalen schip met uitmuntende vaareigenschappen. 
De Pilot 44 IS ontworpen voor zowel het varen op 
zee als op de b innenwateren . 
De enorm e binnenruimt e garandeert een 
comfortabel verblijf aan boord, wat vooral 
belangrijk is tijdens lange reizen. 
De Pilot 44 IS tevens uitermate geschikt voor 
permanent e bewoning ! 

Lengte 13.70 mtr. 
Breedte 4.00 mtr. 
Diepgang 1.20 mtr. 
Doorvaarthoogte 3.00 mtr. 

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

Motor : Iveco 120 pk, 6 cylinder 

Dubbele stuurstand 

Technisch vaarklaar 
vanaf f 135.000 incl, btw 

Kompleet uitgerust f 375.000 incl. btw 

voor meer informatie: 

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

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

(Bef nu geheet vrij  Stijvend voor een 

proefvaart! (denw-sctiip aanwezig) 
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Made for this. 
Dubarry neemt bootschoenen serieus. De internationale prijzen die zij daarvoor in Engeland, 
Nederland en Ierland heeft ontvangen, bevestigen dat. Dubarry heeft veel lovende perskritieken 
gekregen. De beste recentie kreeg Dubarry Shamrock 2000 laars in het populaire blad Yacht 

in Duitsland. De Dubarry Americas kreeg van het Engelse Yachting World in een 
onafhankelijk, vergelijkend warenonderzoek de aanbeveling als 

"de meest functionele bootschoen". 
Wat maakt de Dubarry bootschoenen en laarzen zo revolutionair? 

Neem eens de laars Shamrock 2000 die geheel met de hand is vervaardigd 
van leer en Cordura. Door toevoeging van het unieke Gore-Tex is de laars 

niet alleen ademend, maar ook waterproof. 
Let u ook eens op de technische eigenschappen die kenmerkend zijn voor elke 

"^ Dubarry bootschoen en laars: Dubarry's gepatenteerde, bekroonde, slipvaste 
maar duurzame zool, leersoorten die weinig water absorberen en altijd zacht en soepel opdrogen, de sterkste 
leren veters, roestvrije metalen ogen en natuurlijk Dubarry's unieke, weldadige en comfortabele pasvorm. 

Dubarry maakt de schoen die u nodig heeft. 

Don't go out in anything less than Dubarry. 
De officiële bootschoen van de Nederlandse Olympische Kernploeg. 
Verkrijgbaar bij de watersport vakhandel en geselecteerde schoenenzaken. 

Voor informatie en verkooppunten: 
Merwedeweg 3c, 3621 LP Breukelen, 

BELSffl P tel.: 03462 - 65544, fax: 03462 - 65475. HANDMAD E FOOTWEA R 



Met Autonelm trekt de mis 
rond navigatieapparatuur op 

ŵ  ^at mag veilige navigatie kosten? En hoe ingewikkeld móét 
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 m 
kaartplotter (die zelfs met handige v ^ ^ ' 

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 ST 50 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. 

Autohelm ' 
A Raytheo n Company 

• Conform US Coast Guard CFR-46 standaard 
Autohelm en SeaTalk zijn geregistreerde handelsmertten van Nautech Limited 

Stuur mij uw gratis full-colour catalogus met alle informatie over Autohelm stuurautomaten, instrumenten en navigatieapparatuur voor jachten. 

BOOMSM A "" : '^'• -
POSTCODE: TEL; 

Boomsma . De dnjvend e kracht . p,,;::;^, p^^,., ^m 9Q I-^n^ ar airr̂ or. M.„on r.i.fr^nnr • n^e,.^^: i^OA 
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Pedro Solano , het vlaggeschi p van Pedro 

De Pedro Solano, het vlaggeschip 
van Pedro. Een dynamisch gelijnd 
motorjacht dat op alle wateren 
van Europa kunt tegenkomen. 
De komplete en luxueuze 
uitrusting zijn een stre-
ling voor het oog en 
vormen een genot om 
mee te varen op klein 
of groot water. 

Hoogwaardige techniek, 
lloyd's certificaat en een 
optimale kwaliteitszorg 
geven dat zekere gevoel 
een Pedro jacht te varen. 

Pe Solano-lijn is er in meerdere lengten. De Solano, 
een motorjacht waar veel ruimte is voor 

persoonlijke wensen. 

Bel of schrijf voor 
meer informatie. 

J A C H T B O U W 

PEDRO M 
B O A T ^ ^ 

W.A. Sdioltcnwcg 94, 

Postbus 33, 9636 ZG Zuidbroek, 

telefoon 05985-1763, fat 05985-1338 

Met Pedro vaart u op zeker 

Pedro Baat ook voor onderhoud, reparatie, verbouw, boottransport, charter en permanente show van nieuwe en gebruikte schepen 

"VOXiV O 
PEBTTA . 

Donky Bora Kruiser Aspré 35' 

^ A W 2 1 FT Spitsga t Sloep 
De AW 21 ft: stoer, betrouwbaar en uitste-
kende vaarcapaciteiten. 

AWlóFT ^ 
Een zeer stabiele, overnaadse sloep. 

4 AW 20 FT Polyeste r Vlet 
Praktisch en betrouwbaar. De juiste boot 
voor zorgeloos varen. 

Duff y Electri c Sloep ̂  
16-1 8-21 ft. Geruisloos en milieuvriende-

lijk varen. Comfortabel en luxe uitgevoerd. 

• VerschiH 
. Proefvaar t mogeïii k 

. Uitvoerig e d«":°"^;;? r ^ , 
. Documentati e beschikbaa r 

. Weekend geopend____ _ 

arie 
wiegmans 

SCHEENDIJK ó, BREUKELEN 

TEL 03462-61574 
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EURO 
TRADITIONAL TRAWLER YACHTS. 

S S I C 
BUILT BY • X / 'l 

- ^ 5 ^ 

.SSIC 5( 
• •' 14.95 X 4.80 r 

Dieselmotorei 
- ^ = ' - - ^ ^ ' = ^ - ' — vanaf 110 kW (150 pl< 

IROCLASSIC 42 (12.60X1^9111) en de EUROCLASSIC 50 (14.95 x 4.80 m) zijn speciaal ontworpen voor lange reizen op zee ei 
I binnenwateren. Achter de klassieke lijn van deze stoere trawlerjachten ontdekt U de modernste techniek en luxe interieurs aan 

"gevuld met een uiterst complete uitrusting. Alle details aan boord kunnen worden uitgevoerd naar wens van de eigenaar om een unie 
schip te laten ontstaan. 

b EUROCLASSIC 4 2 
12.60 X 4.25 M 

I Dieselmotoren 
L fanaf 110 kW (150 pkj 

Sluiskade 1 A - 9601 LA Hoogezand 
Telefoon 05980-91064 - Telefax 05980-95789 

Standaard met ABS. 
Door het gebruik van de superlichte kunststof ABS 

zijn de bootjes van Newbourne onzinkbaar en zeer 

stabiel. Neem nu bijv. de Sniper '8: slechts 33,6 kg bij 

2,40 m lengte! Een ideale bijboot voor de vederlichte 

prijs van f 1.695,-. Bel 01862-7911 voor de dichtstbij-

zijnde dealer. Of vraag via de bon de catalogus aan. 
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B E L L U S 
M O T O R K R U I S E R S 

leverbaar in diverse maten 

(9, 10, 12 en 15 meter) 

ideale gezinsboot 

perfecte vaareigenschappen 

groot voor- en achterdek 

brede gangboorden (veiligheid I) 

royaal zonnedek 

ruime slaapplaatsen [^jii^ü^ering of 
overal stahoogte leasing t ^ f f " 

aantrekke/ijke 
laag brandstofverbruik y,oorviaarden. 
perfecte afwerking 

ƒ148.700,-
Vraag vandaag nog documentatie aan of l<om even langs. 

BRIELLE YACHTING 
Rochus Meeuwiszoonweg 6 - 3231 CM Brielle 
tel. 01810-14835/13680 - fax 01810-16203 
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"Geld lenen is 
een kwesti e 

van vertrouwen! " 

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

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

Specialis t in 
scheepsfinanciering . 

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

Vuysters , specialis t 
in financierin g van 
pleziervaartuigen . 

DOORLOPENDE KREDIETEN ZONDER AFLOSSING IN HET EERSTE JAAR 

Bedrag in 
tianden 

ƒ50 001,-
ƒ 60.000,-
ƒ 70.000,-

Te betalen 
per maand 

ƒ 393,-
ƒ471,-
ƒ 550,-

Rente per 
maand 

0,785% 
0,785% 
0,785% 

Effectieve rente 
op jaarbasis 

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

Theoretische 
looptijd na 1 jaar 

63mnd 
63mnd 
63mnd 

Het eerste jaar betaalt u alleen rente, daarna 2% van de limiet. 

DOORLOPENDE KREDIETEN 

Bedrag in 
handen 

ƒ10.000,-
ƒ 20 000,-
ƒ 30.000,-
ƒ40.000,-

Te betalen 
per maand 

ƒ 200,-
ƒ400,-
ƒ600,-
ƒ 800,-

Effectieve rente 
op jaarbasis 

Minimum 

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

Maximum 

14,2% 
13,3% 
12,9% 
12,9% 

Rente per 
maand 

Minimum 

0,785% 
0,785% 
0,785% 
0,785% 

Maximum 

1,113% 
1,046% 
1,016% 
1,016% 

Theoretische 
looptijd 

Minimum 

63mnd 
63mnd 
63mnd 
63mnd 

Maximum 

74mnd 
72mnd 
70mnd 
70mnd 

PERSOONLIJKE LENINGEN 

Bedrag in 
handen 

ƒ10.000,-
ƒ20.000,-
ƒ 30.000,-
ƒ40.000,-
ƒ60.000,-

Bedrag in 
handen 

Terug te betalen in 

72 maanden 
72 maanden 
72 maanden 
72 maanden 

120 maanden 

Te betalen per maand 

Minimum 

ƒ182,-
ƒ364,-
ƒ546,-
ƒ728,-
ƒ774,-

Maximum 

ƒ199,-
ƒ381,-
ƒ 565,-
ƒ 753,-
ƒ813,-

Eftectieve rente per jaar 

Minimum 

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

Maximum 

13,3% 
11,6% 
11,1% 
11,1% 
11,1% 

SCHEEPSHYPÜTHEEK 

ƒ 60.000,-
ƒ 80.000,-
ƒ120.000,-
ƒ150.000,-

Effectieve rente 
op jaarbasis 

7,25% 
7,25% 
7,25% 
7,25% 

Te betalen per maand 

60 maanden 120 maanden 180 maanden 240 maanden 

ƒ1.188,-
ƒ1.584,-
ƒ2.377,-
ƒ2.971,-

ƒ 697,-
ƒ 929,-
ƒ1.394,-
ƒ1.743,-

ƒ 539,-
ƒ 719,-
ƒ1.079,-
ƒ1.349,-

ƒ 465-
ƒ 621,-
ƒ 931,-
ƒ1.164,-

Rente variabel: 7,25% Rente 5 jaar vast: 8,8% Rente 10 jaar vast: 9,3% 

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 

Nijverheidswe g Noor d 60 - 3812 PM Amersfoor t - Tel . nr . 033 - 659066 
Geopend: dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur - 's zaterdags tot 17.00 uur 

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

Naam/Voorletters m/v 

Straat/Nummer 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer Geboortedatum 

Naam/Voorl. echtgen./partner. 

Geboortedatum partner 
m/v 

I\letto inkomen aanvrager p. m.. 

Woonlasten per maand 

. Bedrag van de lening 

Netto inkomen partner p. m. 
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\\ I.LLCKAFT. De meest populaire sportboot 
van pure wereldklasse! Ongekend vaarplezier 
voorjaren en jaren... Kom kijken bij Pim Klop, 
U weet wel, de vakman! 

Rivierdijk 114 
Hdrdinxveld-Giessendam 
Te 01846-12227 

Officieel 
Wellcraft importeur 
voor Nederland 

pjmac p Mfeflcraf t 

Wie denkt dat ze tegenwoordig geen 
echte sloepen meer bouwen, moet 

maar n̂s in Enkhuizen komen kijken. 

Toen schepen nog van hout waren en mannen van ijzer. 
Toen de kunst van het bouwen van sloepen van generatie 

op generatie werd doorgegeven. Zo bouwen ze ze niet 
meer. Pardon, zo bouwen we ze nog volop. Van praktisch 

polyester. Uit een mal die getrokken is van een 
oorspronkelijke Engelse reddingssloep. 

Tot op de millimeter nauwkeurig. De Enkhuizen 500. 
De enige in de 5-meter klasse met een zelflozende kuip. 

Leverbaar als roei-, vis-, motor- en zeiluitvoermg. 
U bent welkom voor een proefvaart. 

Windkracht 8 geen bezwaar. 

'• !•• POLYTECH ENKHUIZEN 
Bierkade 2-3, 1601 KR Enkhuizen. 

Telefoon: 02280-21 385. Fax: 02280-21 392. 

ZELFLOZEND • ONZINKBAAR • ZEEWAARDIG 

C.C.B 
JACHTBO U REPARATIEBEDRIJ F 

"Bruijsvlet". 7,70 x 2,80 m. 

"Bruijsvlet": 14 x 4,35 m 

In diverse afmetingen en 
met open kuip.Tevens 
polyester offshorevlet 7m. 
met open kuip of kajuit. 
Alle vletten zijn leverbaar 
in diverse afbouwstadia. 

Callandwe g 31 Berge n op Zoom 
Tel.: 01640-57920 

Zijlman s Jachtbouw 
Degelijkheid Eigen inbreng Kennis van zaken 

Havenkade1 
4924 BC Drimmelen N.B. 

Tel. 01626-86876 

U kunt ten alle tijden een 
vrijblijvende offerte aanvragen. 

Of kom een keer langs, zodat u kunt 
zien hoe wij jachten bouwen. 

Een schip met eigentijdse allur e en 
leverbaar  in diverse modellen en 

stadia van afbouw. 

ta-

Model Zijlmans kniiser 12 75 

Vanaf 14 m., 
ook met vast stuurhui s 
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SF»iTS i!sr  SI»ITSG;A.TTER^ S 

- ' — i LEVERINGSOVERZICH T 
Saga 20 
Saga 27 
Saga 'M 
Scand 25 
Scand 7800 
Scand 29 Bal t ic 
Scand 32 At lan t ic 
Skagerrak 720 
Skagerrak 900 S 
Risor 27 
Aqua Stream 43 
Aqua Stream 45 H T 
Aqua Stream 50 
Boomcruiser 10 16 m 

GEBRUIKT E / DEMOBOTE N 
Saga 27 Cockpit 93 
Saga 27 AK 88 
Joda27 81 
Birchwood 33* 
Marex 24 SunCab* 
Agder 840 
Riser 27 
Doerak 850 
Bomcruiser 1000 95 v a ƒ 209 500 
Marco 810 
Marco 860 Salon* 
Marco 920 
Sealine 328 Sportbr * 
President 385/425* 
Kempala 1100* 

(* : ligplaats Wessem) 

\^\J DE BOARNSTREAM BV 
I N T E R N A T I O N A L Y A C H T B U I L D E R S 

Wjitteringswei11-1 3 9011 WJ Irnsu m Tel. 05660-1435/1764 Fax 05660-2244 
WaageNaak 9 6019 AA Wesse m Tel. 04756-2903 Fax 04756-3368 

SCAND 25 CLASSIC afm 7 62 x 2 87 m 

Vervangende onderdelen wo cabnoletkappen 
van vale Noorse spitsgatters, w o Nidelv, Joda, 
Marex, Hanto, Ris0r, Saga etc uit voorraad te 
leveren 
Ook doorlopend goede gebruikte schepen 
Vraag naar onze occasionlijst Inruil huidig 
schip bespreekbaar 
Vraag vnjblijvend documentatie van het schip 
van uw keuze 

Neptuny s 
108 Express e 
Afm : 11.70 m X 3.89 mtr. 

''Veel lifx e voor standaar d prijs" . 

De nieuwe Neptunus 108 Expresse een modern motor|acht 
vi/at voldoet aan de eisen en wensen van de huidige 
pieziervaarders Standaard met 6 8 slaapplaatsen voor 
achterka|uit 2x toilet-douche, 2e stuurstand, ruime salon 
en pantry zware kunststof stootli|st, rodarmast, perfecte 
binnenbetimmering 

Onze 25 |arige ervaring in de bouw van Neptunus 
motor|achten is de garantie voor een |uiste keuze in 
vaareigenschappen kwaliteit vakmanschap en 
hog e gegarandeerd e restwaarde . 
Voorzien van 1 of 2 dieselmotoren 

Prij s vana f ƒ 395.000,- b t ' 

Voor verdere informati e 
Jachtwerf Neptunus B V 
Veerdam 1, 5 3 0 8 JH Aalst (GId) 
Tel 0 4 1 8 7 3103 Fox 041 87 3222 
INeplunus sere 108 129 141 156 162 174 205 218 2381 

= = V a n d e r M e i j d e n interieurs : een waardevast e investerin g 

Pasklaar 
gemaakt met 

uw persoonli|ke 
wensen en styling 

Ingebouwd door vak-
mensen of door u zelf 

• Bezoek onz e showroom . 

Met uw 
wensen en 

onze adviezen 
verhogen wi | het 

vaarplezier en de 
waarde van uw schip 

Vraag onz e brochure . 

Voor alle 
voorkomende 

werkzaamheden 
Overdekte helling tot 

25 meter 

Afbouwkad e aanwezig . 

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



Afmeting 0 52 mm 

De krachtige Mastervolt 12V/85Ah Dynasty Gel akku is absoluut onder 

houdsvrij en gasdicht Niet alleen geschikt als startakku maar ook als energiebron 

voor langdurige stroomvoorziening aan boord De natuurli|ke zelfontlading is 

vrijwel nihi! Leverbaar in de kapaciteiten 62 85 140 170 en 200 Ah/12V De 

als optie te leveren Battman (akkugebruiksmeter) geeft de lading/ontlading het 

verbruik en de akkuspanning weer 

/ S T R 
lASTERVOL T 

S T R O O M O P M A A T 

Bel voo r inf o en/o f dealeradresse n 020 - 6970736 

WIE 

Jverinq via df 
lennformatie: 

Merwedeweg 3c, 3621 LP Breukelen, 
BELsmp tel.: 03462-65544, fax: 03462-65475. 

ZEEVAART 

BINNENVAART 

WATERSPORT 

WAT 
ZEEKAARTEN 

NETH COAST PILOT 

HYDROGRAFISCHE KAARTEN 

VAARGIDS 

STROOMATLASSEN 

WATERSTANDEN EN STROMEN 

WAAR 
DATEMA 

DELFZIJL-ROTTERDAM 

L.J . HARRI 
AMSTERDAM 

RADIO HOLLAND/HARR I TRADING 
ROTTERDAM-IJMUIDEN 

KELVIN HUGHES OBSERVATOR 
HOOGVLIET 

tevens bij 

NAUTICRING-WATERSPORTZAKE N 
ALL E ANWB-KANTORE N 

(m u V zeekaarten en N C pilot) 

VOOR UW VEILIGHEID 
DIENST DER HYDROGRAFIE VAN DE 

KONINKLIJKE MARINE 
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RUDDERSAFE 
aanzienlijk verbeterde 

bestuurbaarheid bij lage snelheden 

• Opt imo 
manoeuvreerbaartTeid 
bij geringe 
va^^netheden 

• Sterk verbeterde 
koersst£^iteft 

• Beschermende 
fufKtie bij het 
achtert«tvaren 

• Eenvoudige montage 

M Mmimaat onderhoud 

RUDDERSAFE 
HET ROER VOOR BUITENBOORDMOTOREIM 

EN HEKAANDRIJVING! 

HAVEOO 
Postbus 15 -1645 ZG Ursem ITel.: 02202-3131 - Fax: 02202-1578 

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

- Omvormers 
- Akkuladers 
- Combinatie omvormer-

akkulader 
- Akkuconditioner 

BON •  
voor meer informatie 

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

Naam: 

Adres: 
Pc+Plaats: 

Deze bon opsturen naar: 

a l o p e x '™'""'" ^ 
iK^ ron i c a 

Van Alphenstraat 2 
2274 NA Voorburg 

Tel 070-3 85 57 04 
Fax 070-3 85 12 93 ¥ 

TOT 50% 
SNELLER 

TOPSNELHEID.' 
Deze tot op heden voor onmogelijk gehouden resulta-
ten zijn thans realiseerbaar met een T O R Q U E 
S H I F T scheepsschroef. 

De T O R Q U E S H I F T is de enige scheepsschroef met 
een tweeledig doel en speciaal bestemd voor schepen 
welke voorzien zijn van aandrijving door middel van 
stern-drives en/of buitenboord motoren. 
Door automatische en traploze aanpassing van de 
spoed (bladhoekverstelling) komt uw schip 30 - 50 % 
sneller in plane en wordt tevens een hogere topsnel-
heid bereikt. 
Een ideale oplossing voor schepen welke met onvol-
doende motorvermogen zijn uitgerust of voor schepen 
waarmee veelvuldig waterskiërs worden voortgetrok-
ken. Het zogenaamde "sleuren" behoort met een 
T O R Q U E S H I F T scheepsschroef definitief tot het 
verleden!!! 
De bladen zijn per stuk uitwisselbaar en vervaardigd 
uit roestvrij-staal. De T O R Q U E S H I F T is zeer 
eenvoudig te (de)monteren en af te stellen, hetgeen 
overigens slechts éénmalig tijdens de eerste montage 
dient te geschieden. 
De prijs van de T O R Q U E S H I F T bedraagt slechts 
fl. 1.899,-inclusief B.T.W. 

Voor meer informatie kunt u ons bellen of faxen. 

D€CORn 
T R A D I N G 

Postbus 151 
3350 AD Papendrecht 

Tel. 078-411619/412104 
Fax 078-413636 

Geïnteresseerde dealers worden verzocht 
contact met ons op te nemen. 
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Pe still e krach t 
va n lUann i Diese l 
De extr a powe r bi j lag e toerenta l le n va n een Nann i Diese l is 

indrukwekkend . Het oververmoge n verander t he t karakte r va n 

he t lacht . De still e krach t voeg t een nieuw e dimensi e to e aan 

probleemloo s vaargenot . 

Elk e Nann i Diese l is zonde r concessie s gebouw d en gebaseer d 

o p d e be faamd e Kubot a d ieselmotoren . Standaar d uitgevoer c 

me t d e bekend e Hurt h keerkoppel in g en VDO instrumenten . 

Nann i Diesel , een ster k merk , waa r een 

sterk e organisat i e achte r staat : C ramm . 

Be l voo r mee r informati e en 

een dealerli jst : 058 - 880700. 

Ö amm 
. . . . « . , . : , i . • • • . « . . . . . . . • . •. 

Uranusweg 22, Postbus 510, 8901 BH Leeuwarden. 
Tel 058 - 880700, fax 058 - 880643 

Li R G G A L , 1995 -4 

D I S C O V ER P E R F O R M A N CE D I S C O V ER R E C. A L 

VENTURA 8.3 SC 
8 3 8 x 2 7 6 m , 2631 kg. 

VALANT I 256 
7.36 X 2.59 m, 2181 kg 

VALANT I 222 SC 
6 . 6 0 x 2 50m , 1451 kg 

VALANT I 202 SC 
6 01 X 2 50 m, 1157 kg 

VENTURA 6.8 
6 8 8 x 2 6 0 m 1814 kg 

VALANT I 176 CD 
5 2 5 x 2 2 3 m , 1020 kg 

WATERSPORTBEDRIJ F EUROBOOT JAN BARENS BV 
Zanddij k 5 3233 XJ Oostvoorn e - Telefoo n 01815-4771 - Fax 01815-3742 
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De krachtige lichtgewicht scheepsdiesels 
die meer bieden dan de meeste watersporters 

ooit voor mogeli]k hebben gehouden 
Lombardini de grootste motorenfabrikant van 
Europa heeft nu een complete range indirect 

gekoelde scheepsdieselmotoren ontwikkeld van 
6 tot 33 kW (8 tot 45 pk ) die voldoen aan de 

strengste normen op het gebied van veiligheid 
en milieu Alle motoren zijn gecertificeerd voor 

gebruik op de Boden-see waar de strengste 
eisen op het gebied van milieu gelden 

Deze service-vnendelijke motoren zijn even-
eens scheepsvnendelijk geprijsd 

Doe wat vele gerenommeerde jachtbouwers al 
hebben besloten en bouw ook een nieuwe 

Lombardini-scheepsdiesel-motor in 
Zet nu alvast een nieuwe koers uit en vraag de 

uitgebreide kleurenbrochure aan 

n 
Een vriendelijk e 
krachtpatser : 
• lichtgewicht 
• laag geprijsd 
• tnllingvnj 
• soepele en 

rustige loop 
• indirect gekoeld 
• uitlaat 

roetvorming vrij 
• van binnen en 

buiten behandeld 
tegen corrosie 

• 2 jaar garantie 
• uitgebreid 

dealernet 

^wmm 
WATERSPORT 

Coenecoop 12 
2741 PG Waddinxveen 
Postbus 44 
2740 AA Waddinxveen 
Tel-01828-31020 
Fax-01828-11915 

(O 

c 
o 

Scheepsrame n op maat 
maken is een vak. Met onze 20-jarige ervaring 
hebben wij bewezen een perfekt passend raam te 
kunnen maken tegen zeer redelijke prijzen 
Onze aluminium profielen zijn zodanig gemaakt dat 
iedere bootbezitter zelf zijn eigen ramen kan aan-

brengen 
Alle ramen zijn 
voorzien van 

raösverknigL 

voor hcht c^ 

veiligheidsglas 
(gehard) 
Wilt u iets weten 
over de prijzen"? 

Bel ons dan 
even de ma-

ten door en 
WIJ kunnen u 
direkt een 
prijsindikatie 
geven 

technauti c bv 
Industrieweg 35 
wormerveer 
tel 075 212150 
fax 075 213663 

Met één handbewegin g 
zi t d e bijboo t zeevast . 

Patent van Simpson Davits: de davits fixeert de bijboot in het zwaarste weer. 

waarmee u uw bijboot in één handbewe-

ging zeevast zet. Door de uitschuifbare 

hefboom (volledig van 316 gepolijst 

roestvrijstaal) en de unieke konstruktie 

Of hij nu 60 of 400 kg weegt, Simpson 

Davits zet hem vast. 

Simpso n Davit s zet uw 
bijboo t moo i zeevast . 

B e l s h i p , M e r w e d e w e g 3c , B r e u k e l e n , t e l e f o o n - 0 3 4 6 2 - 6 5 5 4 4 , t e l e f a x 

BELSHIP 
0 3 4 6 2 - 6 5 4 7 5 
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NIEUW 
GARANTIE STICKER 

Uw waarbor g voo r kwaliteit , 
garanti e en vakkundig e servic e 

Met de nieuw e Garanti e Sticke r van Boonnsma , 
Hollan d Nauti c en Sailtro n bent u verzeker d van 
kwaliteit , volledig e garanti e en vakkundig e service . 
U vind t deze sticke r op all e navigatie - en 
communicatie-apparatuu r van de volgend e merken : 

Apeic o 
Autohel m 

Brooke s & Gatehous e 
Furun o 
Garmi n 

Geografi x 
Glome x 

Mogella n 
Phillip s 

Raytheo n 
RR Electroni c 

Sailo r 
Sealol k 

Shipmat e 
Yeoma n 

Aan de Garanti e Sticke r kun t u direc t hierkenne n dat 
de produkte n afkomsti g zijn van erkend e importeur s 
van navigatie - en communicatie-apparatuu r voo r de 
pleziervaar t in de Benelux . 

wig^t' e 

+-> 
i . 
O 

a 
° Garantie 

c 
2. 
o 
0) 

BOOMSM A 
liollsiiii l iiaiifi c 1 ^  saUtro n 

Exclusiev e Importeur s van navigatie - en 
communicatie-apparatuur . 

BRbILINE R 
THE WORLD LEADER IN PLEASURE BOATS 

sportboten 
kajuitkruisers 

motorjQctnten 
5 JAAR GARANTIE 

POWSROUSST 
VOOR DE VEELEISENDE SNELLE WATERSPORTER 

open sportboten 
en 

kajuitsportboten 
van 

6,60tot ll.óOm. 

5 JAAR GARANTIE 

grot e sorterin g OCCASIONS 
met GARANTIE, div . merke n 
JETSKIES EN JETBOTEN 
SEA DOO YAMAHA POLARIS 

W.A. EN DIEFSTAL VERZEKERING MOGELIJK 
LIGPLAATS OP ONZE SPECIALE JETSTEIGER 

BOOTMOTOREN: 
YAMAHA FORCE MERCURY 
MERCRUISER en U.S. MARINE 
* TEV. O N D E R H O U D e n REPARATIE 

BOOTTRAILERS; 
ESCORT en PEGA 
GENERATOREN: 
YAMAHA 

ALLES VOOR DE WATERSKIER w.o, 
WATERSKIES, SKIPAKKEN, SKIVESTEN, LIJNEN, HANDSCHOENEN, 

KNEEBOARDS, WATERTUBES EN BANANEN SURFSKIES, ETC 

JACHTHAVEN aan het IJ-MEER, LIGPLAATSEN,ZOMERSTALUNG 
EN WINTERSTALUNG, SERVICE- EN REPARATIEWERKPL̂ ATS AAN DE HAVEN, 8 T KRAAN 
GEZELUGE BAR MET TERRAS, "GEEN SNELHEIDSBEPERKINGEN' 

Z u i d e r z e e w e g 2, 1095 KG A m s t e r d a m 
t e l e f o o n 020-6947527, fox 020-6684549 
a .d . Ringweg AIO, afs lag SI 14 Zeeburg 
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GEBOREN WINNAARS 
De bu i tenboordmotoren van Mercury 

hebben meer kampioenschappen, wereldtitels 
en races veroverd, dan al le vergel i jkbare 
concurrenten bij elkaar. 

Dit "winners"-hart van deze geavanceerde 
race-technologie klopt in iedere Mercury 
bui tenboordmotor. Of je nu kiest voor de 
nieuwe 250 EFI of de handige 2.5 portable, 
ledere Mercury is het resultaat van doordachte 
kwaliteit, van de drang tot presteren. 
Betrouwbare kracht gekoppeld aan regelrechte 
sensatie. Altijd weer, op ieder moment. Alleen 
Mercury levert onovertrof fen power die een 
vol ledig n ieuwe d imensie toevoegt aan het 
ultieme vaarplezier. Het gevoel van winnen! 

Kijk in de Gouden Gids voor de lUercury-dealer in 
uw omgeving. 
• Marine Power Nederland B.V. 
Postbus 664, 2400 AR ALPHEN A/D RIJN. 

Gebruik voor optimale prestaties uitsluitend 
Quicksilver onderdelen en accessoires 

msmeuimf '^ÊM 
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DÉ STANDAARD VOOR 
KWALITEI T EN KOMFORT 

RIO art.no. 502 

Wandmontage. 
Geheel opklapbaar. 
Inkluslef staander. 
6 Kleuren kunstleer. 
Vlakke stoffering. 

E B R O art.no. 501 

Wandmontage. 
Geheel opklapbaar 
Inkluslef staander. 
6 Kleuren kunstleer. 

PROMO I en II 
Outdoor stoel. 
Weerbestendig. 
Vaste (I) of verstel-
bare zithoogte (II). 

Zit/rug voorgevormd. • Geheel in wit. 

IJSSEL art.no. 601 THAMES art.no. 730 

Zithoogte instelbaar d.m.v. gas-
veer van 57 tot 83cm 
Verstelbare voetenring. 
360° draaibaar. 
Hoogte verstelbare rug. 
In 5 kleuren stof naar keuze. 
Rughoogte 44cm. 

• Opklapbare armleggers. 
• Aluminium kruisvoet. 
• 350° draaibaar. 
• Zith. instelbaar van 62 tot 90cm. 
• Alu. verstelbare voetensteun. 
• In 6 kleuren kunstleer of 

5 kleuren stof naar keuze. 
• Ook met vaste vloermontage. 

Zittingslede voor AMAZONE en 
THAMES tegen meerprijs leverbaar 

Bij Telstar zit u goed! 
Sinds 1962 is Telstar producent van 

stuurstoelen voor de beroeps- en 
pleziervaart. Voor elk type schip èn 

voor elke schipper levert Telstar een 
komfortabele en betaalbare stoel. 

De buitengewone degelijkheid, 
het perfekte zitkomfort èn de optimale 

prijs-prestatieverhouding hebben 
Telstar stuurstoelen tot een succes 

gemaakt op de professionele- en 
watersportmarkt. 

U vindt ze dan ook aan boord van 
pleziervaartuigen.tankers, coasters, 
supply vessels en loodsvaartuigen. 

U krijgt 24 maanden garantie op produktiefouten. 
Levering geschiedt onder HISWA-voorwaarden. 

Dit is slechts een greep uit ons totale assortiment. 
Genoemde prijzen zijn inkluslef BTW. 

A M A Z O N E an.no. 740 

Zeer luxe vrijstaande stuurstoel met 
aluminium kruisvoet. 
360° draaibaar. 
Zithoogte instelbaar van 62-90cm. 
Aluminium verstelbare voetensteun, 
Voorgevormde zit en rug. 
In 6 kleuren kunstleer A M A 
en 5 kleuren stof. ^ g^ 
Ook met vaste vloer- 5 # i l 
montage. 

AMAZONE 

999r 

S>{telstar 
Stuurstoelen 
Lorentzstraat 16, 
Industrieterrein Lorentz, Postbus 136, 
3840 AC Harderwijk 
Tel.: 03410-13960. Fax: 03410-22940 

Verkrijgbaar bij uw watersportwinkel / jachtbouwer. 
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MOTORBOOT 

Dertiende jaargang, 
nummer 6, jun i 1995 

Maandblad voor de kleme 
motorvaart onder verantwoor-
delijkheid van Wi l Horsthuis 

Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam 
Telefoon 010 4125708, 
Fax 4119690 
Postgiro 57 65 57 
IN G bank, rekening 
nummer 69 47 15 085 
België postrekening 
000-1439291-05 

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Luitenant ter zee 
W J J Geneste 
(Koninklijk e Marme), 
Dr B Houwink, 
Ben Levie, 
Frans Loos, 
Eddy Masselink, 
Dag Pike, 
F J de Ruiter, 
J W Sluimer, 
Gerda Stoorvogel, 
C Voest, 
S Zeeman (KNRM ) 

Basis vormgeving 
Henk de Brum. bNO, 
Leiden 

Advertentie-exploitatie 
Publiciteitsbureau 
Leeuwenbergh b v. 
Frank van Gils, 
Postbus 139, 
2170 AC Sassenheim 
Telefoon 02522 19023 

Abonnementen 
J 67,50 perjaar, 
België̂  87,50 of Bef 1600. Bij 
storting op onze Belgische 
postrekening - zie boven -
Bef 1220 

Een abonnement kan elke 
maand ingaan Het wordt au 
tomatisch verlengd, tenzij het 
twee maanden v<x)r het ver 
stnjkt schriftelijk is opgezegd 
(met aantekenen) De prijs van 
biutenlandse abonnementen 
(behalve België) wordt ver 
hoogd met de extra verzend 
kosten 

Dru k 
Drukken] Wyt & Zonen 
Rotterdam 

Brugge n 

Als Den Haag het geld, dat is bedoeld 
voor bediening en onderhoud van brug-
gen en sluizen, liever aan wat anders 
uitgeeft, krijgt een serie gemeenten een 
brug of sluis cadeau. Omdat gemeenten 
zelden geld hebben, zullen ze een nieuwe 
belasting moeten invoeren om deze 
kunstwerken in bedrijf te kunnen hou-
den. Het gekanaliseerde deel van de 
Hollandse IJssel (zie het nieuws elders 
in dit nummer) is daar een van de 
nieuwste en meest trieste voorbeelden 
van: torenhoog bruggeld en uiterst 
beperkte bedieningstijden: mondjesmaat 
en slechts voor het zomerhaljjaar (zie de 
scheepvaartberichten in de vorige 
Motorboot). Dat watersport en scheep-
vaart de rekening betalen staat niet ter 
discussie. Sterker nog: dat vindt ieder-
een logisch. Bruggen draaien immers 
voor boten. 

Welnu: wij vinden dat niet logisch. 

Niet boten, maar auto's maken gebruik 
van bruten. Zij moeten dus betalen. 
En dat is heel simpel. Gemeenten die 
bruggen op hun nek krijgen moeten ze 
open zetten. Ah er een auto over wil 
moet hij toeteren voor de brugwachter, 
die na betaling van een stuiver (er zijn 
verschikkelijk veel auto's, dus het tarief 
kan laag zijn), kijkt of er geen boten 
worden gehinderd en vervolgens de brug 
even laat zakken. 

De methode heeft waardevolle aspecten. 
Zo'n openstaande brug is een doel-
treffend protest tegen de Haagse lafheid 
om wel de lasten, maar niet de lusten 
over te dragen en het democratisch 
gehalte is hoog: de overgrote meerder-
heid van automobilisten respecteert de 
rechten van de varende minderheid. En 
het rendement van de investeringen in 
onze kostbare vaarwegen vliegt omhoog: 
ze kunnen 24 uur per dag worden 
gebruikt, het hele jaar door. 
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Omgaan met (snelle) motorboten(6) 

Olie op de golve n 
Varen in zwaar weer is geen 
sinecure, zoals blijkt uit de 
beschrijving in het vorige num-
mer van de Motorboot. De over-
levingskansen worden in sterke 
mate bepaald door de kwaliteit 
van schip en bemanning. 
Daarnaast zijn er beproefde 
hulpmiddelen, die het verblijf 
op een ruwe zee vereenvoudi-
gen. De sleepzak vormt er, zoals 
uiteen werd gezet, één van. Een 
ander is het zee-anker, dat veel 
overeenkomst vertoont met de 
sleepzak. De twee verschillen in 
de manier waarop ze worden 
gebruikt. 

Een zee-anker dient twee doe-_ 
len. Het eerste is de drift te 
verkleinen van een boot waar-
van motor of stuurinrichting 
defect is en die naar een kust 
of ander gevaar wordt gebla-
zen. De boot blijf t met zee-
anker wel afdrijven, maar het 
gaat veel langzamer. Je wint 
tij d om het defect te repareren 
of hulpverleners bij je te laten 
komen. De naam van het zee-
anker stamt van deze manier 
van toepassen. De andere 
functie van het zee-anker, en 
waarschijnlijk de belangrijkste, 
is om het mogelijk te maken de 
boot met een bepaalde hoek 
ten opzichte van de windrich-
ting te laten liggen als de 
motor het af heeft laten weten, 
er weinig brandstof meer is, of 
er een ander probleem is. In 
het algemeen is dat een nood-
maatregel omdat je als alles 
goed werkt beter de omstan-
digheden aankunt met motor 
en sturen. 

Het zee-anker is dus vooral 
een hulpmiddel om bij proble-
men op terug te vallen, maar 
kan ook zonder dat er echte 
nood is goed worden gebruikt 
als de bemanning in een lang 
durende storm vermoeid raakt 
en niet meer optimaal functio-
neert. 
Zonder mechanische voortstu-
wing drijf t een boot met de 
wind mee, waarbij de snelheid 
van afdrijven afhangt van de 
windsnelheid, het oppervlak 
van de boot dat bloot staat aan 
de wind en de grootte van het 

deel van de boot dat onder 
water zit. Veel hangt af van de 
stand van de boot ten opzichte 
van de wind. Met wind dwars 
drijf t hij sneller dan bij wind 
achterop. Het zee-anker kan, 
doordat het een stevige greep 
heeft op het water en niet 
wordt beïnvloed door de 
wind, een goede weerstand 
geven tegen dat afdrijven. 
Vergeleken met een sleepzak is 
de snelheid van de boot 
betrekkelijk gering, dus moet 
een zee-anker even zoveel gro-
ter zijn om een effectieve houd-
kracht te leveren. De omstan-
digheden waaronder een 
zee-anker wordt gebruikt kun-
nen inhouden dat de boot is 
blootgesteld aan brekende 
zeeën. Als een dergelijke zee 
tegen de boot komt kan dat 
een plotselinge ruk aan het zee-
anker geven. De grootte van 
het zee-anker moet dus zoda-
nig zijn dat hij voldoet in deze 
en bovengenoemde toepassin-
gen. 

Er zijn veel manieren om een 
zee-anker te maken, maar 
waarschijnlijk is de beste om 
het, in principe, net zo te 
maken als een sleepzak. Het 
kan echter een stuk lichter 
worden gemaakt omdat er een 
veel minder grote belasting op 
komt. Helaas kan een sleepzak 
niet voor beide doelen vol-
doen, omdat hij te zwaar en te 
klein is als zee-anker. De sleep-
zak zal waarschijnlijk zo ver 

zinken dat hij weinig houd-
kracht zou geven, tenzij de 
boot erg snel weg zou drijven. 
Ik heb zee-ankers gebruikt die 
waren gemaakt zoals een para-
chute, zonder versterkende 
hoepel, en die deden het bij 
kleine boten goed. Een verge-
lijkbaar soort zee-anker zit 
standaard in de uitrusting van 
opblaasbare reddingvlotten en 
heeft het voordeel heel klein 
opgevouwen en dus makkelijk 
gestuwd te kunnen worden. 
Slechts heel weinig boten heb-
ben een echt zee-anker aan 
boord. Men hoopt niet in de 
situatie te komen waarin men 
het nodig heeft. Het is moge-
lijkj e te behelpen met dingen 
die aan boord zijn. Een dekzeil 
of klein zeil kan worden 
gebruikt door aan de hoeken 
lijnen te knopen om zo een 
spruit te maken. Een puts doet 
misschien iets voor een kleine 
boot. Een sterke lij n van 10-30 
meter lengte moet worden 
gebruikt. Het is een zaak om 
met vindingrijkheid om te 
gaan met het beschikbare 
materiaal, maar een tijdelijk 
zee-anker zal door de sterke 
slijtage niet lang meegaan. 
Aangezien een zee-anker 
meestal snel nodig is zal er 
waarschijnlijk weinig tijd zijn 
om het te maken. 
Een motorboot die, aan zich-
zelf overgelaten, met wind en 
golven meedrijft, komt in de 
meeste gevallen met het ach-

DoorDagPike 

terschip naar de wind te lig-
gen. Dat komt omdat het ach-
terschip dieper in het water ligt 
dan de boeg en bij planerende 
boten, waarbij schroef en roer 
onder de bodem van de boot 
uitsteken, is dat altijd het 
geval. Het dieper gelegen ach-
terschip biedt meer weerstand 
tegen het wegdrijven van de 
boot en bijgevolg probeert de 
boeg sneller te drijven dan de 
kont en komt zo van de wind 
af te liggen. Op de definitieve 
ligging ten opzichte van de gol-
ven hebben echter ook de 
grootte van de opbouw en de 
plaats ervan op de boot 
invloed. Bij een grote opbouw 
vooraan zal de kont-naar-de-
wind stand worden versterkt, 
maar als de opbouw achteraan 
zit zal de kont door de wind 
worden weggeduwd, mogelijk 
wordt zelfs het effect van de 
grotere weerstand onder water 
te niet gedaan of overtroffen. 
Een dergelijke boot drijft , aan 
zichzelf overgelaten, waar-
schijnlijk dwars weg. 
Het zee-anker wordt normali-
ter over de boeg uitgezet zodat 
de kop op de wind blijft , maar 
het kan ook anders. Je kunt er 
de boot iedere stand ten 
opzichte van de wind mee 
geven. Door een tweede lij n 
aan het zee-anker te zetten en 
die op een andere plaats van 
de boot vast te maken, kun je 
door het variëren van de leng-
te van de twee lijnen de boot 
de gewenste stand ten opzichte 
van de golven geven. Deze 
manier van drijven kan van 
nut zijn als de wind en de zee 
niet dezelfde richting hebben. 
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Het cist wel flink wat oefening 
om de boot precies in de stand 
te krijgen die je wil t hebben. 
Met de kop op de golven ach-
ter een zee-anker liggend is er 
altijd het gevaar dat de boot in 
zijn lengterichting achter-
waarts wordt gezet door een er 
overheen brekende golf. De 
boot gaat dan achterstevoren 
door het water en dat kan een 
grote belasting op het roer 
geven; in het bijzonder bij de 
grote roeren van waterver-
plaatsende boten. Afgezien van 
het stevig midscheeps vastsjor-
ren van het roer is er niet veel 
te doen om het probleem te 
verkleinen. 

De lij n van het zee-anker naar 
de boot hoeft niet zo sterk te 
zijn als die van de sleepzak 
omdat er minder kracht op 
staat. Een elastische lij n van 
nylon heeft de voorkeur 
omdat die helpt schokken op 
te vangen en zo de belasting 
van dé boot vermindert. 
Schavielen zal vaak een groot 
probleem zijn. De zee-ankerlijn 
moet goed worden beschermd 
en hij moet regelmatig worden 
verzet, zodat hij niet steeds op 

dezelfde plek aangrijpt via een 
verhaalkam of dekrand. 
Onder normale omstandighe-
den is er weinig behoefte aan 
een kaailijn (waarmee je het 
zeeanker kunt binnenhalen), 
maar die kan nuttig zijn als de 
boot door brekers naar een 
kust drijft . Door het zee-anker 
weg te nemen zou de drijfsnel-
heid kunnen worden vergroot 
om als de omstandigheden dat 
toelaten zo snel mogelijk door 
de brekers te komen. Het lijk t 
mij overigens vooral een theo-
retische mogelijkheid, want ik 
kan mij niet voorstellen dat 
iemand in zo"n wanhopige 
situatie zijn kaailijn gaat 
gebruiken. 

Oli e 
De wereldwijd gepropageerde 
panacee in alle wanhopige situ-
aties op zee is die van het 'stor-
ten van olie op de woedende 
golven'. Er is geen twijfel over 
dat de juiste soort olie, 
gebruikt onder de juiste 
omstandigheden, een gunstig 
effect kan hebben. Dat effect is 
echter beperkt en men moet er 
geen wonderen van verwach-

ten. De olie levert zijn dem-
pende werking door zich te 
verspreiden over het waterop-
pervlak en de oppervlakte-
spanning te vergroten. 
Daardoor wordt de kans dat 
golven breken kleiner. Binnen 
bepaalde uitersten geldt dat 
hoe dikker de olie is, des te 
groter de oppervlaktespanning 
is en dus de golven minder 
breken. Met dikte bedoel ik 
viscositeit, niet de dikte van de 
olielaag op het water. Een erg 
visceuze olie zal zich echter 
niet verspreiden over het 
watervlak, dus is een compro-
mis op zijn plaats tussen de 
twee vereisten. De aanbevolen 
olie is een ongeraffineerde vis-
olie, veelal geleverd onder de 
naam 'stormolie". 
Er zijn maar weinig boten die 
zulke olie aan boord hebben 
met het specifieke doel hem op 
het water te verspreiden, zodat 
als de behoefte er aan ontstaat 
de enige olie die er waarschijn-
lij k is ofwel smeerolie, dan wel 
dieselolie zal zijn. Dieselolie 
storten in vrijwel zinloos want 
die is te weinig visceus, maar 
smeerolie zal enig effect heb-

• Motorboten kunnen overleven in 
heel extreme omstandigheden als 
de schipper zijn verstand gebruikt 

ben. Het verspreidt zich snel 
over het water maar is minder 
visceus dan gewenst en dus is 
de golfdempende werking 
ervan kleiner dan die van viso-
lie. 
Al s de goede olie er is vormt 
het volgende punt de vraag 
hoe en waar hij moet worden 
verspreid. Aangenomen mag 
worden dat olie die over het 
water is uitgevloeid naar lij zal 
drijven omdat dat de richting 
is waar de bovenlaag van het 
water naar toe gaat. Aangezien 
het doel van het storten is het 
breken van golven om de 
eigen boot te verminderen 
moet de olie aan de windkant 
worden verspreid. Tegen de 
tijd dat de golven de boot 
bereiken zit er dan een flinke 
laag olie op het water. Dat ver-
spreiden kan alleen worden 
bereikt als een zee-anker wordt 
gebruikt. De traditionele 
manier is een dunne lij n door 
een blok aan het zee-anker te 
scheren met de beide einden 
aan de oliezak. Dat is een can-
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vas zak, gevuld met werk 
(touwpluizen) gedrenkt in olie. 
De zak wordt met de lij n naar 
het drijvende anker getrokken 
waar de olie zich verspreidt. 
Door middel van de lij n en het 
blok kan de olie in de zak wor-
den bijgevuld. 
Je moet aannemen dat de 
beschreven methode goede 
kanten heeft, anders zouden 
de materialen niet tot de stan-
daarduitrusting van redding-
boten op grote schepen horen. 
Ik kan het echter niet helpen 
het gevoel te hebben dat hij is 

• Reddingboot, die een sleepzak 
trekt 

ontwikkeld als een theoreti-
sche handeling en ik zie het in 
de praktijk nog niet werken. 

Het is vaak moeilijk een zee-
anker goed uit te zetten en de 
complicaties door extra lij n en 
blok moeten de kans wel ver-
groten dat de hele zaak in de 
war raakt. Tenzij de boot heel 
langzaam wegdrijft zal de olie 
de boot nooit bereiken. Van 
een zee-anker zul je misschien 
enig nut hebben, maar reali-
seer je wel dat de golven niet 
kleiner worden, alleen de kans 
dat zij breken. Ik betwijfel of 
een oliezak een voldoende 
hoeveelheid olie kan versprei-

* Havenmonding in de storm 

den om veel effect te hebben. 
Naar mijn ervaring moet olie 
in vrij grote porties worden 
verdeeld, zeg met 3 a 4 liter 
iedere vij f minuten, wil hij een 
merkbaar effect hebben. Zo 
toegepast kan de hoeveelheid 
die je normaal aan boord hebt 
alleen genoeg zijn voor bijzon 
dcre situaties en niet voor con-
tinu gebruik. Het is dan alleen 
voldoende om een ondiepte 
voor een haveningang over te 
komen, een stroomrafehng te 
passeren in een meelopende 
zee, of in slecht weer een boot 
te naderen die in moeilijkhe-
den zit. In die gevallen zou de 

olie slechts korte tijd nodig zijn 
en in kritieke omstandigheden 
zou hij een verbetering kunnen 
betekenen. De techniek zou 
zijn de olie benedenwinds van 
de boot te verspreiden zodat 
hij naar de gevarenzone drijft . 
Al s hij het gewenste effect 
heeft kan men het gebied inva-
ren; waarschijnlijk onder het 
gelijktijdig verder verspreiden 
V an olie. De eerste oliedosis zal 
alleen effectief zijn als de getij-
stroming niet tegenwerkt. Een 
ebstroom over een richel zal de 
olie sneller afvoeren dan de 
wind hem kan blazen. In een 
stroomrafehng geldt hetzelfde. 
Dus in de beide situaties, die 
naar verwachting de slechtste 
zee veroorzaken, zal het 
gebruiken van olie grotendeels 
nieffectief zijn. 

Bij het toepassen van olie op 
zee moetje er wel op bedacht 
zijn dat er ccn heleboel olie 
aan dek komt waardoor dat 
glad wordt. Ook moet je je 
ervan bewust zijn dat het ver-
boden IS olie in zee te gooien. 
Het zal echter niet tot veel kri-
tiek leiden als het echt gaat om 
een situatie van leven of dood. 
Alles overziende zult u echter 
wel hebben begrepen dat ik 
niet veel zie in het op die 
manier gebruiken van olie. 
Sleepzak, zee-anker en olie 
kunnen van dienst zijn bij het 
helpen doorstaan van extreme 
omstandigheden, maar het 
beste wapen is een fitte beman-
ning die nadenkt bij wat zij 
doet. In een waterverplaatsen-
dc bout is de beste benadering 
de boot langzaam te varen, 
waarschijnlijk tegen de zee in 
of met de golven iets schuin 
voorin. In een planerende boot 
kun je het beste met de golven 
mee varen, vooropgesteld dat 
je snel genoeg kunt gaan om 
sneller te zijn dan de golven. 
Voorbereiding is uiteraard een 
andere belangrijke factor, 
maar als je op zee bent kun je 
niet veel meer doen dan alle 
luiken, deuren en ramen slui-
ten en er voor zorgen dat alles 
zeevast zit. 

Volgende keer: 
Achterop komende 

golven 
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E5S5iEZ32U5K55SaiIia 

BOAT EQUIPMENT 
REDDINGSBOEI-SET I 
. Hoef „ z e r b o e i / * RVS Houde r 

• Reddingslicht . 

, VA N f 149,95 Q Q -

' N U V O O R - ^ - ' » 

I koers-voordee l 

KOMPASSE N 

Hsndixilkompai Sowester 
Handpeilkompas liivSO 
Handpeilkompas liivlOO 
H«ndpeilkompai Shark 
Handpeilkompai Suunto rwart 
Autohelfn PC kompas 
Kompas Olympic mini opbouw 
Kompas Olympic-100 iribouw 
Kompai Olympic 100 opbouw 
Kompas Olympic-135 inbouw 
Kompas Olympic 135 opbouw 
Kompas Contest mini schot 
Kompas Contest schot 
Kompas Contest 1M schot 
Kompas Sesirel Moore 
Kom^i Sestrel Major 
Kompas Sestrel Maior type 2 
ST 50 Plus kompas systeem Z136 

f 16900 
f 125,00 
f 159 00 
f 232,50 
f 159,50 
f 239 00 
f 159,00 
f 275 00 
f 396,00 
t 448 00 
f 546 00 
f 164 00 
t 249 00 
f 29800 
t 975 00 
f 755,00 
t 995,00 
t 1035 00 

MERIDIA N 
MAGELLA N 

VAN 9 9 5- # ^ Q e . 
VOOR %MZWi99 

GARMI N 45 
excl . bracke t / kabe l 

1095,-
SHIPMAT E 

RS5700 

NU VOOR.... 1 3 9 5 9 -
MAGELLA N 

N A V 1200 

Met vatt e buiten-antenn e 

NUVOOR 995 -
REDDINGSVEST 
SOWESTER 
Opblaasbaa r I k g M 
reddingsves t ^ ^ - -
met harnas . 

H A L F 
AUTO -
M A A T 

N U 

1399* «iim 
VOL AUTOMAAT 

NU 1959-

ARIMA 

Autohelm Navcentef 300 LCD 
Autohelm Navcenter Carry Hoi 
Apelco Chart Plotter 7000 
Aqua Trak C Map plotter ttd 
Aqua Trak C Map plotter extra 
PCNavigo2 0NederlarxJ 
PC Navlgo2 O Europa 

NAVIGATIE-INSTR . 

IN PRIJS VERLAAGD !!! 

ST 30 Diepte systeem, 
ST 30 Log systeem 
ST X Bidata systeem 
ST 30 Wind systeem 
ST 50 Plui log 
ST 50 Plus diepte 
ST 50Plustridata 
STSOPluïwirxi 
ST50PIUS VMG 
ST 50 Plus Navdata 
ST 50 Plus Maxi vieuw 
ST 50 Plus Wind trim 
ST 50 Plus Speed trim 
ST 50 Plus Multi repeater 
ST 50 Plus Roer stand meter 
Navico Gorus Log C300S 
Navico Corus Dieptemtr C300D 
Navico Corus Windset 500W 
Navico Corus Actieve Display 
Navico Corus Kompasgever 
Navico Corus Multi + Gevers 
Log Nasa Target 
DiepterT>tt>r Nasa Target 
Dieptemeter Nasa Stingray dual 

Fishfinder Apelco LCD 260 TM 
Fishf indar Apelco LCD 360 TM 
Pishfindar Apelco LCD 460 TM 
ST50PluidGPS systeem Z157 
Shipmate RS 5700 GPS 
Shipmate RS 5800 GPS 
Shipmate RS 5900 GPS/kaartpl 
Philips GPS MKS 
Philips GPS MK9 
Apelco GPS 15 
G8rminGPS40 

GPS 45 exci brackat 
GPS Magellan Meridian 
Traxar Motorola DGPS 

f  52 5 0 0 
f  52 b 0 0 

B,0 0 
f »,0 0 

f  699.0 0 
f  699,0 0 
f  995.0 0 
f  1215,0 0 
f  575,0 0 
f  675,0 0 
f  1625,0 0 
f  7B 9 0 0 
f  789,0 0 
f  595.0 0 
f  765.0 0 
f  79 9 O C 
f  78 9 0 0 
f  134 9 0 0 
f  62 5 0 0 
f  59 5 0 0 
f  1025,0 0 
f  28 9 0 0 
f  28 9 0 0 
f  28 9 0 0 

f  309,0 0 
f  535,0 0 
f  775,0 0 
f  1995,0 0 
f  139 5 0 0 
f2195,0 0 
f  3375,0 0 
f  1795,0 0 
t  2295,0 0 
f  1799,0 0 
f  1095,0 0 
f109 5 0 0 
f  79 5 0 0 
f  995,0 0 

STUUR-AUTOMATE N 

IN PRIJS VERLAAGD III 

f 599.00 
f 856 00 
f 1136,00 
f 1176,00 
f 1465,00 
f 1695,00 

B O O T met lattenbode m 

en spiege l 
210 
2 Pers. 
4 PK. max . 

240 
3 Pers. 
6 PK. max 

12959-

14959-

MARIFOON S 

Marifoon Sailor RT 2048 ATIS f 1595.00 
Marifoon Shipnute RS 8300 ATIS f 1750 00 
Mari(oorwntenneMD20RVS f 125,00 
Mariioonantenrw V Tronic 16m K f 89,00 
Noodantenne MD22 f 95.00 
ATIS Module VS f 350 00 

KOELIN G 

Koelsysteem Isostar 2000 f 1249,00 
Isotherm Super Compact 12V f 1095,00 
Koelsysteem Isotherm 3200 ASU f 2188,00 
Koelsysteem Isotherm 3700 ASU f 2395,00 
Koelsyst Supercool LK 03 ACD F f 895,00 
Koelsyst Superc LK03ACDRC f 1115,00 

Koelkast Electrolux RM 185 EG 
Koelkan Elear lux RM 4200 EG 
Koelkast Electrolux RM 4211 
Koelkast Electrolux RM 4401 
Koelbox Electrolux RC 1600 
ISOTHERM KOELKASTEN 

VERWARMING 

Kachel Trumatic E 1800 12V 308 f 1449,00 
Kachel Trumatic E 2400 12V 30B f 1595,00 
Kactwl Trumatic E 2600 12V 30B f 1695 00 
Kachel Trumatic E 4000 12V 30B f 1995,00 
Kachel Wallas 1300 f 1395 00 
Kachel Wallas ISOOSail f1950 00 

Wallas 2400 f 2235.00 
Kachel Wallas 3000 Diesel f 2595,00 
Kachel Webuto A<rt HL18/2/12V f 1920,00 
Kachel Webasto Ain HL24/2/12V f 2325,00 
Kachel WebastoAin HL32/2/12V f2535 00 

RADIO TV N A V T E X 
Radio/wareldontvang Supartech 
Grundig Yacht Boy 400 SSB 
Grurvlig Yacht Boy 500 SSB 
Grundig Satetlit 700 SSB 
TV 26 cm Supenech CTV 2610 
TV 26 cm Supertech CTV 2610L 
TV 37 cm Supertech CTV 1412 
TV Teletext Hitachi pal 
Grundig kleuren TV 37 cm 
Grundig kleuren TV 27 cm 
Grundig TV/Video 37 cm 
TV antenna Glomex 
Omnimax TV antenne 12 24V 
Nargus TV/FM antenne 
Nasa LCD Navtex 
Lokata Navtex 

f 329,00 
f 399.00 
f 595 00 
f 995 00 
f 595 00 
f 855,00 
f 599.00 
f 795,00 
f 995,00 
f 1199,00 
f 1199,00 
f 239.00 
f 245,00 
f 249 00 
f 599.00 
f 1295.00 

ANKERGEREI 
Ankerkaiting 6 mm 
Ankerketting B mm 
Ankerketting 10 mm 
Ankerkellmg 12 mm 
Ar>kerlier Lofrans Roy 
Brttany anker 6 kg 
Britany anker 8 kg 
B'ltany anker 10 kg 
Britany anker 12 kg 
B'itany anker 14 kg 
Briteny anker 16 kg 
Bntany anker 20 kg 

Anker Delta S kg 
Anker Delta 10 kg 
Anker Delta 16 kg 

Anker COR 20 LBS 
Anker CQR 25 LBS 
Anker CQfl 35 L8S 
Anker CQR 45 LBS 
Ankar CQR 60 LBS 
Ploeganker 10 LBS 
Ploeganker 20 LBS 
Ploeganker 25 LBS 
ploeganker 35 LBS 
Bruceanker 7 5 kg 
êruceanker 10,0 kg 
Bruceanker 15,0 kg 
Bruceanker 20 O kg 

fortress anker 1,8 kg 
Fortress anker 2.7 kg 
Fortress anker 3 2 kg 
Fonreu ankar 6 4 kg 
Fonrass anker 8.9 kg 

5.30 
6 25 

12.95 
17,00 

795.00 

9ko 
11,3 kg 

20 5 kg 
27,5 kg 

1 78,75 
• 112,00 
f 13600 
1 160 00 
f 1OT.60 
1 232,00 
1 272 00 
1 299,00 
1 359 00 
1 400,00 
f 420 00 
f 499 00 
f 589,00 
( 719,00 
1 950 00 

FX 7 
FX 11 
FX 16 
FX23 
FX37 

Tollat Par 
Toilot Par grota pot 
Toilet Plaitimo 
Toilet RM 69 
Tollat RM 60 alactr 12V 
Tollat RM 69 alactr 24V 

OrttbouwMt 12V RM 69 
OmbouwMt 24V RM 69 
Hvdfofoor 12V 8 Itlar PGK 

Drmkwatarpomp ihurdo 12V 
DrInkwatarpompPar Mata 12V 
Drinkwater pomp Par Mate 24V 
Drinkwatartank 50 llr flexibel 
Drinkwatartank 100 Itr flexibel 
Drinkwatertank 150 Itr flexibel 
Aque Tabi ontintetting 
Drlnkwaterfilter Whala 
Aqua Filta waterf liter iet 

Isother m Boiler s 

15 Ltr 
22 Ltr 
30 Ltr , 
40 Ltr 

Isother m Boiler s Magie 

20 Ltr 
38 Ltr 

f 9900 
f 239 00 
f 296,00 
f 379 00 
f 326 00 
f 360 00 
f 469 00 
f 629 00 
f 205.00 
f 230,00 
I 390,00 
f 690.00 
I 896,00 

f 29600 
f 376.00 
f 21600 
f 246 00 
f 696.00 
f 740,00 

f 465,00 
f 475,00 
f 426,00 
f 160,00 
f 199,00 
f 215,00 
f 13300 
f 152 00 
f 180,00 
f 14,75 
I 66,50 
f 79,60 

1 825,00 
t 879 00 
f 1126,00 
f 1279,00 

J:22^mREN D VOORDEEL . 
VEILIGHEIDS UITR. 

REDDINGSVESTEN 

'AutomatMc h opblaasbaa r 

CrewMver 
Crewsayer met harnas 
Baltic 
Baltic mat fiarrus 
Plaïtirtw met fiarnas 
XM Quickfit 
XM Quickfit met harr^j 
'Met trast drtifvarmoga n 
Besto Survival 
10 20 Kg 
20 30 Kg 
30 40 Kg 
40 50 Kg 
50 60 Kg 
60 70 Kg 
70+ Kg 
Beltic 

15 Kg 
15 30 Kg 
30 50 Kg 
50 70 Kg 
70 90 Kg 
90+ Kg 
Plastimo Storm 100 N CE 
00 30 Kg 
X 60 Kg 
50 70 Kg 
70+ Kg 
'Harnas 
1 mfiof f 
XM 
Ancra Budget 
Ancra Cruising 
Kinder 
Cape Hom 

' Hondan ztwamves t 
Crewsaver 
S 
M 
L 
'Veiltgheidslij n 
Gibb 
Gibb eiBstisch 
Crewsaver 
WichardEL 
3 Haken 
Dek/Looplijn p/mtr 

NOODSIGNALEN 

'Pains Wassax 
Parachute pijl 
Handfakkel rood 
Handfakkel wit 
Hand rooksigrraal 
Onivend rooksignaal 
Set Inshore 
Set Offshore 
• Comat 
Parachute pijl 
Handfakkel rood 
Handfakkel wit 
Hand rooksigrreal 
Drijvend rooksignaal 
Noodset Cornet 1 
Noodset Cornet 2 

*Seinpistoo l 
(Wapen vergunning verent) 
Model Very 320 Cal 4 
Model Mondial Cal 4 
Parachute pijl cal 4 
Signaal patroon rood cal 4 
Signaal patroon wit cal 4 
NICO hand teinpistool 
Nico signaal vulling 
Light stick 
Seinspiegel 
Signaal fluit 

'Reddingifaoela n 
PGK Rood 
PGK Geel 
PGK Wit 
Solas rood 
Solas geel 
Solas wit 
Houder rvs 
Reddingstwei rond 
Houder rvs 
Hendy John 

1279 00 
1325 00 
1269 00 
f325 00 
1249 00 
f 259,00 
f 225,00 

f 132 60 
1 130 75 
f 143 76 
f166 00 
f 175 OO 
f 183,00 
f183 00 

f 82 50 
f 95 00 
f 99 50 
f 109 00 
f 115 00 
f 11500 

f 52,60 
t 59,00 
f 62,50 
f 62 60 

f 88,00 
f 69,50 
f 159 76 
f 109,60 
f 74,50 
f 99 50 

f 72.50 
f 79,00 
f 79,00 

f 79,00 
f 99,96 
f 82,00 
f 110,00 
I 57 60 
f 6 50 

f 49,95 
f 16 95 
f 15.95 
f 27,50 
f 49 95 
f 96,50 
f 199,50 

f 39,75 
I 17,95 
f 17,95 
f 27,60 
f 49.76 
f 88.00 
f 167,00 

f 188.00 
f 265,00 
f 37 50 
f 1350 
f 13,60 
f 99,50 
f 33.26 
f 12,50 
f 12,50 
f 1 00 

69,00 
69.00 
69,00 
99,00 
99.00 
99.00 
26.60 
46.00 
19.95 
97 60 

ZEILVOERING 

HOLREEF PLASTIMO 
406 S f 576,00 
608 S f 1045,00 
809 S f 1395,00 
910S f 1765,00 

1011 A f 2386,00 
1112 A f2475 00 

FUHLEX MODELLEN BELPRUS 
Harken Unit O van f 2660,00 

REDDINGS 
VLOTTE N 
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NEDERLAND, VOOR DE LAAGSTE 

PRIJZEN, UIT VOORRAAD LEVERBAAR I 
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OFFSHORE 4/P/C/E ...f 3126,00 
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RFD R.O.R.C. 
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SEASAVE 6/P/T f 2995,00 
SEASAVE 6/P/C f 3095,00 

ARIMAR SOLAS 

SURVIVAL 4/P/T/D f 1995,00 
SURVIVAL 4/P/C/D f2285,00 
SURVIVAL 6/P/T/D ...f 2585,00 
SURVIVAL 6/P/C/D .. ..f 2650,00 

P= Aanta l parsone n / T= In tas 
C= In containe r / D- Dubbel e bodem 

MARIFOO N 
YEASU FTM 2002 

incl . ATI S 
met Antenne 
SAMEN 1 «t öOy" 

SESTREL 
MOORE 
KOMPA S 

VAN 975,- g 7 5 ^ . 
VOOR.. 
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Door Albert Eefting 

Direct na de grote verkeers-
brug in het Tjeukermeer stuur-
boord uit, of na de 
Follertsgabrug bakboord, het 
hangt er maar vanaf waar je 
vandaan komt, kun je naar de 
haven van WSV St.Nicolaasga. 
Het is een tochtje van 4,5 kilo-
meter, en alleszins de moeite 
waard. Het tochtje èn de 
haven. Een half uurtje varen 
door mooi Fries landschap. 
Om moeilijkheden te besparen 
heeft de vereniging hier en 
daar tonnen neergelegd. Sinds 
1992 zijn die ook op de 
ANWB-waterkaart aangege-
ven. Als je die aanhoudt, 
bedraagt de maximale diep-
gang 1,50 meter! 
Na 3 kilometer gaat het bak-
boord uit, de tonnen geven dat 
aan, een vaartje in. Rechtdoor 
loopt dood. Vroeger was hier 
een open verbinding met het 
plaatsje St. Nicolaasga, maar 
die is met de aanleg van de 
autoweg Lemmer Joure (A50) 
verdwenen. 

Het vaartje werd 25 jaar gele-
den gegraven als verbinding 
naar een te graven zandgat en 
het Tjeukermeer. Het zand 
was nodig voor de wegopho-
ging van de hoge vaste ver-
keersbrug, die prominent aan-
wezig is in het landschap, in 
feite midden in het meer. 
Anno 1995 zou die brug er 
vast niet meer komen. Talloze 
(milieu) groepen zouden op-
staan, of beter: over elkaar 
heen vallen, om te vertellen 
dat zoiets niet kan. 
Hoe het ook zij, de haven 
dankt er haar ontstaan aan en 
bovendien is er nu een 
beschutte vaarweg, door die 
autoweg gescheiden van het 
met (harde) wind soms wel 
heel woelige water van het 
grote Tjeukermeer. 
Na nog even doorvaren en 
daar ligt het 'zandgat'. De 
haven met een capaciteit van 
350 schepen ligt voor je. Er is 
geweldig veel ruimte, eigenlijk 
vallen de boten nauwelijks op. 
De eerste dwarssteiger is gere-
serveerd voor gasten. Wie 
daar gaat liggen, hoeft verder 
niets te doen. De havenmees-
ter, Tjalling de Vries, komt 's 
avonds vanzelf langs. Lukt het 

• De haven biedt een zee van 
ruimte. 

Clubhavens(l) 

Rifk St. Nicolaasg a 
In vakanties en weekends bezoeken we ze, om een nachtje te blijven, 
boodschappen te doen of een stadje te bekijken. Jachthavens.' We 
doelen dan speciaal op verenigingshavens, waarvan vele iets bij-
zonders hebben. Vaak zijn er met veel inventiviteit oplossingen 
gevonden voor knellende problemen. Nieuwe ideeën, uit de nood 
geboren en vaak ontstaan uit chronisch geldgebrek. 
Hoe ontstaat zo 'n vereniging? Wat maakt die haven zo bijzonder 
dat legio leden zich er jarenlang voor inspannen ? Hoe komt het dat 
er uiterst arme en heel rijke verenigingen zijn ? Het zijn vragen, die 
we ivillen beantwoorden in een serie over wat ons na aan het hart 
ligt:  (veilige) verenigingshavens. In dit nummer: deel 1. 

daar niet, zoek dan maar een 
lege box uit aan de zuidkant. Je 
bent dan dichtbij het toiletge-
bouw en dat is praktisch want 
het boordtoilet mag natuurlijk 
niet worden gebruikt. 
Het is de moeite waard eens 
rond te kijken op het uitgc 
strekte complex van deze actie-
ve vereniging. Jawel, allemaal 
eigendom en geloof me, het is 
een hele wandeling. 
Bij het aanvaren, valt het toi-

• St.Nicolaasga, in het zuiden van 
Friesland. Bij de pijl de jachthaven. 

letgebouw al op met ook een 
invalidentoilet en -douche. 
Ook de andere toiletten en 
douches zijn ruim, schoon èn 
gratis! Het havengeld is trou-
wens ook laag Ic noemen; ƒ6,-
per nacht enƒ1,75 toeristenbe-
lasting per persoon. Er kan 
dieselolie (en water) worden 
getankt, er is gelegenheid het 
chemisch toilet te legen en de 

was kan worden gedaan, des-
gewenst zelfs in een (gratis) 
wasmachine. 
De oprichting van de vereni-
ging was noodgedwongen. Er 
lagen nogal wat bootjes langs 
de kant in St. Nyk (de Friese 
naam) en de eigenaars zagen 
met lede ogen de verbinding 
met het meer door de auto-
wegplannen verdwijnen. Al 
vroeg, in 1968, werd een nieu-
we plek geclaimd in de zand-
put. Dat lukte en zo werd op 
19 maart 1969 de 'Water-
sportvereniging St. Nicolaasga' 
opgericht. Die mensen van 
toen hebben nooit kunnen 
dromen dat deze vereniging 
met 650 leden nog eens de 
grootste van St. Nyk zou wor-
den. 

Het is nog steeds duidelijk 
zichtbaar dat hier sprake was 
van 'bootjes'. In de twee jol-
lenhavens liggen de vele roei-
boten voor het vissen in en om 
het Tjeukermeer, en er zit vis 
genoeg hier. Menige passant 
heeft al 'even' een maaltje 
paling gevangen en een snoek-
baars van 50 centimeter vortm 
geen uitzondering. 
Aan de westkant van de haven 
staat de trotse kraan, 15 ton, 
met daarbij voorzieningen om 
boten schoon te spuiten. Het 
afvalwater wordt niet op het 
oppervlaktewater geloosd, 
maar opgevangen en afge-
voerd. En zo hoort het! 
Direct daarachter ligt het enor-
me terrein voor de winterber-
ging, 's Winters staan hier de 
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boten op bokken. Zelf 
gemaakt. De vorige haven-
meester, Henk Kuipers, heeft 
een heel slim systeem uitge-
dacht waarmee, door gebruik 
te maken van de 'lift ' van een 
gewone landbouwtrekker, de 
boten met bok en al kunnen 
worden verplaatst en op de 
centimeter nauwkeurig wor-
den neergezet. Simpel, snel en 
....goedkoop. Typisch een 
prima praktijkoplossing van 
een probleem waar elke haven 
mee zit. Ga maar eens kijken 
hoe mooi dat werkt. 
Aan de straatzijde staat de 
boerderij. Dat is zo'n echte 
Friese, dus heel groot en heel 
hoog. Aan de voorkant ligt het 
woonhuis van de havenmees-
ter, het achterstuk werd in 
drieën verdeeld: 

- een ruimte voor het schuren 
en plamuren van boten (er 
kunnen tegelijkertijd vier flin-
ke boten in; 
- een verfcabine, die uitslui-
tend voor schilderen mag wor-
den gebruikt en die 's winters 
verwarmd wordt; 
- 'de Kupery', het clubhuis 
met een ruime zaal en daarbo-

• Op 'Himmeldei' steekt iedereen 
de handen uit de mouwen 

ven de bestuurskamer. In die 
kamer staat onder meer de 
computer, waarop de hele 
administratie wordt gevoerd. 
De programma's zijn speciaal 
gemaakt, omdat met name een 
ligplaatsadministratie ook in 
computerland een bijzonder-
heid is. 
Alles wat u ziet, is door vrijwil -
ligers gemaakt. 
Indrukwekkend. 
De 'bar' is niet bemand, zo 
commercieel zijn ze hier niet. 
Wel kun je met een uit de 
automaat gehaald koel biertje 
(of iets anders) op het terras 
neerstrijken. 
Voor de vele activiteiten van 
de vereniging wordt de 
Kupery, de naam is een hom-
mage aan vader Kuipers die 
met z'n vele zonen vanaf de 
oprichting zogezegd een stevi-
ge meerpaal was, druk 
gebruikt. Daaraan zie je ook 
dat zo'n grote vereniging in 
een klein dorp een centrale en 
belangrijke plaats inneemt. 
Heel bijzonder is bijvoorbeeld 
het eigen koor. Nee, niet de 
Havenzangers, maar het 
Shantykoor, dat inmiddels 
optredens in elke belangrijke 
havenplaats in Nederland, en 

vele in het buitenland, heeft 
verzorgd. Ze hebben ook al 
CD's uitgebracht! Naast het 
zingen van de oude zeemans-
liederen zijn de presentatie, 
kleding, ruige baarden en de 
acts altijd weer een groot suc-
ces. Ook op de eigen vereni-
gingsavonden, zoals barbecues 
en visfestijnen. Als er wat bier 
(en nog een kleinigheid) klaar 
staat, komen ze ook op ieders 
feest. 
Links van de boerderij staat de 
werkplaats, met alle noodzake-
lijk e apparatuur. Echt een plek 
voor doe-het-zelvers. Er zijn 
hier al heel wat boten ver-
bouwd. Omdat al dat slijp- en 
las werk nogal wat (bodem) ver-
vuiling veroorzaakt, is de 
werkloods er gekomen. Vier 
gescheiden ruimten waar een 
boot in kan. Hier wordt aan 
het milieu gedacht. Dat kun je 
ook zien aan de plaats waar je 
olie, bilgewater, chemisch 
afval etc. kunt deponeren. Het 
ziet er allemaal keurig ver-
zorgd uit en er kan niets 'over-
boord' gaan. 

Moet je daarom naar 
St.Nicolaasga varen? Het 
meeste vind je m andere 

• Het terras 

• k De botenkraan 

havens natuurlijk ook. Nee, je 
komt er voor de gezelligheid. 
Langs de haven zijn brede 
grasstroken, waar je gezellig 
kunt zitten of liggen, ook in de 
schaduw. Zoiets als bermtoe-
risme dus, maar dan zonder 
auto's. Is het te winderig? 
Achter een rij struiken ligt 
weer een grasstrook (waar ook 
gekampeerd mag worden) met 
wat speeltoestellen voor de 
kinderen. Het dorp ligt op een 
kilometer afstand. Hier en 
daar staan fietsen met oranje 
stangen, die mag je voor het 
halen van boodschappen zo-
maar meenemen (en terug-
brengen natuurlijk). 
Al met al vormt WSV St. 
Nicolaasga een rijke vereni-
ging. Jan Douma, de voorzit-
ter: 'Ja vooral rijk aan mensen 
die bereid zijn de handen te 
laten wapperen. Eens per jaar 
met 'Himmeldei', een klusdag 
voor alle leden waarop vooral 
aan onderhoud wordt gedaan, 
en daar tussendoor bij grote 
projecten. Daardoor kun je 
met een goed financieel beleid 
op de juiste momenten inspe-
len op de omstandigheden en 
zo belangrijke verbeteringen 
realiseren." 

Een actief bestuur, kennis, 
geluk (het heeft ze bepaald niet 
tegen gezeten) en mensen die 
weten hoe je met autoriteiten 
moet omgaan en leden motive-
ren voor een ideaal. Dat is 
denk ik het succes van deze 
vereniging. Misschien ligt dat 
in het Friese allemaal nog wat 
dichter bij elkaar en kom je 
juist daar, waar 'iedereen' een 
boot heeft, in de haven de 
directeur met de schop in de 
hand weer tegen, Oók aan het 
werk voor z'n hobbv 
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Werkboot 

Vlet Jeanin e help t bi j 
monumentenzor g 

Door Bert Houwink 

De schipper van de boot is 
mevrouw A. van der Beek, 
haar functienaam is monu-
mentenwachter, haar vaste 
passagier is A. Spekking, 
monumentenwacht. 
De Stichting Monumenten-
wacht Noord-Holland is een 
particuliere organisatie die tot 
doel heeft het verval van histo-
risch belangrijke objecten te 
voorkomen. Daartoe inspecte-
ren medewerkers van de stich-
ting twee maal per driejaar de 
objecten van haar abonnees. 
Die opvallende tijdverdeling 
heeft een goede reden: op die 
manier zien de inspecteurs de 
zaken in verschillende jaarge-
tijden en dat is nuttig gebleken, 
want in de winter vallen 
bepaalde mankementen beter 
op dan in de zomer. Objecten 
kunnen onder meer zijn: hui-
zen, boerderijen, kerken, mol-
ens, hofjes en buitenplaatsen. 
Bij die inspecties worden klei-
ne reparaties direct uitgevoerd, 
over grotere problemen wordt 
een rapport gemaakt met des-
kundig en onafhankelijk ad-
vies over herstel. 

Hartje winter, februari, en hartje binnenstad, de Leidsegracht in 
Amsterdam, zag ik haar varen. Jeanine was de naam, maar opzij 
stond nog iets: Monumentenwacht Noord Holland. Een werkboot 
dus. Aan het stuurwiel een jonge jrrouw die de hoot behendig keer-
de in de smalle gracht en richting centrum verdween. Wat is de 
Monumentenwacht en waar gebruikt die de boot voor xrraagjeje 
dan af. Dus een afspraak gemaakt met de twee mensen die met de 
Jeanine varen en aan boord kreeg ik antwoord op mijn irragen. 

De eerste monumentenwacht 
werd in 1973 Friesland opge-
richt. Nu zijn er elf. Die van 
Noord-Holland is er sinds 
1979. Dankzij flinke provin-
ciale subsidies, abonnements-
gelden en de opbrengst van de 
kleine herstellingen, worden 
door preventieve zorg grote 
reparaties voorkomen. Men 
noemt het wel "de wegen-
wacht voor het monument". 
Bij verreweg het meeste werk 
door de stichting wordt 
gebruik gemaakt van lichte 
vrachtwagens waarin alle 
gereedschappen en materialen 
worden meegebracht die nodig 
zijn. In de regio Amsterdam 
zijn echter twee omstandighe-
den die het inzetten van een 
boot nuttig maken: als objec-

• De achterhut, die wordt gebruikt 
voor het vervoer van materiaal en 
gereedschap. 

ten direct aan of in het water 
staan en als de objecten aan de 
grachten in het centrum staan 
waar lang parkeren van de 
materialenwagen vaak onmo-
gelijk is. Voor de boot is bijna 
altijd plaats voor de deur. 
Sinds driejaar is de motorvlet 
Jeanine in de vaart. Voor het 
vervoer van gereedschappen 
en materialen is achteraan een 
opbouw gemaakt. De boot was 
een schenking van de Anjer-
en Prins Bernhardfondsen. 
De Jeanine werd in 1957 van 
staal gebouwd bij scheepswerf 
De Lek in Krimpen aan de Lek 
en begon als peilvlet van 
Rijkswaterstaat. Er werd toen 
een zescilinder 106 pk Daf-
diesel ingezet en die staat er 
vandaag nog steeds in, pro-
bleemloos een grote vierblads-
schroef draaiend. De afmetin-
gen van de boot zijn 10.5 x 

3,20 X 0,70. De doorvaart-
hoogte bedraagt 1,80 meter. 
Dat is laag en ondiep genoeg 
om overal waar nodig te kun-
nen komen. In de kajuit is het 
grote echolood verwijderd en 
zijn ten koste van bankruimte 
enkele bureauvoorzieningen 
gemaakt voor teken- en admi-
nistratief werk. Achterop 
kwam het berghok. De tech-
niek is ongewijzigd. Zelfs de 
sleepbeting staat er nog, nu 
met een steun voor ladders. 
Door de aard van het werk bij 
de monumentenwacht is het 

• Achteraanzicht. 
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• De Jeanine in Amsterdam. 
aantal vaaruren met zo groot, 
maar het gaat wel het hele jaar omdat men weet hoe belang-
door. Zoals bij veel bedrijf- rijk preventief onderhoud is, 
schepen kon de schipper over eist het regelmatig bijhouden 
de exploitatiekosten weinig van de verf relatief veel aan-
zeggen. Dat is zeker begrijpe- dacht. Voor een boot die pri-
lij k bij een boot die werd mair een hulpmiddel is om het 
geschonken en die door zijn werk te vereenvoudigen wordt 
solide constructie ongetwijfeld dat als een bezwaartje gevoeld, 
nog tientallen jaren meegaat. Wij kwamen nog even te pra-
Zij dacht niet dat er wordt ten over de motorboten die 
gereserveerd voor vervanging. soms ware monumenten zijn. 
Waarschijnlijk hoopt men als Tot nu toe is er nog geen aan 
het zo ver is weer op een goede hun hoede toevertrouwd. Mij n 
gever. gesprekspartners zouden het 
De boot bevalt goed, maar best leuk vinden ook zo'n 

object te kunnen vertroetelen. 

• De motorkast met de Daf-diesel 
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Karakte r 
Helaas zijn zij er nog steeds van die vervelende lieden 

die hun motor laten draaien in een sluis tijdens het 

schutten. Veel mede-sluisgangers vinden dat hinderlijk 

maar zeggen niets en hopen dat het schutten niet lang 

duurt. 

In het geval op de foto was het nog veel erger. De men-

sen in de boot die er vlak achter lag vroegen de schipper 

zijn motor af te zetten. Dat weigerde hij! Dan ben je 

toch echt een brutale, luie egoïst. Hij lag nota bene 

direct onder een groot bord met de tekst: "Motoren stil-

zetten". De sluismeester moest er aan te pas komen. 

BERT HOUWINK 
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Onze kanalen (2) 

Winscho t er - en 
Termunterzijldie p 

Van de stad Groningen naar Termunterzijl, het vissershaventje aan 
de Dollard, vaart men eerst over een ruim kanaal en vervolgens via 
een gekanaliseerd riviertje. 
Op het Winschoterdiep is nog maar weinig beroepsvaart en de vele 
lage bruggen worden vlot bediend. Het enige sluisje staat altijd 
open. 
Een evenement vormen de kunstwerken van het Termuntezijldiep. 
De bewee^are bruten en het sluisje in Scheemda bedient men zelf. 
Dat alleen al maakt deze vaartocht tot iets bijzonders. 

Wij steken dwars het 
Eemskanaal over en koersen 
het Winschoterdiep in. We 
hebben bij de Groninger 
Motorbootclub overnacht en 
vanmorgen over de marifoon 
naar het schutten in de 
Oostersluis geluisterd. Langs 
hel Diep hggen achtereenvol-
gens de Deense. Zweedse en 
Finse haven vlak naast elkaar. 
Het zijn stille havens, waar 
weinig valt te beleven. In de 
eerste drijven alleen een paar 
grote ankerboeien, in de twee-
de helemaal niets en achterin 
de derde is alleen een kleine 
jachthaven gevestigd. 
Bij een staalbedrijf op het uit-
gestrekte industrieterrein aan 
de overkant meren we even af, 
want de middagstremming 
van de bruggen is nog niet 
voorbij. Een medewerker van 
het bedrijf maakt ons opmerk-
zaam op een evenenent in 
Foxhol, dat we misschien mee 
kunnen maken. 
Prompt om 13 uur draait de 
brug weer. Na de derde brug 
kijken we aan weerskanten uit 
over weilanden; er loopt langs 
de zuidelijke oever een spoor-
lij n en hoogspanningsleiding. 
Net als onze vlet door de 
Westerbroeksterbrug is, wordt 
deze voorlopig op dubbel rood 
gezet. Wij gaan door tot 
Foxhol waar de 'Maria' wordt 
tegengehouden door een boot 
van de provinciale waterstaat. 
Bij  een scheepswerf ongeveer 
100 meter verderop wordt bin-
nen een kwartier een zeeschip 
te water gelaten. Nu is zoiets 

• Termunterzijl 

niets bijzonders, maar hier 
gebeurt dat vanaf een dwars-
helling in een smal kanaal. 
Alles verloopt prima en om 
precies twee uur glijdt het 
schip te water. Wij doen mee 
mee in het koor van scheeps-
hoorns. 
Net door de Rengersbrug in 
Hoogezand ligt over stuur-
boord een oude kanaalarm 
met achterin een jachthaven. 
Het brede nieuwe kanaal loopt 
nu ten noorden \ an het dorp, 
zodat het industrieterrein met 
de grote bedrijven direct aan 
ruim vaarwater ligt. 

Lifte r 
Bijna alle bruggen over het 
Winschoterdiep worden op 

afstand bediend. Op het eerste 
stuk is dat een serie van 3, nu 
is het zelfs een reeks van zes. 
Wie over marifoonkanaal 22 
de centrale post aanroept, 
krijgt keurig antwoord en 
wordt op zijn wenken bediend. 
Men kan zich ook melden via 
de drukknop op de remming 
bij de bruggen. Vanaf 
Sappemeer loopt parallel aan 
de noordoever een autoweg. 
Daaroverheen zien we in de 
verte enkele installaties van de 
gasbel van Slochteren, waarop 
nog altijd een deel van onze 
economie drijft . 
Precies bij kilometer 19 ligt de 
bekende Pedrojachtwerf met 
een eigen haven. Een bord ver-
wijst watcrtoerisme echter 
naar de passantenhaven. Die 
ligt in het centrum van 
Zuidbroek vlak bij de brug. 
Die Zuidbroeksterbrug heeft 
een eigen brugwachter. Als we 
hem over kanaal 22 om een 
opening vragen, informeert hij 
of we een journalist aan boord 
willen nemen. We leggen even 
aan en de heer Leber komt aan 

boord. Hij schrijft voor een 
aantal provinciale dagbladen 
over zijn tocht, al liftend over 
water, van Antwerpen naar 
Termunterzijl. Vandaag heeft 
een Hardinxveldse beroeps-
schipper hem van de 
Oostersluis in Groningen tot 
hiertoe meegenomen. Omdat 
schipper De Jong met zijn 
Taling even verder het A.G. 
Wildervanckkanaal naar 
Veendam in moest, had langer 
meevaren geen enkele zin. 
Vandaar zijn verzoek om met 
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DoorJW Sluimer 

#**S 

ons mcc te mogen. Vlak na het 
altijd openstaande sluisje zien 
we over stuurboord het kanaal 
naar Veendam en Wildci 
vanck. 
Ruim 5 kilometer verder ligt 
Schcemda. Ooit liep het 
Winschoterdiep dwars door 
de dorpskern, maar latei is om 
praktische redenen het kanaal 
wat naar het zuiden verlegd. 
Die oude kanaalarm -bij kilo-
metcrraai 27 varen we in. Er 
liggen twee vaste voetgangers-
bruggetjes over, waarvan de 

laagste 2,80 meter hoog is. In 
het dorpscentrum meren we 
aan de passantensteiger af. 
Onze journalist belt een pers-
fotografe op, die later een paar 
opnamen van ons en de vlet 
maakt. Ze dienen ter opluiste-
ring van zijn verhaal in de ver-
schillende kranten. Morgen 
wil hij proberen vanuit 
Scheemda naar zijn einddoel 
Termunterzijl te varen. We 
beloven hem dat hij met ons 
mee kan. Vervolgens trekt de 
heer Leber naar de stad 

Groningen om daar te over-
nachten. 
Omdat het vrijdag en dus 
koopavond is. doen we na het 
eten boodschappen in het ver-
nieuwde winkelcentrum van 
Scheemda. De Groningers 
mogen dan de naam hebben 
stug te wezen, de mensen die 
wij op straat en aan de haven 
ontmoeten, zijn vriendelijk en 
behulpzaam. 

Zelfbediening 
Wellicht beseffend dat er niet 

* Molen De Dellen met passan-
tensteiger Termunterzijldiep. 

zoveel scheepjes naar 
Termunterzijl gaan -wij zullen 
deze dag zelfs de enige in die 
richting blijken te zijn- staat de 
heer Leber ruim voor tien uur 
op de steiger. Hij heeft zijn 
levenssfezellin Annelies. een 
grote zak appels en een doos 
gebak meegebracht. 
Gisteravond hebben wij al 
tegen een statiegeld van f.40,-
een sleutel gehaald, die op alle 
zelfbedieningswerken in heel 
de provincie Groningen past. 
En hier in Scheemda ook nog 
op de doucheruimte en de kast 
met waterkraan plus slang. 
Dicht bij de passantenplaats 
ligt de eerste lage, beweegbare 
brug. Als onze gast de sleutel 
in het bedieningspaneel steekt 
en een kwartslag omdraait, 
wordt het mechanisme gestart. 
Hij drukt nu in de juiste volg-
orde op de verschillende knop-
pen en alles gaat goed. De ver-
keerslichten springen op rood. 
de slagbomen gaan omlaag, de 
brug omhoog en het door-
vaartlicht wordt groen. Ik vaar 
de 'Maria' door de opening. 
Dan zakt de brug, de bomen 
gaan omhoog en de rode ver-
keerslichten doven. Voor het 
Scheemderverlaat, de daarach-
ter gelegen sluis, geldt precies 
hetzelfde. Als alle op het bedie-
ningspaneel aangegeven han-
delingen correct worden uitge-
voerd, verloopt het 
schutproces net zo vlot als 
wanneer er een echte sluis-
meester bij zou zijn. Het verval 
bedraagt overigens ongeveer 
2.50 meter. Even later passe-
ren we een vaste brug. 
Daarvan liggen er 13 over het 
Termunterzijldiep en de laag-
ste is 2,50 meter hoog. 
De draaibrug bij het bedrijf 
Wecom vertoont een beetje 
kuren, want als het hele door-
vaartproces is afgewerkt, wil 
de sleutel er niet meer uit. En 
die zullen we nog een heleboel 
keren nodig hebben. De bij het 
bedrijf wonende heer De Vries 
verleent deskundige assistentie 
en dankzij hem varen we na 
een kwartiertje mét onze sleu-
tel verder. 

Bij alle beweegbare bruggen is 
een stevige steiger, waaraan 

• Zelfbedieningsbrug over het 
Termunterzijldiep, 

MOTORBOOT-juni 1995 43 



kan worden afgemeerd om een 
opvarende van boord te laten 
gaan. Aan de andere kant is 
net zo'n voorziening, zodat 
men daar ook weer gemakke-
lij k aan boord stapt. 
Hier en daar liggen statige 
boerderijen langs het 
Termunterzijldiep. We passe-
ren watermolen 'De Dellen' uit 
1855, waar vlakbij een mooie 
passantensteiger is geslagen. 
Ook verderop zijn nog ver-
schillende van die aanlegvoor-
zieningen in de vrije natuur. 
waar men ook rustig kan over-
nachten. 

Links en rechts kijken we uit 
over vruchtbare akkers. Toch 
is het hier niet altijd een land-
bouwgebied geweest. Aan-
vankelijk waren alle boeren in 
het Oldambt veehouders. 
Toen in 1713 veepest hele stal-
len trof en alle vee uitroeide, 
gingen de boeren in arren 
moede massaal hun grasland 
scheuren en allerlei gewassen 
telen. 

We passeren Nieuw Scheem-
da, waar een Hervormde kerk 
staat uit 1661. Toen keizer 
Napoleon aan het begin van de 
19e eeuw bepaalde dat over 
blank hout belasting betaald 
moest worden, verfde de kerk-
voogdij de blankgelakte preek-
stoel wit en het Schnitgeorgel 
roodbruin. Wie wil , kan dat 
zelf gaan bekijken, want bij het 
dorpje is een aanlegplaats voor 
passanten. 

Hier en daar langs de oevers 
staat wat roestige kunst. Het 
zijn stalen sculpturen, die 
onder andere zeilschepen ver-
beelden. Het dorpje 't Waar 
heeft een echte passantenha-
ven en vlak bij elkaar drie 
vaste bruggen. 
Op de meeste kerktorens in 
deze streek staat een haan. In 
Nieuwolda is het een zeemeer-
min. Een herinnering aan het 
feit dat het land hier aan de 
Dollard werd ontworsteld. 
Vlak bij de kerk is een jachtha-
ventje met passantenplaatsen 
en op drie andere plaatsen in 
het dorp zijn ook nog passan-
tensteigers. 

In al deze dorpjes zwaaien de 
bewoners naar de passerende 
'Maria'; hier in Nieuwolda 
staat zelfs een mevrouw op uit 
haar tuinstoel om met twee 
armen te kunnen wuiven. 

• Onze gast bedient de brug bij 
Scheemda. 

• Afstandbediening op 
Winsctioterdiep. 

Ruim een kilometer verder, bij 
Scheveklap, maakt het vaar-
water een bijna haakse bocht. 
Dat is een duidelijk bewijs van 
menselijk ingrijpen in de loop 
van het riviertje. Tot hiertoe 
was het Termunterzijldiep 
betrekkelijk smal en niet erg 
diep, nu wordt het breder en 
staat er ook meer water. De 
oevers zijn met riet omzoomd 
en daarachter liggen akkers 
met graan, suikerbieten en 
aardappels. Wat verder naar 
het noorden velden met gas-
winningsinstallaties. Over dit 
stuk van het Termunterzijldiep 
liggen geen bruggen meer, 
maar we zien op verschillende 
plekken oude bruggehoofden. 
In Termunterzijl zijn twee slui-
zen naar zee, waarvan de 
meest rechtse nog in gebruik 
is. Het is niet onze bedoeling 
naar buiten te schutten, maar 
in geen van de beide toegangs-
kanaaltjes zijn vrije aanlegmo-
gelijkheden. Bij een duidelijk 
particuliere steiger hangt een 
vrouw de was op. Op de vraag 
of we daar een poosje mogen 
afmeren is het vrolijke ant-

woord: 'Gerust, als je maar 
voor september weg bent.' 
In het restaurantje waar de 
persfotograaf gebeld wordt, 
herkent men ons. Want van-
daag staat het avontuur van 
gisteren met foto in het 
Groninger Dagblad. En omdat 
hun plaatsje daarin al nadruk-
kelijk genoemd werd, heeft 
iedereen het artikel natuurlijk 
gelezen. Na het etentje, dat niet 
op het terras wordt geserveerd 
omdat de meeuwen dan meeë-
ten, vertrekken onze lifters 
weer naar Groningen. 
Wij staan op de oude sluis met 
de mooie zandstenen boog en 
kijken uit over de buitenha-
ven. Daarin liggen aan stevige 
drijvende steigers enkele tien-
tallen pleziervaartuigen en een 
handjevol garnalenkotters. 
Door de openstaande keersluis 
aan het eind van de haven, 
zien we schepen op de Eems 
varen en in de verte de kust 
van het Duitse Oost-Friesland. 
Wie de Dollard wat al te ruim 
vindt, kan over de Eems met 
een halfuurtje binnen de 
havendammen van Delfzijl 

zijn. Anderen kunnen met de 
vloed mee de rivier opvaren 
verder Duitsland in. 
Vanaf de hoge zeedijk laten we 
onze blik over het ruime water 
en het vlakke land gaan. Dan 
gaan we naar beneden, zoeken 
onze vlet weer op en beginnen 
aan de terugreis. 

Cijfer s 
Winschoterdiep. 
De stad Groningen kocht tus-
sen 1613 en 1616 uitgestrekte 
venen in de buurt van Foxhol. 
Voor de afvoer van turf en 
andere produkten groef men 
een kanaal, dat later verlengd 
werd tot Winschoten. Dat 
werd het Winschoterdiep. 
- Afstand Groningen-Scheem-

da; 27 kilometer. 
- 1 altijd openstaand sluisje. 
- Geen vaste bruggen. 
- 11 lage, beweegbare brug-

gen, die bijna allemaal op 
afstand bediend worden. 

• Meldpost langs Winschoterdiep. 
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- Afmeren langs de oevers 
mag niet. Er zijn jachtha-
vens, passantensteigers en 
oude kanaalarmen. 

Termunterzijldiep . 
Het Termunterzijldiep was 
ooit een echt riviertje. Het 
stroomde door een oude slenk 
in het Oldambt naar zee. Toen 
in de monding een sluis werd 
gebouwd, ontstond Termunter-
zijl . 
- Afstand Scheemda-Termun-

terzijl: 18 kilometer. 
- 1 elektrisch zelfbedienings-

sluisje. 
- 6 lage, elektrisch beweegba-

re bruggen met zelfbedie-
ning. 

- Laagste vaste brug: 2,50 
meter. 

- Afmeren langs de oevers is 
ook hier niet toegestaan. Er 
zijn op veel plaatsen jachtha-
ventjes, passantensteigers en 
loswallen. 

Documentatie 
Wij gebruikten op onze reis de 
ANWB-waterkaart A (Gronin-
gen en Noord-Friesland) en de 
ANWB-Almanak voor water-
toerisme deel 2. 

Steden en 
dorpe n 

Groningen 
Groningen is een vestingstad, 
die in 1672 zonder succes werd 
belegerd door 'Bommen 
Berend'. Deze Münsterse bis-
schop blies op de 28-ste augus-
tus teleurgesteld de aftocht. 
Daarom is er nog elk jaar op 
die datum een groot feest in de 
stad. 
Het Prinsenhof -herinnerend 
aan het verblijf van prins 
Maurits in dit voormalige 
klooster- heeft een prachtige, 
doolhofachtige tuin en een 

ingenieuze zonnewijzer uit 
1730. 
Het raadhuis uit 1433 werd in 
de 19e eeuw uitgebreid. Het 
werd tot voor kort door een 
luchtbrug met het moderne 
stadskantoor verbonden. 
Het Noordelijk Scheepvaart-
museum bevat vooral scheeps-
modellen en -werktuigen. In 
het centrum zijn verschillende 
oude hofjes, die hier gasthui-
zen heten. 

Scheemda 
Het gemeentewapen van 
Scheemda stelt een gewapende 
man voor, die zaait. Daaronder 
staat: Nehemia 4:17. Dat 
Bijbelgedeelte vertelt over het 
Joodse volk dat al werkend de 
wapens bij de hand hield om 
zich tegen de vijanden te ver-
weren. Zo verdedigden de 
bewoners van Scheemda en 
omstreken zich al werkend 
tegen het water van de Dollard. 
De Hervormde gotische kerk 
dateert uit 1515. De toren, met 
kogels in de muur, staat ruim 
50 meter verder en werd een 
halve eeuw later gebouwd. In 
de kaasboerderij Neeleman 
worden demonstraties gegeven 
en mag men zelf kaas maken. 

't Waar 
De naam 't Waar betekent 
sluis, omdat de Dollard ooit 
tot hier reikte. In dit dorpje is 
de jachtwerf gevestigd, die de 
bekende Waarschepen bouwt. 

• Te waterlating in het 
Winschoterdiep. 

• k Dwars door het Groninger land-
schap, van Groningen tot aan 
Termunterzijl. 

zeiljachten 5.70 meter tot 10.10 
meter. Er is een uniek kinder-
wagenmuseum, dat in de 
pronkkamer van een enorme 
boerderij is gehuisvest. 

Termunterzij l 
Op de sluisbrug van de oude 
zeesluis van Termunterzijl zit 
een zandstenen boog uit 1725. 
Er staan wapens op van alle 
gemeenten die aan de bouw 
van de sluis (=zijl) meebetaal-
den. 
Rond 1800 vertrokken van 
hieruit honderden zeeschepen 
naar Duitsland en Skandinavië. 
• 't Golden Zieltje' werd de 
plaats in die tijd genoemd. 
Toen in 1876 het Eemskanaal 
werd gegraven, voeren de zee-
schepen naar Delfzijl . De 
Zielster bevolking ging voor-
taan op garnalen vissen. Eens 
telde die vloot 35 kotters, nu 
liggen er nog een half dozijn. 
Maar er wordt nog vis afgesla-
gen en daar mag de toerist bij 
zijn. 

Ligplaatse n 
Langs het Winschoter- en 
Termunterzijldiep vindt men 
in de volgende plaatsen over-
nachtingsmogelijkheden: 
- Groningen: Oosterhaven, 

passantenhaven in het cen-
trum met douches; 
Groninger Motorboot-Club, 
bij de Oostersluis: douches; 
Finse haven, aan het 
Winschoterdiep: jachtwerf 
met haven. 

- Langs het Winschoterdiep: 
bij de Waterhuizerbrug: 
dode kanaalarm met aanleg-
mogelijkheden; Hoogezand: 
passantenhaven; Zuidbroek: 
passantenhaven met douche; 
Scheemda: passantensteigers 
met douche. 

- Langs het Termunterzijldiep: 
Bij molen 'de Dellen': pas-
santensteiger; Nieuw 
Scheemda: aanlegplaats; 
't Waar: passantenhaventje; 
Nieuwolda: passantenha-
ventje en passantensteigers; 
Scheve Klap: passanten-
steigers; 
Termunterzijl: binnen de 
zeesluis zijn passantenstei-
gers; buiten de zeesluis een 
jachthaven met drijvende 
steigers. 
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Proefvaart Mitchell 31 MK-I 

Sterke boot 
voor de zee 

Een opvallende boot op de laatste december-Hiswa was de Mitchel 
31-Mark Hl, die werd tentoongesteld door een nieuw bedrijf, het 
sloepen- en vlettencentrum Makkum. Het is een stoere polyester 
motorboot van Engelse komaf, die is ontunkkeld voor ruig werk op 
zee. 
Onlangs hebben we met deze boot proef gevaren op het IJsselmeer. 
Bijgaand onze indrukken. 

De familie Lubsen heeft ander-
halfjaar geleden het Sloepen-
en vlettencentrum geopend. 
Carel Lubsen nam contact op 
met de Mouldings Boat 
Builders in Canewdon in 
Essex, bouwers van de door 
Alan F. Hil l ontworpen loods-
en visserschepen die onder de 
naam Mitchells op de markt 
worden gebracht. Hij wist een 
pleziervaart-versie van de 31-
MKII I  voor de Hiswa naar 
Nederland te halen. 

Dri e typen 
Het verschil in de Mitchells 
ligt hem niet in de lengte van 
het schip maar in de lengte van 
de opbouw. De MK-1 is een 

typisch vissersscheepje datje 
vaak langs de Engelse kust ziet 
met een kleine stuurhut en een 
grote kuip. De MK-I l heeft een 
iets grotei stiuirhuis, maar 
heeft nog steeds het karakter 
van een werkschip. De MK-I U 
is duidelijk een schip waarin 
door de grote van de opbouw 
de gelegenheid wordt ge-
creëerd om er een plezierjacht 
van te maken. 
Het is een halfglijder die een 
diepe V-romp heeft, die naar 
achteren vlakker wordt. De 
romp is gebouwd van een 
handgelegd laminaat van poly-
ester en glasvezel. Zuinig is de 
werf niet met het kostbare 
materiaal: boven water wordt 

3,96 kg per m^ verwerkt, 
onder water 5,19 kg per m ,̂ en 
bij de kiel 6,40 kg per m .̂ De 
laatste heeft hierdoor een dikte 
van 20 millimeter gekregen. 
De opbouw is niet alleen aan 
de romp gelamineerd. Er zijn 
ook nog om de twintig centi-
meter bouten doorgezet. Daar 
over heen is rondom het hele 
schip een zware rubberen 
stootrand aangebracht, waar-
door het professionele uiterlijk 
een duidelijk accent krijgt. 

Door het hele schip zijn langs-
scheepse en dwarsscheepse 
balken ingelamineerd. Er zijn 
drie waterdichte schotten aan-
gebracht. De voorsteven is nog 
eens extra versterkt, zodat de 
schepen ook in de Oostzee bij 
ijsgang gebruikt kunnen wor-
den. Met deze werkwijze heeft 
Mouldings Boat Buildeis een 
Iso-kwaliteitcertificaat \ ci woi -
ven. Net onder het dek vanaf 
de boeg bevindt zich een buis-
waterrichel, die ervoor zorgt 
dat de boot snel in glijvaart 
komt en dat er geen water aan 
dek komt. Dat werd ook dui 
dclijk toen we het IJsselmeei 
opstoven. 

• Het stuurhuis wordt geventi-
leerd via zijramen. Ook het mid-
denraam is te openen Er zijn 
zware ruitenwissers aangebracht 



PILOT f -— 

* De hekgolf is nog matig bij een 
behoorlijke snelheid 

Voortstuwin g 
Ondei de geïsoleerde witte 
motorkast staat een Perkins-
diesel met oplading en laad-
luchtkoeling. Het is een zesci-
linder die 225 pk geeft bij 2500 
toeren, die goed is voor een 
topsnelheid van 20 knopen, 
ofwel 37 kilometer per uur. 
Die snelheid halen we bij de 
proefvaart niet. omdat we de 
splinternieuwe motor, die nog 
moet inlopen, dienen te ont-
zien. De motor is uigevoerd 
met een Hurth-keerkoppeling 
met een reductie van 2:1. 
Vi a de romp wordt met rubber 
slangen de motorruimte geven-
tileerd. Deze slangen hebben 
een grote diameter, omdat de 
motor 13 kubieke meter zuur-
stof pei minuut nodig heeft. 
De motor is voorzien van een 
interkoelmg. De uitlaat wordt 
gedempt en gekoeld door mid-
del van een waterslot. 
De reductie door de Hurth 
keerkoppeling is 2 : 1. 
De professionele constructie 
uit zich ook in de zware langs-
scheepse motorfundering, die 
in de huid is gelamineerd. De 
schroefas die watergesmeerd is 
en voorzien van een overdruk 
ventiel wordt door een flexibe 
Ie koppeling met de vast opge-
stelde keerkoppeling verbon-

den. De schroef is vierblads en 
heeft een diameter van 47.5 
centimeter. Er is een inspectie-
koker bo\en geplaatst, waar-
door men ongerechtigheden 
uit de schroef kan verwijderen. 
Het schip wordt hydraulisch 
bestuurd maar als dat systeem 
uitvalt kan heel simpel een 
roestvaststalen noodhelmstok 
worden geïnstalleerd. 
Midscheeps is onder de vloer 
in de kajuit een 450 liter RVS 
brandstoftank met twee slin-
gerschotten aangebracht. De 
tank is niet alleen voorzien van 
een peilglas maar op het in-
strumentenpaneel zijn de 
gevraagde brandstofgegevens 
ook op een meter terug te vin-
den. Zoals alle afsluiters in het 
schip is de brandstofkraan ook 
een kogelafsluiter. Tussen de 
tank en de motor bevindt zich 
een koperen brandstofleiding 
met expansiebochten, waarin 
een waterafscheider is aange-
bracht. Het brandstoffilter 
bestaat uit twee elementen. 

Elektricitei t 
Naast de motor staan twee 12 
volt accu's met elk een vermo-
gen van 180 Ah en voorzien 
van een diodebrug. Er is een 
gecombineerde acculader en 

• In de voorpiek zijn twee éénper-
soons kooien Met een hulpstuk is 
er een dubbel bed van te maken 

k l l ; l f '^, • (!( r'= 
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• De buiswatemchel zorgt ervoor 
dat bij hoge snelheid het water 
goed wegvloeit en er geen drup-
pel water op het dek komt 

omvormer aan boord met 
daarnaast een mogelijkheid 
om 220 volt van de wal af te 
nemen. De bedrading is netjes 
afgebundeld. All e zekeringen 
bevinden zich op het schakel-
paneel bij  de roerstand. 
Daarop bevinden zich ook 
elektrisch log, dieptemeter, 
trimcontrolemeter, elektrisch 
kompas en de meters van de 
motor. In het proefschip waren 
ook een marifoon, een radar 
en een GPS geïnstalleerd. 

Gasinstallatie 
Onder de stuurboordskuip-
bank staat een kleine blauwe 
Engelse propaan gasfles. Via 
een waterkerend rooster wordt 
de bun ruim geventileerd. 
Overbodig water wordt -net 
als eventueel lekgas - door een 
klein gaatje afgevoerd. De 
drukregelaar en hoofdkraan 
zijn op het schot aangebracht 
Vandaar loopt een koperen lei 
ding regelrecht naar het aan 
stuurboord geplaatste tweepits 
gaskomfoor met oven en gril. 
Het toestel is thermisch bevei-
ligd. Tussen het toestel en lei-
ding is geen slang en extra 
kraan aangebracht, zodat het 
testen van de leiding, wat 

* Bi] de stuurstand heeft de schip-
per een goed uitzicht Aan bak-
boord IS de meter voor de twee 
afzonderlijke tnmvlakken geïnstal-
leerd 

Mitchel l MK-III kerf 
Enkele kerngevens van de 
Mitchell 31 MK-III . 
- Afmetingen: lengte over 
alles 9,45 meter; waterlijn-
lengte 8,84 meter; breedte 
3,35 meter: diepgang 0,79 
centimeter; gewicht (waterver-
plaatsing) 4 ton; hoogte stuur-
huis: 2,54 meter 
- Prijzen: er zijn vier prijsin-
dicaties, die samenhangen met 
de uitvoering van het schip; 
optie 1: romp en bovenbouw, 
incl. dek, vastgebout, motor-
fundatie, langs- en dwarsdra-
gers, vloerdragers:/46.000.-: 
optie 2: idem plus rubber 
kabellaring en ramen: 
ƒ59.000,-; optie 3: idem, plus 

ingebouwde 138 pk Perkins 
diesel; vaarklaar: er ontbreekt 
dan alleen het timmerwerk: 

J 152.000,-: optie 4: compleet 
schip, zoals getest,/ 232.000,-
; deze prijs is afhankelijk van 
de motor die in het schip 
wordt geplaatst. 
Het schip kan worden inge-
richt naar de wensen van de 
klant. Op kosten van de firma 
kan er in Engeland proef wor-
den gevaren en als de nieuwe 
eigenaar nog andere wensen 
heeft, kunnen die ter plaatse 
worden ingevuld. Aangezien 
de firma de schepen graag 
terugziet, biedt het een jaar 
gratis stalling en technisch 
onderhoud aan. 

Informatie: Sloepen- en vlet-
tencentrum Makkum, tele-
foon 05158-32963, fax: 
05158-32960. 
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regelmatig zou moeten gebeu-
ren, nogal ingewikkeld wordt. 
De koperen leiding gaat recht-
streeks door de schotten. Men 
zal de werf vragen om hier 
voortaan schotdoorvoeren te 
installeren. Naast het gastoe-
stel hangt een kleine brand-
blusser met daarnaast een 
vlamdovende deken. Er 
bevindt zich standaard een 
branddetectiesysteem aan 
boord. Achter het gastoestel -
lekker warm, maar gelukkig 
daarvan gescheiden door een 
schot dat met isolatiemateriaal 
is bekleed - staat de koelkist 
die omgeschakeld kan worden 
van 12 volt naar 220 volt of 
naar gas. 

Ventilati e 
De ventilatie wordt in de 
stuurhut/salon hoofdzakelijk 
bereikt door schuiframen aan 
de zijkant van de opbouw. 
Ook het middenraam kan 
worden geopend. Daarnaast 
zijn een drietal ventilatoren 
aangebracht: één in de toilet-
ruimte, één bij het kooktoestel 
en één in het vooronder, waar-
in zich bovendien een ventila-
tieluik bevindt. 

Veiligheid 
Er is over de veiligheid van 
deze Mitchell goed nagedacht. 
Voorop een hoge preekstoel 
uitlopend in een zeventig cen-
timeter hoge, zwaar uitgevoer-
de roestvrij stalen reling die tot 
aan de kuip doorloopt. Aan 
het eind van de opbouw 
bevindt zich een grote hand-
greep om veilig in de kuip te 
stappen. Op de kuiprand is 
ook een kleine reling gemon-
teerd. Om uitglijden te voor-
komen is op het voordek en in 
het gangboord een goed anti-
slipprofiel aangebracht. De 

* Bi] de wasbak is warm water 
beschikbaar via het boilersysteem. 
Het fornuis ernaast bestaat uit een 
tweepitsgastel, een oven en gril 

gangboorden zelf zijn 42 centi-
meter breed. 
Om lekwater af te voeren is 
een lenspomp gemonteerd die 
via een flottersysteem automa-
tisch wordt ingeschakeld. Het 
systeem heeft, naast het zuig-
punt in de motorkamer, nog 
twee aanzuigpunten. Als de 
elektriciteit uitvalt kan ook 
met een handpomp, die zich in 
de kuip bevindt, overtollig 
water worden weggepompt. 

Sanitair 
De Mitchell MK-111 heeft de 
toilet- en wasruimte aan bak-
boord. De toilet is voorzien 
van een handpomp waarvan 
de kogelafsluiter zich in een 
versterkt deel op de romp 
bevindt. De druk in het drink-
watersysteem wordt door een 
kleine elektrische pomp gele-
verd. Via een boilersysteem is 
er niet alleen warm water in de 
toiletruimte maar ook bij de 
kleine RVS wasbak die zich 
naast het kooktoestel bevindt. 
Een 450 liter watertank van 
roestvaststaai is in het midden 

* De toiletruimte is afgewerkt met 
kunststofplaat 

Geluid en snelhei d 

Toerental 

1000 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

2400 

snelheid 
in knopen 

2 
4 

6 

8 

10 
12 

15 

geluidsniveau 
stuurhut/salon 

62 
69 
71 

77 

80 

82 
84 

n decibels 
kuip 

65 

72 
75 

81 
86 
87 

90 

Daar de toerenteller was uitgevallen zijn de waarden geschat 

van het schip achter de motor 
geïnstalleerd. Er is geen vuil-
watertank. 

Betimmering 
De vele handgrepen (van teak) 
die noodzakelijk zijn in een 
snel varend schip, vallen op in 
het interieur, dat bestaat uit 
Bruynzeel watervast hechthout 
met teakfmeer. Het kombuisje 
en toilet/wasruimte is betim-
merd met kunststof. Achter de 
betimmering bevindt zich geen 
isolatiemateriaal, wel is de 
romp via de kasten bereikbaar. 
De betimmermg is verder niet 
makkelijk wegneembaar. 
Zowel het plafond als de voor-
kajuit is bekleed met tapijt. In 
deze laatste ruimte bevinden 
zich twee éénpersoons kooien, 
waarvan een groot bed 
gemaakt kan worden met 
behulp van een vulstuk. Het 
nadeel is dat hierbij de deur 
dan niet meer open kan. In het 
vervolg zal deze daarom ver-
vangen worden door een har-
monicadeur. Doordat het 
schip ontworpen is om bij zeer 
slecht weer te kunnen varen, 
men praat over windkracht 8, 
zijn alle kastdeuren en laden 
geborgd. 

Het varen 
Het varen is iets bijzonders. 
De Mitchell is een stoer schip 
dat voortdurend in toom 
gehouden moet worden. We 
varen rustig Makkum uit om 
naar het open water te komen. 
Dan is het vol vooruit. Met 
2000 toeren komt het schip 
onmiddellijk uit het water. Met 
de beide trimvlakken die hand-
matig bediend worden, wordt 
de kop naar beneden gebracht. 
Meters op de stuurstand geven 
aan hoe de stand is van de 
twee afzonderlijke trimvlak-
ken. Wel is duidelijk een golf 
aanwezig die in nauw vaarwa-
ter voor problemen kan zor-
gen. Ook wordt de turbo dui-
delijk gehoord. De Mitchell 
maakt 10 knopen door het 
water en de decibelmeter slaat 
in de kuip uit tot een zeer forse 
86. In de stuurhut/salon is dat 
80, wat eveneens aan de hoge 
kant is. 

We varen richting de vaargeul 
van Kornwerderzand. De snel-
heid ligt rond de 15 knopen. 
Al s de hendel in de vrijstand 
wordt gezet ligt het schip snel 
stil. Er kan ook snel in de ach-
teruit worden geschakeld. 
Mede hierdoor kan met de 
MK-111 zeer makkelijk worden 
gemanoeuvreerd en daarbij 
heeft de stuurman een goed 
uitzicht. 
Tijdens de proefvaart is het 
IJsselmeer rustig, maar het is 
duidelijk dat het schip veel kan 
hebben. Stapvoets varen we 
terug naar Makkum om ande-
re watersporters het leven niet 
zuur te maken. 
Volgens Carel Lubsen is het 
schip geschikt voor mensen 
die sportief willen varen. WB 

* De noodhelmstok is van RVS en 
kan zeer snel en gemakkelijk 
geplaatst worden 
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'roduktiniormatie 

Isolatie 
Artrade uit Bussum introdu-
ceert een dikke geluid- en 
brandwerende schuimlaag die 
aangebracht kan worden in de 
machineruimte van de jachten. 
Het materiaal, Acougraf 
genaamd, is onbrandbaar. In 
geval van brand in de machi-
neruimte zwelt het op, waar-
door de ruimte luchtdicht 
wordt afgesloten. Door gebrek 
aan zuurstof zal het vuur 
doven en beperkt blijven, 
aldus de importeur. In het 
materiaal is een laag lood ver-
werkt die samen met de 
schuimlaag zelf geluid absor-
beert. Inlichtingen: telefoon 
02159-50015. 

Tweede 
paneel stuur -
automaa t 
Het Canadese bedrijf Comnav 
levert een tweede bedienings-
paneel voor zijn 1420 stuurau-
tomaat. Dit tweede paneel 
heeft dezelfde functies als het 
hoofdpaneel. Het apparaat is 
voorzien van een 7,5 meter 
lang snoer, zodat het bij de 
tweede stuurstand op het ach-
terdek gemonteerd kan wor-
den. Comnav wordt geïmpor-
teerd door Odena in Haarlem, 
telefoon 023-275496. 

• Tweede bedieningspaneel 
Comnav 

Broodrooste r 
Met de lichtgewicht stalen 
Camp-a-Toaster, een Duits 
produkt dat DM 49,- kost. 
hoeft de watersporter zelf aan 
boord zijn geroosterde boter-
ham niet langer te missen, ook 
al zit hij op volle zee. 
Informatie: telefoon Duitsland 
7157-2811, fax 22996. 

Kaartplotte r 
In kleu r 
Autohelm brengt een kaart-
plotter in kleur, die is voorzien 
van een beeldscherm met hoge 
resolutie. Daardoor zijn details, 
zoals betonning, dieptelijnen en 
-cijfers goed te lezen. Het sys-
teem werkt met Transas-kaar-
ten, die ook op de koopvaardij 
worden gebruikt. Deze geven 
ook getijdeninformatie. Prak-
tisch is dat gegevens, die men 
op een bepaald niet nodig heeft, 
op het scherm kan weglaten. De 
plotter, Navcenter-700 ge-
noemd, kan 300 routepunten 
onthouden, 100 markerings-
punten en 10 routes. Bovendien 
wordt een overzicht bijgehou-
den van de reis van de afgelo-
pen 24 uur evenals een positie-
log van 24 uur. Prijs ƒ 12300,-
incl. btw. Informatie bij impor-
teur Boomsma in Almere, tele-
foon 036-5311524, fax 5311519. 

Kajuitlam p 
ARC in Lelystad introduceert 
een kajuitlamp, die is ontwor-
pen naar analogie van de lamp 
die begin deze eeuw in zwang 
was op schoeners. De gepolijs-
te kap is zodanig gevormd dat 
meer licht op de tafel valt. De 
lamp, die is voorzien van een 
warmte-reflecterende glascilin-
der, bestaat in twee uitvoerin-
gen: olie en elektrisch (12/220 
volt). Prijzen vanaf/170,- incl. 
btw. Informatie: telefoon 
03200-60602. 

Geluiddempin g 
Imbema kunststofchemie in 
Haarlem brengt een heel assor-
timent geluiddempende en -
absorberende materialen op de 
markt, die veel in de jacht- en 
carosseriebouw worden toege-
past. De materialen, gemaakt 
van kunststoffen, worden 
onder de naam Sirex verkocht. 
Het bedrijf voert ook thermi-
sche isolatiematerialen, die 
onder de namen Alveolit en 
Alveolux te koop zijn. Infor-
matie: telefoon 023-172424, 
fax 326521. 

* Regatta reddingvest. 

ontdooien en te ontwasemen. 
Het betreft elektrische ventila-
tiesystemen (12 en 24 volt), 
waarbij de lucht bijvoorbeeld 
kan worden opgewarmd door 
het koelwater van de motor. 
Het gaat om betrekkelijk klei-
ne apparaten die meestel in 
stuurkasten gebouwd kunnen 
worden en die de lucht via 
flexibele slangen, roostertjes of 
luchtmonden tegen de ramen 
blazen. De apparaten worden 
met alle toebehoren geleverd. 
Informatie: telefoon 03200-
45544, fax 21555. 

Ontwasemin g Reddingvest-1 
Auerhaan in Lelystad (toebe-
horen) importeert verwar-
mingstoestellen van het Duitse 
merk Aurora, die veel worden 
toegepast om scheepsramen te 

• Kajuitlamp. 

Gimeg in De Meern impor-
teert reddingvesten van het 
merk Regatta. De vesten, 
voorzien van een CE-keur-
merk, zijn uitgerust met een 
drijfkraag met reflecterende 
strips. Prijzen vanaf/79,- incl. 
btw. Informatie: telefoon 
03406-29555, fax 65397. 

Reddingvest-2 
De Nautische Unie in Delfzijl 
brengt een nieuw halfautoma-
tisch reddingvest van het merk 
Autoflug. Het is een klein en 
licht (550 gram) vest dat onder 
de merknaam Lucky saver 
wordt verkocht en in een gor-
deltasje wordt geleverd. Het is 
voorzien van een CE-keur. 
Prijs ƒ 220.- incl. btw. Infor-
matie: telefoon 05960-14404, 
fax 16189. 
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DE SEA RAY HEEFT WERKELIJ K ALLES. 
EEN SEA RAY VAN ARIE DE BOOM HEEFT MÉÉR. 
Welke maat men ook kiest, een tot in het kleinste detail Een fan met de modernste techniek Oudloosdrechtsedijk 163, 

Sea Ray laat weinig te wensen over tastische reeks sportboten, sportieve ontworpen en gebouwd Wat wil t u Oud Loosdrecht Tel 02158 24514 
Vervaardigd i 
materiaal en i 

i uit hooggekwalificeerd motorkruisers en luxueuze motor-
1 uiterst luxe afgewerkt, jachten 

nog meer' De unieke after sales 
service van een gerenommeerd 
Nederlands familiebedrijf mis 
schien' De expertise van Europa's 
grootste' Arie de Boom staat 
ervoor 
Dealer voor Noord Oost Nederland 
Watersport Belterwiede 
Veneweg 193 Wanneperveen 
Tel 05228 1990 

Industriehaven 30, Hellevoetsluis 
Tel 01883 12166 en vestigingen 
aan de Cöte d'Azur 

ARIE DE BOOM 
M A R I N E 
Q 
% 

^ P L E A S U B Ê ^ ^ ' °̂ 
.^^ 

& M Marin e B.V. 
MAREX ALUMINIUM SCHEEPSRAMEN 

f ^ OP MAAT 
GEMAAKT 

betrouwbaar 

solide 

onverwoestbaar 

Voor verder e inlichtingen : 
M & M M a r i n e B.V. 
Rivierdijk 452 - 3372 BW Hardinxveld-Ciessendam 
tel 01846 16866 fax 01846 18182 

CF/M.A.N MARINE MOTOREN | DE NOORSE 
SPITSGATTER SPECIALIST De passende  vervanger  voor  uw rokende  truckdiesel 

CF/M A N gereviseerde 6 cyl diesels zijn compact en 
modern van constructie met een schone verbranding en 

laag brandstofverbruik en geluidsniveau 
Direct passend op de fundatie van de DAF 475 575 en 615 

Geleverd met 12 maanden BOVAG garantie 

CF/M.A.N, scheepsdiesels-  Het Low-Budget  Alternatief 

Voor informatie . CF Motore n 
Tel 01134 1255 toestel 226 vragen naar dhr R Fischer 

MOTOREN 
M^^'ülS^l  KRABBENDIJK E TEL. 01134-1255.4413 CB 

AGDER IMT=^ 
Spitsgatter s van 6 - 6.30 - 6.80 - 7.70 - 8.40 - 9.50 

v.a. 7.70 met achterkajui t of open kuip . 

JACHTE N 
'karakter op hel «ater-

Oudvaart 1 - 3 - 8605 BX Postbus 126 - 8600 AC Sneek 

tel 05150-25000 fax 05150-20505 
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oduktinforniatie 

Gasgri l 
Het Zweedse bedrijf Primus 
heeft een gasgril uitgebracht 
die ook geschikt is voor 
gebruik aan boord. Het appa-
raat is compact en gemakkelijk 
op te bergen. Het is uitgevoerd 
in staal met een geëmailleerde 
toplaag. Tussen het grilrooster 
en de gasbrander is een laag 
lavastenen aangebracht, die de 
warmte over het griloppervlak 
verdeelt. Het maximale nuttige 
effect bedraagt 3000 watt. 
Inclusief lavastenen weegt de 
gril l 4,5 kilo. Een gasfles van 
twee kilo moet voldoende zijn 
voor tien uren grillen in de 
hoogste stand. Prijs: ƒ115,-. 
Informatie: telefoon 01666-
3576, fax 3043. 

• Gasgril  in  meeneemformaat. 

MVfipneii n p i v i 

op zeekaar t 
De nieuwe kaartplotter, die 
door Autohelm op de markt 
wordt gebracht, maakt gebruik 
van traditionele zeekaarten. 
Posities, die in deze kaart elek-
tronisch worden afgelezen 
kunnen in een GPS-ontvanger 
worden opgeslagen. Ook peili-
gen van verschillende punten, 
evenals koers en afstand tus-
sen posities worden door de 
Navplotter 100 uit de kaart 
gehaald. De nieuwe plotter is 
aan te sluiten op andere appa-
ratuur, zoals een stuurauto-
maat. Prijsƒ1379,-. Informatie 
bij importeur Boomsma, tele-
foon 036-5311524, fax 
5311519. 

• Autohelms  Navplotter-100. 

Dimmer 

• Piranha's kunststof schroef met 
losse  bladen. 

Schroe f met loss e bladen 
De Brusselse onderneming 
Omnisport importeert kunst-
stof schroeven van het 
Amerikaanse merk Piranha, 
die zijn bedoeld voor buiten-
boordmotoren met vermo-
gens tussen de 18 en 260 pk. 
De schroeven die in een hele 
serie maten leverbaar zijn 
zijn losb ladig van uitvoe-
ring. Als men de schroef 
beschadigd, kan worden vol-
staan met het vervangen van 
de beschadigde bladen. Door 
de praktische constructie kan 
men zo'n reparatie zelf uit-
voeren. Speciaal gereedschap 
is er niet voor nodig en de 
boot hoeft er ook het water 
niet voor uit. Als men zorgt 
een paar reservebladen aan 
boord te hebbben (die weinig 
wegen en weinig ruimte in 
beslag nemen), is een kapot 
jevaren schroef niet het 
einde, maar slechts een 

onderbreking van een vaar-
tocht. Het hoeft geen betoog 
dat het vervangen van één of 
twee bladen veel goedkoper 
is dan aanschaf van een com-
plete nieuwe schroef. 
Ook kan men op dezelfde 
naaf bladen van verschillen-
de doorsnee en spoed monte-
ren, zodat men de beschik-
king heeft over verschillende 
schroeven (maximaal 8, het 
aantal maten dat beschikbaar 

Piranha heeft in Amerika 
veel succes met de schroe-
ven, ook doordat de flexibe-
le kunststof minder cavitatie 
dan stalen en aluminium 
schroeven veroorzaakt en 
sterker is dan sommige alu-
miniumlegeringen. Prijzen 
vanaf ƒ289.- (schroef) en 
ƒ49,- (reserveblad). Infor-
matie: telefoon België 02 478 
37 28, fax 02 478 80 10. 

Onder de naam Spotmat 
brengt technisch buro Electric 
Power in Hedel dimmers uit 
voor halogeenlicht. De instru-
mentjes zijn speciaal bedoeld 
voor 12 en 24 volt gelijk-
stroom installaties. De dim-
mers voorkomen storende 
overbelichting en zijn 
beschermd tegen overspan-
ning (bijvoorbeeld bij het 
laden van accu's). Het pro-
gramma is breed, van model-
len die in wandcontactdozen 
passen tot op afstand bedien-
bare vermogens van 20 tot 
enkele honderden watts. All e 
modellen zijn geconstrueerd 
naar de Europese normen en 
dragen het CE-teken. 
Informatie: telefoon 04199-
1639, fax 4155. 

* Zelfvulkaniserende  tape 

M l I I I 

riaKRon a 
Zelfvulkaniserende tapes van 
het merk Mariner's Choice 
vormen een nieuw middel van 
Canadees fabrikaat. Ze bieden 
bescherming tegen zaling-uit-
einden, wantspanners en split-
pennen, tuigdraden, zeeraihng 
en scepters. Dank zij de isole-
rende eigenschappen worden 
ze eveneens ideaal geacht voor 
het beschermen van coaxiale 
radio antenne-verbindingen en 
andere elektrische aansluitin-
gen. De tape is zodanig samen-
gesteld dat hij ultra-violet licht 
en weersinvloeden kan weer-
staan. Schoonmaakmiddelen 
hebben geen invloed op de 
werkzaamheid. De prijs 
bedraagtƒ16,50 per rol (wit of 
zwart) van vij f meter lengte. 
Informatie: telefoon 02503-
15248, fax 16997. 
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Produktinformatie 

Visvinde r 
Lankhorst/Taselaar, groot-
handelaar in Lelystad, heeft 
het hoofddealerschap verwor-
ven van Lowrance en Eagle, 
elektronische visvinders van 
Amerikaanse makelij. De fabri-
kant bedient de markt zowel 
met hoogwaardige en duurde-
re apparatuur (Lowrance) als 
met eenvoudig te bedienen 
apparatuur in de populaire 
prijsklasse (Eagle). De twee 
merken bewegen zich tevens 
op de GPS- en plottermarkt. 
De prijzen van Eagle variëren 
van ƒ441,- voor de eenvoudig-
ste visvinder tot ƒ2532,- voor 
het beste GPS. De eenvoudig-
ste visvinder van Lowrance 
kost ƒ492,- en het topmodel 
kaartplotter ƒ2677,-. Opval-
lend is dat de transducers en 
toebehoren van twee fabrika-
ten onderling uitwisselbaar 
zijn. 

Met het aantrekken van deze 
merken heeft Lankhorst/-
Taselaar apparaten in huis 
gehaald, waarvan een aantal 
geschikt is voor gebruik op 
motorboten. Daaronder: de 
Eagle Accura, die zowel een 
visvinder als een compleet 
GPS en plotter bevat. 
Daarnaast is er de Globalmap 
1000 van Lowrance, die werkt 
op C-map elektronische plaat-
jes en is voorzien van een 
DGPS voorbereide plaatsbe-
paler. De handuitvoering van 
dit GPS bestaat uit een water-
dichte plotter, die eveneens 
met C-map kaartjes werkt. De 
fanatieke hengelsporter heeft 
keuze uit twintig modellen. 
Het effect daarvan loopt uiteen 
van eenvoudige uitlezing tot 
uitgekiende driedimensionale 
afbeeldingen. Informatie: tele-
foon 3200-74611 .WPR 

• Driedimensionale visvinder. 

Filte r voor waterslo t 
Imso (milieutechniek) in 
Amsterdam heeft een filter 
ontwikkeld, waarmee de vet-
tige neerslag van natte uitla-
ten drastisch wordt vermin-
derd. Ook de rookpluim bij 
het starten verdwijnt goed-
deels. Het filter is toepasbaar 
bij watergekoelde uitlaten, die 
zijn uitgerust met een water-
slot. Het filter kan - achter 
het waterslot - in de uitlaat-
leiding worden geplaatst. Het 
bevat een zogenaamde poly-
propyleenspaghetti. die olie-
en brandstofsporen uit de uit-

Poetsmidde l 
Wash en Wax is een nieuw 
poetsmiddel van Pluto, dat 
zowel geschikt is voor polyes-
ter als staal. Het middel is vol-
ledig op waterbasis. Het wordt 
met een spons of zachte borstel 
aangebracht en dient voor het 
is opgedroogd met de slang te 
worden afgespoten. Het pro-
dukt is verpakt in een flacon 
van 500 cc. Prijs: ƒ19,35. 
Informatie: telefoon 03465-
75521, fax 53289. 

• GPS met plotter en kaartsys-
teem 

laatgassen absorbeert. Brand-
stofresten komen vooral bij 
starten en bij stationnair 
draaien in de uitlaat terecht. 
Bijkomend voordeel is dat 
het filter het motorgeluid 
enigszins dempt. Het filter-
materiaal kan worden ver-
vangen als het is verzadigd. 
Volgens de fabrikant levert 
montage van het filter geen 
schadelijke tegendruk op in 
de uitlaat. Prijzen vanaf 
ƒ339,-. Informatie: telefoon 
020-6426011 en 6426862; 
fax 64455275. 

Demontabel e 
traile r 
Onder de merknaam Speedy 
Wheels heeft het Franse 
bedrijf Mate een serie van drie 
demontabele rubberboottrai-
lers ontwikkeld. Volgens de 
fabrikant kunnen de trailers in 
tien minuten in elkaar worden 

• Demontabele trailer. 

gezet of uit elkaar gehaald. Het 
maximum laadgewicht 
bedraagt in alle gevallen 500 
kil o en het trailergewicht 
varieert van 42 tot 55 kilo. 
Maximum bootlengte: van 
3.80 tot 4,70 meter. De prijzen 
lopen uiteen van ƒ2095,- tot 
ƒ2650,-. Informatie: 079-
619103, fax 619668. 

Verrekijke r 
Are Loyal, groothandel in 
Leidschendam, brengt twee 
modellen verrekijker uit van 
het merk Brilliant. Het stan-
daardmodel (7x50) biedt auto-
matische scherpstelling en 
heeft enkel gecoate optiek. 
Gewicht 690 gram. Prijs, com-
pleet met draagtas, ƒ269,- incl. 
btw. Het zogenoemde super-

• Verrekijkers van Brilliant. 

model wordt eveneens auto-
matisch scherp gesteld. Het 
heeft dubbel gecoate optiek en 
de grote lenzen zijn aan de bui-
tenzijde voorzien van super-
coating. Dit type geeft een 
robijnrood, rustgevend beeld. 
Gewicht 690 gram. Prijs, com-
pleet met draagtas, ƒ350, incl. 
btw. Informatie: telefoon en 
fax 070-3202442. 
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"TOyvictro n energi e 

Een Victro n 
omvorme r 

zorg t overa l 
voor 230 Volt 

Hoe u onderweg toch uw kleuren-tv, 
koffiezetapparaat, magnetron, elektrisch 

gereedschap of stofzuiger kunt gebruiken 
op een 12,24 of 48 Volt accu? Met een 

veilige Atlas omvormer van Victron. 
Te land of te water, uw Atlas omvormer 

zorgt voor mobiele energie. 

ATLA S 

ACCU 

_ 

p-( ) 
Atlas omvormers voor 

zeil- en motorjachten 

campers, caravans 

binnenvaartschepen 

en professionele voer-

tuigen Continu-ver-

mogen 300 tot 4500 

Watt, overbelasting-, 

kortsluit- en temperatuurbeveiliging, aansluiting voor afstandsbediening 

BEL VOOR DE NIEUWE BROCHURE: 

victro n 
energi e 

De Paal 35, 1351 JG Almere-Haven 
Tel.: 036 531 33 33, Fax: 036 531 16 66 

''%/victro n energi e 

'n perfecte body en... 

comfortabel gekleed 
Een boot kies )e met zomaar. Je kiest 'm vanwege zijn 

opmerkelijke voordelen De Alumacrafts van Eggers verenigen 
prestaties met comfort. Deze uiterst wendbare, stabiele en 

oersterke aluminium boten blinken uit door hun lage gewicht en 
minimale onderhoudsgevoeligheid. Maar ook uw persoonlijke 

wensen met betrekking tot de aankleding en de inrichting, zoals 
watervast tapijt, stuurconsole, stoelen, opbergvakken enz. 

maken de Alumacraft tot een unieke boot die elke watersport-
liefhebber doet watertanden. 

Leg daarom eerst eens aan bij Eggers m Jisp als u op zoek 
ber)t naar de perfecte boot. 

Eggers Jisp, Dorpsstraat 3, Jisp, 02982-1364 

• WÊÊÊÊÊd 

De erkend e jachtmakelaars"' * 
herken t u aan onderstaan d vignet : 

Zij zijn uw professionel e 
partner s bi j de aan- o f verkoo p 

van uw jacht . 

ZIE HET AANBOD IN DE JACHT & BOOTCIOS, 
VERKRIJGBAA R BIJ JACHTMAKELAAR S EN BOEKHANDEL . 

Vli 

\t^ 

^ ^ 
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Politie maant snelvaarders 

Inbeslagneming schip 
dreigt op de Vecht 
Wie op de Vecht in twee sei-
zoenen driemaal wordt betrapt 
op te snel varen, wacht een 
boete van honderden guldens 
en inbeslagneming van zijn 
schip. Tot deze maatregel heeft 
de politie in het district Vecht 
en Venen in overleg met het 
Openbaar Ministerie besloten. 
In het hele land neemt het aan-

Bruggeld in 
Oudewater  en 
Haastrecht 
Passanten moeten voortaan 
bruggeld betalen in twee plaat-
sen aan de gekanaliseerde Hol-
landse IJssel. In Oudewater, 
waar men 2 bruggen passeert 
is men 2,50 gulden kwij t en in 
Haastrecht, waar één brug 
moet draaien betaalt men ƒ2,-. 
De maatregel is een gevolg van 
overdracht van het vaarwater 
van het rijk naar de gemeen-
ten, die evenwel niet het bud-
get ontvangen waarover het 
rij k kon beschikken. 
Zoals men in het vorige num-
mer onder de scheepvaartbe-
richten heeft kunnen lezen is 
een ander gevolg van de over-
dracht een drastische beper-
king van de bedieningstijden. 
JWS 

Merwede kanaal: 
VHF22 
Bediening van de Concordia-
brug in Gorkum, de Rijks-
straatwegbrug en de Schot-
deurensebrug in Arkel en de 
Bazelbrug te Meerkerk kan 
worden aangevraagd via mari-
foonkanaal 22. Men kan zich 
ook melden bij de praatpalen 
bij deze bruggen. 

• De Vecht bij Vreeland. 

tal klachten over snelheids-
overtredingen toe. Op de 
Vecht, waar een maximum 
geldt van 6 kilometer per uur, 
kwam de politie bij het 
patrouilleren vaak snelheid 
tekort. Ze beschikt intussen 
over snellere boten, zodat 
overtreders nu wel achter-
haald kunnen worden. In het 
hoogseizoen zal op het traject 
tussen Utrecht en Nigtevecht 
geregeld worden gecontro-
leerd. Ook de komende weken 
zullen zo nodig al controles 
worden uitgevoerd. 
Klachten over te snel varen op 
de Vecht komen hoofdzakelijk 
van bewoners van woonboten, 
die zeggen dat ze veel hinder 
ondervinden van speedboten 
en vooral van snelvarende 
motorkruisers. De golven die 

de schepen veroorzaken geven 
veel ongemak. 
De politie laat weten dat de 
minimum prijs voor een over-
treding 100 gulden bedraagt. 
De boete kan oplopen tot hon-
derden guldens in geval van 
grove snelheidsovertredingen. 
Van motorbootschippers die 
zich ernstig misdragen, kan het 
schip in beslag worden geno-
men. Wie vorig seizoen twee-
maal werd bekeurd en dit jaar 
opnieuw tegen de lamp loopt, 
moet eveneens rekenen op 
inbeslagneming. 
De politie geeft toe dat het hier 
een forse maatregel betreft. 
"Maar het lijk t ons nog de 
enige mogelijkheid het tij te 
keren." Overigens zal nog 
moeten blijken hoe de rechter 
tegenover deze werkwijze 
staat. 

Tiende Pilot 44 verkocht 
Sinds de introductie op de 
Hiswa 1994 heeft jachtwerf R. 
de Ruiter in Den Bommel de 
tiende Pilot 44 verkocht. De 
kopers, de familie Van 
Egmond uit Rijnsburg, viel 
daarmee een aantal geschen-
ken, in de vorm van accessoi-
res, ten deel. De werf is uiter-
mate tevreden over het 
behaalde resultaat. Ze voert 
besprekingen met nog een 
handvol potentiële gegadig-
den. 
De Pilot 44 wordt gemaakt 

*  De Pilot 44 

naar een ontwerp van Willem 
Nieland, die een aantal opmer-
kelijke ideeën heeft verwerkt 
(zie Motorboot van december 
1994). De stalen motorboot 
kost/375000,-, inclusief btw. 

Hiswa 96 in 
het voorjaar 
De Hiswa-tentoonstelling in de 
Amsterdamse RAI verhuist 
van december naar het vroege 
voorjaar. In 1996 zal de expo-
sitie worden gehouden van 
zaterdag 24 februari tot en met 
zondag 3 maart. Het besluit 
om de Hiswa in de tijd te ver-
plaatsen, werd genomen na 
een recent onderzoek waaruit 
bleek dat tweederde van de 
deelnemers aan de jongste ten-
toonstelling de voorkeur geeft 
aan een evenment in het vroe-
ge voorjaar. 

In het verleden werd de Hiswa 
steeds omstreeks deze tijd 
gehouden. Alleen de laatste 
twee jaar viel de beurs in 
december. De Hiswa keert in 
1996 overigens niet terug in 
het Europacomplex, maar 
krijgt onderdak in vier hallen 
van het Hollandcomplex. 

Vac aturebank 
watersport 
Een vacaturebank voor de 
nautische branche in binnen-
en buitenland. Ziedaar een 
nieuwe activiteit van Mana-
gement Consultancy Boating 
Industry (MCBI) in Asten. 
Onderzoek heeft volgens het 
bureau, dat al bemiddelt bij 
(gedeeltelijke) overname van 
bedrijven, aangetoond dat er 
behoefte aan die vorm van 
dienstverlening is. 
MCBI heeft naar eigen zeggen 
nogal wat contacten in de 
branche en ontvangt geregeld 
aanvragen voor het vervullen 
van vacatures. Het Brabantse 
bureau wil daarom een 
bestand opbouwen van perso-
nen die in de watersport aan 
de slag of daarin van baan ver-
anderen willen. MCBI stelt 
zich voor gesprekken met kan-
didaten te voeren, functie-
onderzoek te doen en partijen 
bijeen te brengen. 
Liefhebbers kunnen zich alvast 
melden: telefoon 04936-92902. 
fax 94654 
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w«- MARINE MOTOREN |HELLINGSKIP « 850 
Het mag gezien worden 

"IB -

^TSM^'^'^TM 

4 en 6 cilinder motoren van 50 tot 220 pk. 
Moderne hoogw/aardige motoren, uitmuntend in prestaties en 
levensduur. VM Motoren zijn dankzij de moderne techniek stil, 

rookvrij en rustig. VM working like clockwork! 

VM Importeur : CF Motore n 
Postbus 46 - 4413 ZG Krabbendijke - 01134-1255 toestel 223 

Ook voor Ducati-onderdelen 

MOTOREN 
.^IS^SrcURABBENDIJKE 

INTERNATIONAAL 
VACHTTRANSPORT 

' i 'SJ?esSnt-a,t.^=rv.„ Europa. 

Yachttransport. 

BIERMANS  "% 
YACHTTRANSPORT 

Industriewe g 2 • 6051 AE Maasbrach t 
Tel 04746-1454 • na 18.00 u. 04746-5141 

Telex 36924 • Telefa x 04746-5566 

HELLINGSKIP * 850 
lengte o.a. 
length huil 
length w.l. 
beam o.a. 
draft 
displacement 

9.05 m 
8.55 m 
7.60 m 
3.20 m 
0.85 m 

5.501 

Ook leverbaar: Hellingskip® 1050 
Hellingsloep® 650 
Stentor® 1100,1250,1500 

voor manoeuvreren 
op de vierkante meter! 
Boven de lijn 
Amsterdam-Ambem 

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

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
• i- België 

ikUWEC 
ALPATEK B.V. 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel. 03434-53744 
Fax 56394 

Elke watersporter heeft wel eens te 
maken met moeilijke situaties bij het 
manoeuvreren in drukke havens of 
sluizen. Wanneer er een harde 
zijwind staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden. Met een CUPA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
Zonder moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter! Waarom een CUPA 
boeg-/hekschroef? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voor zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 
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Zeeverkenners 
vieren feest 
Ruim vijfhonderd meisjes en 
jongens worden betrokken bij 
de viering (10 juni) van het 45-
jarig bestaan van het zeever-
kennerscentrum Kagerplassen. 
Het zijn leden van diverse 
waterwerkgroepen van 
Scouting Nederland en afkom-
stig uit zestien plaatsen in 
Zuid-Holland. De festiviteiten 
zullen tevens worden bijge-
woond door vertegenwoordi-
gers van gemeentelijke en pro-
vinciale bestuursorganen. 
Plaats van handeling: het 
Booterhuiseiland in de Zij l 
(Warmond). 

Jachthydrauliek 
In Hellevoetsluis is een bedrijf 
gestart, Hydro Yachting 
gedoopt, dat zich bezig houdt 
met het installeren van 
hydraulische apparatuur op 
jachten. 
Het bedrijf speelt vooral in op 
de groeiende vraag naar 
hydraulische boegschroeven, 
die bijvoorbeeld veel langer 
kunnen draaien dan elektri-
sche en die weinig onderhoud 
vergen. Hydro Yachting kan 
deze installaties leveren voor 
prijzen die in de buurt komen 
dan die voor elektrische syste-
men. Grotere installaties zijn 
soms zelfs goedkoper. Uiter-
aard houdt het bedrijf zich ook 
bezig met met andere hydrau-
lische apparaten: masten, 
ankerlieren, stuurinrichtingen, 
kranen. Informatie: telefoon 
01883-11257, fax 24440. 

Somy 
verkocht 
Somy in Roosendaal, fabrikant 
van scheepskachels en cv, ver-
kocht zijn totale verwarmings-
programma per 1 februari aan 
Sotech in Oud-Gastel, leveran-
cier van grote cv-ketelsyste-
men en sanitaire warmwater-
installaties voor zeeschepen. 
Het verwarmingsprogramma 
van Somy blijf t dezelfde merk-
naam dragen en wordt nog 
steeds door het oude team in 
Roosendaal gefabriceerd 

Noordhollands kanaal 
naar  provinci e 
Een van de langste kanalen 
van het land. het Noord-
hoUandsch Kanaal, is door het 
Rijk overgedragen aan de pro-
vincie. De overdracht werd 
vorige maand bekrachtigd met 
de handtekeningen van minis-
ter Jorritsma (verkeer en 
waterstaat) en drs J. Achter-
graaf, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland. 
De overeenkomst heeft betrek-
king op het Noordhollandsch 
Kanaal gelegen tussen de 
Willemsluizen (Amsterdam) 
en de Koopvaardersschutsluis 
(Den Helder), inclusief bedien-
posten. steunpunten met 
opslagterreinen, sluizen, pont-
veren en bruggen. Tevens zul-
len per 1 juni ongeveer zestig 
personeelsleden overgaan van 
Rijkswaterstaat naar de pro-
vincie Noord-Holland. 
Nadat een jaar geleden op 
hoofdlijnen een akkoord was 
bereikt over de overdracht van 
het kanaal vergde de concrete 
uitwerking van de afspraken 

veel tijd. Punten van discussie 
vormden onder meer de pre-
cieze grenzen van deze water-
weg, de saneringskosten van 
de waterbodems en de rechts-
positie van het rijkspersoneel 
dat in dienst treedt bij de pro-
vincie. 
Het Rijk zal de personeelskos-
ten (3,75 miljoen gulden exclu-
sief btw) gedurende onbeperk-
te tijd aan de provincie 
betalen. Ook zullen gedurende 
onbeperkte tijd de kosten van 
het jaarlijks uit te voeren 
onderhoud worden vergoed. 
Deze kosten bedragen circa 
2,27 miljoen (exclusief btw). 
De kosten van onderhoud dat 
eens per vijf of meer jaar moet 
worden uitgevoerd, zullen 
gedurende een periode van 
dertig jaar worden vergoed. 
Di t geldt tevens voor vervan-
gingen. Hiermee is jaarlijks 
een bedrag gemoeid van onge-
veer 5,6 miljoen (exclusief 
btw). 

• Noordhollands kanaal. 

Chartervaar t bedreigd 
De chartervaart met motor-
schepen kampt in toenemende 
mate met problemen. Zo ver-
oorzaakt de gestage groei in 
diverse steden druk op het lig-
plaatsenbestand en betekent ze 
extra werk voor brugwachters. 
sluis- en havenmeesters. 
Daarnaast wordt de bedrijfstak 
geconfronteerd met strenge 
bemanningseisen. 
De zogeheten witte vloot 
omvat intussen 38 schepen. De 

schippers/eigenaren hebben 
zich verenigd in de vereniging 
Motor Chartervaart Neder-
land (MCVN), die sinds kort 
nauw samenwerkt met de 
BBZ; de organisatie die de 
belangen behartigt van de 
bruine (zeil)vloot. 
Volgens MCV N zijn de 
bemanningseisen zo overdre-
ven streng dat het voortbe-
staan van de motorcharter-
vaart wordt bedreigd. 

Nauticrin g 
breid t uit 
Nauticring. de keten van 
watersportwinkels. heeft het 
aantal zaken met drie uitge-
breid tot 39. De bedrijven die 
zich nu bij Nauticring hebben 
aangesloten, zijn: Simon 
Watersport in Sneek, De 
Watergeus in Zwartsluis en 
jachthaven Eldorado in 
Plasmolen/Mook. Nauticring 
werd gesticht in 1972. 

Agenda 
- Super Yacht, de jaarlijkse ont-
moetingsplaats voor bouwers 
en (kandidaat)eigenaren van 
luxe motorjachten, wordt van 
30 mei tot en met 1 juni gehou-
den in Nice. De aandacht van 
de bezoekers zal zeker uitgaan 
naar ontwerper Frank Mulder, 
die bijzonderheden zal onthul-
len van zijn nieuwste projec-
ten. Daaronder: zijn plan voor 
de verlenging van de 
Octopussy, het ontwerp voor 
een veertig meter lang alumi-
nium jacht voor een opdracht-
gever in Nieuw-Zeeland en het 
ontwerp voor een schip van 46 
meter, dat goed is voor 45 
knopen (83 kilometer per uur). 

- Chicago fungeert van 7 tot 
en met 10 september als gas-
theer van de International 
Marine Trades Exhibit & 
Convention (Imtec). 

- In de Franse stad La 
Roebelle wordt van 13 tot 
en met 18 september de 
23ste Grand Pavois gehou-
den. Op deze watersportten-
toonstelling worden ditmaal 
produkten van Spaanse 
bodem extra in het zonnetje 
gezet. Een aantrekkelijk pro-
gramma-onderdeel vormen 
de 'Voiles de Nuit' in de 
oude haven van de stad. 
Deze show is, na een afwe-
zigheid van twee jaar, in ere 
hersteld. 

- Drie grote Amerikaanse ten-
toonstellingen staan voor 
vroeg in 1996 op de kalen-
der: de Chicago Boat Show 
van 3 tot en met 7 januari, 
de New York National Boat 
Show van 10 tot en met 15 
januari en de Miami 
International Boat Show van 
15 tot en met 21 februari. 
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Schone buitenboordmotor 

Fabrikanten sleutelen aan tweetakt 
chone buitenboordmotor 

n sleutelen aan tweetakt 
eerste exemplaren nog dit jaar 
op de markt zullen komen. In 
beide systemen wordt de 
brandstof onder hoge druk 

verneveld, waardoor een veel 
vollediger verbranding op-
treedt dan bij de huidige 
tweetakt motoren. 

Pol i t i e n e e mt n ieuwe 
B o s t on Whaler s i n gebru ik 
* 17 voets  Boston  Whaler. 

De grote fabrikanten van bui-
tenboordmotoren zijn hard 
bezig de motoren zodanig te 
construeren dat ze uitlaatgas-
sen produceren, die voldoen 
aan de milieu-eisen van de toe-
komst. Dat is met de huidige 
techniek vrijwel ondoenlijk; de 
motor blaast altijd iets van het 
onverbrande mengsel naar 
buiten. 

OMC (Johnson en Evinrude) 
komt eind van het jaar met de 
eerste tweetaktmotoren, die 
gebouwd zijn met brandstofin-
jectie volgens het Duitse 
Fichte-systeem. Mercury (en 
Mariner) gaan motoren bou-
wen samen met de Austra-
lische Orbital Engine Corpo-
ration, waarvan eveneens de 

Nieuw bedrij f 
voortstuwing 
Aart Vermeij uit Hardinxveld 
is onlangs begonnen met een 
technisch bureau dat zich bezig 
houdt met de scheepsvoortstu-
wing. Het bedrijf adviseert 
over schroeven, schroefassen, 
motoropstellingen, kathodi-
sche bescherming, stuurinstal-
laties en dergelijke. Vermeij, 
die afkomstig is van Exalto in 
Hardinxveld, werkt onder de 
naam Amartech. 'l'elefoon 
01846-16400. fax 17170. 

Kustwacti t 
krijg t uieuw 
meldsysteem 
Het Kustwachtcentrum in 
IJmuiden krijgt de beschikking 
over een speciaal meld- en 
informatiesysteem, dat gege-
vens bevat over schepen met 
gevaarlijke lading. In het ver-
leden is het bij calamiteiten 
voorgekomen dat vitale gege-
vens niet direct voorhanden 
waren. Dank zij het nieuwe 
systeem kan essentiële infor-
matie straks snel worden ach-
terhaald. Mogelijke schadelijke 
effecten van scheepsongeluk-
ken kunnen daardoor worden 
beperkt. 

Op feestelijke wijze zijn vorige 
maand bij E.W. Driessen in 
Amsterdam negen patrouille-
vaartuigen van het Ameri-
kaanse merk Boston Whaler 
overgedragen aan de afdeling 
Rivieren en IJmond van het 
Korps Landelijke Politie 
Diensten. Het betreft de 17 
voets en 19 voets Guardian; 
vermaarde, onzinkbare boten. 
De vaartuigen zijn onder meer 
uitgerust met een 125 pk 
Mercury-buitenboordmotor, 
hydraulisch bediende bestu-
ring, extra zware stootrand, 
politie-communicatie-appara-
tuur, digitale diepte- en snel-
heidsmeter, speciaal geveerde 
bestuurderstoelen, zwaailicht 
en zware aluminium zijrelin-
gen. Boston Whaler geniet een 
grote reputatie als bouwer van 
werkboten voor politie, brand-

Om de relatie tussen het water 
en de vaste wal te versterken 
zal het centrum van Stads-
kanaal in de nabije toekomst 
worden voorzien van aanlegen 
terrassteigers. Eén en ander 
komt naar voren in het 
Contourenplan Het Stads-
kanaal. In het plan zijn ook 
infopanelen, een toiletgebouw 
en vaarwegbewijzering opge-
nomen. 
Het centrum van Stadskanaal 

weer, havendiensten en legio 
andere professionele gebrui-
kers. 

* De Boston Whalers werden 
doorL. Bonnema, manager van 
E. W. Driessen (links), overgedra-
gen aan J. Hijsman, projectleider 
van het Korps Landelijke Politie 
Diensten (rechts). In het midden: 
A. van Eekelen, directeur van 
Marine Power Nederland, de leve-
rancier van de motoren. 

is de afronding van een groot 
aantal nieuwe aanlegmogelijk-
heden in deze Groningse 
gemeente. Het centrum wordt 
aantrekkelijker als vaarrecre-
anten hun boot kunnen aan-
leggen. De wens naar steigers 
komt zowel van de watersport 
als de middenstand. De terras-
steigers zijn van de plaatselijke 
horeca. Bootbezitters kunnen 
er aanleggen voor een con-
sumptie. CH 

Bacteriën 
zuiveren 
afvalwater 
Delftse onderzoekers hebben 
een methode ontwikkeld voor 
het verwijderen van stikstof uit 
afvalwater met behulp van 
bacteriën. De vinding is van 
belang aangezien jaarlijks 
40.000 ton niet-gezuiverde 
stikstof op het oppervlaktewa-
ter wordt geloosd. Het enige 
bijprodukt van het proces is 
het onschadelijke stikstofgas, 
dat ook in de natuur voor-
komt. De methode zal waar-
schijnlijk binnenkort op prak-
tijkschaal worden beproefd bij 
Zuiveringschap Hollandse 
Eilanden en Waarden in 
Dordrecht. 

KNR M naar 
IJmuide n 
Het hoofdkantoor, de werk-
plaats en het magazijn van de 
Koninklijk e Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM) 
zijn samengebracht in een 
nieuw complex aan de Vis-
sershaven in IJmuiden. Prins 
Willem Alexander heeft de 
nieuwbouw intussen officieel 
geopend. 
Goede bereikbaarheid, in het 
bijzonder voor de vloot van 
ruim vijfti g reddingboten die 
geregeld voor periodiek onder-
houd naar de werkplaats moe-
ten, vormde het uitgangspunt 
voor de samenvoeging. Voor-
dien was het hoofdkantoor 
van de KNRM in Amsterdam 
gevestigd en de werkplaats in 
Rotterdam. Realisering van 
het project werd mede moge-
lij k gemaakt door belangrijke 
financiële bijdragen van dona-
teurs en andere begunstigers 
van de reddingmaatschappij. 

Nieuwe jachthaven 
in Winschoten 

In Winschoten wordt op 20 
mei 1995 een nieuwe jachtha-
ven geopend, het Watersport-
centrum Renselhaven. De 
haven gaat ook kruisers ver-
huren. Inlichtingen: telefoon 
05995-4445. 

Stadskanaal: meer  ligplaats 
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Nieuw boothuis 

KNRM Harlingeii 

Het KNRM-station Harlingen 
beschikt sinds vorige maand 
over een nieuw boothuis, met 
de naam Raphael Belinfante. 
Het huis kon worden 
gebouwd dank zij de nalaten-
schap die de reddingmaat-
schappij ontving van mevTouw 
Lydia Belinfante. In haar tes-
tament had zij bepaald dat het 
geld aan 'iets substantieels" 
moest worden besteed en dat 
het de naam van haar vader 
moest dragen. 

Het boothuis, even fraai als 
functioneel, ligt aan de kop 
van de Nieuwe Willemshaven 
in Harlingen. Het werd om 
niet ontworpen door architect 
J. Timmerman, secretaris-pen-
ningmeester van het KNRM-
station Callantsoog. Tim-
merman had al zeven 
boothuizen voor de maat-
schappij getekend. 
Bouwbedrijf Friesland maakte 
het casco van de nieuwe behui-
zing in Harlingen. Het werd 
afgebouwd door de beman-
ning van het station, waardoor 
een aanzienlijk bedrag werd 
bespaard. 

Race voor 
rubberboten 
Mit s er voldoende belangstel-
ling bestaat, zal deze zomer 
voor Den Helder een off-shore 
race voor rubberboten worden 
gehouden. Daartoe hebben 
enkele enthousiastelingen het 
Comité Ie Nationale RIB-Race 
opgericht. Aan de wedstrijd 
kunnen boten deelnemen met 
motoren van minder dan 60 
pk en meer dan 200 pk. 
Dieselboten varen in een spe-
ciale groep. 

De race, die voor 29 juli op de 
kalender staat, wordt gevaren 
in zes klassen, ingedeeld naar 
vermogen. Zowel cracks als 
beginners kunnen inschrijven. 

De baan wordt uitgelegd op 
zee, pal voor de kust, over een 
afstand van dertig tot zestig 
kilometer (afhankelijk van de 
weers- en zeecondities). Voor 
meer informatie: telefoon 
05980-25706, fax 21981. 

Deining op JYoord-Beveland 

Eisen gemeente gaan 
exploitanten te ver 
Op Noord-Beveland is beroe-
ring ontstaan over eisen die de 
gemeente gaat stellen aan 
exploitanten van jachthavens. 
In het nieuwe huurcontract is 
een clausule opgenomen dat 
de exploitanten verplicht zijn 
na te gaan of gasinstallaties 
aan boord van pleziervaartui-
gen veilig zijn geïnstalleerd. 

Aanleiding tot de maatregel 
vormen een reeks ontploffin-
gen van gasflessen op jachtha-
vens en in winterbergingen om 
het Veerse Meer. Daarbij gin-
gen in korte tijd circa twintig 

jachten, waaronder een kost-
bare gerestaureerde hoogaars, 
verloren. 
B. en w. van de gemeente 
Noord-Beveland vinden dat ze 
nu moeten ingrijpen. Onder-
nemers en watersportvereni-
gingen gaat de maatregel even-
wel veel te ver. Ze betogen dat 
zij niet in staat zijn te controle-
ren of hun vaste ligplaatshou-
ders en de vele passanten 
beschikken over een veilige 
gasinstallatie. Ook vrezen ze 
moeilijkheden met klanten die 
menen dat hun privacy wordt 
aangetast.TR 

Wet Noord-Zuidvervoer 
bij  Tweede Kamer 
Minister Jorritsma (verkeer en 
waterstaat) heeft vorige maand 
het voorstel voor de wet 
Noord-Zuidvervoer naar de 
Tweede Kamer gestuurd. 
Deze tijdelijke wet regelt het 
goederenvervoer per binnen-
schip via de Nederlands-
Belgische grens naar België en 
Frankrijk. Momenteel geldt op 
deze markt een toerbeurtsys-
teem, waarbij via een private 
beurs aangeboden lading over 
vervoerders wordt verdeeld en 
waarbij tariefafspraken wor-
den gehanteerd. De wet vloeit 
voort uit de bemiddeling van 

prof dr. W. Albeda in het bin-
nenvaartconflict van zomer 
1993. 
De wet zal van kracht zijn tot 
uiterlijk 1 januari 2000 of 
zoveel eerder als Europese 
regelgeving voor de binnen-
vaart tot stand komt. De wet 
heeft tot doel op een beheerste 
en gedoseerde manier een 
overgang te bewerkstelligen 
naar een vrijere marktwerking 
in het vervoer per binnenschip 
via de Belgische grens naar 
België en Frankrijk. Na 1 janu-
ari 2000 geldt in principe de 
werking van de vrije markt. 

Kustvaart in 
oorlogstijd 
In het kader van de herden-
king van vijfti g jaar bevrijding 
is tot 15 augustus in het 
Noordelijk 
Scheepvaartmuseum in Gro-
ningen de tentoonstelling "Op 
tegengestelde koersen' te zien. 
Het centrale thema wordt 
gevormd door de kustvaart in 
de Tweede Wereldoorlog. Er 
wordt zowel aandacht ge-
schonken aan de schepen die 
voor de geallieerden voeren 
als aan kustvaarders die door 
de Duitsers werden ingezet. 
Ook de wederwaardigheden 
van de vloot in de periode tus-
sen 3 september 1939 en 10 
mei 1940 worden belicht. Ze 
worden toegelicht aan de hand 
van modellen, kaarten, foto's, 
documenten, wapens en ande-
re objecten. 

Subsidie van 
GS Limbur g 
Gedeputeerde Staten van 
Limburg geven ƒ40000 subsi-
die voor de landelijke water-
sportdag op 28 mei in Midden-
Limburg. Roermond is voor 
deze dag als hoofdlokatie 
gekozen. De organisatiekosten 
bedragen J^46000,-. 

Behalve de provincie Limburg 
dragen ook de gemeente 
Roermond alsmede enkele 
particuliere en zakelijke instel-
lingen in de kosten bij. 

Mercruiser : 
twee miljoen 
hekmotoren 
Mercruiser, een onderdeel van 
Mercury Marine, heeft zijn 
tweemiljoenste hekmotor afge-
leverd. Het betreft een aandrij-
ving van het type Bravo II I die 
is samengebouwd met een 
Mercruiser 454 Magnum met 
elektronische brandstofinspui-
ting. Het Amerikaanse bedrijf 
bouwde zijn eerste hekmotor 
eind jaren vijftig . Hij werd 
bekend als de Alpha One en 
vormde de basis voor alle late-

re successen. MerCruiser biedt 
vandaag de keuze uit vermo-
gens van 130 tot meer dan 
1000 pk. 
Ter gelegenheid van het jubi-
leum trad autocoureur Mario 
Andretti op als gastspreker. 
"Een consequente lij n is het 
kenmerk van de ware kam-

• De aflevering van de tweemil-
joenste hekmotor door Mercruiser 
werd door de bestuurderen van 
Mercury uitbundig gevierd In hun 
midden autocoureur Maria 
Andretti. 

pioen ", stelde hij. "Al s het om 
boten gaat wordt die lij n verte-
genwoordigd door Mercury 
Marine." 
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Vraag en antwoord 

Elektrisch e koelkast : 
let op het stroomverbrui k 

Onlangs viel mijn oog op het 
artikel 'Vijfjaar ervaring met 
de Maria' van Kasper van 
Zuilekom in de Motorboot 
van februari en maart 1991. 
Volgens hem kan de elektri-
sche compressorkoelkast enige 
dagen op een accu van 210 ah 
onafgebroken aan blijven. 
Mij n vragen: hoeveel dagen de 
koelkast onafgebroken aan 
kan blijven en welk merk koel-
kast is dit ? Wat is de inhoud 
van de koelkast? Moet de koel-
kast gevoed worden door 12 
volt gelijkspanning of 220 volt 
wisselspanning.'' In het laatste 
geval zal er een omvormer aan 
te pas moeten komen. Zou de 

heer Van Zuilekom bij een 
eventuele nieuwe aanschaf 
weer voor dit systeem koelkast 
kiezen, of een combinatie met 
gas? 
Ik heb reeds enige tijd proble-
men met mijn 8-jarige koelkast 
(Electrolux 220 volt-12 volt-
gas. 60 liter). De eerste 2 jaar 
waren probleemloos, daarna 
wilde hij op gas niet meer koe-
len. Op 220 volt via een 
omvormer is de accu zeer snel 
leeg. Vandaar mijn belangstel-
ling voor de ervaringen van de 
heer van Zuilekom. 
Th. Scheeren, Eindhoven. 

• Elektrolux koelkast 

Antwoor d 
De absolute en universele 
oplossing, passend bij alle 
bedrijfsomstandigheden, 
bestaat niet, hoe graag recla-
memakers ons dat ook willen 
doen geloven. De keuze die 
gemaakt wordt moet vooral 
passen bij de vaartuigen en de 
gebruikomstandigheden en die 
kunnen zeer uiteenlopend zijn. 
Wordt er bijzonder weinig 
gevaren maar wel veel aan 
boord geleefd dan is een koel-
kast die geen stroom verbruikt 
een voor de hand liggende 
keuze; gas dus, met alle bezwa-
ren van dien. Of je moet bij je 
ligplaats over een aansluiting 
voor walstroom kunnen be-
schikken. 

Wordt er veel gevaren dan lig-
gen de kaarten anders. Dan 
komt een elektrische koelkast 
in beeld, maar dat moet dan 

wel een type zijn dat tot de 
matige stroomverbruikers 
gerekend kan worden. En dat 
is een compressorkoelkast. Die 
functioneert op dezelfde wijze 
als de koelkast thuis. Met één 
verschil: de compressor wordt 
aangedreven door een - in 
mijn geval - 12 volt gelijk-
stroommotor. De koelkast in 
ons schip is een Engel com-
pressorkoelkast met een 
inhoud van 43 liter, maar er 
zijn ook andere merken com-
pressorkoelkasten op de 
markt. 

Ik zou graag een hard cijfer 
geven betreffende het stroom-
verbruik, maar dat is niet 
mogelijk. Veel hangt af van de 
plaats waar de koelkast wordt 
ingebouwd. Staat zo"n koelkast 
in de kuip en wordt daar door 
de zon (indien aanwezig) 
beschenen, dan zal dat een 
nadelige invloed hebben op 

• De Engel koelkast aan boord 
van de Maria 
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het stroomverbruik. In onze 
boot, de Maria, staat de koel-
kast in de kombuis in het voor-
schip, van nature een koel 
gedeelte. Een tweede belang-
rijk punt is de ventilatie van de 
achterzijde van de koelkast. 
Daar moet lucht langs de con-
densor kunnen stromen om 
het koelmedium, dat door de 
dunne buisjes stroomt, af te 
koelen. En daar wordt wel 
eens (te) weinig aandacht aan 
geschonken met als gevolg dat 
de compressor meer en langer 
moet draaien dan noodzakelijk 
is. 

Om uw vraag ten aanzien van 
het stroomverbruik niet hele-
maal in het luchtledige te 
laten: ons stroomverbruik 
beweegt zich in de orde van 
gemiddeld 1,5 tot 2 ampère. 
Meestal liggen we niet langer 
dan 2 of 3 dagen op één plaats 
en dan heeft onze hoofdaccu 
van 210 Ah er geen moeite de 
koelkast gaande te houden. 
Een eenvoudige rekensom 
maakt een en ander duidelijk. 
Gaan we uit van gemiddeld 2 
ampère (A) dan wordt er per 
dag 2Ax24h=48Ah afgeno-
men. Na drie dagen is er dus 
3x48Ah=144Ah aan de accu 
onttrokken. Afgezien van 
andere verbruikers zoals bij-
voorbeeld waterpomp, ver-
lichting, radio en tv. U ziet, uit-
gaande van een volle accu van 
210 Ah, heeft de accu voldoen-
de energie om het 3 tot 4 
dagen vol te houden. 
Hierbij moet ik opmerken dat 
we 's-avonds voor het naar 
kooi gaan de koelkast afzetten 
en 's-morgens weer aanzetten. 
Dat doen we om niet in onze 
slaap gestoord te worden door 
het aanslaan van de koelkast, 
want als het stil is hoor je dat. 
Deze maatregel heeft bij ons, 
koeltechnisch ten aanzien van 
de levensmiddelen, nimmer 
problemen gegeven. 

Gelijkrichte r 
Wc hebben een gelijkrichter 
aan boord met een maximum 
vermogen van 6 ampère, vol-
doende om het dagelijkse 
stroomverbruik op te vangen 
en de accu wat te laden. Voor 
1 of 2 dagen nemen we niet de 
moeite om walstroom aan 
boord te halen, of het moet 
heel gemakkelijk gaan. Varen 

* Inbouwkoelkast gechikt voor 
gas. 

we, we beschikken over twee 
bescheiden motoren, dan 
voedt de dynamo van de ene 
motor via zijn startaccu van 70 
Ah het boordnet, dus ook de 
koelkast. De dynamo van de 
andere motor laadt uitsluitend 
de grote accu, die dus buiten 
gebruik is. Zijn we na enkele 
uren varen op een nieuwe stek 
aangekomen, dan neemt de 
hoofdaccu weer het boordnet 
voor zijn rekening en staat de 
volle startaccu weer in reserve. 
We gebruiken dit systeem op 
deze wijze al meer dan 9 jaar 
en zijn zeer tevreden. Als we 
aan boord komen en de koel-
kast aanzetten dan is deze bin-
nen een uur koud. 
Wat de werking van de koel-
kast betreft het volgende: staat 
de compressor stil, dan stopt 
het koelen na enige tijd. De 
compressor draait met regel-
matige tussenpozen, om de 5 
tot 10 minuten, afhankelijk 
van de temperatuur. Daarbij is 
de aanloopstroom gedurende 
korte tijd meer dan het dubbe-
le van de nominale stroom. 
Met andere woorden: het star-
ten, meerdere malen per uur, 
kost veel extra stroom. 

Koude-accu 
Als we nu een koelkast moes-
ten kiezen, dan kozen we voor 
hetzelfde principe en een soort-
gelijke koelkast maar dan met 
een koude-accu. Vroeger 

bracht de ijsman - niet te ver-
warren met de verkoper van 
consumptie ijs - staven ijs die 
'gemaakt' werden in een ijsfa-
briek naar slagerijen en hotels. 
Die staven ijs werden in bak-
ken geschoven in de koelcel. 
De warmte nodig voor het 
smelten wordt onttrokken aan 
de omgeving. De koelcel blijf t 
daardoor koud; enkele graden 
boven nul. Het principe wordt 
nog toegepast in een koeltas. 
Daarbij is het blok ijs vervan-
gen door een plastic buidel 
gevuld met een vloeistof, die 
thuis in de vrieskist is diepge-
vroren. In die buidel is een 
hoeveelheid koude opgesla-
gen, geaccumuleerd. Als de 
buidel is ontdooid, dan is het 
koelen voorbij. Om een bevro-
ren buidel te krijgen is een 
vriesvak nodig, met andere 
woorden, het probleem van 
energie en techniek is ver-
plaatst naar de koel- of de 
vrieskast thuis. 

Het basisprincipe van de sta-
ven ijs wordt in een moderne 
scheepskoelkast toegepast om 
het stroomverbruik te vermin-
deren en, wat minstens zo 
belangrijk is, het opent ook de 
mogelijkheid om het verbrui-
ken van stroom te verplaatsen 
naar een gunstiger tijdstip. Het 
is in de eerste plaats efficiënter 
de compressor een lange tijd 
zonder onderbreken te laten 
lopen. De herhaaldelijk optre-
dende hoge aanloopstroom 

vervalt daarmee. De geprodu-
ceerde 'koude' wordt opgesla-
gen in een koude-reservoir of 
koude-accu. Een koude-accu 
bestaat uit een gesloten bak 
van roestvast staal. Door deze 
bak loopt een koperen spiraal, 
dat is de verdamper die voor 
de koude zorgt. De bak zelf is 
gevuld met een vloeistof die 
een laag vriespunt heeft, circa 
25 graden onder nul. Het is 
water vermengd met anti-vries 
en, zeer belangrijk, daarvoor 
mag alleen antivries worden 
gebruikt, die niet giftig is. De 
roestvast stalen bak wordt erg 
koud en blijf t lang koud en 
vervult de rol van de koelbui-
del in een koeltas of de staaf ijs 
in een ouderwetse koelcel. De 
compressor draait onafgebro-
ken en heeft in 1 a 2 uur in het 
reservoir voldoende koude 
opgeslagen om de koelkast 6 
tot 12 uur op de gewenste tem-
peratuur. 2 tot 7 graden 
Celsius, te houden. Het aantal 
uren hangt af van hoe vaak de 
deur open gaat en. zoals reeds 
gezegd, van de plaats waar de 
kast staat. Het is ten aanzien 
van het stroomverbruik een 
zuinige manier van koude 
maken, want het regelmatig 
aanlopen van de compressor 
vervalt. 

Er is een tweede voordeel. 
Door de compressor te laten 
werken als de motor loopt, 
wordt er geen aanslag gedaan 
op de capaciteit van de accu. 
Accu laden en koelunit laten 
draaien gaat gelijktijdig. En als 
u ook de beschikking heeft 
over een boiler, zoals in ons 
geval, dan is de motor een 
multi-functionele energiebron. 
Na 2 uur varen is de accu bij-
geladen, de koelkast koud 
voor de komende 12 uur en 
levert de boiler de komende 12 
uur heet water. 

De laadstroom die de accu 
opneemt is niet hoger dan 10 
tot 20 A. afhankelijk van de 
accucapaciteit en de mate van 
ontlading. Het maximum ver-
mogen van een dynamo is aan-
merkelijk groter, zo'n 30 tot 50 
A. zodat de 5 tot 10 A die de 
koelcompressor opneemt geen 
probleem vormt. Op deze 
manier wordt er nog zuiniger 
met de elektrische energie 
omgesprongen. 
Kasper van Zuilekom. 
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Geteerde 
watertan k 
Sinds kort zijn wij in het bezit 
van een stalen motorkruiser, 
waarin een watertank is gelast. 
Door de vorige eigenaar is 
deze tank nooit gebruikt. Bij 
inspectie bleek de tank aan de 
binnenkant voorzien te zijn 
van een laag teer. Nu vraag ik 
me af of deze tank zo te gebrui-
ken is of dat de teerlaag ver-
wijderd of vervangen moet 
worden. Zo ja, hoe moet dat 
en met welke materialen? 
P.Moret, Hilversum. 

Antwoor d 
Water uit een geteerde tank is 
alleen geschikt als was-, dou-
che- en wc-spoelwater. Het is 
niet bruikbaar als drinkwater. 
Niet alleen vanwege de vieze 
smaak, maar ook vanwege de 
kankerverwekkende stoffen, 
die teer bevat. 
Het verwijderen van de teer-
laag is alleen mogelijk door 
staal stralen, maar dat zal 
gezien de moeilijke bereik-
baarheid van de tankwanden 
in de praktijk wel onuitvoer-
baar zijn. 
Al s u tank wil t vervangen, 
hebt u drie mogelijkheden: 
- u maakt een nieuwe stalen 

tank; gebruik daarvoor 
ongecoat, gestraald staal; na 

'Xunststoftank van Polynova. 

Flexibele watertanks 

de inbouw moet u de bin-
nenkant voorzien van een 
cementlaag; maak hiertoe 
een papje van cement en 
strijk dat met kwast op rol-
borstel op het kale staal en 
wel in twee of drie lagen; het 
water blijf t nu vers; de tank 
zal niet roesten vanwege de 
alkalische eigenschappen 
van het cement; het cemen-
teren elk jaar herhalen; 

- u maakt een roestvast stalen 
tank; daar hebt u verder vrij -
wel geen omkijken naar; 

- u koopt één of enkele kunst-
stof watertanks; die zijn te 
koop in watersportwinkels; 
ook bedrijven voor caravan-
toebehoren verkopen water-
tanks, die soms geschikt zijn 
voor boten; doorgaans zal 
dit de minst kostbare oplos-
smg zijn. 

R.P.Hulsman. 

• k Kunstoftank van Vetus 

MOTORBOOT-veriamelban d 
Voor lezers die MOTORBOOT bewaren, brengen wi j een 
handige luxe verzamelband. Het is een stevige blauwe 
bond met goudopdruk, waarm 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 overeenkomstige 
bedrag over te maken op giro 57 65 57 of bankrekening 
69 4 7 15 085 (Belgiè postrekening 0 0 0 1439291-05) . 

O p uw overschrijving vermelden Verzamelband(en). 
Prijs per stuk ƒ 2 0 , - incl btw en verzendkosten. 

België Bef. 400 . 

Lezerspanel 

Wie kent 
deze boet? 
Wij zijn onlangs de bezitters 
geworden van een polyester 
bootje, maar we weten niet wat 
voor type het is, waar het 
gebouwd is of wie het impor-
teert. Ook in onze omgeving 
komen we er niet achter. De 
enige gegevens, die we heb-
ben: 
- afmetingen: lengte 6, breed-

te 2,20 meter; 
- motor: Volvo Penta-diesel 

van 25 pk. 
Wie kan ons helpen? 
Familie Den Dunnen, Made. 

• k De onbekende boot op de wal 
Heeft u een vraag op het 
gebied van gemotoriseerde 
watersport? Leg hem 
voor aan de lezers van 
Motorboot. Wij publiceren 
uw vraag, zodat de lezers 
erop kunnen reageren. 
Ui t de antwoorden, die wij 
ontvangen, maken we een 
selectie die we publiceren. 
Inzenders van de antwoor-
den ontvangen f. 50,-. 

Vragen richten aan Motor-
boot, Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam onder 
vermelding van het woord 
Lezerspanel. 

• Inteneur 
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Kleine advertenties 

Lezers kunnen kleine adver-
tenties plaatsten tegen een 
tarief van f. 7,- per regel 
(inclusief 17,5 procent btw). 
tvlen kan de advertentie 
schinftelijk opgeven faxen 
(010-4119690) of gebruik 
nnaken van de antwoordkaart 
in dit blad. Advertenties, die 
voor de 15-de van de maand 
in ons bezit zijn, worden in 
fiet nummer van de daarop 
volgende maand geplaatst. 
Brieven onder nummer 
f. 12,- extra. Foto's f. 42,-. 
Correcties in opgegeven tek-
sten f. 7,-. Plaatsing na ont-
vangst van de betaling. 

Nail Sail Epoxy-Ta r duurzaam en 
goedkoop. Huizer Jachtbemidde-
ling 02152-69333. 

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

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. 

Jachtwerf Aquador. Verhuu r van 
luxe motorkruiser s tot 13 meter, 
geschikt voor 2 tot 8 personen, 
voorzien van douche, tv, venwar-
ming, tweede stuurstand enzo-
voort. Vollenhove. Telefoon 
05274-2112. 

Gevraagd: mooie Doerak 780 AK. 
Telefoon 05220-54007. 

Mobiel scheepsonderhoudbedrijf 
Bert Visser voor al UW schilder- en 
lakwerk. Ankeveen 035-561616. 

Lessen motorbootvare n in 
Amsterdam. Telefoon 020-
6254760. ANWB-erkend, CWO-
diploma's. Magister Mantime. 

Vakantie te kort? Ervaren kapitei n 
brengt/haalt uw schip naar/van 
elke regio. Telefoon 071-215777. 

Te koop Super-Favorit e de Luxe, 
1972, 9,40 X 3,20, zeer kompleet 
ƒ 65500,-. Telefoon 01846-15621. 

Te koop raamrubber s alle maten 
uit voorraad, vanaf 7,95 per meter. 
Tevens verzending. V.d. Kooy 
Watersport, Haven 12, Rottevalle 
(bij Drachten). Telefoon 05122-
1477. 

De Parievinker . Inbreng en ver-
koop van al uw gebruikte scheeps-
accessoires. Sluisbuurt 11 a. 
Uitgeest. Openingstijden 9-17 uur, 
zondag t/m zaterdag. Telefoon 
02513-14762. 

Verhuur van luxe motorjachte n 
aan de Cóte d'Azur tegen zeer 
gunstige prijzen. Bel voor folder: 
Duma Riviera Yachting, telefoon 
043-253010. 

Te koop Super Lingekruise r 13,20 
X 3,65 X 1,10 meter. 2 x 92 pk 
Peugeot diesels, dubbele bestu-
ring, teak dek, 6 slaapplaatsen, 
kooktoestel, koelkast, douche, wc, 
Webasto verwarmingssysteem, 
prijs ƒ 165000,-. Telefoon 078-
157548. 

Te koop: Rondspan t vlet 12,50 X 
3,75 X 1,25 meter. Kruiphoogte 
2,25 meter; Daf-575; douche/toi-
let, 5 slaapplaatsen. Bouwjaar 
1977. Prijs ƒ 160.000,-; telefoon 
02990-62689. 

Info op aanvraag, telefoon 03404-
57322. 

Te koop Windy 22, half cabin, 7 x 
2,50 X 0,90 meter, 175 pk, 8 cilin-
der OMC, bouwjaar 1977, in per-
fecte staat, 4 slaapplaatsen, 
onderwater-wc, moderne bekle-
ding, marifoon, radio-cass., tv, 27 
me, hetelucht gas verwarming, 2 
pits kooktoestel. Vraagprijs 
ƒ 35000,-. Telefoon 05206-79499. 

Te koop Princes s 32 9,80 X 3; 2 X 
Volvo 68 pk, 1975. Stoffenng 
1993. Klassiek uiterlijk, teak dek, 
teak opbouw, pracht staat, 
ƒ 74000,-. Telefoon 04127-9531. 

Orka all Boatservice , mobiel 
scheepsonderhoud, storingen, 
elektra, schilderwerk, verhuur 
tour-, motorkano, telefoon 010-
4327624 of 01181 -1412/065966 of 
0659664905, 7 dagen per week. 

Makelciarsgias : 
500 motorbote n 

De Jacht- en Bootgids, het 
kwartaalblad van de Hiswa-
jachtmakelaars, toont een 
grote variëteit aan gebruikte 
motorboten. Het is een vloot 
van rond de 500 schepen, die 
uiteenlopen van kleine open 
vletten en sloepen tot grote 
zeegaande jachten (Feadship, 
De Vries Lentsch). Enkele 

opvallende boten in de mid-
dengroep: enkele Valkvletten; 
knikspantvletten van het type 
Linssen Sturdy, enkele kotter-
jachten, een Storebro, een zee-
gaande boot van het type 
Bylgia en een fraai viskotter-
jacht van Bekebrede. De Jacht-
en Bootgids is te koop in de 
tijdschriftenwinkel. 

Te koop Target Express e "S" , 
bouwjaar 1977, 9,75 x 3,10 a.k., 
106 pk Volvo diesel, 7 slaapplaat-
sen, diverse extra's, vraagpnjs 
ƒ 67000,-, telefoon 020-6893334 
(zien IS kopen). 

Eigenaar van ruim Noors chale t 
in de Belgische Ardennen (St. 
Hubert) zoekt voor enkele maan-
den te ruilen met ruime en com-
fortabele motorboot voor twee 
personen (minimaal 11,50 meter, 
boegschroef). Telefoon (België) 
003293693545. 
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Te koop Waddenkruise r 1978, 
Staal, 10,50 X 3,30 x 0,90, Perkins 
80 pk diesel, dubbele besturing, 
acfiterkajuit, 6 slaapplaatsen, alu-
minium ramen, rvs railing, ver-
warming, nieuwe stoffering, veel 
accessoires, zeer mooi familie-
schip, goed onderhouden. 
Vraagprijs ƒ 98000,-. Telefoon 
04116-74682. 

Te koop mast , rvs verstaging, 
grootzeil, fok motorsailer. Tegen 
elk aannemelijk bod. Telefoon 
02279-1904. 

Te koop platbodem , 13,75 X 2,85 X 
0,80 Bouwjaar '30, Daf 120 pk, 
pas werf geschilderd, diverse 
apparatuur en accessoires, hou-
ten stuurhut. Plaatje om te zien. 
Telefoon 08360-26383. 

In zeer complete staat verkerende 
S-spant kotter . Bouwjaar 1983, 
12,00 X 3,55 X 1,70. Vraagprijs 
ƒ 210.000,-. Telefoon 01810-
13237. 
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De Valk: groeiend e vraag 
ncicii ' niotofbotei i 

Jachtmakelaardij De Valk (zes 
vestigingen, waarvan drie in 
Nederland) constateert de laat-
ste maanden een toenemende 
vraag naar motorboten, terwijl 
de vraag naar zeilboten is 
teruggelopen. Dat wordt 
gemeld in Yachtmagazine, het 
kwartaalblad van De Valk. 
In het nieuwste nummer (te 
koop in de tijdschriftenwinkel) 
worden ongeveer 200 motor-
boten te koop aangeboden, 
waaronder verschillende snel-
varende polyester boten onder 

te 10 meter (Bayliner, Draco, 
Nimbus) en stalen kruisers 
(Pedro, Curtevenne, Linssen, 
Hooveld). Ook worden ver-
schillende kotters en vletten 
onder de aandacht gebracht 
(Klaassen, Tukker, Dolman). 
De nadruk ligt op de grotere 
tot hele grote schepen (tot 
ruim 58 meter). Het gaat om 
schepen van internationaal 
gerenommeerde bouwers als 
Moonen, Feadship, Benetti, 
Hakvoort, Heessen en 
Doggersbank. 
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Te koop aangeboden: uniek e 
motorboot . L 11,50; br 3,50 meter; 
motor Daf-615. Veel extra's; 
vraagprijs ƒ 117500,-. Telefoon 
071-153989. 

Te koop: W.O. St een motorkruise r 
Hooveld open kuip. Bouwjaar 
1980, 970x320x090. Mercedes 
diesel 42 pk; boegschroef 4 pk 
(bouwjaar 1991). Prijs ƒ 79500,- . 
Telefoon 01880-35320 

Te koop, opnieuw in produktie: 
Dramme r 820 en 935. Leverbaar 
van casco tot compleet afge-
bouwd. Jachtbouw Frelito, tele-
foon/f ax 01651-2502. 

Te koop 2 X Dahon vouwfiet s 3 
versnellingen, per stuk ƒ 500,- ; 
rubberboot Achilles MT-2 ex, 
ƒ 1000,-; buitenboordmotor 
Mercury 3,3 pk ƒ 1000,-; autotele-
foon Motorola MCR 4800 XL 
ƒ 600, - . In goede staat, telefoon 
03402-65839. 

Te koop nieuwe ovemaads e 
sloep , 6,00 meter, moet weg. Van 
ƒ 9800, - tot ƒ 6700,- . Jachtbouw 
Frelito, telefoon/fax 01651-2502. 

Te koop: kleine Zephyr opblaas -
boot ; als nieuw; 5 pk Yamaha kort-
staart; inclusief besturing en 
accessoires. Telefoon 02990-
43378. 

Te koop: Viking reddingvio t 6 per-
soons in container met dekhouder; 
ƒ 2000,- ; Victro n sinusomvormer 
voor computers en meetappara-
tuur, ƒ 1100,-; Bosch acculade r 
12/24 volt ƒ 400,- ; Webasto hete -
luchtkache l 6,5 kw 24 volt met 
ventilatiesysteem, ƒ 1500,-. 
Telefoon overdag 010-4125708; 
avond/weekeindt)1807-25321. 
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Te koop casco van zeewaardige 
polyester sportvisboot , 8 meter x 
3,35 meter, geschikt voor hekaan-
drijving, motor onder kuipvloer. 
Telefoon (België) 0032 3481 6129 
of 3455 1211. 

Te koop Onedi n 650, in goede 
staat, met 9.9 pk 4 takt Yamaha. 
Veel extra's, prijs ƒ 12500,-. 
Telefoon 01751-15979. 

Te koop Ten Broek e kruiser , 
bouwjaar '78, 8,75 x 2,85. Motor 
Mercedes diesel 43 pk, hydrauli-
sche besturing, gesloten stuur-
huis, ƒ 35000,-, le lefoon 02297-
2892. 

Te koop: Onedi n met hardtop. 
6,5x2,3 25 pk Mariner, elektrisch 
startend; De mooiste en meest 
complete. Alles in nieuwstaat, 
klaar voor vakantie/weekeind. Info 
020-6932420. Niet op zaterdag of 
zondag. 

Te koop nieuw stale n casco , rond-
spant, spitsgat kotter, gejoggeld, 
gestraald, voorzien van epoxy pri-
mer. Afmeting 10,50 x 3,50 x 1,00 
meter. Jachtbouw Kind, telefoon 
02262-2600, b.g.g. 02262-1646. 

Te koop: goed onderhouden vlet , 
lengte 6 meter, breed 2,15. Met 15 
pk Honda buitenboordmotor met 
elektrische start. Veel accessoi-
res. Prijs n.o.t.k. Telefoon 078-
161085. 

Te koop: door plots overlijden J B -
kruiser ; 1.12,60 meter, b 3,92 
meter. Volledige ingericht. 
Vaarklaar met alles erop en eraan. 
Kleine afwerking nodig. 
Vraagprijs: factuurprijs casco plus 
2 X Daf-575. Telefoon België (044) 
814563 of 811120 of 316254. 

Motorkruise r op trailer . Nog op te 
maken . Polyester. 9,5 x 3 meter. 
Samofa motor 52 pk. ƒ 15000,-. 
België 00 32 36699313. 

Weeber boottraiiers . Diverse 
maten en uitvoeringen. Toer- en 
visbeten in aluminium en ijzer. 
Afmetingen 4,80 x 1,30 meter. 
Telefoon 01192-2788. 

Te koop bakdekkruise r 8,50 X 
2,30 X 0,90, Gray marine 4 cilinder 
scheepsmotor, bouwjaar onge-
veer 1940, nostalgisch, extra toi-
let, waterpomp, dieptemeter. 
Gezellig schip, dubbelwandig 
gebouwd, oak wood. Moet weg! 
Prijs nu of nooit! ƒ 17500,-. 
Telefoon 076-213655, na 18.00 
uur 812724. 

Zoekt u een ligplaat s voor uw 
schip? W.V. Schieland heeft lig-
plaatsen voor schepen van 6 tot 9 
meter. 

We beschikken over helling-
faciliteiten en een afspuitplaats. 
Aan de Rottemeren kan aan een 
eigen recreatie-eiland worden 
afgemeerd. 

Wij zijn gevestigd aan de Boezem 
in Rotterdam. 

Info: watersportvereniging 
Schieland, Boezembocht 85, 3034 
KA, Rotterdam of telefoon na 18 
uur bij de heer W. van Blerck, 010-
4137815. 

Te koop aangeboden speedkrui-
ser Four Winn s 255 Sundowner , 
1.8,5x2,59 meter. 
Zeer grote open kuip, zwempla-
teau, onderwatertoilet. 
Bouwjaar 1991. In staat van 
nieuw. 
Motor 260 pk OMC, power trim, 
trimvlakken, rvs propeller, 
f. 65000,-. 02977-40415. 

Te koop: Super Van Craf t 
11,40x3,40x1,20 meter. Motor 
BCM 6 cil. 106 pk, bouwjaar '65, in 
prima staat van onderhoud, vraag-
prijs f.175.000,-. 

Telefoon 02503-13196, na 19 uur. 

Doerak 650, gesloten stuurhut en 
open kuip, dinette, stahoogte, 
Yanmar 12 pk, telefoon 010-
4735554. 

Te koop : TangroX-kruiser , '75, 
8,20 X 2,75 X 0,75. 45 pk benzine , 
nieuwe keerkoppeling. 
Incl. ligplaats tot april '96. 5 slaap-
pl. In zeer goede staat. 
Vraagprijs ƒ27500,-. 
Telefoon 01740-30635. 

JQUICS 112 TR - Trouüle r 
Nieuw stalen casco 

Lengte 11.20 m, breedte 3.60 m, nieuwe Iveco 170 pk motor met keerkoppeling. 
Vraag prijs ƒ 77.500 ex B.T.W. 

F.P. van Loon  B.V. Middelste  Groes  17 - 5384 WHeesch 
Tel. 04125-4445 
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Te koop Aquanau t 850. compleet 
schip, 4 vaste slaapplaatsen, koel-
kast, 4 pits gasstel, 55 pk Peugeot 
diesel. Vraagprijs ƒ37500,-, tele-
foon 08850-17204. 

Te koop Zwaluwkruiser , afmetin-
gen 11,00 X 3,50 X 1,25, Daf 575 
120 pk, dubbele besturing fiydrau-
lisch, ruim acfiterdek, overal sta-
fioogte, verwarming, koelkast, 
douche. Boegschroef. Bouwjaar 
1989, prachtschip. Vraagprijs 
f.130.000,-. Telefoon 01620-
59238. 

Historische Kromhou t dieselmo-
tor, 2 cilinder, tweetakt, 2M1 44 pk, 
bouwjaar pim 1920. Tegen elk 
aannemelijk bod. Telefoon 020-
6767173. 

Te koop gevraagd: Boottraiie r 
voor motorboot 11 meter, gewicht 
pIm 12 ton. Telefoon 02522-
11227. 

Te koop: een unieke professioneel 
gebouwde rondspan t vlet OK + 
AK. Werf: Blom. 1982. Afmetingen 
10,20 X 3,35 X 1,00 meter. Zeer 
goed onderhouden en zeer com-
pleet uitgevoerd, o.a. boeg-
schroef, boiler, GPS, cv. etc. 
Fraaie teakhouten betimmering. 
Motor Samofa 85 pk, slechts 980 
draai-uren. Vaste prijs ƒ150.000,-. 
Telefoon 02291-2050. 

Te koop Polari s Manta, polyester. 
Volvo 125 pk diesel. Kruiphoogte 
2,40 meter, boiler en douche, ver-
warming, zwemplateau + trap, 
nieuwe kap, ƒ74.000,-, telefoon 
080-778185. 

Te koop Ariadnelcruise r ak, afme-
tingen 9,80 X 3,30 X 0,85, 59 pk 
BIVIC. Geheel compleet o.a. dou-
che, marifoon, ankerlier, boeg-
schroef. Vraagprijs ƒ49500,-. 
Telefoon 01184-61014. 

kleine 
advertenties 

Bosplaat s 
George Visser, beheerder 
van het biologisch station 
Schellingerland, is auteur van 
het boek Bosplaat, dat is uitge-
komen bij Van Gorcum in 
Assen. Het boek, dat is 
geschreven vanuit de gezichts-
hoek van de bioloog en de 
onderzoeker, is vooral te 
beschouwen als een naslag-
werk dat samengevat wat er 
zoals aan studies en geschriften 
over de Bosplaats (een natuur-
gebied met een Europese sta-
tus op Terschelling) is ver-
schenen: en dat zijn er 
honderden. Er is zoveel infor-
matie over flora en fauna en 
over het beheer van het gebied 
dat het de argeloze lezer wel 
eens duizelt, maar voor wie is 
geïnteresseerd in deze onder-
werpen is het een boeiend 
boek. Ook de geschiedenis van 
de Bosplaats - en van Ter-
schellingen uiteraard - komt 
ruim aan bod, terwijl de schrij-
ver ook zijn gedachten over de 
toekomst laat gaan. Vanwege 
de bedreigingen (vervuiling 
van lucht en water, rijzing van 
de zeespiegel) en verstoringen 
door toeristen, luchtvaart en 

Te koop: Van Gelderkruise r gsak. 
Bouwjaar 1976. Afmetingen: 10,50 
X 3,60 X 1,25 meter. Mercedes die-
sel 100 pk, boegschroef, dubbele 
besturing, rvs railing, bijboot (met 

Evinrude buitenboordmotor 2,3 
pk), zwemplateau, aluminium 
ramen, marifoon, 5/6 slaapplaat-
sen. Ruim schip. Vraagprijs 
ƒ83000,-. Telefoon 078-135774. 

Nieuw pand De Valk 
Jachtmakelaardij De Valk 
heeft vorige maand in 
Bruinisse een nieuw kantoor 
geopend. Het is gevestigd op 
de jachthaven Aqua Delta, 
waar het bedrijf , dat sinds 

1981 in Zeeland is gevestigd, 
de laatste jaren een pand deel-
de met Nova Yachting. De toe-
genomen activiteiten maakten 
een zelfstandige vestiging 
noodzakelijk. 

watersport zijn dit bezorgde 
bespiegelingen. Wat de water-
sport betreft delen wij die zorg 
niet; er vallen per jaar zo'n 600 
bootjes droog op de platen ten 
zuiden van de Bosplaat. Dat 
lijk t ons - zeker in vergelijking 
met de 130.000 bezoekers die 
de Bosplaat jaarlijks fietsend of 
wandelend bezoeken - nu niet 
meteen een ramp. Temeer 
daar de betrokken waterspor-
ters liefhebbers van natuur en 
rust zijn. 

Het boek is bezonder mooi uit-
gevoerd. De lay-out, de teke-
ningen en foto's zijn zonder 
meer schitterend, zodat het 
ook een heerlijk boek is om 
door te bladeren. Jammer dat 
het taalgebruik slordig is en de 
spelling rommelig. Het boek 
was best een goede redacteur 
waard geweest. 
Prijsy39,50. 

Marifoo n en 
zeevaart 
"Veili g varen op zee" en een 
geheel herziene editie van het 
cursusboek "Marifonie voor 
de watersport", zijn nieuwe 
boeken die worden uitgegeven 
door de ANWB en de W V ' s. 
Al s na jarenlang varen op het 
rfsselmeer of in de Delta wordt 
besloten de zee op te gaan, 
vergt dat een goede voorberei-
ding, aldus de uitgever. Het 
betekent aanpassing van de 
uitrusting aan boord, het uit-
stippelen van een route, in-
slaan van proviand, afspreken 
van een wachtsysteem, verde-
ling van taken en bestudering 
van het weer. En natuurlijk 
moet de kennis van de naviga-
tie worden uitgebreid. Zaken 
die de meeste sportschippers in 
grote lijnen wel weten, maar 
nog nooit in praktijk hebben 
gebracht. Het boekje "Veili g 
varen" op zee zet ze op een rij. 
Uitgangspunt daarbij is dat 
een veilige tocht staat of valt 
met een goede voorbereiding. 
Kleine fouten, hoe onbelang-
rij k op zichzelf, versterken 
elkaar en kunnen tot een ramp 
leiden. Het boek vertelt hoe 
men dit kan voorkomen. 
Prijs/19,95. 
Het nieuwe cursusboek "Ma-
rifonie voor de watersport", 
dat de ANWB in samenwer-
king met het Koninklij k 
Nederlands Watersportver-
bond (KNWV ) en de Ko-
ninklijk e Nederlandse Motor-
bootclub heeft vervaardigd, 
bevat naast de benodigde exa-
menstof een flink aantal oefen-
vragen, die een optimale voor-
bereiding mogelijk maken. 
Prijs f 19,95. 
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National e Vlootdage n 
• Het showelement zal ook dit 
jaar niet ontbreken op de 
Nationale vlootdagen (foto's 
Koninklijke marine). 

Voor de 38ste maal worden dit 
jaar de Nationale Vlootdagen 
gehouden. Op 7, 8 en 9 jul i 
zullen de poorten van de mari-
nehaven in Den Helder weer 
wij d openstaan voor het 
publiek. Belangstellenden kun-
nen straks zowel binnen- als 
buitenlandse schepen bezoe-
ken. 
In de Nieuwe Haven zullen 
onder meer mijnenjagers, fre-
gatten en onderzeeboten van 
de Koninklijke marine alsmede 

schepen van de kustwacht lig-
gen afgemeerd. De buitenland-
se inbreng zal waarschijnlijk 
onder meer bestaan uit HMS 
Exeter, een Brits luchtverdedi-
gingsfregat, en BNS Wan-
delaar, een fregat van de 
Belgische marine. 

Tijdens de Vlootdagen wor-
den demonstraties gegeven 
van acties die de marine in de 
praktijk uitvoert. Mariniers 
zullen, zowel te land, ter zee als 

in de lucht, hun vaardigheden 
tonen. Vliegshows worden 
verzorgd door helikopters en 
maritieme patrouillevliegtui-
gen. De kustwacht, die sinds 1 
januari onder operationele lei-
ding van de marine staat, zal 
zich voor het eerst op de 
Nationale Vlootdagen presen-
teren. 

Het evenement trok de afgelo-
pen jaren gemiddeld 150000 
tot 200000 bezoekers. 
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EVEN TIJD VOOR W STERK VERHAAL ? 
De vernieuwde  Yamaha tweetakt-serie.  Betrouwbaar,  zuinig,  vederlicht. 

Op het water beleeft iedereen z'n eigen verhaal. Met af en toe 
een onverwachte wending en een adembenemende alinea. Met 
passages waarin varen vertrouwen wordt. Op jezelf. Op je 
materiaal. Op Yamaha. 

rubberen propellernaaf. Bovendien is 'n vernieuwde Yamaha nu 
nóg zuiniger Met brandstof èn met het milieu: hij is geschikt 
voor loodvrije benzine en biologisch afbreekbare olie. Maar hij 

springt ook zuinig om met 
JA, ik kom in aktie . Stuur mi j Yamaha's  Power  Pack,  het uniek e 

aktiepakke t ron d de nieuwst e Yomoha-buitenboordmotoren . 

Dat vertrouwen is 'n nieuwe 
Yamaha tweetakt nu meer 
dan ooit waard. Alle model-
len 4 en 5 zijn bijvoorbeeld 
standaard voorzien van een 
extra veilige noodstop die 
de motor direct uitschakelt 
bij eventuele calamiteiten. 
Een geruststellende gedach-
te, helemaal als de beman-
ning wat aan de jeugdige 
kant is. Daarbij hebben nu 
ook de lichtste Yamaha's een 
elektronische CDI-ontsteking voor een vlotte start en ongestoord 
vaarplezier. En mocht de schroef onverhoopt iets raken, zelfs 
dan kunt u blijven doorvaren, 'n Nieuwe Yamaha heeft namelijk 
geen breekpen. Eventuele schokken worden opgevangen door de 

Naam + voorletters M/V 

Adres 

Postcode + woonplaats 

Bon  inzenden  naar  Yamah 

Postbus  75033, 11 

uw energie: door z n geringe 
gewicht en de praktische 
handgreep tilt u hem moei-
teloos op uw boot. Of er 
vanaf, natuurlijk. 

Hoog tij d voo r akti e 
Stuur nu de bon in (of 
bel 020-6546731) en u 
ontvangt gratis Yamaha's 
Power Pack: het unieke 
aktiepakket boordevol water-
sport-voordeel. Het wijst u 

bovendien de koers naar de dichtstbijzijnde Yamaha-dealer die 
u versteld zal doen staan. Want 'n nieuwe Yamaha tweetakt, 
do's een sterk verhaal! 

o Motor  Nederland  B.V. 

17 ZN SCHIPHOL 

Gun uzelf Yamaha 
mm 

Manne 



V A A R W E G E N 
Op de benedenrivieren: 

Rijkwaterstaat wijst hoofd vaarwater  aan 

• Bergsche Maas. 

Rijkswaterstaat heeft een aantal 
vaarwegen in het gebied van de 
benedenrivieren aangewezen 
als hoofdvaarwater. Schepen 
op deze wateren hebben voor-
rang op schepen op nevenvaar-
wateren. Ten behoeve van de 
veiligheid en het vlotte verloop 
van de scheepvaart is: 

*  de Boven-Merwede hoofd-
vaarwater ten opzichte van: 
- de Afgedamde Maas; 
- de Nieuwe Merwede; 

*de Beneden-Merwede hoofd-
vaarwater ten opzichte van: 
- de Nieuwe Merwede; 
- het Wantij (benedenmond); 
- de Oude Maas; 

*de Noord hoofdvaarwater ten 
opzichte van: 
- de Oude Maas; 
- de Rietbaan; 

*de Oude Maas hoofdvaarwa-
ter ten opzichte van: 
- de Krabbegeul; 
- het Spui; 
- het Mallegat; 

*het Hollands Diep bewesten 
het sectorlicht van Willems-
dorp hoofdvaarwater ten op-
zichte van: 
- het Hollands Diep beoosten 

het sectorlicht van Willems-
dorp; 

- het Zuidhollands Diep; 

*de Dordtse Kil hoofdvaarwa-
ter ten opzichte van: 
- het Hollands Diep beoosten 

het sectorlicht van Willems-
dorp; 

*de Bergsche Maas hoofdvaar-
water ten opzichte van: 
- het Heusdens kanaal; 
- het Oude Maasje; 

*de Amer hoofdvaarwater ten 
opzichte van: 
- de Donge; 
- de Amertak; 
- het Spijkerboor; 
- het Noordergat van de 

Plomp; 
- het Gat van de Kerksloot; 
- het Gat van de Binnen-

nieuwestek; 
- het gat van de Visschen; 

*Heusdens kanaal en Afge-
damde Maas hoofdvaarwater 
ten opzichte van: 
- de Dode Arm van de Afge-

damde Maas; 

*D e Nieuwe Maas hoofdvaar-
water ten opzichte van: 
- de HoUandsche IJssel; 

Al s gelijkwaardige vaarwate-
ren, worden waar zij samenko-
men, aangemerkt: 
- Oude Maas-Dordtse Kil ; 

- Hollands Diep-Nieuwe Mer-
wede-Amer; 
- Nieuwe Maas-Noord-Lek. 

Verder wordt het karakter van 
de volgende vaarwateren ter 
plaatse waar zij samenkomen 
bepaald door de betonning: 
- Hollands Diep; 
- Noordhollands Diep; 
- Noord Hellegat; 
- Hitsertse of Vuil e Gat; 
- Haringvliet; 

- Korendijkse Geul; 
- Beningen; 
- Aardappelgat; 
- Deltageul. 
De voorrangsregel in het 
Binnenvaartpolitiereglement, 
waarop de bovengenoemde 
aanwijzing is gebaseerd, luidt: 
Een schip mag slechts een haven 
of een nevenvaarwater uitvaren 
en een hoofdvaarwater invaren of 
oversteken, dan wel een haven of 
een nevenvaarwater invaren, 
nadat het zich ervan heeft verge-
wist dat dit zonder gevaar kan 
geschieden en zonder dat andere 
schepen worden genoodzaakt hun 
koers en snelheid plotseling en in 
sterke mate te wijzigen. 

Dordtse bruggen: 13 uur  per  dag 

De bruggen in Dordrecht kun-
nen volgend jaar 13 uur per 
dag draaien. Dat is 5 uur per 
dag meer dan dit seizoen. Dat 
is mogelijk door de overgang 
op elektronische afstandbedie-
ning, waaraan op het ogenblik 
wordt gewerkt. Daarbij zal 
gebruik worden gemaakt van 
het kabelnet van de centrale 
antenne-inrichting. De ingreep 
kost 1,7 miljoen gulden, waar-
van rijk en provincie ongeveer 
een derde voor hun rekening 
nemen. Op het net worden 
aangesloten: 

- de Hendrikbrug over het 
Wantij; 

- de Engelburgbrug bij de 
Nieuwe Haven; 

- de Boombrug bij de Wijn-
haven; 

- de Draaiburg bij de Kalk-
haven. 

Er zijn plannen om later ook 
de Ottersluis en de Helsluis in 
de Dordtse Biesbosch op het 
kabelnet aan te sluiten. 
Knelpunten, waarvoor nog 
een oplossing wordt gezocht. 

• De Engelburgbrug in Dordrecht 

zijn de Lange IJzeren brug in 
de Nieuwe Haven en de Da-
miatebrug over de Wolwevers-
haven. 
Door de afstandbediening kan 
de brugbediening worden ver-
ruimd zonder uitbreiding van 
het personeel. BH 

Sluis Bernisse 
gaat niet door 

De plannen om een sluis te 
bouwen tussen het riviertje De 
Bernisse en het Spui zijn van 
de baan. De gemeente Bernis-
se, waarin het kunstwerk zou 
moeten worden gebouwd, wil 
geen motorvaart toestaan op 
de Bernisse. Het recreatie-
schap Voorne-Putten-Rozen-
burg, dat voorstander was van 
de sluis, die zou voorzien in 
een veilige vaarroute voor klei-
ne boten tussen het Brielse 
Meer en het Spui, heeft zich bij 
het besluit neergelegd. 
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stremminge n in Franlcriji c 
Wegens onderhoudswerkzaamheden ziju op de Franse vaarwegen de volgende stremmingen te ver-
wachten. Op de data die wij hieronder noemen is het niet mogelijk de vermelde sluizen, bruten of 
kanaalpanden te passeren. 

Departementen Nord en 
Pas-de-Calais 
-In het verbindingskanaal tus-
sen de oostelijke en westelijke 
haven van Duinkerken: de 
sluis van de Dunes (6 dagen, 
van 12 juni 1995 t/m 17 juni). 
- Kanaal Duinkerken-Schelde: 

a) Sluis van Denain, sectie 
101, (2 dagen, 21 en 22 juni 
1995); 
b) Sluis van de Fontinettes, 
sectie 107 (6 dagen, van 12 
t/m 17 juni 1995); 
c) Sluis van Mardyck, sectie 
124 (6 dagen, van 12 t/m 17 
juni 1995); 

- Boven Scarpe: Sluis van 
Biache St Vaast, 15 dagen, 
van 18 september tot 2 okto-
ber 1995); 

- De gekanaliseerde Deüle: 
Sluis van Don, sectie 127(8 
dagen, van 12 t/m/ 19 juni 
1995). 

Vaarwegen van Parij s naar 
het noorden en oosten 
-Marne: 

a) Sluis van Daméry, 29 
dagen, van 1 tot 29 oktober 
1995; 
b) Sluis van Mont-St-Père, 
29 dagen, van 1 tot 29 okto-
ber 1995; 
c) Sluis van Courtaron, 7 
dagen, van 2 tot 8 oktober 
1995; 
d) Sluizen van Chalifert, 
Vaires en Créteil, 28 dagen. 

van 2 tot 29 oktober 1995; 
- Aisne-Marnekanaal: Sluis 

van Loivre, 22 dagen van 4 
tot september 1995; 

- Canal du Nord: 
a) Sluis No 7, (tunnel van 
Ruyaulcourt) sectie 213 ( 14 
dagen, van 26 juni t/m 16 
juh l995); 
b) Sluizen No 11 en 12, sec-
tie 213 ( 21 dagen, van 26 
juni t/m 16juH 1995); 

- Oise-Aisnekanaal: 
a) tunnel van Braye-en-
Laonnois, 27 dagen, van 2 
tot 28 oktober 1995; 
b) Sluizen 1 tot 8, 27 dagen, 
van 2 tot 28 oktober 1995; 

Seine en bijbehorende 
kanalen 
-Seine van Méry-sur-Seine tot 

Montereau: 
a) Kanaal van Beaulieu naar 
ViUiers, sectie 301 (49 
dagen, van 1 mei 1995 t/m 
14 juni 1995); 
b) Sluis vanjaulnes, sectie 
301 (tot 14 juni 1995); 

c) Kanaal van Beaulieu naar 
Villier s (tot 14 juni 1995); 
- Seine van Melun tot 

Charenton: Sluis van 
Alfortvill e (28 dagen, van 2 
tot 29 oktober 1995); 

- Ourcq: van Port au Perches 
tot Sévran (21 dagen, van 6 
tot 26 november 1995). 

• Landelijke sluis in Franknjk. 

Vaarwegen in het oosten 
-Saóne: van Scey tot Heuillez 

(10 dagen, van 21 tot 30 sep-
tember 1995); 

- Canal de l'Est (zuidelijke 
tak): 
a)afschutten naar de Moezel: 
sluizen 1 tot 33: 35 dagen, 
van 16 september tot 20 
oktober 1995 en 35 dagen, 
van 17 maart tot 20 april 
1996; 
b)afschutten naar de Saóne: 
sluizen 1 tot 34: 16 dagen, 
van 1 tot 16 oktober 1995; 
c) pand 35: 2 dagen (1 en 2 
oktober 1995); 

- Sarre: pand 30, 10 dagen, 
van 2 tot 11 oktober 1995. 

Rijn , Kanaal van de Elzas 
en bijbehorende kanalen 
Op het Grand Canal d'Alsace 
en de gekanaliseerde Rijn 
moet men in het najaar reke-
ning houden met oponthoud 
vanwege onderhoud aan de 
sluiscomplexen; de scheep-
vaart is evenwel niet gestremd. 
- Rhóne-Rijn kanaal: Aan-

sluiting Niffer-Mulhouse, 
tot 31 mei 1995. 

Vaarwegen in het centrum 
-Yonne: 

a) Sluis van Bassou (31 
dagen, van 16 oktober tot 15 
november 1995); 
b) Sluis van Epinau, kanaal 
van Courion en sluis van 

Cannes (21 dagen, van 16 
oktober tot 5 november 
1995); 

- Kanaal van Bourgondië: 
a) Van Dijon tot St Jean de 
Losne (30 dagen, van 22 
febrauri tot 22 maart 1996): 
b) Van Laroche tot Veneray 
(51 dagen, van 13 november 
1995 tot 2 januari 1996 en 
35 dagen, van 17 februari tot 
22 maart 1996); 
c) Van Veneray tot Pont 
Royal (51 dagen, van 13 
november tot 2 januari 1996 
en 55 dagen van 4 maart tot 
27 april 1996); 
d) Van Pont Royal tot Dijon 
(65 dagen, van 13 november 
1995 tot 22 maart 1996); 

- Kanaal van Briare: 
a) Van Montargis tot 
Dammarie: 30 dagen, van 
29 februari 1996 tot 29 
maart 1996; 
b) Van Dammarie tot 
Briare: 30 dagen, van 29 
februari tot 29 maart; 

- Centrumkanaal: van Chalon 
tot Digoin (21 dagen, van 15 
maart tot 4 april 1996); 

- Canal du Loing: van St 
Mammès tot Montargis (30 
dagen, van 29 februari tot 29 
maart 1996); 

- Lateraal kanaal van de 
Loire: van Nevers tot 
Digoin en van Briare tot 
Nevers (19 dagen, van 10 tot 
29 maart 1996); Canal du 
Nivernais: 149 dagen, van 3 
november 1995 tot 30 maart 
1996); kanaal van Roanne 
naar Digoin, 26 dagen, van 
3 tot 28 maart 1996. 

Rhone en Neder-Saóne 
-Rhone: secties 702,703 en 

705: 7 dagen, van 25 tot 
maart 1996; 

- Saóne: Van Stjean de Losne 
tot Lyon: 7 dagen, van 25 
tot 31 maart 1996. Seille: 63 
dagen, van 31 juli 1995 tot 1 
oktober 1995 en 98 dagen, 
van 27 november 1995 tot 4 
maart 1996; 

- Kanaal van de Rhone naar 
Sète: hefbrug van 
Frontignan: 7 dagen, van 25 
tot 31 maart. 

Vaarwegen in het zuidwes-
ten 
-Lateraal kanaal van de 

Garonne, Canal du Midi , 
Canal de la Robine en Canal 
de la Jonction: 42 dagen, 
van 6 november tot 17 
december 1995. 
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CRDIUn yfJCHTS 
o n n Ü U ' l ^ 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-KEIJZER B.V. 
Doeswerf 4, 2351 ST Leiderdorp. Tel. 071-895190 

Wij bouwe n 
Combi-Kotter s 
Combi-Trawler s 

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

NU IN AANBOUW TE BEZICHTIGEN 13.00 x 4.00 METER. 

Combl-Motorkotter 12 X 3.70 m, 4 + 2 slaapplaatsen 
FordlOS 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 
"DE COMBINATIE"  B.V. 

Maasstraa t 3,3313 CR Dordrecht . 
Tel. 078-131871/157929/212222. 
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DUZZI Wlll f mlCillll"N0 W TOfK 
Door Dag Pike 

De Italiaanse bootrenner Fabio 
Buzzi heeft met een opblaas-
boot met vaste bodem, die hij 
zelf heeft ontworpen en 
gebouwd, de prestigieuze wed-
strijd van Miami naar New 
York gewonnen. Deze race, de 
Cannonball Run genoemd 
naar de beroemde autorace 
dwars Amerika door, was 
georganiseerd door dezelfde 
groep die dat evenement leidt 
en trok acht inschrijvingen. 
Buzzi volbracht de 1200 zee-
mijlen lange tocht in 20,5 uur; 
een opmerkelijke tien uren 
minder dan zijn naaste concur-
rent. 

De start was bij de Biscayne 
Bay Marriott Marina in Miami 
en de wedstrijd was open voor 
iedere soort boot, mits korter 
dan 18 meter. De "Paul and 
Shark, de door Buzzi ontwik-
kelde Tecno 40 rubberboot 
was één van de kleinste boten 
in de race. Aangedreven door 
twee standaard Seatek diesels 
6-4V-10D van 750 pk, daagde 
de Paul and Shark boten uit 
met meer dan twee keer zoveel 

motorvermogen. De Paul and 
Shark was uitgerust met de 
ook door Seatek gemaakte 
Trimax Drive oppervlakte-
aandrijvingen. 
De wedstrijd bracht de boten 
langs de oostkust van Amerika 
naar het noorden met drie ver-
plichte tankstops. De eind-
streep was bij de North Cove 
jachthaven in New York. De 
Paul and Shark vertrok uit 
Miami om 12.00 uur op vrij -
dag 29 april en arriveerde in 
New York de volgende namid-
dag. Van de acht starters voe-
ren maar vier boten de nogal 
rauwe wedstrijd uit. 
De deelnemers mochten zelf 
de tijd bepalen waarop zij op 
die 29ste april uit Miami wil -
den vertrekken. De meesten 
gingen om zes uur 's morgens 
om zo lang mogelijk daglicht te 
hebben. Buzzi echter koos 
ervoor om aan het eind van de 
ochtend van start te gaan. "Ik 
koos die vertrektijd omdat wij 
hoe dan ook een nacht op zee 
zouden zijn, maar vooral 
omdat ik, met alle anderen 
voor mij, de race van achteruit 
kon beheersen. Ik zou bij iede-

re tanks top weten wat de ande-
re deelnemers aan het doen 
waren." Achteraf gezien had 
Buzzi tegen de tijd dat hij in 
Jacksonville bij de eerste tank-
stop was al een paar boten 
ingehaald die uren voor hem 
waren vertrokken. 
Vanaf het vertrek uit Miami 
en tot de eerste stop moest De 
Paul and Shark opboksen 
tegen twee meter hoge golven. 
Daarna werd de zee wat rusti-
ger, maar het varen in het don-
ker leverde zijn eigen uitdagin-
gen. In de nacht ontdekte 
Buzzi met zijn radar twee 
andere raceboten vooruit. Hij 
deed zijn navigatielichten uit 
en passeerde ze in het donker 
zodat zij niet in verleiding zou-
den komen sneller te gaan 
varen. Bij het vertrek van de 
laatste tankstop, 's morgens in 
Atlantic City, was er de eerste 
20 zeemijlen dichte mist. 
Daarna kon de Paul and Shark 
weer op volle snelheid komen 
voor het laatste stuk naar New 
York. 

Buzzi werd in de race bij-
gestaan door zijn landge-
noot Emelio Rigante, de 

• BUZZI in zijn reuzerubberboot 
Paul and Shark. 

Argentijnse kampioen boot-
rennen Daniel Schioli en, om 
te helpen met kennis van de 
locale omstandigheden, de 
zoon van de Amerikaanse 
racebootpionier Sam Griffiths. 
Buzzi zei: "De bemanning die 
ik bij mij had was sterk en 
ervaren. Het was de eerste 
keer dat ik 's nachts heb 
geraced en het was een forse 
uitdaging en een hele ervaring. 
Het was een zware wedstrijd, 
één van de zwaarste van mijn 
leven, maar de betrouwbaar-
heid van de Seatek diesels was 
een geweldige hulp." 
Tot de tegenstanders in de 
wedstrijd hoorden Craig 
Barry, die met een van zijn 
Cigarette eenrompers als twee-
de eindigde en een Fountain 
met drie motoren. Het is de 
bedoeling van de wedstrijd een 
jaarlijks evenement te maken. 
Hopelijk zullen er volgend jaar 
meer deelnemers zijn en wordt 
het een van klassieke races op 
de wedstrijdkalender van de 
bootrennerij. 
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Ander e moto r voor 
hekaandrijvin g 

Ik wil in mijn motorboot de 
benzinemotor vervangen voor 
een dieselmotor. Het ombou-
wen van een dieselmotor stelt 
voor mij geen probleem en de 
motor is bijna klaar voor het 
proefdraaien. 
De laadluchtkoeler, zeewater-
pomp, oliekoeler, warmtewis-
selaar en roestvrije zeewater 
gekoelde uitlaat zijn gemon-
teerd. 
De turbo ben ik van plan in te 
kapselen in een roestvrij 
omhulsel en te koelen met een 
extra luchtturbine, via lucht-
kanalen verbonden met de 
buitenlucht en bediend via 
elektrische temperatuurscha-
kelaars. 
Mij n vraag is nu, wat is de 
beste reductie in de Z-aandrij-
ving 1,61:1 of 2,15:1. Welke 
schroeven zijn bij deze reduc-
ties het best? 
De boot is een glijder, merk 
Laroc 580, lengte 5,80 meter, 
tamelijk vlakke V-bodem met 
trappen, gewicht tussen 1000 
en 1500 kilo. De huidige 
motor is een Volvo Penta 
AQ145 met Z-aandrijving type 
280, met als reductie 2,15 :1. 
Schroefspoed 17, diameter 14 
duim. Ook heb in een schroef 
met een spoed van 17 en een 
doorsnee van 15 duim. De 
motor ontwikkelt 133 din pk 
bij een maximum toerental 
van 5000 tot 5500 per minuut, 
waarbij een snelheid wordt 
gehaald van 25 knopen (met 
gebruik van de hydraulische 
trimvlakken). 

De diesel, die ik wil plaatsen is 
een GM 2,3 hter diesel met 
oplading en laadluchtkoeling. 
Deze motor zit oorspronkelijk 
in een Opel Omega en heeft 
een vermogen van 100 pk bij 
4200 toeren met als maximum 
onbelast toerental 4900 per 
minuut. De door mij gewenste 
snelheid is 15 knopen tot maxi-
maal 20 knopen. Ik wü de boot 
gewoon glijdend houden bij 
het zeevissen en ook rustig 
varen op kanalen tijdens het 
verlof. Doe ik er goed aan mijn 
Z-aandrijving 280 te vervan-
gen door een Z-aandrijving 
van het type 270 met een 

reductie van 1,61:1 en welke 
schroef moet daar bij? 
Zou het aanbrengen van een 2 
meter lange, 10 centimeter 
hoge kiel de koersstabiliteit op 
golven veel verbeteren en wat 
is de invloed op het planeren? 
Michel Calewaert, Overijse, België. 

Antwoor d 
De Z-aandrijving 280 is de ver-
beterde opvolger van het type 
270. Dit heeft met de reductie 
dus niets van doen. 
Uw huidige benzinemotor 

^ww v ^ V 

• Volvo Penta-benzinehekmotor. 

AQ145 Volvo Penta maakt 
maximaal 5500 omwentelin-
gen per minuut. 
Om nu toch een passende 
schroef binnen het schroef-
raam te krijgen, is een grotere 
reductie nodig namelijk 2,15 : 
1. 
U wil t nu een dieselmotor 
plaatsen met een toerental van 
4200 omwentelingen per 
minuut (maximaal toerental 
ligt hoger?). 
Omdat de motor langzamer 
draait, kan nu een kleinere 
reductie worden toegepast 
namelijk 1,61 : 1. 
De toegepaste schroeven hier-
bij (afhankelijk van weerstand, 
vaarsnelheid. scheepsuitvoe-
ring) Uggen tussen respectieve-
lij k diameter x spoed, 15x15 
tot 15x17 duim. 
Misschien is (eventueel aange-

Motorboo t geeft technisc h advies 
Als u met problemen zit 
die te maken hebben met 
uw motorkamer (motor, 
koppeling, asleiding, elek-
triciteit) dan kunt u die 
voorleggen aan onze 
werktuigkundige mede-
werker, C. Voest. 
Is het een probleem waar-
van we denken dat meer 
mensen er mee kampen, 
of waarvan de oplossing 
ook voor anderen interes-
sant is, dan wordt het in 
behandeling genomen en 

het antwoord gepubliceerd 
in Motorboot. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief met de 
omschrijving van het pro-
bleem en gegevens over 
motor en schip (plus even-
tuele foto's en tekeningen. 

Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86, 3011 KD 
Rotterdam. 

past) uw huidige schroef te 
gebruiken. 
Wat betreft de vraag of door 
het aanbrengen van een kiel de 
stabiliteit vergroot wordt, dit is 
waar. 
Een verbetering is eveneens 
dat het schip bij lagere vaar-
snelheden beter stuurt. Alleen 
is het de vraag (en ik betwijfel 
dat) of het schip nog zal plane-
ren. Met een stuk meer vermo-
gen zal het nog wel lukken, 
maar met het door u te plaat-
sen aantal pk's is dat de een 
open vraag. 

TA - pos t 

Water op zuige r 
Naar aanleiding van uw ant-
woord op mijn vraag in het 
februarinummer (water op zui-
ger), het volgende: 
De oorzaak van mijn probleem 
was een gat in de watergekoel-
de uitlaat. Ik laat het u weten 
omdat er in Technisch Advies 
van april een opmerking stond 
van de heerJ.E. Folkertsma uit 
Leeuwarden, die dit probleem 
had van een watersportkennis, 
en het aanhaalt samen met 
mijn probleem. Hij heeft dus 
gelijk, de uitlaat was rot en het 
water kwam telkens onder de 
kleppen door in het carter. Het 
is dus niet altijd de koppak-
king. Deze wetenschap kan 
misschien iemand ten goede 
komen. 

Marcel Croubels, Ingelmunster, 
België. 
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Berlij n 
De mogelijkheden van het 
watertoerisme in Oost-
Duitsland zijn zo groot dat we 
er voorlopig nog niet over uit-
gepraat raken. Dat blijk t 
opnieuw in het boekje "Varen 
in de watergordels van Berlijn" 
van Jeanette de Ley-
Stehouwer, die met een kleine 
Hardy motorzeiler een zwerf-
tocht heeft gemaakt over de 
wateren en meren bij Berlijn 
en die daarvan verslag doet. 
Het is een verrassend informa-
tief boek, datje doet verlangen 
naar een reis naar deze verstil-
de gebieden met hun door-
gaans vriendelijke en gastvrije 
bevolking en hun ongerepte 
natuur. De schrijfster, die eer-
der een boek schreef onder de 
titel "Varen in Oost-Duitsland 
en Polen" (zie de Motorboot 
van jul i 1994), besteedt ook 
veel aandacht aan de rijke 
geschiedenis en de cultuur van 
Berlijn en omgeving. Op over-
zichtskaartjes kan de lezer de 
reis volgen, terwijl de indeling 
naar vaargebieden en vaarwe-
gen het vereenvoudigen om 
watertoeristische informatie er 
nog eens op na te slaan. 
Jammer is dat de schrijfster 
zich in haar geestdrift laat ver-
leiden tot het gebruik van lelij-
ke germanismen als sportboot 
(jacht of pleziervaartuig) en 
See (meer). Jammer is ook dat 
diverse gebieden zijn beschre-
ven die voor een gemiddelde 
motorkruiser te ondiep zijn. 
Het zijn schoonheidsfoutjes, 
die weinig afdoen aan de infor-
matieve waarde van het boek-
je in het algemeen. Het is ver-
schenen bij Hollandia in 
Baarn. Prijs/32,50. 

Almanak 1 
en 2 
De ANWB heeft nieuwe druk-
ken uitgebracht van beide 
delen van de Almanak voor 
watertoerisme. Het zijn in de 
loop der jaren flinke pillen 
geworden. De nieuwe uitga-
ven tellen samen bijna 1500 
pagina's. 
Deel 1, dat 2 jaar geldig moet 
blijven, bevat de reglementen 
die je als watersporter geacht 

wordt aan boord te hebben. 
De passages die van belang 
zijn voor de pleziervaart, zijn 
gemarkeerd met een grijs ras-
ter, zodat je ze snel zult her-
kennen. Ook de reglementen 
voor de Belgische wateren zijn 
in dit deel opgenomen en er 
staan aanwijzingen in voor het 
varen op de rivieren, de 
Zeeuwse stromen, de Wadden 
en het IJsselmeer, die vooral 
voor beginners interessant zijn. 
Al is de ruime aandacht voor 
het kribbetje varen voor de 
gemiddelde motorboot intus-
sen achterhaald. Er is teveel 
beroepsvaart op de meeste 
rivieren om je nog tussen de 
kribben te kunnen wagen om 
een beetje snelheid te winnen. 
De kans dat het water tussen 
de kribben wordt weggezogen 
door een passerende duwcom-
binatie, kuster of tanker is 
daarvoor te groot geworden. 

Ook de aandacht voor de 
geluidseinen is theoretisch 
geworden. De scheepvaart 
overlegt tegenwoordig per 
marifoon op welke wijze men 
elkaar tegemoetkomt of 
oploopt. Van luisteren op 
kanaal 10 steekje meer op dan 
van de onderhavige passages 
in het boek. 
Bij de opsomming van de 
watersportorganisaties zijn de 
verenigingen van motorboot-
liefhebbers zorgvuldig verme-
den. Gelukkig zijn het Morse-
alfabet en de seinvlaggen (in 
kleur) wel omstandig afge-
drukt. 
Een paar rare dingen dus in 
een boekje dat welhaast onmis-
baar is op elke boot. Prijs 
ƒ28,50. 

Deel 2 
Deel 2, gewijd aan de vaarge-
gevens, is een boek datje veel 
ter hand neemt. Het bevat een 
kleine 800 pagina's vol gege-
vens van havens en vaarwegen 
in Nederland en België, die 
vaak verduidelijkt zijn met 
kaartjes. Doordat ook de 
bedieningstijden van kunst-
werken zijn vermeld, plus de 
haven-, brug- en kadegelden, is 
het een handig hulpmiddel bij 
het uitzetten van langere toch-
ten op binnenwater. Hoge kos-
ten en lange wachttijden kun je 
dankzij deel 2 van de Almanak 
ontlopen. Getijtafels (Harling-
en. Hoek van Holland, 
Vlissingen), achterin het boek 
opgenomen, maken de plan-
ning van tochten over 
Wadden, kustwateren en zee-
armen mogelijk. De hoeveel-
heid informatie is indrukwek-
kend. Almanak deel 2 is een 
uniek boek, dat aan leesbaar-
heid zou winnen als er wat 
afkortingen uit zouden ver-
dwijnen en aan objectiviteit als 
niet vrijwel uitsluitend naar de 
ANW B zou worden verwezen 
als bron van informatie en 
kennis van zaken. Prijsƒ29,95. 

Waypoinis 
De (nieuwe) uitgeverij Heijnen 
in Rotterdam brengt een boek-
je uit, waarin waypoints of 
routepunten zijn opgenomen 

van het IJsselmeer, de 
Wadden en de kustwateren. 
Auteur Paul Schol heeft met 
gebruikmaking van de 
Hydrografische kaarten de 
positie van honderden tonnen, 
haveningangen en lichtopstan-
den uitgerekend en kaart voor 
kaart op een rijtj e gezet. Wie 
een GPS-ontvanger bezit kan 
deze posities in het geheugen 
zetten van het apparaat, waar-
na men zich verder de moeite 
van het uitzetten van way-
points kan besparen. Komt 
zo'n punt voor op veschillende 
kaarten, dan is het alleen gege-
ven bij de kaart met de groot-
ste schaal. Als er bij een haven 
geen ton ligt, dan is een wille-
keurig punt genomen op 0,3 
mijl voor de ingang. Voor wie 
veel op de onderhavige wate-
ren zit en vaart met GPS, 
scheelt het boekje veel tijd. 
Prijsƒ21,95. 
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Proefvaart Ryds 440 GT/Johnson Endeavour 

Bootj e om te dolle n 
Door Ronald den Hartog 

Brokken zul je niet gauw 
maken met de Ryds 440 GT, 
waarmee ik dit voorjaar op de 
Maas bij Roermond een test-
vaart heb gemaakt. Deze open 
Zweedse polyester sport-, ski-
en toerboot heeft als voor-
naamste karaktereigenschap 
dat hij betrouwbaar en veilig is 
en ook nog stevig. Het 4,40 
meter lange bootje is gebouwd 
volgens de eisen van de 
Zweedse scheepvaartinspectie 
ten aanzien van de polyester-
verwerking en de veiligheid. 
Het is een dubbelschalige 
onzinkbare boot, waarvan de 
loze ruimten zijn volge-
schuimd. De romp heeft een 
V-vorm met scherpe kimmen, 
die koersvastheid en rustig 
gedrag garandeert. Een door-
dacht en bedachtzaam bootje 
om mee te dollen, dat je zon-
der risico aan je zoontje mee 
kunt geven. Ik denk dat de 

fabrikant dat ook voor ogen 
heeft gestaan: een zorgeloos 
speelbootje voor jongelui. 
De 440 GT weegt 280 kilo en 
is 1 80 meter breed Achterin 
aan stuurboord is de stuurcon-
sole geplaatst, waar 2 personen 
achter een windscherm 
beschut zitten (op een bankje 
waarin de accu en de brand-
stoftank zijn ondergebracht). 
Je ziet meer van deze bootjes, 
bijvoorbeeld de Yamarin en de 
Buster, een aluminium scheep-
je dat volgens mij de eerste 
was met deze indeling:. Het is 

o 

een modegril die kennelijk 
aanslaat. 
Voorin is zitplaats voor een 
man of vier. In de banken zit 
bergruimte en er liggen mooie 
kussens op in de kleuren van 
de boot. In de kuip zitten zelf-
lozers waardoor je regen- en 
buiswater kunt laten weglo-
pen. Ook verder is er over de 
uitrusting goed nagedacht. Er 
is navigatieverlichting en een 

klapbaar zwemtrapje; de K U ^ ^ 
ker op de boeg is uit het mid-
den geplaatst zodat je er geen 
last van hebt bij het aan of van 
bnnrd gaan Minder geslaagd 
is dat het windscherm aan de 
bovenzjde niet aan de beugel is 
bevestigd, waarin het is 
geplaatst. Het plexglas 
beweegt in harde golven en als 
je je dan vastgrijpt aan de beu-
gel kunnen je vingers bekneld 
raken. 4 

iiïï r 

Motor 
Ik voer met de nieuwe 3 c" 
der Johnson buitenboordmo-
tor van 3.5 pk, die net onder 
het maximum-vermogen blijf t 
dat de fabriek voor deze boot 
opgeeft, namelijk 40 pk. De 
motor, die de typenaam 
Endeavour draagt, is opval-
lend rustig en loopt mooi. 
Zelfs volaan draaiend kun je 
elkaar nog verstaan. En dat 
zegt wel wat. want je zit in deze 
boot bijna bovenop de motor. 

Ronald Den Hartog, kam 
nioen bootrennen, maakt 
exclusief voor de 
Motorboot proefvaarten 
met nieuwe snelle motorbo-
ten. In het bijgaande ver-
haal doet hij verslag van 
/ij n ervaringen met een 
sport- en toerboot van het 
Zweedse merk Ryds, die is 
uitgerust met een nieuwe 
35 pk Johnson buiten-
boordmotor. 

OAIC heeft dan ook heel wat 
gedaan om het motorgeluid te 
beteugelen: 

- de uitlaat is verbeterd (ten 
opzichte van de oudere 
modellen); 

- de omkapseling van de 
motor is van isolatiemateri-
aal voorzien; 
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de bewegende delen hebben 
kleinere toleranties 
het luchtfilter is aangepast 
(de aanzuiging van de ver 
brandmgslucht is een 
beruchte lawaaibron) 
het motorblok is gegoten uit 
één stuk en dat heeft even 
eens minder trillingen en 
resonanties tot gevolg 

MOTORBOOT-juni 1995 

Tel daar bij dat een diiecilm 
der toch al soepeler loopt dan 
een tweecihnder en je kunt 
zeggen dat er heel wat aan de 
lawaaibestrijding is gedaan De 
constructie is ook interessant 
Het motorblok is schuin op het 

• Een bootje om mee te dollen 



staartstuk gemonteerd, waar-
door onder de motorkap ruim-
te ontstond voor het tankje 
voor het automatische olie-
injectiesysteem. De motor 
heeft verder een zoetwater 
spoelpoort, waarop je een 
tuinslang kunt zetten om de 
motor door te spoelen als je op 
zout of ernstig vervuild water 
hebt gevaren. Andere prakti-
sche voorzieningen: 

- het optische ontstekingsys-
teem; 
- de automatische beveiliging 
tegen oververhitting. 
Het is bovendien de enige 
motor in zijn klasse, die stan-
daard is uitgerust met een 
zogenaamde power tilt , een 
voorziening om de motor met 
een druk op de knop te kun-
nen optillen en laten zakken. 
Nieuw is ook het gestroomlijn-
de onderwaterhuis en de toe-
passing van een vierblad-
schroef. 

Varen 
Hoe hard de boot gaat op het 
stationaire toerental van de 
motor - 900 - was niet vast te 
stellen, omdat de snelheidsme-
ter pas boven de 10 kilometer 
per uur begint aan te wijzen. Bij 
2000 toeren kwam de wijzer in 
bevfeging (13 kilometer per 
uur) en bij 3500 toeren was de 
boot in plane, ofwel bij een snel-
heid van 22 kilometer per uur. 
De boot, die goed onder con-
trole is te houden, ging er pit-
tig V andooi en bij 5400 loeiea 
per minuut bereikten we de 
topsnelheid van 48 kilometer 
per uur. Dat is een veilige snel-
heid, ook al omdat de boot 
snel afremt als je gas terug-
neemt. Manoeuvreren doet de 
boot perfect, ook als de wind 
wat draaierig is. Dat merkte ik 
bij het aanleggen en wegvaren. 
Nogmaals: degelijk en veilig. 
Naar mijn gevoel alleen een 
beetje tam. Ik zou er hever een 
motor van zo'n 70 pk achter 
hebben. Dan wordt het alle-
maal wat spectaculairder, denk 
ik. Jammer genoeg zal de 
fabriek dat niet doen, omdat 
het strijdig is met de veilig-
heidsnormen van de Zweedse 
scheepvaartinspectie, die een 
motor van maximaal 40 pk 
aanbeveelt. 

De Ryds 440 GT met de 
Johnson Endeavour heeft als 
voornaamste kenmerken: 
- afmetingen: lengte 4,40 

meter; breedte 1,80 meter; 

Ryds 440 kor t 
- gewicht: 280 kilo; 
- 12 volts elektrische installa-

tie; 
- geschikt voor 5 personen; 
- buitenboordmotor tot 40 pk. 

Rydsboten worden verkocht 
door OMC (Johnson) dealers. 

Prijs met de besproken 35 pk 
Johnson ƒ18995,-. 

• De nieuwe 35 pk Johnson 

Prestaties 
De Ryds 440 GT leverde tij -
dens de testvaart de volgende 
prestaties: 
- 2000 toeren per minuut: 13 

kilometer per uur; 
• 3500 toeren: glijvaart bij 22 

kilometer per uur; 
- 4000 toeren: 32 kilometer 

per uur; 
- 4500 toeren: 37 kilometer 

• Inteneur Ryds 440 
• De stuurstand. 

per uur; 
4900 toeren: 
per uur; 
5400 toeren: 
per uur. 

41 kilometer 

48 kilometer 
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Brieven 

Gasoli e 
Een bericht in de 
Motorbootkrant van april is 
voor mij aanleiding om te 
reageren. Het betreft "Vrijbrief 
voor rode diesel Oude Glorie'. 
Daarvan vind ik, hoe loffelij k 
het ook is om deze schepen te 
repareren en in stand te hou-
den, dat de eigenaar, in casu 
de vereniging, er geen aan-
spraak op kan maken om 
goedkope dieselolie te tanken, 
terwijl mensen die een laag 
inkomen genieten (AOW'ers 
en WAO'ers), wel dure diesel-
olie moeten kopen. Deze men-
sen kunnen hun bootje vaak 
slechts aanhouden met kunst-
en vliegwerk. 

Dit is naar mijn mening rechts-
ongelijkheid. Ik zal dan ook 
hierover bij het ministerie van 
financiën navraag doen, hoe-
zeer ik de vereniging hun 
goedkope dieselolie gun. Ook 
graag de mening van de redac-
tie. 
K. de Labije, Maassluis. 

Rechtsongelijkheid is een rode 
draad die door vrijwel alle 
maatregelen loopt die de over-
heid op de watersport loslaat. 
Ons standpunt: wij vinden dat 
iedereen elke kans moet grij-
pen om onder die idiote auto-
gasolie-regel uit te komen. 
Redactie. 

Sluis Minden 
Albert Eefting schrijft in de 
Motorboot van april dat de 
schachtsluis bij Minden zeer 
rustig en gelijkmatig naar 
beneden schut en dat men 
daarbij eigenlijk nauwelijks 
een lij n nodig heeft. 
Deze uitspraak beschouw ik 
als zeer gevaarlijk, omdat 
schippers die omhoog willen 
schutten nu gemakkelijk kun-
nen denken dat het om een 
'zondagstochtje' gaat. Vooral 
wanneer men, komend van de 
Weser in de schachtsluis aan 
bakboord kort achter de sluis-
deur vastmaakt, moet men 
rekening houden met een zeer 
heftige waterbeweging die van 
bakboord komt. En dat tot 
men bijna boven is. Het 
gebruik van werkhandschoe-

* Oude Glorie-vloot:  rode  gasolie? 

nen en sterke lijnen is aan te 
bevelen! Voor het omzetten 
van de lijnen is weinig tijd. 
Ik heb zelf mijn boot van 
twaalf ton slechts door het 
benutten van mijn laatste 
krachten op zijn plaats kunnen 
houden, een inspanning, waar 
ik pas uren later enigszins van 
bijkwam. 
Georg Friedrich Batsch, 
Hannover, Duitsland. 

• k De schachtsluis in Minden: 
met altijd vredig. 

• Een korte stoot gas voor het 
beklimmen van een golf. 

Zelfmoord ? 
Het advies voor het gebruik 
van de gashendel (zie het april-
nummer) is voor een water-
verplaatsende boot een poging 
tot zelfmoord. Namelijk vol 
vooruit geven op het moment 
dat een motorboot van zon 10 
meter lengte zijn neus steekt in 
een golf van zo'n zeven meter 
hoogte. 
H.Binnendijk, Velserbroek. 

De essentie van de tekening is 
te laten zien hoe je een boot 
het beste over een golf helpt. 
Een korte stoot vol gas zal de 
boot nauwelijks versnellen, 
maar zal de boeg optillen, 
zodat de romp gemakkelijker 
omhoog komt als de golf 
nadert. Ik heb het alleen over 
een korte stoot gas van 3 of 4 
seconden, waarvan het effect 
weg is zodra de boot op de golf 
begint te rijzen. Volgas leidend 
tot de maximale snelheid is 
dus niet de bedoeling en zou 
inderdaad als een gemakkelij-
ke soort van zelfmoordpoging 
uitgelegd kunen worden. 
Dag Pike. 
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Een reisje naar Bourgondië (2 en slot) 

Varen onder Parij s 
en over de Ourcq 

Samen met zijn echtgenote zwierf D. Kuijper uit Wormerveer vorig 
jaar door Bourgondië met de Klaver Vier-vlet Tonnelier . Deel 1 
van hun reisverslag verscheen in het mei-nurnmer van Motorboot 
en eindigde met de viering van Qitatorze Juillet (14 juli)  in 
Montereau. Hier volgt het tweede en laatste deel van hun ontboe-
zemingen. 

Gedurende de dagen na de 
14de jul i voeren we een al 
jaren bestaand plan uit, name-
lij k om de Petit Seine op te 
varen. Via Bray, waar een 
prima aanlegplaats is, varen 
we naar Nogent sur Seine. Dit 
moet een schilderachtig stadje 
zijn, maar daar het zeer heet is, 
en de aanlegmogelijkheid 
miniem (bovendien in de volle 
zon), besluiten we af te zien 
van een bezoek. We keren 
terug naar Bray, waar we 
onder de bomen afmeren en 
heerlijk gaan zwemmen. 
Na een rustdag vervolgen we 
onze trip richting Parijs, dat 
door een noodweer na 
blikseminslag op 19 juli , half 
zonder stroom zat. Wij arrive-
ren er 21 juli om er vier dagen 
later weer te vertrekken. Wie 
ooit in Parijs afmeert, doet er 
goed aan de werkelijk schitte-

rende kapel te bezoeken die op 
het terrein van het politiebu-
reau staat in de buurt van de 
Nótre Dame. Tijdens een van 
de uitstapjes raakte ik verzeild 
op het politiebureau. Oorzaak: 
Het overmeesteren van een 
zakkenroller die een porte-
monnee van een Duitse had 
gerold. Haar echtgenoot en ik 
overmeesterden de onverlaat 
en daarom moest ik getuigen. 
Bij de worsteling kreeg ik een 
tand door een lip. 

Tunnels 
Op 25 juli zetten we koers naar 
de Ourcq (zie de Motorboot 
van augustus 1990). We varen 
het Canal St. Martin in om de 
negen sluizen te schutten, dat 
wil zeggen een enkele bij Port 
d'Aisenal en vier dubbele 
daarna. Varen onder Parijs, 
onder meer onder de Place de 

la Bastille door, is bij zonnig 
weer een zeer leuke belevenis. 
Het licht dat door de grote 
koepels valt geeft een bijzon-
der cachet geeft aan de tunnel-
vaart. Waar het Canal St. 
Martin bij de Geode afbuigt en 
overgaat in het Canal St. 
Denis, moeten we rechtdoor 
voor het riviertje de Ourcq. 
Voor wie dit ook eens wil 
doen: de diepte is gegaran-
deerd tot 80cm (de Tonnelier 
steekt 95 cm) en de sluisbreed-
te is in de sluis van Villenoy 
3,22 meter, althans de toegang, 
de sluis zelf is 3.42 meter. 
Het eerste stuk na het Canal 
St. Martin is industrieel en niet 
zo interessant, maar na de sluis 
van Servan wordt het mooi. 
De Ourcq verandert in een 
smal riviertje, tussen de 8,5 en 
10 meter breed en er loopt een 
stroom van 2,5 tot 3 kilometer 
per uur. Het is een belevenis 
dit schitterende riviertje te 
bevaren. De sluizen zijn auto-
matisch en het komt ons onbe-
grijpelijk voor dat men zo veel 
geld geïnvesteerd heeft voor 
het automatiseren, terwijl er 

alleen maar kleine bootjes kun-
nen varen. Bijzonder voor 
Frankrijk is dat de passant op 
de sluizen voor uitleg van de 
automaten kan kiezen uit een 
Franse, Duitse of Engelse 
tekst. Van de vierde sluis, 
Villenoy genaamd, is de 
ingang 3,22 meter breed en 
met de stootkussens binnen-
boord duwen we de boot er 
met de hand in. Gelukkig is de 
sluiskolk 3,42 meter, zodat de 
stootkussens er net buiten-
boord kunnen hangen. 
Na twee dagen dag varen, zijn 
we bij Meaux gekomen, het-
geen 47,5 kilomter stroom 
opwaarts van de Ourcq ligt. 
Aangezien ik al enkele malen 
de bodem heb geraakt, durf ik 
niet verder. Ik ben bang dat 
het w ater nog wat zal zakken. 
Dus keren we om. 

Onweer 
De volgende ochtend beleven 
we een benauwd avontuur. 
Een opkomende onweersbui 
doet de wind opsteken. Langs 
de Ourcq staan veel Canadese 
populieren; mooie bomen, dat 
zeker, maar het hout is bros. 
Als er een enorme tak 
afbreekt, die een tiental meters 
voor de boot in het water 
plonst, keren we haastig terug 
naar een open plek, een paar 
honderd meter stroomop-
waarts. Daar blijven we tot de 
bui over is en een passerende 
kanaalbeambte bevestigt dat 
alle takken uit het kanaal zijn 
gevist. Zo varen we 29 jul i de 
Seine weer op na een schitte-
rend uitstapje op de Ourcq. 
Gegevens over dit watertje en 
een goede kaart hadden we we 
gekregen op de sluis van 
Servan. Het is een dun boekje, 
uitgegeven door de Mairie de 
Paris. Ook de kanalen van St. 
Martin en St. Denis staan erin. 
Het bezoek aan de Ourcq 
moet bij terugkomst worden 
afgerekend. Het komt ons op 
24,60 francs te staan. 
Alleszinds redelijk, vinden we. 
We varen nu de Marne op. 
richting Vitry . Als we 's 
avonds in alle rust op de 
Marne liggen, horen we op de 
radio dat de wegen zijn over-

• Passen en meten in de stuis van 
Villenoy 
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• kik-

DE Gfi£W5 OVER 

-K4 
• Sfeerbeeld van de Ourcq 

spoeld met elf miljoen vakan-
tiegangers. Meer dan ooit 
waarderen we de rust. in het 
bijzonder met het warme weer. 
en we plompen frank en vrij 
over boord. 
Zaterdag 30 juli zijn we terug 
in Meaux. Daags daarop varen 
we de schitterende Marne op. 
Het blijf t heet (30 graden of 
meer) en 's nachts valt er nog 
wel eens een onweersbui. Bij 
de sluis van Dizy verlaten we 
de Marne om het kanaal in te 
varen dat naar Vitr y Le 
Francois leidt. De automati-
sche sluis doet het niet. De 
telefoon op de sluis functio-
neert wel, maar er wordt niet 
opgenomen. Omwonenden 
houden hun deuren dicht. 
Maar dan, als uit het niets, ver-
schijnt de sluiswachtstei. Ik 
vermoed dat ze boodschappen 
moest doen en daarom de boel 
simpelweg had uitgeschakeld. 
C est la France! 

Meevaller 
In Vitry-le-Fran^ois besluiten 
we het enige kanaal dat we 
nog niet hebben bevaren, niet 
door te gaan. Het betreft het 
Canal Marne au Saóne. ook 
wel de Haute Marne genoemd. 
We bewaren het \ oor een vol-
gende trip. Wat een geluk. 
Immers, als we op het Marne-
Rijnkanaal varen, horen we 

* Flora langs de Franse kanalen 
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dat in het Canal de l'Est, bran-
che Sud, een deur van sluis 2 
bij Epinal het heeft begeven, 
juist op het moment dat een 
spits de sluis uitvoer. De uit-
brekende deur heeft een halve 
muur meegenomen. Geschatte 
reparatietijd: vier weken. 
Waarop een sluiswachter zegt 
dat het er wel acht zullen wor-
den. Hadden we ons aanvan-
kelijke plan uitgevoerd, dan 
hadden we mooi vast gelegen 
of over de Doubs en de Rijn 
naar huis gemoeten. 
Nu kunnen we onze reis rustig 
vervolgen om 10 augustus het 
Canal de l'Est, Branche Nord, 
in te steken en rustig huis-
waarts te varen. In Dun sur 
Meuse hebben we een nare 
ervaring met een Engels echt-
paar, dat op een Oudhollands 
vrachtscheepje van 25 meter 
vaart. Het is geen schip om 
aan een drijvende steiger af te 
meren. Maar ja, ik ben groot 
en ji j bent klein, om met 
Calimero te spreken. We del-
ven dus het onderspit. 
In Dinant is de sluis stuk (van 
twee deuren zijn de onderste 
scharnieren gebroken), wat ons 
het ergste doet vrezen. Maar 
ziet: in een paar uur is het 
euvel verholpen zodat wc nau-
welijks oponthoud hebben. De 
vier sluizen die op de heenweg 
met tractoren werden geschut, 
blijken het weer voortreffelijk 
te doen. Zonder verdere 
wederwaardigheden bereiken 
we 5 september de thuishaven. 
We hebben weer een prachtig 
en interessant rondje 
Bourgogne achter de rug. 

Kaarte n 

De Tonnelier legde 3008 kilo-
meter af, waarbij de urenteller 
385 uur aangaf. De oliecon-
sumptie bedroeg 606 liter, dus 
ongeveer 1,6 liter per uur. Per 
liter werd ongeveer 5 kilomter 
gevaren. Er werden 661 slui-

• Dubbele sluis in het Canal 
St Martin in Parijs 

zen gepasseerd, waarvan 612 
in Frankrijk. 
De kaarten, die vanaf 
Maastricht werden gebruikt, 
zijn uitgegeven door Editions 
Cartographique Maritimes. 
Het betrof: 
- nr. 26 La Meuse et Ie Canal 

de l'Est de Liège a Corre 
- nr. 10 La Saóne de Corre a 

Lyon 
- nr. 18 Voies navigables de 

Bourgogne 
- nr. 2 La Seine amont de 

Paris a Marcilly 
- nr. 3 La Marne 

nr. 17 Canaux de la Marne 
au Rhin 

Koste n 

Wie aan het water tankt, over-
igens zijn er zeer weinig pom-
pen langs de kanalen, moet 
rekenen met een dieselolieprijs 
tussen de Fr. fr. 4,50 en ruim 
Fr. fr. 5,00. 
Bij de supermarché's, waar wij 
met jerrycans brandstof haal-
den, betaalden we Fr. fr. 3,66 
per liter. 

• Het Canal de I' Ourcq 

Aan havengeld werd Fr. fr. 479,-
betaald. De doorvaart van de 
Ourcq kostte Fr. fr. 29,- en de 
tunnel van Mauvage Fr. fr. 64,-. 
Bij bezoeken aan kastelen of 
andere bezienswaardigheden 
doen ouderen er verstandig 
aan een bejaardenkaart of pas-
poort mee te nemen, aangezien 
veel gelegenheden een 'tarif 
reduit' bieden voor 'soixant 
plus' ofwel 60-f. 
Voor het in Frankrijk vereiste 
vaarvignet: zie Motorboot van 
april. 

^m 
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ANCAST A 
Europe' s larges t selectio n 

Storebro Royal Cruiser  40-1984 • 2x 250 
pk Volvo diesels TAMD 70 HFL generator Eberspacher 

verwarming elektr ankerlier - Zodiac reddingsvlot radar 
autopilot - dieptemeter - Davits Pri|s in NLG 180 000 

Princess 37 
1978-Akkulader walaansluiting waterdruksysteem warm 

water 2x kompas log/speedometer VHF dieptemeter 
autotielm Loran C Flybridge kleed kuipkleed rubberboot 

Zodiac zonnetent 6 slaapplaatsen 2x2 persoon hutten+salon 
2x 180 pk Ford Mermaid diesel motoren (900 uur) 

Pri|sNLG150 000-

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

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

- elektr toilet • kompas - zoeklictit Prijs NLG 115 000 

Bayliner  2955 Avanti Sunbridge 
1989 met 2x 235 pkOMC motoren Boegschroef Victron 
1500W Campertop AP navigator - Ankerlier Marifoon 

Walaansluiting Pri|S NLG 99 000 -

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

Bel voor meer informatie 

' f ^ ^ O É S t p 
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Eurocruiser  10,25 mtr . (nieuw overjarig) 
met Volvo 130 pk Turbo diesel Kuiptent - Toilet Kooktoestel 

Koelkast - Ankerlier Boegsctiroet - kompas -
4 slaapplaatsen Pri|s NLG 149 500 

Birchwood 33 AK  - 1976 • Decca radar - Sailtron 
receiver kompas - log - dieptemeter stuurautomaat -

marifoon verwarming koelkast kooktoestel - geyser oven -
stereo radio Sillinger rubberboot Yamatia BB motor ankerlier 
• schijnwerper kuiptent Davits zwemvesten 6 slaapplaatsen 

2x2-pers bed t dinette 2x Ford diesel motoren 2x120 pk 
Pri|s NLG 95 000 -

ARIE DE BOOM 
M A R I N E 

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUI S 

Industriehaven 30 
3220 AD - tel.: 01883-12166 

Fax: 01883-16995 
Kontakt : Piet van den Dool 

Supe r Favorit e 
Afm 9 40 X 3 20 m 
Motor Peugeot Marine 55 pk 
Bouwjaar 1978 Kompl keuken, achter-
kajuit, totaal 5 slaapplaatsen, najaar 1994 
geheel geschilderd In zeer goede staat 

VRAAGPRIJS: ƒ 79.000,-

Supe r Favorit e kruise r 13.50 
Afm 13 5 0 x 3 80 meter 
Bouwjaar 1988 
Motor 2 X Ford Lehman a 135 pk 
Geheel compleet, altijd in botenhuis gele-
gen dus in perfecte staat 

VRAAGPRIJS: ƒ 350.000 incl. BTW 

Supe r Favorit e 
Afm 10 5 0 x 3 30 
Motor Peugeot 95 pk 
Bouwjaar. 1971 

VRAAGPRIJS: ƒ 110.000,- incl. BTW 

Kempai a Icruise r 
Afm 13 5 0 x 4 2 0 x 1 25 m 
Motor 2 x Ford Lehman 2 x 135 pk, 6 cyl 
diesel Bouwjaar 1987 
Zeewaardig knikspant motorjacht 
Teak en essen interieur 

VRAAGPRIJS: ƒ 375.000,- incl BTW 

I  i [ « F 
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TELEFOON (0)71 612325, TELEFAX (0)71 619756 
Nieuwbouw , reparaties , bemiddelin g bi j in- en verkoo p 

van jachten . 

E.W.:^DRIESSENB.V . 
IMPORT/EXPORT & MARINE TRADING 

0ICDT D€ VOLG€ND€ G€BRUIKT€ 
MOTORBOTCN RRN: 

BOSTON WHALER: 

11'.SUPERSPORT/MERCURY 20 NLG 10.000,-
15', GLS / MERCURY 40. NLG 18.500,-
17', MONTAUK / MERCURY 100. NLG 38.500,-
17', OUTRAGE/MERCURY 115 NLG 48.500,-
20', OUTRAGE / YAMAHA 175 NLG 47.000,-
22', OUTRAGE / 2 X MERCURY 115 NLG 75.000,-

DIVERSE MERKEN: 

DRACO 2200 / MERCRUISER 205 NLG 55.000,-
WINDY 23 FC / MERCRUISER 230 NLG 45.000,-
SLICKCRAFT 200 / MERCRUISER 228 NLG 18.500,-
RENKEN 2008 / JOHNSON 150 NLG 45.000,-

Bel voor meer informatie 020-6151508 
of breng vrijbliivend een bezoek aan onze stiowroom. 

E.W. DRIESSEN B.V. - Oude Haagseweg 47 - Amsterda m 
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Boten uit 
Scandinavi ë 
Demu in Antwerpen is impor-
teur voor de Benelux gewor-
den van Skilso en Viknes 
(Noorwegen) en Forbina 
(Zweden). 
- De Sküso is een snelvarende, 

polyester motorkruiser die 
in drie uitvoeringen wordt 
geleverd. Lengte 9,75 meter 
bij een breedte van 3,20 
meter en een diepgang van 
0,90 meter. De brandstofca-
paciteit bedraagt 450 liter. 
De drinkwatertank heeft een 
inhoud van 180 liter; de 
vuilwatertank van 140 liter. 
Er zijn zes slaapplaatsen 
voorzien. De boot wordt 
voortgestuwd door een 
Volvo compressordiesel met 
dubbelschroef, die een ver-
mogen levert van 230 pk. 
Snelheid: 30 knopen (56 
kilometer per uur). 

- De Viknes is een polyester 
kajuitkruiser met een lengte 
van 7,70 meter, een breedte 
van 2,70 en een diepgang 
van 0,80 meter. In de brand-
stoftank gaat 200 liter; in de 
watertank en de vuilwater-
tank elk 100 liter. Er is slaap-
gelegenheid voor zes perso-
nen. Motor: 60-120 pk. De 
Viknes komt in twee uitvoe-
ringen. De Combi is bedoeld 
voor toervaarders en de 
Sjark voor sportvissers. 

- De Forbina is een snelvaren-
de motorkruiser met open 
stuurbrug ter lengte van 
11,20 meter bij een breedte 
3,85 meter. Gewicht: 6 ton. 
De inhoud van de brand-
stoftank, de watertank en de 
vuilwatertank bedraagt resp. 
600, 350 en 100 liter. Het 

• k SeaRayderF-14. 

schip is leverbaar met een of 
twee Volvo-diesels met een 
snelheidsbereik van 24 tot 
34 knopen (44 tot 63 kilome-
ter per uur). Informatie over 
deze drie boten: telefoon 
0032-33255162, fax 33251053. 

Nieuw type 
reddingboo t 
De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
(KNRM) heeft een nieuw type 
zelfrichtende reddingboot in 
gebruik genomen. Het schip, 
de Antje, bezet het station 
Katwijk. Het vervangt een 
rubberboot met vaste bodem 
die tot op heden in Katwijk 
was gestationeerd. 
De boot werd ontwikkeld in 
samenwerking met Mulder en 
Rijke in IJmuiden, die tevens 
verantwoordelijk was voor de 
bouw. De lengte bedraagt 9,10 
meter, de breedte 3,25 meter 
en de diepgang 0,50 meter. 
Zowel de romp als de opbouw 
zijn gemaakt van glasvezel ver-
sterkt polyester. 
Twee Volvo-motoren (met 
waterstraalaandrijving) van 
230 pk elk geven de Antje een 
snelheid van 34 knopen ofwel 
63 kilometer per uur. De 
bemanning werd grondig 
getraind in het varen met snel-
le motorboten. De bouw van 
het schip werd mogelijk 
gemaakt dank zij een nalaten-
schap van mevrouw Antje de 
Boer-van der Wolff . 

Symphon y 
De Symphony 35 is een nieuw, 
stalen motorjacht van 
Riverside in Ossenzijl. De 
lengte bedraagt 10,98 meter; 
de breedte 3,86 meter en de 

diepgang 1,00 meter. 
Waterverplaatsing: 11,8 ton. 
De romp is 5 millimeter dik, 
de opbouw alsmede het dek en 
de gangboorden 4 millimeter. 
De boot wordt voortgestuwd 
door een 5 cilinder Nanni-die-
sel, die 62 Din B pk levert bij 
2800 omwentelingen per 
minuut. Interkoeling d.m.v. 
warmtewisselaar. Hurth keer-
koppeling, reductie 2:1. Tot de 
uitrusting behoren verder een: 

- rechtse driebladschroef met 
een doorsnee van 19 duim; 

- watergesmeerde schroefas 
(RVS) van 40 millimeter; 

- horizontale, hydraulische 
ankerlier; 

- hydraulische stuurinrichting; 
- boegschroef en hydromotor 

van 3kw/4 pk; 
- hydrofoor en boiler van 66 

liter met verwarmingsele-
ment van 220 volt (1000 
watt); 

- vuilwatertank van 250 liter 
en twee watertanks van 250 
liter; 

- dieseltank van 500 liter. 
De betimmering van de 
Symphony 35 is uitgevoerd in 
teak. Informatie: telefoon 
05617-637, fax 702. 

Riva stop t met 
Aquaram a 
Na ruim 150 jaar ziet de 
Italiaanse werf Riva zich 
genoodzaakt de bouw van 
haar fameuze houten sportbo-
ten van het type Aquarama 
stop te zetten. De ijzeren 
dwang van de markt noopte 
het bedrijf het afgelopen 
decennium in toenemende 
mate over te schakelen op 
kunststof boten. Eind dit jaar 
zal de produktie van het laatste 
houten type - de Aquarama 
Special - worden beëindigd. 
De eerste Aquarama werd in 

• Riva Aquarama. 

1962 opgeleverd. Dank zij de 
fraaie lijnen, de ongeëvenaar-
de kwaliteit en de uitzonderlij-
ke prestaties groeide de boot 
uit tot een begrip. De werf 
heeft nog zeven exemplaren op 
het programma staan. Als 
straks het doek valt, zullen 781 
kapitale Aquarama's zijn 
gebouwd. 

Straalboo t 
Sea Ray introduceert de Sea 
Rayder F-14, een straalboot 
die is afgeleid van de Sea 
Rayder uit 1993. Dit snel-
heidsbeest is 4,11 meter lang 
en 2,11 meter breed bij een 
diepgang van 28 centimeter. 
Het leeg gewicht bedraagt 499 
kilo; de brandstofcapaciteit 60 
liter. De voortstuwing wordt 
geleverd door een Sport-Jet 
120 van Mercury. Informatie 
bij de importeur, Arie de 
Boom in Oud Loosdrecht. 
Telefoon: 02158-24514. fax 
26454. 

Sportboo t 
Karlheinz Stiegler toonde op 
Boot Düsseldorf de Powerline 
822; een sportboot (half hout, 
half aluminium!) met een leng-
te van 8,70 meter en een 
breedte van 2,85 meter. Hij is 
uitgerust met twee Mercruiser 
benzine-hekmotoren, elk met 
een vermogen van 415 pk. 
Maximum snelheid: 111 kilo-
meter per uur. Het onderwa-
terschip is vervaardigd van 
aluminium. De delen boven de 
waterlijn zijn van mahonie en 
teak. De boot is leverbaar met 
een stuurautomaat, GPS, twee 
snelheidsmeters en twee kom-
passen. De besturing is 
hydraulisch. Informatie: tele-
foon 0049-711475074, fax 
711475077. 
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Nieuwe boten 

Open vlet 
Scheepswerf De Volharding in 
Zwammerdam heeft aan zijn 
reeks motorvletten een nieuw 
model toegevoegd: de open 
Rijnlandvlet van het type 930. 
Het betreft een boot met een 
open kuip, die geschikt is voor 
alle binnenwateren en even 
zeer voor de Wadden en de 
zeegaten. De lengte bedraagt 
9,30 meter, de breedte 3,50 
meter en de diepgang 0,95 
meter. Kruiphoogte: 1,60 
meter. Waterverplaatsing: 6 
ton. De motor heeft een ver-
mogen van 45 kilowatt. De 
besturing verloopt hydrau-
lisch. 

De Rijnlandvlet is een opmer-
kelijke boot, rondspant over-
naads gebouwd, met een lage 
roef en een grote zelflozende 
kuip met zitbanken en stuur-
stand. De roef biedt ruimte 
voor een rondzit-slaapbank, 
toilet en kombuis. Volgens de 
werf biedt de vlet alle voorde-
len en charmes van een open 
boot, die geschikt wordt 
geacht voor wat langere toch-
ten en voldoende vaarplezier 
als het weer te wensen over 
laat. De prijs in standaard uit-
voering: ƒ182000, inclusief 
btw. Informatie: telefoon 
01726-12238. 

Beachcraf t 
Jachtwerf Conavroegh in 
Geldermalsen levert al ver-
scheidenejaren bouwpaketten 

en casco's voor schepen van 
het type Beachcraft. De stalen 
jachten lopen in lengte uiteen 
van 8,5 tot 20 meter. 
Aangezien het bedrijf een stij-
gende vraag bespeurde naar 
bredere jachten bij gelijkblij -
vende lengte heeft het een 
nieuw model ontwikkeld: de 
BC 1100. Het schip is 11 meter 
lang bij een breedte van 3,60 
meter, een diepgang van 1,05 

meter en een vrijboord van 
1,30 meter. Door het hele 
schip bedraagt de stahoogte 
1,95 meter. 
De plaatdikte is overal 4 milli -
meter. De vlakspanten liggen 
50 centimeter uiteen; de dek-
balken 25 centimeter. Langs-
spantafstand: 30 centimeter. 
Waterverplaatsing afgebouwd 
schip: 9 ton. Aanbevolen 
motorvermogen: 80-125 pk. 

• Zijaanzicht Beach-Craft 1100 

Ook de BC 1100 wordt zowel 
als bouwpakket geleverd als in 
de vorm van een casco. Wie 
voor de laatste optie kiest, kan 
tegen een geringe vergoeding 
de motorfundatie en het roer 
laten plaatsen. Een bouwpak-
ket kost/19317,- en een casco 
ƒ49702,-, beide inclusief btw. 
Informatie: 03455-71347, fax 
76949. 

Opblaasboo t 
Plastimo, fabrikant van onder 
meer opblaasbare boten, heeft 
een nieuw assortiment van 
vier rubberboten van 2,20 tot 
2,90 meter. Afhankelijk van de 
lengte zijn ze geschikt voor 
twee, drie of vier personen. 
Het gewicht loopt uiteen van 
28 tot 49 kilo. De drijvers heb-
ben een extra grote diameter 
en zijn voorzien van een brede 
stootrand. Motorvermogen: 
maximaal 2,5 tot 10 pk. De 
prijzen liggen tussen ƒ1495 
(voor de kleinste boot) en 

ƒ2495 voor de grootste. 
Informatie: telefoon 01823-
84011, fax 87012. 

• Opblaasboot van Plastimo. 
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Sioepf e 
Jachtwerf De Leie in Gent 
maakt kleine houten bijboten 
die voor uiteenlopende doelen 
te gebruiken zijn. Ze variëren 
in lengte van 2,20 tot 2,60 
meter bij een breedte van 1,20 
meter. Het gewicht bedraagt 
ongeveer 27 kilo. De zogehe-
ten Leie-Tender kan naar 
keuze worden vervaardigd uit 
eiken, sipo, teak, afromosia, 
grenen of multiplex. Hij biedt 
plaats aan twee tot drie perso-
nen. De sloepjes kunnen met 
riemen of een elektromotor (3 
pk) worden voortbewogen. Ze 
worden ook geleverd als 
bouwpakket. De prijs is afhan-
kelijk van het gebruikte mate-
riaal. Informatie: telefoon 
0032-923613n. 

Kruise r 
Jachtservice De Vries in 
Breukelen werkt aan een sta-
len knikspantkruiser, de Astra 
11.60, die ook als casco wordt 
geleverd. Lengte 11,60 meter; 
breedte 3,75 meter; diepgang 
1,00 meter. Het gewicht 
bedraagt 6 ton. Het schip is 
opgetrokken uit gestaalstraald 
en voorbehandeld plaatmateri-
aal ter dikte van 4 millimeter 
Het spantwerk bestaat uil 
strippen (50x8 millimeter), op 
een onderlinge afstand van 50 
centimeter. De constructie 

steunt op een lange, doorlo-
pende dooskiel. 
De Astra wordt voortgestuwd 
door een gereviseerde 
Mercedes-dieselmotor, type 
OM 617, van 80 pk (59 kilo-
watt). Keerkoppeling: Hurth, 
reductie 2:1. De bronzen drie-
bladschroef is van Radice. De 
brandstoftank heeft een 
inhoud van 580 liter; de water-
tank van 375 hter. De scheeps-
accu levert 88 ampère-uren. 

De besturing verloopt hydrau-
lisch. Het plafond en grote 
delen van de romp zijn geïso-
leerd met polystireen schuim. 
Cliënten kunnen bij de inde-
ling hun eigen smaak laten gel-
den. 

Prijscategorieën: ƒ44750,-
(casco), ƒ91500,- (technisch 
vaarklaar) en ƒ150000 (com-
pleet), incl. btw. Informatie: 
telefoon 03462-61551. 

Loodsboo t 
Domusvaer in Woudsend en 
Van Olst Inter in Amsterdam 
beginnen deze zomer met de 
verkoop van de ONJ 
Loodsboot 760, de nieuwste 
telg in een serie traditionele 
boten. Het polyester scheepje 
wordt in Rusland gebouwd 
naar Nederlands ontwerp 
(Mulder en Rijke in Ifmuiden). 
De lengte bedraagt 7,60 meter, 
de breedte 2,50 meter en de 
diepgang 0,85 meter. De romp 
heeft een klassieke vorm, die 
mede tot uitdrukking wordt 
gebracht door een ruime open 
kuip. 

In de Loodsboot, die vroeger 
als Spurt op de markt werd 
gebracht, staat een Vetus 3 
cilinder dieselmotor van 22 
pk; reductie 2,5:1. De rechtse 
schroef heeft een doorsnee van 
18 en een spoed van 14 duim. 
Inhoud brandstoftank: 90 liter. 
Inhoud watertank: 100 liter. 
Het 12 volts boordnet wordt 
gevoed door een accu van 108 
ampère-uren. De schepen wor-
den voorzien van twee langs-
kooien. De introductieprijs 
bedraagt ƒ84500, incl btw. 
Informatie: telefoon 020-
6383725, fax 6383792 of tele-
foon 05141-1795, fax 2072. 

• Boven- Algemeen plan van de 
Astra 
• Onder. Het vaarklare casco. 

- Hoeven, waar vermoedelijk 
volgend jaar wordt begon-
nen met de aanleg van vijfti g 
plaatsen; 

- De Heen, waar jachthaven 
De Schapenput streeft naar 
uitbreiding met honderd 
passantenplaatsen. 

Daarnaast is het betrokken 
waterschap van plan langs de 
Roosendaalse en Steenbergse 
Vliet de bestaande voorzienin-
gen aan te passen. Er zal geen 
sprake zijn van grootscheepse 
uitbreiding, al zal het aantal 
ligtplaatsen zeker toenemen. 
JWS 

* De jachthaven van Oudenbosch 

Meer ligplaatse n in West-I 
In het westen van Noord-
Brabant slingeren de Mark, 
Dintel, Roosendaalse en 
Steenbergse Vliet zich speels 
door het vlakke land. Deze 
watertjes werden in Motor-
boot van september 1994 uit-
voerig beschreven. Intussen is 
besloten het aantal ligplaatsen 
langs deze route met 260 pas 
santenplaatsen uit te breiden 
tot 2040. De uitbreidingen 
komen in: 

- Oudenbosch, dat deze 
zomer ai zestig passanten-
plaatsen extra zal tellen; 

- Etten-Leur, waar over enige 
tij d vijfti g ligplaatsen wor-
den gerealiseerd; 

Meer ligplaatse n in West-Braban t gplaatse n in West-I 

' __ 
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Nieuwe motoren 

Vetus-Deut z 
Dit jaar komen de eerste 
scheepsdiesels van het merk 
Vetus-Deutz op de markt. Het 
gaat om 4- en 6-cilinder moto-
ren met vermogens van 106 
tot 286 pk. De motoren zijn 
gebaseerd op de nieuwe 
Deutzdiesels van de typen 
1012 en 1013, die we in de 
Motorboot van juh 1993 onder 
de loep hebben genomen. Het 
zijn pas ontwikkelde motoren, 
die voldoen aan de nieuwste 
eisen ten aanzien van de uit-
laatgassen, die bovendien rela-
tief rustig lopen en een dito 
laag brandstofverbruik heb-
ben. Ze zijn standaard voor-
zien van oplading en droog uit-
laatspruitstuk, omdat daarmee 
de beste verbranding en het 
geringste warmteverlies zijn te 
bereiken. De motoren worden 
gekoeld door middel van een 
warmtewisselaar. Het zijn fle-
xibel toepasbare motoren, die 
in de (splinternieuwe) fabriek 
worden afgestemd op de eisen 
van de gebruiker; iedere klant 
krijgt een motor met specifica-
ties, die zijn schip en zijn vaar-
gebied eisen. 

Het gaat om zes motoren. Vier 
zijn er ontleend aan de 1012-
motor: 
- 2 vier cilinders met een in-
houd van 3190 kubieke centi-
meter, die 106 en 128 pk leve-
ren bij 2650 toeren per mi-
nuut; de zwaarste motor is uit-
gerust met laadluchtkoeling; 
prijs vanaf f.22565,- excl. btw; 
- 2 zescilinders met een in-
houd van 4790 kubieke centi-
meter, die 159 en 192 pk (laad-
luchtkoeling) leveren bij 2650 
toeren per minuut; prijs vanaf 
f.28094,- excl. btw; 

Op de Deutz-1013, een zesci-
linder met een inhoud van 
ruim 7,1 liter, zijn 2 motoren 
gebaseerd, die hun vermogen 
leveren bij 2600 toeren per 
minuut; de DT-67 en de DTA-
67. De eerste levert 231 pk en 
de laatste (met laadluchtkoe-
ling) 286. Prijzen vanaf 
f.35280,- excl. btw. 
De motoren worden geleverd 
met instrumentenpaneel, flexi-
bele motorsteunen en Hurth 
keerkoppeling. Informatie; 
telefoon 010-4377700, fax 
4372673. 

Revisie-MA N 
De machinefabriek CF uit 
Krabbendijke reviseert en 
mariniseert MAN-diesels, die 
volgens het bedrijf geschikt 
zijn om Dafs van de typen 475, 
575 en 615 te vervangen. Het 
gaat om de MA N D 0226, een 
zescilinder motor met een 
inhoud van 5,69 liter, die 118 
pk levert bij 2800 toeren per 
minuut. CF levert de motor 
zodanig dat de keerkoppeling 
en de motorfundatie kunnen 
worden gehandhaafd. Zonder 
keerkoppeling weegt de motor 
520 kilo. Informatie; telefoon 
01134-1255. 

Hekmoto r 
klein e boot 
Volvo Penta heeft twee hek-
motoren ontwikkeld, die ge-
schikt zijn voor kleinere (half) 
planerende boten. Tot nog toe 
hadden hekmotoren minstens 
een vermogen van 130 pk. De 
nieuwe motoren hebben ver-

* Zescilinder  Vetus-Deutz. 

mogens van 59 en 78 pk en 
zijn daarmee volgens de fabri-
kant geschikt om vergeüjkbare 
buitenboordmotoren te ver-
vangen. Voordelen, zegt 
Volvo Penta, zijn het lagere 
brandstofverbruik (het betreft 
hier dieselmotoren), de grote-
re veiligheid, betere toeganke-
lijkheid en de lagere onder-
houdskosten (Volvo schat de 
kosten 25 procent lager). 
Bij de nieuwe hekmotoren is 
het SX-staartstuk toegepast, 
dat minder ruimte inneemt 
dan een buitenboordmotor, 
aldus de fabrikant. De nieuwe 
combinatie is vooral bedoeld 
voor sportboten, visboten en 
kleinere snelvarende kruisers. 
Informatie bij Volvo Penta-
importeur Nebim in Mij -
drecht, telefoon 02979-80111, 
fax 87364. 

• Kleine hekmotor van Volvo 

Volvo beter 
motoralar m 
Volvo Penta brengt een betere 
alarmering in de handel voor 
zijn motoren. Het gaat om een 
paneel met sensors dat tijdig 
waarschuwt voor; 
- een te laag oliepeil; 
- een te laag peil van de koel-

vloeistof; 
- water in het brandstoffilter. 
Het betreft 3 controlepunten, 
die volgens Volvo Penta nogal 
eens worden verwaarloosd en 
daardoor kan schade ontstaan 
of kunnen zich gevaarlijke situ-
aties voordoen. De alarmering 
wordt geleverd met een instru-
mentenpaneeltje dat gemakke-
lij k is te monteren en dat door 
middel van stekkers met de bij-
geleverder sensors wordt ver-
bonden. Het paneel wordt 
geleverd door Volvo Penta-
dealers. 

Diesel bb-molo r 
(25 pk) bi j Selva 

De Italiaanse motorenfabri-
kant Selva brengt 2 nieuwe 
buitenboordmotoren op de 
markt; 
- een 1-cilinder tweetakt mo-
tor met een cilinderinhoud van 
56 kubieke centimeter met een 
vermogen van 2,5 pk bij 4300 
toeren; het is een watergekoel-
de motor, die 360 graden 
draaibaar is; de motor, speci-
aal bedoeld voor bijboten, is 
voorzien van een ingebouwde 
brandstoftank van 1 liter; prijs 
ƒ1250,- incl. btw; 
- een 2-cilinder diesel met een 
vermogen van 25 pk bij 4000 
toeren per minuut; de motor 
heeft een inhoud van 851 
kubieke centimeter; het is een 
direct ingespoten viertakt die-
sel, die met water wordt ge-
koeld; de motor weegt 97 kilo 
en is vooral bedoeld voor pro-
fessioneel gebruik (visserij bij-
voorbeeld); de motor, die on-
geveer 3 liter diesel per uur 
gebruikt, wordt geleverd met 
een brandstoftank van 25 liter. 
Selva-motoren worden geïm-
porteerd door Nedako in 
Waddinxveen, telefoon 01828-
31020, fax 11915. 

• De 2,5pk Selva. 
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Inmarsa t met GPS in zee 
Voorde watersporter zijn twee soorten satellieten van belang: 
a) de communicatiesatellieten «i b) de naingatiesatellieten. 
Maritieme communicatie gaat met behulp van de himarsat-
kunsttnaneii die op circa 36000 kilometer hoogte schijnbaar 
stil staan boven de evenaar. Momenteel zijn er boven iedere 
oceaan wel één of twee te mnden, waardoor vrijwel de gehele 
globe van satellietcommunicatie wordt voorzien, afgezien van 
enkele kleine gebieden rond de polen. ^_ 

Door Jaap Geradts 

Satellietnavigatie maakt in zijn 
meest moderne vorm gebruik 
van een twintigtal GPS-satel-
lieten die lagere banen be-
schrijven dan de Inmarsat 
satellieten. Hun rondjes duren 
daardoor korter dan 24 uur en 
een gevolg daarvan is dat ze 
voortdurend ten opzichte van 
het aardoppervlak in beweging 
zijn. Hun banen lopen ogen-
schijnlijk kriskras over de 
aarde heen. In werkelijkheid 
zit hier wel degelijk het nodige 
denkwerk achter. De banen 
zijn zo gekozen dat er vanaf de 
aarde op ieder moment vol-
doende satellieten 'zichtbaar' 
zijn om een nauwkeurige 
plaatsbepaling mogelijk te 
maken. 

De GPS-satellieten zenden vrij -
wel voortdurend een signaal 
uit aan de hand waarvan de 
ontvanger zijn afstand ten 
opzichte van de satelliet kan 
bepalen. Bij ontvangst van vol-
doende satellieten is daarmee 
de positie van het schip te 
bepalen. Bij tijd en wijl e wordt 
door de GPS-satelliet echter 
ook aparte statusinformatie 
uitgezonden, waarmee de 
GPS-ontvanger op de hoogte 
wordt gesteld van de algemene 
toestand en de baangegevens 
van de diverse GPS-satellieten. 
De nauwkeurigheid van de 
plaatsbepaling is afhankelijk 
van de betrouwbaarheid van 
beide soorten gegevens. Om 
de civiele gebruikers niet 
dezelfde plaatsbepalingsmoge-
lijkheden te geven als de mili -
tairen, wordt er door de 
beheerders van het GPS-sys-
teem evenwel gerommeld aan 
de twee soorten signalen. 
Hiermee verslechtert de nauw-
keurigheid, die men voor civie-
le gebruikers op circa 100 
meter wil houden, iets waar 
deze gebruikers het niet altijd 
mee eens zijn. 

Deze onenigheid is al snel ont-
aard in een soort kat-en-muis 
spel. ledere keer komen er 
handige vindingen op de 

markt waarmee de civiele 
gebruiker toch een hogere 
nauwkeurigheid kan bereiken 
dan door de beheerders voor 
wenselijk wordt gehouden. De 
laatste slimme vinding komt 
uit een onverwachte hoek. De 
Inmarsat-organisatie die de 
communicatiesatellieten 
beheert, is nu op het idee geko-
men om beide soorten infor-
matie van de GPS-navigatiesa-
tellieten als concurrent van het 
GPS-systeem te gaan uitzen-
den. De beheerders van het 
GPS-systeem mogen dan valse 
informatie verschaffen via de 
GPS-satellieten, wie Inmarsat 
kan ontvangen, hoort daar een 
betrouwbare GPS-zender. Op 
de Inmarsat satellieten is daar-
voor al een kanaal gereser-
veerd dat in de GPS-band kan 
werken. Het zoeken is nu naar 
een instantie die de GPS-
transponder op de Inmarsat-
satellieten wil beheren. Vanaf 
de Inmarsat kunstmanen zal 

deze informatie overal kunnen 
worden opgepikt waar ook 
satellietcommunicatie mogelijk 
is. dus vrijwel over de gehele 
wereld. In feite gedragen de 
Inmarsat-satellietten zich op 
zo'n manier als een extra GPS-
satelliet. Er zijn in de GPS-ont-
vangers daarom maar zeer 
kleine aanpassingen nodig die 
verband houden met een extra 
signaal. Er zijn door Inmarsat 
wel bepaalde eisen gesteld aan 
de nieuwkomers op de GPS-
band. Deze beheerders van de 
GPS-transponder moeten in 
staat zijn om een signaal te 
leveren dat niet voor het offi-
ciële hoogststabiele GPS-sig-
naal onderdoet. Bovendien 
moeten zij in staat zijn om niet 
alleen de GPS-, maar ook de 
Glonass statussignalen uit te 
zenden. Glonass is de Rus-
sische tegenhanger van GPS 
en men hoopt daarmee bij te 
dragen tot één wereldomvat-
tend plaatsbepalingsysteem in 

plaats van de uit de koude oor-
log stammende en elkaar riva-
liserende GPS-en Glonass-sys-
temen. 
En verder mógen de nieuwe 
beheerders eventueel een 
Wad-signaal (Wide Area Dif-
ferential) leveren, maar dat is 
nog even niet per se nodig, 
waarover verderop meer. 

N a m a ak 
Zo'n extra (en namaak) GPS-
satelliet heeft voor iedere 
gebruiker diverse voordelen. 
Ten eerste neemt de nauwkeu-
righeid van van de plaatsbepa-
ling altijd toe naarmate er 
meer satellieten 'zichtbaar' 
zijn. Door een overmaat aan 
plaatsbepalingsinformatie krij -
gen slimme statistische pro-
gramma's in de GPS-ontvan-
gers de mogelijkheid fouten uit 
te middelen of zelfs te op te 
sporen welke GPS-satelliet de 
boel domweg loopt te bedrie-
gen. 

Als de Inmarsat-navigatiezen-
der de gebruiker wél gegaran-
deerd van goede informatie 
voorziet, is de kans nóg groter 
dat de misleidende informatie 

• Deze MX100 GPS-NAvigator 
van Leica/Magnavox is voorzien 
van een standaard SC-104 
ingang, die nodig is om met 
Differential GPS-signalen te l<un-
nen werken. Voor de ontvangst 
ervan is een aparte ontvanger 
nodig. 
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van de militair e GPS-satellie-
ten met succes kan worden 
herkend. 
Ten tweede heeft Inmarsat de 
gelegenheid om de gebruiker 
een alternatief te bieden ter 
vervanging van de misleiden-
de statusinformatie van de 
militaire satellieten. Tegenover 
onjuiste baangegevens van 
GPS zelf kan Inmarsat de juis-
te baangegevens te berde bren-
gen via een zender die op 
dezelfde GPS-band is te ont-
vangen. Ook vitale informatie 
over het voor- en achter lopen 
van de atoomklokken aan 
boord van de GPS-satellieten 
zijn door de Inmarsat-kunst-
manen te verstrekken, onge-
acht wat de militaire beheer-
ders ons op dit gebied willen 
doen geloven. 

En ten derde heeft Inmarsat de 
mogelijkheid om een wereld-
wijd Differential GPS-signaal 
(Wide Area Differential of 
Wad) uit te zenden, waarmee 
de nauwkeurigheid van de 
plaatsbepaling verder ver-
hoogd kan worden. Tot nu toe 
is op aarde alleen plaatsgebon-
den Differentiële GPS mogelijk 
geweest. 
Het idee achter de Diffe-
rentiële GPS is vrij eenvoudig. 
De militairen mogen dan rom-
melen aan het GPS-signaal, 
maar wie een vast punt kent, 
kan een correctiefactor uitre-
kenen en die aan iedereen ver-
tellen. De gebruiker hoeft geen 
enkele kennis te hebben van 
de oorzaak en de eigenschap-
pen van de opzettelijk aange-
brachte onnauwkeurigheid. 
Het enige dat nodig is, is het 
toepassen van de juiste correc-
tieformule om van iets slechts 
iets goeds te maken. Met deze 
gedachte in het hoofd zijn er 
op diverse vuurtorens hele 
normale GPS-ontvangers op-
gesteld, zoals iedereen die ook 
aan boord kan hebben. Er zit 
een computer aan vast die 
bepaalt wat de miswijzing is 
tussen de aanwijzing van de 
GPS-ontvanger en de werkelij-
ke positie van de vuurtoren in 
de kaart. Deze computer bere-
kent het correctiesignaal. All e 
gebruikers in de direkte omge-
ving kunnen het bijbehorende 
correctiesignaal via een zender 
in de vuurtoren en een ont-

vanger aan boord te weten 
komen. De GPS-ontvanger 
aan boord wordt op deze 
manier binnen het bereik van 
zo'n Differential GPS-zender 
in de vuurtoren automatisch 
gecalibreerd. 
Momenteel worden de aardse 
Differential GPS-zenders 
bediend door de Amerikaanse 
kustwacht en vele andere 
instanties. In de moeilijke vaar-
wateren tussen Zweden en 
Finland is bijvoorbeeld ook 
een uitgebreid Differential 
GPS-netwerk aktief. Deze zen-
den uit op de laagfrequente 
band waarop vroeger de radio-
bakens aktief waren en hier en 
daar nog wel aktief zijn. Maar 
zo'n Differential GPS-correc-
tiesignaal kan in principe op 
iedere band worden uitgezon-
den, soms zelfs verpakt in 
geheel andere signalen. Er zijn 
plannen geweest om in het 
Loran-C-signaal een D-GPS-
correctiesignaal mee te sturen 
en in de Verenigde Staten wor-
den in de programma's van de 
commerciële FM-om-

roepzenders D-GPS-correctie-
signalen 'verstopt" volgens het 
zogenaamde ACC-Q;POINT-
systeem. 

Ruimt e 
Inmarsat zou in de toekomst in 
staat kunnen zijn om dit cali-
bratiewerk vanuit de ruimte 

wereldwijd te verrichten. Het 
is echter nog maar de vraag of 
Inmarsat hiermee de nauw-
keurigheid van een lokale 
Differential-GPS zender kan 
evenaren. De onnauwkeurig-
heden in het GPS-systeem zijn 
wel voor een groot deel aan de 
militaire desinformatie (ook 
wel Selective Availability of SA 
genoemd) te wijten, maar niet 
helemaal. Ook het traject dat 
de GPS-signalen door de 
dampkring afleggen, kunnen 
verschillen door atmosferische 
omstandigheden. Dit zijn 
(zeer) lokale effecten, die door 
een plaatselijke Differential-
GPS-correctiezender beter 

• De D-GPS-signalen die door de 
U S coastguard en de IA L A 
(International Association of 
Lighthouse Authorities) worden 
uitgezonden kunnen met zo'n 
kastje worden doorgegeven aan 
de GPS-ontvanger die er dan 
meteen veel nauwkeunger van 
wordt. 

kunnen worden gecorrigeerd 
dan door een mondiale zender 
op 36000 km boven de eve-
naar. Wellicht mogen we in de 
toekomst bij haveningangen 
locale Differential-GPS ver-
wachten en op het ruimere 
water Wad-GPS van Inmarsat. 

• Twee ontvangers van GPS-sig-
nalen van het Amerikaanse merk 
Magellan Importeur is Holland 
Nautic in Apeldoorn 
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In  nieuwe vliegtuigen worden alle systemen bediend door een com-
puter, de moderne automotor wordt geregeld door elektronica en 
motorjachten halen de automatiserir^achterstand snel in. De vol-
ledig elektronisch beheerde raceboot is binnenkort realiteit. 

Elektronisch e motorboo t 

Door Dag Pike 

Computers zijn nu al het hart 
van navigatie- en verbinding-
systemen. Binnen afzienbare 
tij d zullen zij alles wat drijf t 
bedienen en controleren. 
Misschien bent u over die 
naderende revolutie niet zo 
enthousiast, uit angst dat het 
uw vrijheid zal beperken. De 
juiste elektronica kan echter in 
aanzienlijke mate het leven aan 
boord prettiger maken; com-
fortabeler en door het voort-
durende controleren van de 
gang van zaken ook veiliger. 
De ontwikkeling van de elek-
tronische motorboot is al zicht-
baar in de grote reeks naviga-
tie-instrumenten die beschik-
baar zijn, maar de elektroni-
sche invasie is er ook op een 
meer verborgen manier. In het 
streven naar grotere doelma-
tigheid ontwikkelen alle be-
langrijke motorfabrikanten 
elektronische motorbeheersys-
temen. Soms denkt men dat er 
bij het gas geven een directe 
mechanische of hydraulische 
verbinding is met de motor. 
De werkelijkheid zou kunnen 
zijn dat een elektrisch signaal 
de motor regelt. 
Een elektronisch systeem is al 
geïnstalleerd in enkele van 
de recente modellen van 
Caterpillar en Detroit Diesel. 
Het hart van deze motoren is 
een zwarte doos die elektro-
nisch inspuiting en bediening 
regelt. Reagerend op de belas-
ting van de motor en de eisen 
van de stuurman, optimali-
seert het de brandstoftoevoer 
en het inspuitmoment en laat 
de motor optimaal doelmatig 
werken bij de snel wisselende 
omstandigheden op het water. 
Het beschermt de motor zelfs 
door niet te voldoen aan 
opdrachten die zouden resulte-
ren in schade of excessieve slij 
tage. 

Het bevorderen van doelma-
tigheid en betrouwbaarheid is 
het voor de hand liggende doel 
van elektronica, maar als er 
eenmaal een begin is komt de 
deur open te staan voor een 
heleboel andere functies. Om 
het werken te optimaliseren 
dekt de elektronica een hele 
serie parameters. Het is dan 

niet langer voldoende om de 
temperatuur van het koelwater 
en de oliedruk te meten. Een 
serie temperaturen en drukken 
en zelfs de vermogensop-
brengst van de motor moeten 
worden gevolgd. 
Naast het optimaliseren tijdens 
het varen, kan de informatie 
ook worden opgeslagen. Zo 
kan de computer kijken naar 
veranderende patronen en 
waarschuwen als er problemen 
dreigen; hopelijk lang voordat 
er op het water moeilijkheden 
zijn. Detroit Diesel's DDEC 
systeem verschaft een volledi-
ge diagnose en analyse van de 
motor, waardoor die langer 
meegaat. Door het systeem 
met hulp van radio of telefonie 
met de wal te verbinden kun-
nen technici daar alles onder 
controle houden, zelfs als het 
jacht ver op zee is. 
De Italiaanse bouwer van 
opgevoerde motoren Lambor-
ghini is met zijn systeem al 
weer een stap verder gegaan. 
Niet alleen registreert de 
boordcomputer alles wat er 
met de motor gebeurt in die 
hoge-snelheidwereld van wed-
strijdvaren op zee, hij legt ook 
alles vast over de boot zelf Na 
een wedstrijd of testvaart gaat 
de boordcomputer de wal op 
en wordt daar aangesloten op 
een tweede computer die alles 
wat er gebeurde van seconde 
tot seconde analyseert. Dat is 
in het bijzonder waardevol bij 
het analyseren van de situatie 
van boot en motor vlak voor 
er een storing was. Het innove-
rende Lamborghini systeem, 
nog niet in werking op enige 

seriebouwboot, vormt een aan-
wijzing dat een motor niet geï-
soleerd kan worden gezien van 
zijn omgeving en dat alleen 
langs die weg een volledig 
inzicht kan worden verkregen 
in motorproblemen. 
De volgende stap in de ont-
wikkeling zal een elektronische 
koppeling zijn van motor, 
voortstuwing en trimsystemen. 
Enkele automatische bekrach-
tigde staart-triminstallaties die 
er al zijn in Amerika, krijgen 
signalen over de snelheid en 
het motortoerental en trimmen 
de aandrijving in of uit naar 
gelang de behoefte. Je hoeft 
dan niet met de hand de trim-
hendels te bedienen juist op de 
momenten dat je ene hand 
stuurt en de andere hand het 
gas bedient. De nu beschikba-
re automatische trimsystemen 
zijn nog vrij primitief, maar zij 
vormen een aanwijzing waar 
het naar toe gaat. In de elek-
tronische motorboot van de 
toekomst zullen alle te bedie-
nen organen automatisch wor-
den geregeld zodat hij in de 
steeds wisselende omstandig-
heden op het water optimaal 
functioneert. 

Elektronica gaat nu ook al de 
elektrische- en brandstofsyste-
men regelen. Er zijn al brand-
stof controlesystemen die het 
verbruik tonen, aangeven hoe-
veel er nog in de tanks zit en 
de afstand berekenen die daar 
nog mee kan worden gevaren. 
Dat is elementaire computer-
techniek, dus het geheel wordt 
in de toekomst veel verfijnder 
als de brandstof aan boord ook 
wordt gebruikt om de trim van 
de boot te optimaliseren. Er 
wordt dan brandstof verpompt 

• Navigatiehoek op de Drambuie Challenger. 

tussen voor- en achtertanks 
om dié trim te hebben waar-
van de computer berekent dat 
hij ideaal is voor de omstan-
digheden. De trimvlakken zul-
len ook in het systeem worden 
opgenomen zodat de manier 
van varen ook kan worden 
aangepast aan de golven. 
Daarna is het maar een korte 
stap naar een actief veersys-
teem dat tracht de trim en het 
motorvermogen aan te passen 
aan iedere aparte golf. 
Dit is geen droomwereld, want 
de eerste vormen ervan zijn er 
al. Voor moderne snelle veer-
boten is passagierscomfort van 
vitaal belang en vele ervan 
hebben automatisch werkende 
systemen die iedere golf meten 
en er op reageren. Speciale, 
hydraulisch bewogen vinnen 
leveren een vaarbeheersys-
teem dat in de grote veerboten 
bijna net zo werkt als de stabi-
lisatoren aan grote jachten. Op 
snelle vaartuigen onderdruk-
ken zij het rollen en stampen. 
Het elektrische boordnet komt 
ook onder computercontrole. 
In plaats van de gebruikelijke 
smeltzekeringen en onderbre-
kers die beschermen tegen 
kortsluiting en overbelasting, 
zal de computer niet alleen een 
gestoord (deel)net sluiten, 
maar uitzoeken waar de fout 
zit en een alternatieve weg zoe-
ken om de gewenste stroom 
alsnog te leveren. Het zorgt 
ervoor dat accu's niet leeg 
raken door delen van het net 
selectief af te sluiten. Daarbij 
bewaart het zijn eigen voeding 
tot het laatst als een voorbeeld 
van computer-overlevings-
kunst. De Italiaanse motor-
bootbouwer Ferretti heeft al 
een eenvoudige versie van 
zo'n systeem ontwikkeld voor 
zijn snelle boten en werkt aan 
verbetering. Vergelijkbare sys-
temen zullen er komen voor 
brandpreventie en -beheersing, 
lozen van lekwater en andere 
veiligheidsmaatregelen. 
Navigatie is het terrein waarop 
voor de jachtschipper de elek-
tronica het verste zijn ontwik-
keld, met op computers geba-
seerde systemen die met 
satellieten praten en je vertel-
len waar je bent en waar je 
naar toe gaat. Die navigatie-
apparaten zullen onontkoom-
baar meer worden ge'inte-
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neemt, maar waarin stuur-
manskunst nog van belang is. 
Als de ontwikkeling ver 
«genoeg is en elektronica volle-
dig het technische beheer van 
een boot over kunnen nemen. 
/OU je zelfs zittend op de wal 
daarvandaan de boot kunnen 
laten varen. Het gebeurt al met 
modelboten en er is geen 
reden waarom die techniek 
niet zou worden uitgebreid en 
toegepast bij volwassen boten. 
Aangenomen echter dat het 
\'aren met de boot zelf de echte 
voldoening geeft is het niet 
waarschijnlijk dat velen de vol-
ledige verantwoording aan een 
computer in handen zullen 
geven. Daaruit blijk t dat een 
van de discussiepunten van 
het toenemende gebruik van 
computers aan boord de vraag 
is tot hoever men moet gaan 
met automatiseren. Waar ligt 
de grens tussen wat mensen 
zelf willen doen en wat zij aan 
elektronica willen uitbesteden. 
Het is een delicaat onderwerp 
want in veel gevallen zal de 
computer het beter doen dan 
de mens. Een stuurautomaat 
stuurt een boot beter dan een 
mens, tenzij die zich volledig 
concentreert. Maar wie gunt 
de computer alle plezier? 
Op dit moment ligt de nadruk 
bij het toepassen van elektro-
nica op controle en beheer, de 
stuurmanskunst blijf t een men-
selijke zaak. Elektronica dringt 
echter meer en meer het men-
selijke domein binnen en er 
zullen problemen komen als 
computer en mens in conflict 
raken in plaats van in harmo-
nie. In een veranderende 
wereld zijn niet alle verande-
ringen verbeteringen, maar 
elektronica kan veel doen dat 
motorboten betrouwbaarder 
en leuker te varen maakt. 

• Beeldscherm voor motorbewaking * Elektronica gemonteerd op een stuurwiel 

• Elektronica op een modern 
motorjacht 

greerd en het aantal ervan zal 
worden teruggebracht tot 
twee, de elektronische kaart en 
de radar, beide met een beeld 
dat de navigatiesituatie in een 
oogopslag toont. Die twee 
schermen zijn interactief zodat 
gegevens van het ene kunnen 
worden overgebracht naar het 
andere. Er worden nu drie-
dimensionale radars ontwik-
keld, evenals automatische 
aanvaringspreventiesys temen 
om veilig in mist te kunnen 
varen. De komst van GPS 
hield in dat actuele navigatie-
gegevens beschikbaar kwamen 
en dat was een belangrijke 
vooruitgang. 

Een derde beeldscherm, aan-
gesloten op de boordcompu-
ter, zal je in staat stellen uit-
voerige informatie op te 
roepen om te controleren of 
alles goed gaat en om de diver-
se subsystemen in de gaten te 
houden. Omdat er automati-
sche alarms zijn als er iets mis 
gaat is de noodzaak van men-
selijke controle dan vrijwel 
overbodig geworden. Dat bete-
kent niet dat je helemaal niet 
meer aanwezig hoeft te zijn in 

de kuip of op de open brug, 
maar je kunt ontspannen 
onderuit zitten genieten van 
het uitzicht. In de toekomst zal 
iedere motorboot dat soort 
drievoudig scherm hebben dat 
de stuurstand domineert, een 
voor radar, een voor de elek-
tronische kaart en een voor 
controles. Je kunt allerlei gege-
vens wisselen en de vensters 
zo programmeren dat zij pre-
cies de gegevens tonen die je 
wil t hebben. In een noodgeval 
echter zullen zij automatisch 
veranderen en een van de drie 
zal zelfs suggesties geven voor 
de noodmaatregelen die je 
kunt nemen. 

Ook dit zijn geen luchtkaste-
len, het gebeurt al. De 
Nederlandse firma DMP 
werkt al aan de drie-scherms 
opstelling en heeft een systeem 
gemaakt waarin de schermen 
en de bedieningen apart van 
elkaar kunnen worden geïn-
stalleerd zodat zij ieder de 
beste plaats voor gebruiksge-
mak kunnen krijgen. Diverse 
fabrikanten werken aan veel-
omvattende systemen voor 
gecomputeriseerd bedienen en 
controleren. Hoewel die nu 

nog voornamelijk controleren 
tonen zij welke kant het 
opgaat. Het Adicom systeem 
dat door Ferretti is ontwikkeld 
beheert de opgevoerde Seatek 
diesels, de elektrische- en 
brandstofsystemen, de trim en 
de voortstuwing. Een nieuwe 
vorm van plat beeldscherm 
geeft de stuurman alle infor-
matie die hij nodig heeft en 
Ferretti heeft dat ook nog met 
toetsbediening in de naaf van 
het stuurwiel gemonteerd. 
Een andere boot die helpt de 
elektronische barrières bij race-
boten te doorbreken is de 15 
meter lange Scarab Drambuie 
Tantalus. Die boot is speciaal 
gemaakt voor het verbeteren 
van lange-afstandsrecords en is 
uitgerust met vier Caterpillar 
diesels van ieder 650 pk. Dat 
zijn Caterpillar's nieuwste 
elektronisch geregelde moto-
ren, zowel bediend als be-
schermd door een computer. 
De boot is verder voorzien van 
de nieuwste elektronische 
navigatie-apparatuur en een 
brandstofmanagementsysteem 
teneinde een snelle boot te 
krijgen waarin elektronica het 
routine controlewerk over-
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SCHEEPVAARBERICHTE N 
In 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 Hydrografische kaarten, uitgegeven 
door de Chef der Hydrografie Editie 1995 
N B Zie voor de laatste en meest belangrij-
ke berichten TELETEKST PAGINA 724 

Weekui tgave No. 17 van de BAZ (d.d. 22-
04-95) 

*251 AANLOOP SCHEVENINGEN 
OBSTRUCTIES 

Aanbrengen, op 
a 52-07,52N 4-17,09E, een ondiepte van 5m 
2dm"Obstn", 
b 52-06,98N 4-15,12E, een ondiepte van 9m 
"Obstn" 
Betreft Hyd krt(n) 1801 7[236/95] 

• 252(T)TEXELSTROOM TONT BV ZEIL-
WEDSTiapEN 

Tot eind oktober 1995 is op 52-58,0N 4-46,5E 
t b v 
zeüwedstnjden gelegd een gele spitse ton 
"KM " 
Betreft Hyd krt(n) 1811 2 

*253WESTERSCHELDE AANLOOP TER-
NEUZEN WRAK 

Op 51-20,85N 3-49,47E aanbrengen een 
ongevaarhjk wrak. 
Betreft Hyd krt{n) 1803 2t226/9S], met 
plan Temeuzen 

*25S AANLOOP HARLINGEN BLAUWE 
SLENK POLLENDAM MARKERING 
GEWIJZIGD 

1 Op 53-11,43N5-20,40E aanbrengen een 
groene wadpaal "PI" 
Iso G 2s(krt 1454 lichtstip met vlam) 
2 Op±53-10,86N5 22,84Ehethchtvande 
wadpaal P5 wijzigen in Iso G 2s 
3 Op ± 53-10,80N 5-23,54E de rode hcht-
boei BS 54 vervangen 
door een rode wadpaal "BS 54" VO R 
4 Even WNW van 1 schrappen de groene 
UchtboeiPl 
Betreft Hyd krt(n) 1811 4[243/95](voor 
2,3), 1811 5 plan Harhngen en Aanloop, 
1811 6(voor2,3) 

261AKKAERTBANK SCHEUR NAMEN 
UCHTBOEIEN GEWIJZIGD 

De naam van de volgende lichtboeien wijzi -
gen, op 
a ± 51-24,25N3-06,00E, Sch 6 in "S 6", 
b ±51-22,35N2-46,67E, SW-AK2m"SWA 
2", 
c ±51-23,20N3-00,20E,Sch 1 in"S 1", 
d ± 51-23,50N 2-37,OOE, ANoord in "AN" 
Betreft Hyd krt(n) 1801 2[251/95](voor 
b,d), 
1801 3(voora,c) 

Weekui tgave No. 18 van de BAZ (d.d. 29-
04-95) 

*26S WADDENZEE PIETERBUREN WAD 
SPRUIT BETONNING VERLEGD 

Verplaatsen, naar 
a 53-28,23N6-25,52E(±200mENE),het 
dnjfbakenPW4, 
b 53-28,21N6-25,33E(±250mENE).de 
groen-rood-groene ton SP 9-PW 2 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4[244/96I 

*2e6 MONDING OOSTERSCHELDE OUDE 
ROOMPOT BETONNING VERLEGD 

Verplaatsen, naar 
a Sl-38,29N3-37,41E(±180mNNE),de 
hchtboei OR 8, 
b 51-37,81N3-38,41E(±22SmNNW),deton 
OR 10 
Betreft Hyd knCn) 1801 5[261/95I 

*267 WADDENZEE SCHUITENGAT 
BETONNING VERLEGD 

De volgende hchtboeien verplaatsen, naar 
a 53-19,70N5-09 14E(± 150mS), VL2-SG I, 
b 53-19,76N5-09,02N(±150mS).SG2, 
c 53-19,87N5-09,42N(±175mE),SG4 
Betreft Hyd kr1(n) 1811 4[255/95](voor 
a,b), 1811 5[255/951 plan Aanloop West 
Terschellmg(voor a,b,c) 

*268(T) ZEEGAT VAN TEXEL SCHIETOEFE-
NINGEN 

VongBAZ 27/95 
Liggmg schietterrem B ± 52-52,5N 4-42,8E 
t /m31 mei 1995 zullen, op werkdagen van 
08 30 tot 18 00 uur, van bovengenoemd ter-
rem schietoefeningen worden gehouden 
met luchtdoelgeschut De onveihge afstand 
is tot 14km 

Betreft Hyd krt(n) 1801 

• 270 NOORD MEEP WESTMEEP UCHT-
BOEIEN GEWIJZIGD 

De volgende hchtboeien wijzigen, op 
a ±S3-19,05N5-15,60E,NOM4-S5in 
n(2+l)R lOs, 
b ± 53-20,20N5-20,15E, NOM 12-NB 1 in 
nc2-l-l)R lOs, 
c ±S3-19,92N5-23,70E,NOM17-ZM8in 
n(2-H)G lOs, 
d ±53-17,95N5-14,55E,WM9-ZM2m 
n(2-H)G lOs 
Betreft Hyd krt(n) 1811 4[267/95], 
1811 5[267/95] plan Aanloop West 
TerscheUing(voor a) 

*271 MEETOPSTANDEN NEDERLAND 

VongBAZ 209/95 
Ondergenoemdemeetopstanden/golfmeet-
boeien zijn voorzien van een hcht 
F1(5)Y 20s De door * aangegeven meetop-
standen zijn sedert de vonge opgave 
geplaatst c q verwijderd 

Vaarwater Pos 

*Robbengat 53-09,9N 4-53,2E 
*Vliehors53-12,9N4-53,3E 
*Scheurrak-Omdraai 53-06,3N 5-11,4E 
*Oosterom 53-22, IN 5-20,4E 
*Oostmeep 53-18,8N 5-26,2E 
*Boschgat 53-24,9N 5-30,4E 
• Blauwe Slenk 53-11.6N 5-20,5E 
*Vaarw Zwarte Haan 53-20,8N5-39,6E 
*Zuider Spruit 53-25,4N5-82,2E 1458 1812 
*Boswad Oost 53-29,4N 6-31, IE 
*Uithuizerwad 53-28,9N 6-39,6E 
*Horsbornzand 53-31,5N 6-39,9E 
*Schild Noord 53-32,5N6-33,lE 
*DollardNoord53-18.2N7-09,6E 
• DoUard Groote Gat 53-17,2N 7-09,7E 
*Schankersdiep 53-lS,6N 7-10,0E 
*Schankersdiep 53-lS,6N 7-10,0E 
Betreft Hyd krt(n) 1801, 1810, 1811, 1812 

Weekui tgave No. 19 van de BAZ (d.d. 06-
05-95) 

Westerschelde overloop VAN HANSWEERT 
LlCHTBOEl GEWIJZIGD 

Op ± 51 -23,22N 3-56,80E de hchtboei 32 wij -
zigen in O R 
Betreft Hyd krt(n) 1803 3[253/95J 

*274 IJSSELMEER AANLOOP KORNWER-
DERZAND KAARTVERBETERING 

1 Op ± 53-03,52N 5-20.68E de ton VF 4 ver-
vangen door een over-
eenkomstige hchtboei Iso R 2s, het topte-
ken schrappen 
2 De volgende tonnen schrappen, op. 
a ±53-03,10N5-20 85E,VF6, 
b ±53-03,08NS-20,73E,VF3. 
Betreft Hyd krt(n) 1810 6[184/95I plan 
Kornwerderzand - Makkum 

*27e(T) WADDENZEE VAARWATER 
NOORDPOLDEEZIJL UCHTPALEN 

Voor de duur van ± 3 maanden zijn de vol-
gende hchtpalen 
geplaatst, op 
a 53-27,49N6-34,10E, "VNl " n G 4s, 
b 53-27,19N6-34,43E,"VN3" OG 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4 

*281(T) ZUID OOST LAUWERS UCHTPAAL 

Ter markering van werkzaamheden, die 
ongeveer 3 maanden duren, is op 53-27,39N 
6-33,16E een N-cardinalehchtpaal O 
geplaatst 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4 

*282HOLLANDSCHDIEP UCHTSECTOREN 
GEWIJZIGD LlCHTBOEl VERLEGD 

1 Bij elk der volgende hchten de sectoren 
wijzigen zoals daarbij vermeld, op 
a ± 51-42,70N 4-35,40E, Stnjensas, "R" van 
239 tot in 254, 'W" door W tot in 065 . ove-
rigens ongewijzigd, 
b ± 51-43,30N 4-37,70E, Willemsdorp, "G" 
van034 totm055', "W" totm061 , "R" door 
E tot in 170 , overigens ongewijzigd 
2 Naar51-43,07N4-37,15E(± 125mS)ver-
plaatsen de hchtboei D 7-HD 48 
Betreft Hyd krt(n) 1807 9, 1809 9 

283TRAPEGEERTOTZEEBRUGGE NAMEN 
UCHTBOEIEN GEWIJZIGD 
GELUIDSSEINEN UCHTBOEIEN VERWIJ-
DERD 

1 De naam van de volgende hchtboeien wij -
zigen, op 
a ±51-23,33N3-15,00E,Wiehngenm"W", 
b ±51-22,52N3-10,03E, Zandin"Z" 
2 Bij elk der volgende hchtboeien schrap-
pen het geluidssein (Whis), op 
a ±51-22,42N2-53,42E,A1, 
b ±51-21,75N2-43,00E,KB, 
c ±51-22,33N2-46,42E, SWA, 

d ± 51-21,25N2-53,00E, Oostendebank-N, 
e ±51-17,28N2-52,83E Wenduinebank-W, 
f ±51-10,22N2-36,17E,Nieuwpoortbank 
3 Op ± 51-08,47N 2-34,46E, bij de hchtboei 
Trapegeer, schrappen het geluidssein 
(BeU) 
Betreft Hyd krt(n) 1801 2[278/95I(voor 
2 3) 
180i 3[278/95](voorl,2a,d,e) 

Weekui tgave No. 20 van de BAZ (d.d. 13-
05-95) 

*288 WADDENZEE BLAUWE SLENK. 
BETONNING VERLEGD 

De volgende hchtboei/sparboei verplaat-
sen, naar 
a 53-14,94N5-10,78E{± 150mSSW),BS4 
b 53-14,62N5-ll,17E(± 150mWSW),BS6 
Betreft Hyd krt(n) 18114(270/951 

*289(T) WADDENZEE ROTTUMERPLAAT 
ROTTUMEROOG SEISMISCH ONDERZOEK 

VongBAZ 281(T)/95 
1 Tot omstreeks 15jimi 1995 iseenseis-
misch onderzoek in uitvoering nabij de vol-
gende lokaties 
a N grens Rottumerplaat, 
b Rottumeroog, 
c W grens Zuid Oost Lauwers, 
d S grens Groninger vasteland, 
e E grens Randzelgat 
2 I ndepos 53-27,39N6-33,16Ebevinden 
zich verankerde pontons Elk anker is 
gemarkeerd door een boeltje 
D e p o n t o n s h g g e nt 200m S van de N-card 
hchtpaal O genoemd in bovengenoemd 
BAZ, en zijn voorzien van de voorgeschre-
ven lichten en dagmerken 
Er wordt gewerkt van 3 uur voor tot 3 uur na 
hoogwater In het werkgebied worden 4 
meetkabels over de bodem mtgelegd 
met een lengte van 2400m en een tussen-
ruimte van 400m De kabels zijn om de 1 OOm 
gemarkeerd d mv boeien De wachtsche-
pen "Sara Maatje VIII " of de "Seldsum" hou-
den standby op VHF-kan 5 Voor verdere 
informatie kan men zich wenden tot de zee-
verkeerspost Schiermonnikoog op VHF-
kan 5 oftelefomsch05195-31247 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4, 1812 5, 1812 8 

*290 KANAA L VAN TERNEUZEN NAAR 
GENT LlCHTBOEl GEWIJZIGD 

Op ± 51-16,58N 3-50,42E de hchtboei KTG 
wijzigen in LFl G.5s 
Betreft Hyd krt(n) 1803 6[273/95] 

'BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 

NOORD-HOLLAN D 
794 Kanaal Stolpen-Schagen; Slootvaart; 
Wijzigin g bedieningst i jden 

De bedieiungstijden van de OverlekersluiS 
De Haukesslms en de Stontelerslms zijn als 
volgt gewijzigd 
OverlekersluiS te Medemblik 
ma t /mvr 16apr-16okt 08 30-12 0013 OO-
IT 30 uur 
16okt-16apr 09 00-17 00* 
zat 16apr-16okt 08 30-12 00 13 00-17 30 
uur 
16okt-16apr gesloten 
zon enfstd 01]un-16sep 08 30-10 30 
17 00-19 00 uur 
16sep -Oljun gesloten 

*  Bediening 24 uur van tevoren aanvragen 
Viatel 06-52837140 

De Haukesslms te Den Oever 
ma t/mvT 16apr-16okt 10 00-1100 14 30-
15 30 uur 
l 6ok t -16apr 10 00-1100*14 30-15 30 
uur* 
zat 16apr-16okt 10 00-110014 30-15 30 
uur 
16 okt -16 apr gesloten 
zon enfstd 01 jun-16 sep 1000-1100 
14 30-15 30 uur 
16 sep -01 jun gesloten 

*  Bediening 24 uur van tevoren aanvragen 
Viatel 06-52837140 

Stontelersluis te Den Oever 
ma t /mvr 16 apr -16 okt 08 30-09 30 16 OO-
IT 00 uur 
16 okt -16 apr 08 30-09 30*  16 00-17 00 
uur* 
zat 16 apr-16 okt 08 30-09 3016 00-17 00 
uur 
16 okt-16 apr gesloten 
zon enfstd gehele jaar gesloten 

*  Bediemng 24 uur van tevoren aanvragen 
Viatel 06-52837140 
De Haukesslms en de Stontelerslms worden 
door een slmswachter bediend 

826 Amsterdam; Slotervaart; St remming 
tussen brug 787 en brug 709. Wijziging 

Vong scheepvaartbencht nr 10/90 d d. 13 
januan 1995 
1 V m het bouwen van een voetgangersbrug 
over de Slotervaart in Amsterdam t h v de 
Heemstedestraat tussen de vaste bruggen 
787 (Maasslmsstraat) en brug 709 
G Veltmanstraat), is de doorvaart gestremd 
t /mvnjdag 16jum 1995 

OVERIJSSEL 
908 Kanaal Zutphen-Enschede; 
Stremming sluis Eefde 

1 V m werkzaamheden is het slmscomplex 
teEefdekmr 3,3vanzaterdag lOjum 17 00 
uur tot maandag 12jum 1995 6 00 uur, of 
zoveel langer of korter dan nodig is, 
gestremd 
Tevens is i v m de Larense Triathlon het 
kanaalgedeelte tussen km 14,5 
(Exelsebrug) en km 16,3 (Lochemsebrug) 
op zondag 11 jum 1995 tussen 10 30 en 13 30 
uur voor de scheepvaart gestremd 

GELDERLAN D 
909 Geldersche IJssel; Pannerdensch-
Kanaal; Neder-Rijn; Boven- Rijn; 
Konvoo tvaarten met recreat ievaar ten 

Op de navolgende data zullen des daags en 
tijdens goed zicht konvooivaarten plaatsvin-
den met recreatievaartmgen 
Op 25 t/m 28 mei 1995 Geldersche IJssel en 
de Neder-Rijn 
Op 4 en 5 jum 1995 Geldersche IJssel 
Pannerdensch-Kanaal 
Op 16 en 17 september 1995 Geldersche 
IJssel 

NOORD-BRABAN T 
902 Wi lhe lminakanaal; St remming Sluis 
I te Oosterhout 

1 V m het vervangen van de duwpersboom 
IS Slms I te Oosterhout gestremd van don-
derdag 8 jum 6 OOuur tot vn jdag9 jum 1995 
22 00 uur, of zoveel langer of korter dan 
nodig IS 

BELGI Ë 
755 Basse Sambre; St remming tussen het 
Canal Charleroi-Bruxel les en sluis 
Marc ine l le. 
I V m het plaatsen van een voetgangers-
brug is er op zondag 4 jum 1995 een strem-
rmng in het pand Monceau-Marcinelle bene-
denstrooms de samenkomst met het Canal 
Charleroi-Bruxelles en de slms te 
Marcmelle 

815 Kanaal Leuven-Dij le; 
Belast ingst icker voor de recreat ievaart. 
De belastingsticker voor de recreatievaart 
IS te verkrijgen aan de Vaartdijk 1 te 
Mahnes, dagelijks van 09 00 tot 11 30 uur 

858 Kanaal Bnissel-Rupel; 
Doorvaar thoogtebeperk ing hefbruggen 
Humbeek en Tisselt. 
Tot omstreeks september 1995 worden aan 
de hefbruggen van Humbeek en Tisselt 
schilderwerkzaamheden mtgevoerd 
De doorvaarthoogte ter hoogte van de hang-
stellmg zal met ca 3,00 m zijn verminderd 

904 Kanaal Bnigge-Rupel; 
Doorvaar thoogtebeperk ing van de brug-
gen Humbeek en Tisselt. 
Vanaf mei 1995 is voor de duur van vier 
maanden de doorvaarthoogte van de brug-
gen te Humbeek en Tisseh, i v m het aan-
brengen van een hangstelhng, beperkt tot 
3,0 m 

FRANKRIJ K 
906 Sambre Canal isée; Sluizen voorzien 
van marifoon 

De sluizen van Marpent (grensslms), 
Berlaimont (PCC) enBois l 'Abbaye zijn 
vanaf heden voorzien van marifoon, kanaal 
18 

907 Meuse; Stremztung van Givet tot 
Canal de l'Est,- Branche Nord 

De scheepvaart is als gevolg van de schade 
door het hoge water gestremd van de brug 
te Montherme tot de haven van Givet 
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De high output dynamo s van Mastervolt zijn standaard voorzien van de 

Alpha 3 trapsregelaar Al bij lage motortoerentallen worden de akku s volop 

geladen De verbruikte energie aan boord wordt in korte tijd terug gewonnen 

Floatregeling zorgt voor een optimale konditie van de akku De Mastervolt 

dynamo kan als vervanger van de (hoogtoeren) motordynamo of als extra 

energiekrachtbron geïnstalleerd worden De Alpha 3 trapsregelaar kan ook 

afzonderlijk geleverd worden 

/ ' IVIASTERVOL T 
S T R O O M O P M A A T 

Bel voo r inf o en/o f dealeradresse n 020 - 6970736 

Permanente Occasionshow 
bij Pedro Boat 

Jachtbouw Pedro Boat in Zuidbroek bouwer van stalen motorjachten heeft altijd 

een ruim aanbod gebruikte boten U bent het hele jaar welkom in onze show 

room (2000 m^) waar altijd ± 80 schepen liggen Een greep uit ons aanbod 

LENGTE BOUWJAAR PRIJS 

Diverse roei vis- en speedboten 

Peerenboomkruiser 

Fourwinns Sundowner 205 

Plantinga 800 

Beach Craft 

De Groot Kruiser 

Pedro 950 
Pedro Trawler 

Pedro 33 

Pedro 30 

m 

V 

750 
6 30 

800 
8 75 

10 50 

1UÜU 
1000 

1000 

9 60 

1978 

1988 

1979 

1972 

1978 

1980 

1985 

1988 

17500 

44 500 

24 500 

65 000 

66 000 

71500 

110 000 

160 000 

155 000 

l /w boot verkopen'' Wij hebben altijd veel vraag naar gebruikte boten 

PEDRO 
B O A T 

WA Scholtenweg 94 9536 BT Zuidbroek tel 05985 1763 fax 05985 1338 

'BIJ DE PROFESSIONALSJ. BENT U IN 
GOED VAARWATER! 

3 o>j P̂  Combikfuiser j uu r staal DAF120p 
Hfl 79 000 Hfl 125 000 

Valkkruiser 10 6010 60 mtr staal Bakdekmotor{aclit 1 
DAF120pk Hfl137500 Dat 120 pk 

00 mtr staal 
Hfl 69 000 

EEN GREEP UIT ONS AANBOD 
Altenakruiser, 12 50mtr 2x Mitsubishi 100 pk Hfl 235 000 

Amerglass 32 ak, 9 60 mtr 2x Perkins 87 pk diesel Hfl 79 000 

Bayliner 2650 CB, 8 75 mtr OMC 260 pk Hfl 78 000 

Babiljakruiser, 10 50mtr DAF120pk Hfl 99 000 

Conticraft, 9 25 mtr Peugeot 62 pk Hfl 69 000 

Curtevenne GSAK, 8 80 mtr Peugeot 50 pk Hfl 64 000 

Chris Craft 284, 9 00 mtr 2x Mercruiser 230 pk Hfl 89 000 

CascarudalOSO lOSOmtr Volvo Penta 94 pk Hfl 97 500 

CascarudalOSO, lOSOmtr SAMOFA 52 pk Hfl 89 000 

Gouwerokkruiser, 10 00 mtr Mercedes 85 pk Hfl 69 000 

Marco 8 10 OK, 8 10 mtr Renault 50 pk Hfl 58 500 

Markkruiser, 12 00mtr Daf120pk Hfl 99 500 

Lodderkruiser, 8 50 mtr Mercedes 42 pk Hfl 39 500 

Pedrokruiser, 9 50 mtr Peugeot 50 pk Hfl 69 500 

Riokruiser ok, 9 50 mtr Mercedes 48 pk Hfl 57 500 

Romanzakruiser 10 50 mtr Samofa 50 pk Hfl 119 000 

Spiegelkotter, 9 50 mtr Mercedes 42 pk Hfl 75 000 

Valk sport, 9 30 mtr Mercedes 42 pk Hfl 64 500 

Zwaluwkruiser, lOOOmtr BMC 90 pk Hfl 59 500 

Zwaluwkruiser, 10 00 mtr Peugeot 50 pk Hfl127 500 

DE SPECIALIST OP HET GEBIED VAN MOTORSCHEPEN TOT HFL 250 000 
7 DAGEN PER WEEK OPEN MEER DAN 100 SCHEPEN IN EIGEN HAVEN 
MET GROTE SPOED MOTORSCHEPEN TER BEMIDDELING GEVRAAGD 

, • Wi) zorgen voor een gratis box tijdens de verkoop 
l • Wi| houden uw jacht gratis schoon 

' Wi| berekenen aan u geen advertentiekosten 

Nieuwloosdrechtsedi|k 240a 
1231 LG Nw LOOSDRECHT 
Tel 02158 23074 
Fax 02158 23631 
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De Azimuth 1000 is de perfekte oplossing voor motorschepen van kunststof 
of staal 

• Auto-kompensatie tot 0,5 graden 
• Kompasroos of stuurindikator 
• Ingebouwde sensor 
• Standaard NMEA 0183 output 
• Demping op 10 niveau s 

KVH Azimuth 1000 kost: f 1.034,- inkl. btw. 

Voor dokumentatie/informatie: 

ELECTRO NAUTIC B V 
Wibautstraat212 
1091 GS Amsterdam 
PosttJus 94407 
1090 GK Amsterdam 
Tel (020)6652714 
Fax (020)6685733 
of via uw yakhanüel 

Lengte 10 60 m Breedte 3 60 m Diepgang O 85 m 
De nieuw/e GRUNO 35S Compact heeft een zeer rijke standaard-uitrusting 
Zo fieeft het basismodel o a al 
- complete pantry met 4 pits kooktoestel koelkast enz 
- koüd-(druk)watersysteem centraal verwarmingssysteem 
- separate toiletruimte 6-8 slaapplaatsen 
- moderne (neg ) spiegel met geïntegreerd zwemplateau 
- ramen met gekleurd veiligheidsglas in aluminium profielen 
- fabrieksnieuwe Ford (4 cyl) dieselmotor 74 KW /100 PK 
- 2e stüurstand met windscherm en radarmast van edelstaal 

Pri js /180.000,- inc l . BTW 
Indeling en interieur in overleg 

JocM 
GRUNO b 
Reitdiepskade 19 - 9974 PJ Zoutkannp (Holland) 

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

MET E LOB E BARCO 
Met een elastische waaier van Globe Barco geeft u uw pomp de beste droogloop-

bescherming die er bestaat Globe Barco, 

gaat drie keer langer mee - kan gegarandeerd 15 minuten droog draaie 
zwelt niet op bij het pompen - heeft een grotere weerstand tegen slijtage "1 

Voorkom problemen en vervang dus snel uw 
huidige waaier door een Globe Barco. 
Voor pri)zen en informatie belt u Weka Krimpen 

k V J O»-.^4 1 KRIMPEN I 
Tel. :  01807-16588 ,  Fax :  01807-16064 . 
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7X CONTROLS 
ZWEDEN 

* afstand bedieningen 
* mechanische bestu-

ringen 
* electronische bedie-

ningen 
* hydraulische bestu-

ringen 
* bedieningskabels 
* bestunngskabels 
* diverse stuurwielen 

Voor documentatie bel: 02521-21111 

EXCLUSIEF IMPORTEUR 
BENELUX: 
Meer en Duin 36, 
2163HCLisse 
Tel.: 02521 -21111 
Fax 02521 -11208 

'verschuur— 
-diesel Ir.v . 

is natuurlij k *n jach t van Vri-Jo n ! 

V R I - J O N V A C H T E N 

Surprise 33 
Contess a 37 

• t^p. Contess a 40 
Contess a 45 

V, <m. ÈgiM ! tal ( § ( ^ 
,0 'mm^^<mm> l Ê E i ^ (sfe ©sJüJiÈteflte «eca (ate 

J a gs (aiii (M È)sp!s^l3s ^sgft i^^ 

Ke/taI\j[gj5fonliriila>.s5je:niz-iiiÉoiiitwikke.l i 
|BBii|ieje f IuxeiStal g 
^ B m t e É t e c h j 
I5eaewerker f 
• ffiervaardige " 

Y A C H T I N G 

UW BOOT VERKOPEN IS ONS WERK!! 

DE KOEWEIDE 
YACHTING 
Waagenaak 38 
6019 AA Wessem 
Postbu s 3628 
6019 ZG Wessem 
Telefoo n 04756 1221 
Telefax 04756 3275 

Vri-jo n contess a 37 Sportslin e 
11 20x3 80 m bouwjaa r 1995 
lvecol45p k PRIJS OP AANVRAAG 

Ylstervle t 
9 80x315 bouw|aarl97 7 
Samofa 52 pk ƒ99.500,00 

Curtevennekruise r 8 
Excellen t kruise r OK 9 
Scand Classi c 25 
Ten Broekekruise r 
Birchwoo d 33 
Stabilokruise r 
Motortial k 
Hardy Seawin g 
Jyllan d Kruise r 
Molenkruise r 
Babro120 0 
Linsse n 37 SE 

^Val k Dutch Falcon 

60x2.80 
40x3.10 
62x2 87 
00x2 85 
30x3 30 
10x4,25 
00x3,60 
40x3 35 
60x3 80 
00x3 95 
,70x3,60 
50x3 60 
,20x4 10 

1980 
1976 
1990 
1975 
1978 
1981 
1894 
1992 
1981 
1989 
1989 
1992 
1984 

Peugeo t 45 pk 
Dat 475 D 85 pk 
Volv o D 43 pk 
Vetus 62 pk 
2 Ford 120 pk 
Mercede s 52 pk 
Perkin s 85 pk 
Volvo Penta 200 pk 
Daf120p k 
Cummin s 120 pk 
Volv o 120 pk 
Volv o 143 pk 
Dat 120 pk 
Iveco D 145 pk 

40 000.' 
76 000,-
82 000,-
86 000,-
98 000.-

ƒ126 500.-
ƒ142 500-
ƒ175 000,-
ƒ183 700,-
ƒ210 000,-
ƒ225 500,-
ƒ319 000,-
ƒ325 000,-
ƒ357 500,-

|V'r/-Jon*0Vf'©pdijRif6"NI?8'3'76^R(^pJsSrfzijl ' 
i f e l 0 5 6 1 7 - 7 0 0 / F a x 05617 472 

tweed e verkooppun t 
W.S.C. De Koeweide,  nabi j Roermond , Waagenaa k 38: 
6019 AA Wessem , Tel 04756-1221 / Fax 04756 3275 

Ook te tiuu r vi a Vri-Jon  Jachtcharter  en W.S.C. De Koeweide 
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ALTEN A YACHTING S 
SPOORHAVEN 2 - 4931 BZ GEERTRUIDENBERG - TELEFOON 01621 -12714 - TELEFAX 01621 -22469 i l ^ H 

NIEUW'. 

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

Naar ontwerp van: Otto Brinksma 

^ ^ ^ h = . 
y i ^ ' H ^ t e ^ y^lPT" IF l"^^i^ 

A L T E N A 52 ' S P E C I A L 15 80 x 4 40 x 1 20 
Met vast stuurhuis of cabrioletkap. 
Een comfortabel schip voor langdurig verblijf aan boord. 

Ook leverbaar als bouwpakket. 

VACANCE JACHTWERF 
TWELLINGE A 
Eig.: H. Feenstra. Einsteinstraat 9. 
8606 JR Sneek. 
Tel.: 05150-23237 

06-52 815315 
Fax: 05150-24995 

Stijlvol;  optimaal  in 
ruimte  en comfort. 

EchoPilot FLS 
AL S U IN DE TOEKOMS T WIL T KIJKE N 

icmnioj'^ 

Door een nieuw ontwikkelde 
techniek is EchoPilot erin 
geslaagd een vooruitmetende 
dieptemeter te ontwikkelen 
waarmee de bodemgesteldheid 
op een royaal LCD scherm 
duidelijk wordt weergegeven 
De bediening van de FLS is 
zeer eenvoudig 

Stuur voor meer informatie onderstaande bon naar: 
Mendes de Jong BV. Postbus 2205, 1500 GE Zaandam. 

3 ^ -
Stuur mij vrijblijvend meer Informatie en een dealeriijst 

Naam 
Adres 
Postcode 
Telefoon 

^ Woonplaats 

^ 

SoüLUiMeL 
.© BASISMOTOR 

• MITSUBISHI 
• MAZDA 
• HING 

S O L E - D I E S E L S C H E E P S M O T O R E N : 
Type PK - KW Type PK - KW 

Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 

11 
17 
26 
34 
48 

11 
16 
25 
31 
45 

8.1 
11.8 
18,4 
22,8 
33,1 

SM 
SM 
HS 
HS 
HS 

75 
90 
121 
150 
270 

72 -
88 -

115 -
145 -
270 -

53,0 
64,8 
84,6 

106,7 
199,0 

Alle motoren zi|n Uitgevoerd met warmtewisselaar dashbord steunen keerkoppeling electnsche startinslallatie eic 

Mini 11 -34 ook in saildnve-uitvoenng verkrijgbaar 

NIEUW ADRES PER 1 FEBRUAR11995: 
* IN LISSE * 

.0..B VERSCHUUR DIESEL B.V. 
MEER EN DUIN 36- 2163 HC LISSE- TEL.: 02521-21111 - TELEFAX: 02521-11208 
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ANCAST A 
Europe' s larges t selectio n 

Shet lan d 6,40 m -1980 1 x 140 pk Evinrude 
(buitenboordmotor van 1993) 

Hard Top met alle zeilen 2 stuurstoelen stereo 
ruitenwissers kookplaat claxon 

Pnjs 24 000Nlginc l BTW 

G r a n d bank" ) 42 Classi c iS89 2x135 pk Ford 
Dieptemeter log VHF radar autopiloot GPS 

plotter electnsche ankerlier boegschroef 
alarm generator 6 5 Kw 

Prij s 490 000 NIg inc l BTW 

Nautica t 44 motorsailo r 1985 i x 135 pk Ford 
Marifoon dieptemeter - radar - autom piloot -

verwarming - ariconditioning teakdek - boegspriet 
teak/roestvnjstaal loopplank - ankerlier 1500 Watt -

oprollers (4 zeilen) bi)boot (Zodiac) 
Prij s 354 000 NIg inc l BTW 

G r a n d Bank s 46 Classi c -1988 2 x 135 pk Ford 
dieptemeter log VHF radar AP navigator 

elektnsche ankerlier meteo ontvanger verwarming 
stereo - bijboot {+ 20 pk Mercury) generator 6 5 Kw 

Prij s 640 000 NIg incl BTW 

De hier getoonde modellen 
vertegenwoordigen slechts een 
gedeelte van ons aanbod 

Bel voor meer mtormdtie 

NORTH SEA MARIN E 

90 Grand Banks 36 Classi c 
2x135 pk Lehman 

92 Grand Banks 36 Classi c 
2x135 pk Lehman 

'91 Grand Banks 42 Europa 
2 X 250 pk Cummins 

'92 Grand Banks 42 Classi c 
2 X 300 pk Caterpillar 

'92 Grand Banks 46 Classi c 
2x210 pk Caterpillar 

'89 Grand Banks 49 Motoryach t 
2x375 pk Caterpillar 

'91 Grand Banks 49 Motoryach t 
2x375 pk Caterpillar 

'85 Nimbus 3000 
1X165 pk Volvo diesel 

'90Wellcraft33 ' 
2 X 330 pk Mercruiser 

'93 Carver 300 Att Cabin 
2x150pkMercruiserdiesel 

'93 Island Gipsy 57 
2 X 375 pk Caterpillar 

'94 easlbay 38 
2x435 pk Caterpillar 

"Espada" 
268000Nlgexc l BTW 

'Gargamelle 
381000 NIg excl BTW 

Sirena' 
554 000 NIg incl BTW 

Diamond lir 
600 000 NIg excl BTW 

"Shintng" 
690 OOG NIg incl BTW 

"Arif 
1062 000 NIg incl BTW 

"Albatros ' 
1062 000 NIg excl BTW 

'Sea Ranger 
125 000 NIg incl BTW 

190 000 NIg incl BTW 

"LOdysee 

245 000 NIg incl BTW 

1471 000 NIg incl BTW 

498 000 NIg excl BTW 

Nieuwe Werfkaai 5 - 8400 Oostende Belgium 

Tel. +32(0)59 32 06 88 - Fax +32(0)59 32 20 04 

ZIJLMANS WATERSPORT 
bied t te koo p aan: 

Valk kruiser , bjr 1977 13 00x410m 
140 pk Volvo Penta 6 vaste 
slaapplaatsen 

ƒ195 000, 

Heyblom kruiser , b|r 1978 11 60x3 __ 
m Daf 120 pk 6 slaapplaatsen teak 
betimmering hetelucht verwarming 

ƒ 150 000,-

NeptunuslOT , 1976 10 76x340m 
Thornycraft 62 pk diesel 6 si pi teak-
dek trumatic kachel douche bijboott 
motor rvs davits div ace ƒ124 000, 

Altena kruiser , b|r 1980 11 40 x 3 45 
m Hanomag 140 pk diesel 
6 slaapplaatsen 

ƒ105 000. 

ï ^ ^ ^ 
Valk kruiser , bjr 1982 12 50 x 3 85 m 
motor 115 pk Thornycraft f 
slaapplaatsen geheel compleet 

ƒ210 000. 

Tialk , bjr 1979 9 60 x 2 85 m m goede 
staat polyester teakdek Farymann 
diesel 20 pk 6 si pi toilet keukenblok 
marifoon dieptemeter ƒ95 000,-

ZIJLMAN S WATERSPORT 
Havenkad e 1 - 4924 BC Drimmele n 

Tel . 01626-82541 - Fax 01626-87687 

'Monnickendam Kruiser' 
n 50x3 30x lm,  rondspant  en waaiersteven  metsteunzeil 

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

7radiatoren  plus  warmwatervoorz,  omvormer,  dieptemeter,  davits 
Geheel  in  bijzondere  staat  ƒ 147 500,-

Voor  informatie  02998 - 4202 en vraag  naar  de heer  Peijnenburg 

980 OK 

• Afm 9 80 X 3 60 mtr 
• Kompleet ruim en luxueus interieur 
• Perfecte vaareigenschappen 
• Leverbaar in diverse afbouwstadia van 9 tot 15 mtr 
• Custom built jachten en bedrijfsvaartuigen sinds 1870 
• Rijnland Jachten kwaliteit voor een redelijke prijs 

SCHEEPSWERF "DE VOLHARDING" B.V. 
Molenstraa t 56 - 2471 A B Zwammerda m - Tel . 01726-12238. 

M O T O R B O O T - j u n i 1995 95 



ANNO HF 1924 

Jachtwer f Gcbr . Visc h cv . 

FLIPPER boat s 
RIO 

RIO 400 Olé 

Importeur van: 
Finland Sport en motorjachten 
Italy Sport, vis- en motorboten 

RIO 450 Top 

RIO 500 Midi RIO 550 Onda 

Pioneer 
Nana 
Caribe 
Zodiac 
Archilles 

Jachtbemiddeling 
Jachtverzekering 
Jachtfinancienng 
Jaar- en winterstalling 
Uitgebreide boatshop 
Jachthaven met alle faciliteiten 

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

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

0652-836335 

ZANDBERGEN te RIED 
timmer t aan het water 
In onze werkplaat s te Ried krijg t uw boot 
optimal e aandach t door onze vakmensen . 
Handwer k voor een machinal e prijs . 

De betimmering wordt gemaald 
van dat materiaal wat liet 
duurzaamst en.... liet mooist is 

Een waar genoegen zal hel zijn 
om Ie genieten van hel prachtige 
interieur 

Scheeps - en interieurbetimmerin g 

V. ZANDBERGEN 
LAGEWEG1.RIED 
©05171-69372 

HARDY BOTEN 
tradionee l maar degelij k en met superieur e vaareigenschappe n 

HARDY 27 
8 30 X 2 85 
doorvaarhoogte 2 60 m 
Leverbaar met diesel va 59 pk 

HARDY FAMILY 20 
6 00 X 2 40 m 
doorvaarhoogte 2 40 m 
met mboard en met outboard leverbaar 

H A R D Y F I S H I N G 2 4 * 
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 bi) TV-mast 
T E L . : 0 7 1 - 1 7 6 176 FAX: 071-1 75 321 

DEALERS NION WATERSPORT 
Raamsdonkveer, tel. 01621-12997 

NAUTISCH CENTRUM HEEG 
Heeg, tel. 05154-43402 

M U L D E R WATERSPOR T 
Giethoorn, te l . 05216-1500 

WATERSPORTBEDRIJF STRUIK BV 
Herenwe g 311 - 3645 DN Vinkevee n - Tel.: 02972-63320 - Fax 02972-62498 
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Super  van Craft 

^ • 1 

m 

^ 1 

•  

I 
i r 

^ 1 
1986, 19 70 X 5 00 m, 2x 158 pk Daf, 

12 000 liter diesel, 3 hutten, 16 pk boegschroef, 

6,5 kW Onan-generator, stabilizers. 

Zeer uitgebreide navigatie-apparatuur. 

Bel voor bezichtiging of uitgebreide informatie: 

(02945)31 02 

LENGERS YACHTING 
I N T E R N A T I O N A L Y A C H T B R O K E R S 

Vreelandseweg 11, 1393 PC Nigtevecht - Holland, 
Tel (02945)3102 Fax (02945)4697 

KOHLER 
MARINE GENERATORS 

SINDS 
1920 

Dieselsets van 4 tot 25 kW, 50 Hz 1-F, 1500 T PM 

11,5 tot 20 kW, 50 Hz, 3-F, 1500 T PM 

Grotere sets op aanvraag 

Zeer nauwkeu r i ge regel ing van spu i i n n̂  i n t r t k w e n tu 

v ie rvoud ige mo to rbeve i l i gmg, stil LI I be t rouwbaar 

In ternat ionaal ne twerk 

< 

^'fifcBel of schrijf VI 
^j^^ofdealerbist na 

NEDALO BV 

voor meer informatie 
dealerbjst naar 

NEDALO B V , 
Postbus 4, 3640 AA Mijdiecfat 
Tel 02979-93200, Fax 02979-85930 

• VerVoopfiave n aan de A27 Btedo -
Gonnche m met constan t ca 50 Ie klas 
werfschepe n 

• 7 dagen per week geopen d 

• Tijden s de verkoo p grati s ligplaat s 
- grati s advertere n grati s schoonhoude n 
van uw schi p 

• Wij verkope n op "n o cure no pay " 
"n o nonsens "  basis 

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

/ 
/ SLEEUWIJK 

'NG^  ^ 
I 
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eoéwM 

201 Limited pnjsva ƒ50 995,-

2000 08 Center console stnper 
va ƒ 40 995,-

Seaswirl boten zijn 
boten welke al 40 jaar 
hun prestaties hebben 
bewezen, en blinken uit 
in perfectie voor een 
betaalbare pnjs van 
sportboot tot kruiser en 
visboot 

Sportboten en kruisers 
5 t/m 7 50 meter 

In en Outboard versies 

uitgevoerd met 
OMC - Cobra inboards 
Johnson outboards 

Importeur voor Nederland 

G. WOERTMA N 
BOTEN - MOTOREN - ZEILMAKERIJ 

Straatweg28 3604BB Maarssentel 03465-61362,tax 73979 

LAUWERSMEER 
Nieuwbouw : 

* Lauwersmeerkotters van 12.50-14.50 m. 
* Lauwersmeerkruisers 10.50,11.50,12.50,13.50 m. 

NIEUW: 11,50 
1 2 , 5 0 (Comfort Line) 

13,50 

Leverbaar als casco 
Technisch vaarklaar en compleet 

ZÜNUAü ühbL O I  h N Z A I  LHUAb O P AFSPRAAK 

JACHTWERF LAUWERSMEER B.V. 
Simmerwei 6 - 9295 KA Westergeest 

Telefoon 05113-2181 Fax 05113-3333 



Het in- en verkopen van jachten is een \ak apart. U houdt \an uu jacht en wij houden van 

ons beroep als jachtbemiddelaar. L merkt dat terstond als u in onze havens komt. U wil t 

een hartelijk ontvangst. L' wil t een correcte persoonlijke benadering. L' wil t een onderbouwde 

reële taxatie. U wil t een genuanceerde provisie statVeling. U wil t een gunstige inruil mogelijk-

heid. U wil t een succesvolle verkoop en een goede after sales... 

Alaar u \\il t ook dat elk jacht 

U 6 i f i r i S V 3 . n \ J r 3 . n J 6 met respect wordt behandel.!. 

Al s lietViebbers weten wij dat 

^ J ^ ~ ^ ^ I ^ ^ J ^ ^ I ^ ^ I I ^ een jacht niet alleen een tlnan-

ciele, maar te\ens een emotio-

op een goede afloop. nele waarde heelt. 

Daarom onderhouden wij elk 

jacht, dat ter verkoop in onze havens ligt perfect. Door onze inzet en bemiddeling, met 

behulp van volledig geautomatiseerde bestanden kunnen wij uw wensen ver\ullen. Kortom 

wanneer u zaken doet met de Prins \'an Oranje, dan krijgt u zicht op een goede ailoop. 

E E N G O E D J A C H T H E E F T E E N N A A M N O D I G Oranje 

M 
M a k k u m 

/V Slifnptaat / 

S7>IZN Makkum 

Oi/yJi- >29)0 

H e e g 

Kiwlihjk 10 

<%2I C\ //<• <;,; 

(lï/U- 42)27 

E I b u r  g 

J.P. hivfkhinviulnuü Ï7 

SCSI flH Ellmn, 

(n2i{) - ,S=>922 

I J m u i d e 

Ki'niu'itwr Htuilci'tirc^ 712 

/ 976 ES IJmuukn 

im^(>-60ï2) 

Nieuw! Johnson 4-tokt 
motoren 10 en 15 pk 

Nieuw! Johnson 3-cil. 
motoren 35 pk 

Nieuw! Johnson V4 
motoren 90 en 115 pk 

GA NU KIJKE N BIJ UW JOHNSON DEALER EN 
KIES EEN VAN DE MODELLEN DIE BIJ UW BUDGET 

EN VAARWENSEN PAST. 

file:////ilt


EUROPEAN YACHTSALES CLUB PRES 

European YachtSales Club 
Oud-Loosdrechtsedijk 141 

Postbus 96, 1230 AB Loosdrecht 
Tel.: 02158-28806 Fax: 02158-26313 

1 Wli<-user rj  ,tr 

4̂  
\ 
( 
. « • •• .~J" 

• P*' 
17J<y ooc 

DEZE RUIMTE 
ALVAST 

RESERVEREN 
VOOR UW SCHIP? 

EEN NIEUW CONCEPT IN DE AAN- E 

ALLE S VOOR PLEZIE R EN COMFORT , 
VEILIGHEI D EN ONDERHOUD VA N UW SCHIP 

Boatsho p 
s p e c i f i e k v o o r b o a t t e c h n i e k 

O o k l e v e r i n g va n gas en d i e s e l o l i e . 

BOATSERVICE" B • • fl 

i|voe t 
DIJK 10 - 1721 AE BROEK OP LANGEDUK TEL 02260 -18212 FAX 02260 -18829 

U M M I N 

60 JAA R 

Kom naar de 
grote familiedag 

B E L 

17 JUN I 
In Dordrecht 

1 8 1 2 0 0 

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

DE ONDERHOUDSWERF IN MIDDEN NEDERLAND VOOR 
• Winterstalling op verhard terrein • Navigatieapparatuur levenng, 
• Motoren levering, inbouw en ondertioud inbouv» en reparatie 
• Hellingen en oehandeling onder • Tuigage- en s'rijkinstallatiês 

waterschepen tot 15 ten 
• Instrumenten levenng inbouw en 

reparatie 

BEMIDDELIN G BIJ V E R K O O P VA N J A C H T E N . 

.SKB^vKSEMEmEN 

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

e.SGHEP&ZN.B.V. 
WIJ ZIJN - . . 

GESPECIALISEERD .. 
OP HET GEBIED VAN: 

• STAALSTRALEN 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

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

G. SCHEP & ZN. BV. 
Kortenoor d 45a, 2911 BD Nieuwerker k a/d Usse l 

Tel. 01803-12461. Fax 01803-19412 

HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

Mfr IMOim  GflUfD AAN BOORD! 
' " " ^ iPSI l ^^^^ ̂ ^^ 9®®" enkele autoradio tegenop: de Maxxima Marine 

noiB " ^ I î , 
1 radio-CD-speler. Watersportuitvoering met o.a. speciaal gecoate 

printplaat, anti-trillingssysteem, perfecte stereo-weergave. 
LCD-display, zenderscan, memo voor 24 zenders. 

Méér weten? Bel ASA: 03462-65514. 

SPttW .jilMaxximË r. oot electro 

ASA BOOT ELECTRO, Postbu s 199,3620 AD Breukele n 
Tel . 03462-65514, Fax 03462-65595 
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NTEERT HET JACHT DAT U ZOEKT 

^(U-Cl 920mtr 

^74 900,-

AtÜM 930*tf 

f 74 500,-

CurtCi^KH 8 00 mtf 

-29 500, 

VERKOOP VAN KWALITEITSJACHTEN 

f  ̂ INFORMATIECOUPON 
Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 
Ja, ik wil graag meer weten. 
Stuur mi| vrijblijvend informatie over: 

^ uw aanbod van motorjachten* 
Zl uw aanbod van zeiljachten* 

'prijsklasse van ƒ tot ƒ 
ü verkoopmogelijkheden van mijn schip 
3 financieringsmogelijkheden 
3 watersport-assurantie 

Deze bon gratis opsturen aan: 

European YachtSales Club 

N(<^P ̂ r 
CLUB l 

Antwoordnummer 1313, 1200 VH loosdrecht 5 

mmwi mm 

Compleet AK 
ƒ136 400-
incl BTW 

M MP 
JACHTBOUW B.V. 7604 PW ALMEL O 
Tel. 0546-852000 - Fax 0546-852100 • Buitenhavenweg 12 

^  Ame q 
X m Boegschroeve n 

Nieuw • Model Frisian 
Milieuvriendelijk : geen hydr komponenten in het water 
Duurzaam : staartstuk en schroef geheel van R.V.S. 
Aandrijving : geruisloos met tandnem 
Vermogens : 10 tot 75 pk 
Prijzen : al vanaf ƒ 3.900,= excl. B.T.W. 

Ameq wordt geproduceerd door-

Attema Systeemtechniek Drachten 
Telefoon 05120-26012 - Telefax 05120-26108 

EEN DROOM-BOOT... 
...als DEGO 'm stoffeert of herstoffeert. 

ÈA 
Bezoek de shoioroom 1 
maar eent.' . 

DEGO B.V 1 
Dijkje 1 1 
Nieuwendijk (N Br) . 
•3 01834-1933 1 
fax 01834-3837 •  

\Mk 
x^±'Jdc 

JACHTBOU W 
Buorren 9 
8542 AA Terkaple 
Tel. 05668-9494 (na 18.00 uur: 9822) 
Fax 05668-9822 

MOTOR TRAWLER O.K. 

Afmetingen: lengte 11.20, breedte 3.60, diepgang 1.00 

De kruising tussen klassiek en modern 
De fraaie afwerking van een kotter, de praktische ruimte en 
vaareigenschappen van een kruiser 
Te leveren als casco, techniscfie vaarklaar en compleet 
Ook te leveren met achterkajuit 
Vraag vrijblijvend Informatie. 

G. VAN 
WEZEL 

JACHTBOUW/REPARATIE -
en KONSTRUKTIEBEDRIJ F 

Hoogveld 11 - 6598 BL Heijen 
Tel 08851-17650/Fax 11407 

MULTIKNIKMOTORKRUISE R 
Ontwerp : 
D. Boon -
Yacht ing 

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

Teven s in aanbouw : 
enkel-knikspan t 13.00 m . 

Naast deze mul t ikn ikmotorkru iser kunnen wij voor u elk 
gewenst model in 
knik- of rondspant bouwen , als casco- technisch vaark laar 
of geheel compleet . 
Nu in a fbou w mul t i kn ikmotorkru ise r me t vas t p M 
stuurhu i s a f m . 16,25x4,8 0 m . | | 
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Luxe-
yachten 
van 36 
tot 118 
voet 

BARkO 
/ ^ ̂

 f^irr" 
B V B A BARLO Bureel-Toonzaal 
Baarledorpstraat52A-9031 Drongen BELGIË 

Sportboten 
von 13 tot 44 voet 

Toonzaal open: 
weekdagen: 14 uur - 18 uur 
zaterdag: 10 uur - 16 uur 
zondag: gesloten 
of na telefonische afspraak. 

Plastitno 
Reddingvlotten 
Een reddingvlot 
kan van levens-
belang zijn. 
Vraag bij aankoop een 
deskundig advies 
Een mooie container of 
tas bevat niet vanzelf-
sprekend een topkwali-
teit reddingvlot. 

PLASTIMO 
Plastimo Holland b.v. 
Slootweg 12 - Postbus 248 
2870 AE Schoonhoven 
Tel. 01823-84011 - Fax 01823-87012 

Plastimo 
reddingvlotten 
bieden extra 
veiligheid o.a.: 
- dubbelwandige 
luchtkamer 
konstruktie 

- gepatenteerd 
opblaasmechanisme 

- onverwoestbaar 
materiaal 

- meer ruimte 
- grotere ballastzakken 
- waterdicht aan het 

vlot bevestigde 
overlevmgs uitrusting. 

Voorraadhoudend e dealers : 

Jos Boone Winkelschip, Middelburg , tel 01180-29913/Buurtjeshaven Watersport, Andijk , tel 02289-3714/ Dekker Watersport, Zaandam , tel 075-163362/ 
Dekker Watersport, Wormerveer , tel 075 219975 / Watersportwinkel Flevo Manna, Lelystad , tel 03200 79808 / Hakvoort Watersport, Monnickendam , 

tel 02995 1750 / Wim Houben Watersport, Maasbracht , tel 04746 1410 / Kamerbeek Bootshop, Utrecht , tel 030 931009 / George Kniest boat equipment. Oosterbeek , 
tel 085 336525 / Kok Watersport, Rotterdam , tel 010-4180450 / Korendijk Watersport, Zwolle , tel 038-656300 / Macdaniel Watersport b u, Reeuwijk , tel 01829-2731, 

Jachtservice Naarden, Naarden , tel 02159-42476, Watersport Oost, Amsterdam , tel 020 6946042, Ship Shop Bob Stok, Hellevoetsluis tel 01883 18068, 
Tijssen jachtbouw b v, Zoeterwoude, tel 071 410185, Visser Watersport, Bruinisse , tel 01113-2132, Vreeken Watersport, Loosdrecht, tel 02158 23495 



22080 DE VRIES lENTSCH 
12.00 X 3.40 x 1 lOm Bj- 1974. Motor : lOOpk Ford . 
Klassie k gelijn d joch t met wooiersteven , verwormmg , 
etc. in 1993 gerenoveer d 
Vraogpri| S NLG 129.000 
Info : HWO-De Brekke n - 05146-4144 

14792 VALKXRUISER 
13.60 X 4.25 X 1.20m. Bj: 1981. Moto r 2x lOSpk Dof 
575 0.0 boegschroef , bijboot , ruim e douch e en toile t 
en grot e eigenonoorshut . 
Vraagpri| s NIG 235 000 
Info . HWO-De Brekke n - 05146-4144 

54557 HELKA V I200 
12.00 X 4.10 X 0.70m. Bj : 1974 Moto r 2x 20Spk 
MAN (jetdnve) . Met ruim e open kuip en tweed e stuurs -
tond op flying-bndge . 
Vroogprij s NLG 139.000 
Info : HWO-De Brekke n - 05146-4144 

22105 LINSSEN 40 SE CUSTOM 
12.35 X 3.85 X 1.25m. Bj: 1994. Motor : 200pk Volvo . 
Betimmerin g in essenhout . Met o.o . boegschroef , 
omvormer , verwarming , etc. 
Vraagprijs : NLG 532.000 
Info : HWO-De Brekke n - 05146-4144 

14696 PRESIDENT 37 
11.13 X 3.91 X 0.93m. Bj: 1988. Motor : 2x 200pk 
Volvo . Comfortabe l schi p met teak interieur , twe e dou -
ches , Vetus boegschroef , etc. 
Vraagprijs : NLG 269.000 
Info : HWO-De Brekke n - 05146-4144 

14751 BAYUNER 2450 SB 
7.21 X 2.44 X 0.60m. Bj: 1989. Motor : 235pk OMC 
Weekendcruise r met krachtig e moto r en weini g draaiu -
ren. Foto zusterschip . 
Vroogprijs : NLG 59.000 
Info : HWO-De Brekke n - 05146-4144 

T\^CrC^^^i>\^CÏ^€  €4^ %CKe^ 

54535 SUPER VAN CRAFT 
16.28 X 4.04 X 1.35m. Bj : 1973. Motor : 2x l4Sp k DAF 
615. Vast stuurhui s met overdek t ochterde k en royol e 
eigenoorshut . 
Vraagprijs : NLG 295.000 
Info : HWO-Woudsen d - 05141-2060 

14298 WAAimiMtK 
10.70 X 3.30 X 1.1 Om. Bj: 1970. Motor : 72pk Ford . 
Karakteristie k schi p met open kuip . Romp en dek zijn in 
1995 froo i geschilderd . 
Vraagprijs : NLG 118.000 
Info : HWO-Woudsen d - 05141-2060 

54133 AMS MARINE TRAWLER 
12.90 X 4.25 X 1.30m. Bj : 1978. Motor : 2x 120 pk 
Ford . Goed voren d schi p voo r longe r verblijf . Met 
aggregaat , nw . verwarming , etc. 
Vraagprijs : NLG 250.000 
Info : HWO-Woodsen d - 05141-2060 

54707 M & M VLET 
9.90 X 3.30 X 0.85m. Bj: 1972. Motor : 55pk BMC. 
Noor ontwer p van Gillissen . Moto r gereviseer d 1989. 
Nieuw gestoffeer d in 1993. 
Vroogprijs : NLG 94.500 
Info : HWO-Woudsen d - 05141-2060 

54601 SUPER VAN CRAFT 
14.00 X 3.85 X 1.30m. Bj : 1965. Motor : 95pk BMC. 
Klossie k jacht , voo r de echte liefhebber . Veel sloopgele -
genhei d en leefruimte . 
Vroogpriis : NLG 269.000 
Info : HWO-Woudsen d - 05141-2060 

54513 DOLMAN VLET 
9.70 X 3.15 X 0.9Sm. Bj: 1982. Motor : 76pk Volv o 
Pento/1993 . Een v.d . lootst e Dolman vletten . '94 
geheel gestrooi d en geschilderd . 
Vraagprijs : NLG 148.000 
Info : HWO-Woudsen d - 05141-2060 

' Contin u meer dan 500 zeil - en moloriachte n te koop ' Jachtbypothee k en verzekerin g in eigen bebeer * Dankzi i verregaand e automatiserin g zeer recen t lacbten - en klantenbestan d 
Inrui l veela l mogelij k * Uw scbi p verkope n d m v uitgebreid e advertenti e campagn e m binnen-e n buitenlan d ' Deelneme r aan beurzen in Amsterda m Dusseldor f en Berlii n 'Eige n 
bousemagazm e Logboo k met aktuel e aanbiedinge n grati s opvraagbaa r ' 363 dagen per laar geopen d 

Hoofdkantoo r Jachtmakelaardi i "Hel Wakend Oog"  BV. Postbu s 30, 8530 AA Lemmer Tel 05146-4787 Fax 4644 
Vesligmge n Friese Hoek Lemmer Tel 05146-4994 De Brekken-Lemme r Tel 05146-4144 Muiderzand(bi|Almere ) Tel 036-5369369 Woudsen d Tel 05141-2060 
Wemelding e Tel 01192-2455 

JACHTMAKELAARDIJ 



K u n s t s t o f f e n 

Specialis t in acrylaa t bootramen . 
Leverin g volgen s klantspecifikaties . 

Vele kleure n op voorraad . 
Absoluu t spanningsvri j BUIGWERK . 

Ook polycarbonaat , desgewens t krasvri j 
en/o f U.V.-stabiel . 

Voor inlichtingen en aanvragen: 
Pyrasied Kunststoffen, 

Zuidvliet 228, 8921 BN Leeuwarden. 
Tel. 058-150651. Fax 058-151847 

BOEGSCHROEVEN 
BOEG-en HEKSCHROEVEN 
BOEGJETS 
KOPSCHROEVEN 

v.a. 4 PK 
v.a. 6 PK 

v.a. 30 PK 

VOORPLEWER^ N 
BEROEPSVAART 

supermo*°' 

Yangdung <flfciSfS9eV>"^ 

Leverbaar met 12-24-380 Volt-hydro of dieselmotor 
L&msn Scheepstechniek B.V. P.B. 23 2920 AA 
Parallelweg 12, 2921 LE Krimpen a/d IJssel 

Tel. 01807-14644. Fax. 01807-18450 

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

Industrieweg 3 
9636 DA Zuidbroek 

^ ^ „ ^ „ . , Telefoon 05985-2931 
J A C H T B O U W Fax 05985-3229 

MARVIS 

TEAKDEKKE N 
yWABO YACHTBETIMMERING 

15 jaar ervaring en specialisatie in het 
aanbrengen van teal<del<l<en is uw garantie voor 
een probleemloos en luxe ogend kwaliteitsdek. 
Wij werken op uw werf of particuliere lokatie. 

Snelle oplevertijden mogelijk. 

Dorpsstraat 40, 5438 AM Gassel (N.B.) 
Tel. 08860-74272 Fax 08860-20213 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

U kunt bij ons terecht voor: 

• Scheepsdieselmotoren: nieuw, gereviseerd, gebru ik t 
• Keerkoppel ingen, schroeven en assen 
• Koelers, f i l ters en tr i l l ingdempers 
• Afstandsbedieningen, uitlaatsystemen etc. 
• Ombouwdelen voor alle bekende autodiesels 

om deze te mariniseren 

FL - ILC O 
MOTOREN DORDRECHT 
Greve l ingenweg 23 - 3313 LB Dordrecht 
Tel. 078-162409 - Fax 078-166600 

MAKM A MOTORVLE T 
/" 

4 /5 slaapplaatsen 

Ui^ 

8.50 [Pietense) 

8 50 m long 
3 40 m breed 

O 70 m diep 

compl v a 

MFL 104 000,-

Incl BTW 

Makm a BV 
Kon Juhanalaan 40 • Voorschoten • Tel 071 - 611446 • Fax 071 - 61 1447 

1 7 ¥ C ^ P Polyester motorvlet 
\ l JL 1 ^ I afgewerkt met teak en argev 

iroKO, brons beslag 
en kobeloring. 
Motor: diesel of elektrisch. 
Ixbxd. 5.20x2.00x0.60 

haqebo bv 

Vossetasn 24 
SSSIRAWoiidsmd 
Te)efooii0514]-1711 
Tetefox 05141-1487 

CASSENS & PLATH 
S A I L C O U R S E 

* E l e c t r o n i s c h k o m p a s 
* ze l f ca l I Jb re rend 
* i n s t e l b a r e d e m p i n g 
* zeer gesch i l< t v o o r 

s t a l e n s c h e p e n 

D A T E M A DELFZ IJ L B.V. 
D e l f z i j l O u d e s c h a n s 1 1 
t e l . 0 5 9 6 0 - 1 3 8 1 0 

R o t t e r d a m V e e r h a v e n 1 0 
t e l . 0 1 0 - 4 3 6 6 1 8 8 
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TAXATIES 

Expertisebureau Th van den Heuvel b.v. Dronten 
Beëdigde experts en taxateurs sinds 1980 
Telefoon 03210-15981 / 06-52616047 
Fax 03210-80249 

WTrf Lid Hiswa sectie experts 

- Aankoopkeuringen 
- Taxaties 
- Schade experts 

Lid N.V.E.P. 

- Osmose onderzoek 
- Motor inspekties 
- Compressie metingen 
- Ultrasone huiddikte metingen 

üiMj)tCC* l 
^ t i g CU uci£î  9 cvefii 

Vrijbuite r 1500 X 420 m. bj. '91 Volvo 2U0 pk als nieuw ƒ350.000,-
Vrijbuite r 1260 X 380 m. bj. '90 Volvo 150 pk ƒ 225.000,-

Vrijbuite r 1260 x 380 m. bj. '85 Mercedes 168 pk ƒ 149.000,-
Vrijbuite r jachtbouw , Schari o 10, Waspik , Tel. 04168-2358 Fax. 1510 

VIVA COVER MET PREFIXX 

DE PLAFOND EN WANDBEKLEDING 
VOOR OP UW SCHIP 

* Voorzien van een 3 mm vlamvertragende foamlaag 
* Leverbaar in diverse kleuren 

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

Tel: 020-6691903 - Fax 020-6176784 

• zonder chloor. 
• voor smakelijk, betrouwbaar 

en langhoudbaar drinkwater. 
• niet schadelijk voor de 

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

zonder koeling onbeperkt 
houdbaar 

• gemakkelijk te doseren. 
• zuinig In het gebruik. 

H AVECO 
POSTBUS 15 
1645 ZG URSEM 
TEL.:02202-31.31 
FAX: 02202-15.78 

JACHTWERF 
"D E MERENPOORT"  B.V. 

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

Kasko's va ƒ 37.200,— ook kompleet !! 

AF WERF - INKL . BTW OOK TE HUUR 

NIEUW IN 
NEDERLAND 

carib^ r 
OPBLAASBOTEN 

met 
^ POLYESTERBODE M 
1 reeds vanaf 

ƒ 3945,-
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KABOLA.. . de ECHTE scheepsverwann ing 

c V -ketel met en zonder warmwatervoorziening, 
24 of 220 volt Ook met zi)-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 
KABOL A 

hearinqsvsteni s 

Molen wal 31 
3421 CM OUDEWATER 
Tel  03486-127 7 
Fax 0348 6 248 4 

member of D M P 
Dutch Mar nt Products 

Zeer solide en luxe afwerking Indeling naor keuze 

DE SCHIFFART 
VLET 6.00 M + 

7.00 M 
v i n IN 3 UITVOERINGEN 

Techn.  WatBrsportservice 

DE SCHIFFART GROU 
Em. J*h . de Vries 

Kerkstraa t 2(-30 S001 AB Grou Tel. 05662-1388 Fax 0SS62-3961 

Jachtwerf de Bie van der  Valk b.v. 
is ook een bouwer van VAN DER VALK JACHTEN 

Wi) bouwen casco s 

het type Valk 
12,75 bij 3,70 

het type Falcon 
13,50 bi) 4,20 
14 50 bij 4 20 

Deze casco s zijn in 
diverse stadia van 
afljouw leverbaar 

\ trkoop via Handelsonderneming Leen de Bie, 
Eerste Zcine 90 D 5 l i i AL Waalwijk Tel 04160 32451 Fax 04160 42716 

TE KOOP AANGEBODEN 

DAF 575 MOTOREN 
IN NIEUWSTAAT 

Prijs 
ps t 

ƒ 2500,-
(exci B T W ) 

VAN LEEUWE N - KATWIJK AAN ZEE 
Tel. 01718-14105 Fax. 01718-12800 

HOOGWAARDIG E KWALITEI T CUSTOM BUIL T JACHTEN 
IN ELKE GEWENSTE LENGTE EN IN DIVERSE STADL^ ALUMINIU M OF STAAL. 

Het nieuw gezicht, nieuw model, veel luxe 
voor grandioze prijzen' ^ 

Ranger 55', Ranger 65' 
Model 
stuurhuis 
open kuip flying bndge 

Voor informatie 
Atlanta Shipyards 
Bastiaan de Poorterstraat 8 
5246 CT Rosmalen 
Tel 31 (0)73-414483 
Fax 31 (0)73-442891 
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DE BARKAS SPECIALISTEN LEVEREN U ELK 
MODEL BARKAS VAN 9 TOT 13.50 METER 

uitgebreide dol<umentatie en goede voorlichting 
absoluut strakke kasko's 
tot in de puntjes verzorgde technische installaties 
eerste klas schildenwerk 
geraffineerde teakhouten betimmering 
doorlopend minstens 5 Barkassen in aanbouw 
dealer Nanni scheepsmotoren 

/ 

Wij leveren bouwpakketten, kasko's, vaarklare- en 
komplete schepen. 
Nu bestellen is najaar 1995 varen! 

VROEGH & ALBLA S v.o.f . 

Zaaiwaard 8 - 5308 JK Aalst (gem Brakei) - Tel. 04187-3237 - Fax -3532 

KOOLMEE S 
MARINE-SCHEEPSDIESELMOTORE N 

Kijk en vergelijk onze nieuwe uitgebreide FORD GENESIS RANGE 
X L D - 4 18, 50 pk, 4 Cl!, GEN 450 L 80 pk, 4 cil., 

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

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

2725E -135 pk, 6 Cl!, GEN 675 150 pk, 6 cil 

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

betrouv»baartieid • laag brandstofverbruik • kompakte bouv» - minder onderhoud - rustige 

loop - en een wereldwyd service netwerk Internationaal garantiebewi|s 

Verder o a everbaar HINO scheepsdieselmotoren , KUBOT A 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! 

MMS Jachtbouw 
Stockholmstraat 2 - 9723 BC Groningen 
Tel.: 050-122241 - Fax: 050-181125 

Motorkruisers iiiodeni van lijn 

MMS Kruiser Afmetingen Kasko 
1085 
1185 
1285 
1385 

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

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

Vaarklaar 
ƒ 172.962,00 
ƒ185.455,25 
ƒ 223.593,50 
ƒ 279.340,50 

Vraag vrijblijvend fotofolder 

sMbb «HHSHBIIl Ë 

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

tankstation drinkwater watersportaccessoires 
Ankerpa d 1 Goud a telefoo n 01820 - 14100" 

Lankhors t Taselaar Ronsta n besla g Wichar d Neptune s tou w 
Silv a Marin e Walla s verwarmin g Epifane s verve n Campin g Gaz 

Rechtvaart 15 

5171 TA Kaatsheuvel 

Tel. 01623-23389 

PACIFIC ALLURE 143 Verkrijgbaar vanaf 12 meter BES YACHT DESIGN 
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KOTTERSPECIALIS T 

I H ^ ^ ^ ^ V kooi 

EUROPOORT 
YACHTING 

Bemiddeling aan en ver 
koop motor en zeilboten 

• verfwerk • yachttransporten 
• restauraties • f inancieringen 
• motoronderhoud • verzekeringen 

MOTORKOTTERS 
1981 1500m ƒ350000 
19781400m ƒ325000 
" " 1 4 0 0 m ƒ265 000 

N EUW 13.70 m. f657.000.-

M edemaiTil e rondsp 197412 60 m ƒ 240 000 

Z E I L K O T T E R S hoûstaai 

Oveng 
Dolman vlet rondsp fraai 
Delta kruiser rondsp 

198418 00 m ƒ450 000 
199215 00 m ƒ900000 
195612 60 m ƒ 95000 

970m ƒ130000 
800m ƒ 35000 

GOEDE KOHERS GEVRAAGD VOOR BEM DOEL NG 

Walenburgerweg 96a 
3033 AJ Rotterdam 

Tel. 010-4655130 Fax 010-4677271 

U/i7 hebben  alles  voor  een 
5P€n€tt€ND€  ZOM€tt 

In onze showroom kunt u terecht voor alles op het gebied van boten 
buitenboordmotoren, accessoires en waterski s 

WIJ zijn dealer van o a , 
buitenboordmotoren 

Mercury (2 en 4 tackt) Honda Force 
boten 

Starcraft PC Boten Dynasti Sea Ray Quicksilver 

Wi) hebben een eigen zeilmakerij voor dekkleden en cabnoletkappen 
Kom kijken en laat u vrijblijvend adviseren want u heeft met alles gezien als u 

met bij ons bent geweest 

Belterweg 64 8066 PX Belt-Schutsloot , (tussen Giethoorn en zwartsluis) 
Telefoon 05208-66924 

SCHEEPSTIMMERBEDRIJF 

rr^o t 
• Complete casco afbouw 
• Teakdekken 
• Renovatie 
• Restaureren klassieke schepen 
• Helling tot 15 ton 
• Overdekte werkplaats 
• Scheepsreparatie en 

scheepsonderhoudsbedrijf 
• Groothandel in watersportartikelen 
• Levering/inbouw van generatorsets 

I JAN KLINGENWEG 3 
i 5335JKALE M 

TEL./FAX 04182-2577 
-1 AUTOTEL.: 06-52963344 

Publiciteitsburea u 

LEEUWENBERG H b.v. 

SASSENHEIM 

Voor al Liw advertenties 

in MOTORBOOT-

eventueel ook voor 
opmaak en lay-out. 

Vragen naar 

Postbus 139 

2170 AC SASSENHEIM 

JEL . 02522 - 19023 

WATERSPORTBEDRIJ F 

GEBR. WEINHOLT 
, ^ TEAK 

^ ^ — J DEKKINGBOARD 
^~v/<~ 'SUPRA HECHTHOUT 

/l—^i MAHONIE 
BumamMunnm  DECORA WAND/ 

fc,___ EEN COMPLETE LIJN 
• v S n &M (EPOXYj KUNSTHARS-

PRODUKTEN 

LHINNJl M YACHTPAINTS 

LPIFANES JACHTLAKKEN EN EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT WATERSPORTARTIKELEN 

KORTE OUDEKERKERDIJK 10/14 
1096 AC AMSTERDAM 

TEL. 020-665 7417/665 16 25 

MULTIKNIK KOTTER 

10,50 m. met achterka)uit. Casco's vanaf 8,50 tot 20,00 m. 

TECHNISCH VAARKLAA R OF COMPLEET 

Jacht - en Scheepsbou w 

M.J. van Geffen 
Kantoo r en werf : Steigerboo m 11 5331 KA Kerkdrie l Tel. 04183-1886 

De "No-Nonsense" boot... 
Polyester Motorkruisers 

dfm 8 OOni x 2 65m diepgang O 70m 4 slaappl 

"Excellent 800" 
Te koop (leverbaar in div stadia) of te huur 

Zeer  scherp geprijsd!! 

Info + dok 

Fa. Termeer 
Industrieweg 9a 
5262 GJ Vught 

073-561575 

of 

Fa. Paay 
Zaaiwaard 10 
5308 JK Aalst 

04187-2004 

Direct van 
particulier 
te koop. 

voor informatie 
tel +31(0)4164-6238 : ^ i . „ ^ 

fax -1-31(0)4164-3700 ^ ^ ' 

. ̂  

- ^ 

m^L\ ^ 
•~ ~ • H H CL ^**&t^*^ -

^ 1__^^^^^^^^M 

 ̂ __• ,"JP « K ^ 

tf^É S^""^- 3 

DOGGERSBANK 
type 1400 MY 

stalen romp, alu opbouw 

15 10x4 40 X 135 

1 X Ford 6 cyl, hydr boeg 

schroef centraal verwarmd 
airco generator victron etc 

bouwjaar 1988 
Van den Werff en Visser 

Doggersbank B V 

Jacht verkeerd in absolute 
nieuwstaat 

Bezichtigmg op afspraak 
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5w!re!il"'vVrDiSSmo^^è" van 50,-170 

ï „bou « in m a h o n i e^ ^^^ j 
grote eigenaars en ga» 

^'"".;I:;'lensoSd e constructie v o o r i n ê^̂^̂ ^ 

B r i l t i ' I n >̂  1̂  " " !,' Iruise" een elegant mod'̂ ' 

ptrs. cabine 1 

^slaTutameits-rK. 

J]i]©[h]ËÈ)(Q)[Law 
Het Hooi veld 10, 8302 AN Emmeloord 

Tel. 05270 - 97577 / 97099 
Fax 05270 - 97099 

OP ZONDAG GESLOTP:N 

2 2 0 V O L T N O D I G voor TV/VIDEO. 
KOELKAST, AAAGNETRON, computer/printer, 

scheerapparaat, cd-stereo, laadapp. enz. ? 
EVERDEAL PD150 MINI-OMVORMER 
• voor standaard Itchtnet toesteilen (ook TV) 
• vetlig TUV/GS gekeurd dubbel getsoleerd 
• vormt occuspanning om in 230V wissekpann 
• continu vermogen 150VA (ca 138 Watt) max 

5 minuten 200 VA en 400 VA piekvermogen 
• accu leegloopbeveiligmg ahcfiakeling na ruim 

voorgaand alarm (computervnendeliiM 
• ¥wkt geruisloos beveiligd tegen kortsluiting 

overbelasting en oververniftmg 
• direkt gebruiksklaar dmv aanstekerplug in 

outo caravan camper boot truck enz 
• kleiner don een POCKETBOEK ca 500 grom 
• leverbaar voor 12V of 24V accu spanning 

ROOMPOT 25,5626 DJ EINDHOVEN, HOLUND 
TEL 040-623113-FAX 040-623396 

IMVATEKlBfr ? 
ONZE EO OMVORMSiS UVEREN CONTINUE 

20O,5OOT/M120OVA 
EVERDEAL SE Electronk  ACCUUDERS 
verlengen de levensduur van uw accu en zi|n ont 
worpen om vedig, optimaal, en continue te laden 

Thermo - Jacht Zeewaardige stalen jachten, 
overtuigend in kwaliteit met oog voor detail. 

In diverse bouwstadia leverbaar, van 9-13 m. 
comfortabele, veilige jachten 
custom built 
alle werkzaamheden onder 
één dak 

Leigraafseweg ^ - 6983 BR Doesburg 
Telefoon 08134-71000 

Telefax 08334 - 7902S 

TEVENS INBOUW MERCEDES 
DAF 
MITSUBISHI Mobiel e service ! 

• NIEUWE, GEREVISEERDE EN • KEERKOPPELINGEN 
GEBRUIKTE DIESELMOTOREN «WARMTEWISSELAARS ETC 

• OMBOUWSETS OM AUTO-
DIESELS TE MARINISEREN 

• ALLE ONDERDELEN 
• EIGEN FABRICAGE 

SCHROEVEN EN ASSEN 

WE RUILEN ALLES IN!! 

DRINKWAWRIMÏIOTOREN 
Postbus 265 - 3360 AG Sl iedrecht Tel. 01840-12332 
Parallelwe g 20 - 3364 A L Sliedrech t Fax 01840-10977 

DRINKWAAR D MOTOREN BELGI Ë N.V. 
Aan 't Kanaa l 4, Tel . 011 -392010 
3970 Leopoldsbur g Fax 011-392011 

^^m  H h N A IJ l i ^Dl iTFf lT?! :^^^ ! 
E L Ê C T H O N I C S 

COMBI-ANTENN E 

ƒ495.. ^ 

Herenweg 100 • 2450 AB Leimuiden • Tele foon 01721-8549 

PUR-A-TANK 
• voor het reinigen van water-

tanks in vaar- en voertuigen, 
en jerrycans. 

• geschikt voor alle soorten 
watertanks 

• eenvoudig te doseren en 
zuinig in gebruik. 

• bijzonder doeltreffend 
• bij juiste dosering 

onschadelijk 
• voorkomt bij regelmatig 

gebruik, het verontreinigen 
van het drinkwatersysteem. 

H AVECO 
POSTBUS 15 - 1645ZG URSEM 
TEL. 02202-31.31 FAX: 02202-15.78 

MISOLI 
scheepsbeletterin g 

Mlsoli is gespe<ialiseerd In scheeps-
belettering en -belijning voor zowel de 

beroeps- alswel de plezien/oort 
Wij maken hordhouten en kunststof 
naamborden in elk gewenst formaat en 

vorm (bij hout kunt u kiezen uit teak, 
merbau, mahonie, eiken of wengé) 
Tekst gefreesd of opgelegd Afwerking 
met bladgoud is ook mogelijk Teksten ̂  

kunnen ook direct aongebracht worden 
op uw schip (wij sturen ook op per post, 

zodat u het zelf kunt 
aanbrengen) 

i 
i l 

i 

Ook 
scheepvoart -

reglementsborde n 

Bel ons voor een 
' vrijblijvende prijsopgave 

STUDDH 

80U 
MISOLI "'"" " 
ROBBENKOOG 23a 
1822 BA ALKMAAR 

belettering 
TEL. 072 623640 
FAX 072 624212 
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BOUW ZELF u w 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 
In diverse typer^ en afmetingen, 

o.a.. V. D. STADT 
BARKAS 
CESTA 

VAN DE STADT 34 

zeer snelle multi knik Bouwmethode 
op de millimeter nauwkeurig plasma gesneden onderdelen 
allereferentielijnenvooroa schot-wrangen kielpositieetc op de platen 
afgetekend 
alle onderdelen voorzien van referentienummers 
met behulp van een bouwmal eenvoudig in elkaar te zetten 

Bel of schrijf voor informatie naar 

CENTRAALSTAAL 
Centraalstaal B V 
EuvelgLjnnerwe9 25 9723 CV Groningen 
Postbus 204 9700 AE Groningen Nederland 
Telefoon 050 422122 
Telefax 050 421426 O 

VERKOOP • SERVICE - ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN: ^^ uo 

• BMC-TEMPEST DIESEL ^  ^** 
• Captain-Commander - ^ É V ^ 

Commodore-Sealor d ^ ! " ™ "" ' 
• Thornycrof t Diese l -mr^ 
• Liste r Patte r Diese l i ^ i ^ t ^ - A . ^ 
• DAF Diesel • Buk h Diesel < ! _ j ^ 

1AST O bv 1 
BERGSEDIJK 2-10, PB 3, 4940 AA 
RAAMSDONKVEER TEL. 01621-13650, FAX 22406 

/{^WMiniNBJiyiiiTiyiii a 
GUNSTIG QELEOEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

LIGPLAATSE N 
beschikbaar aan de 
STEIGERS 
van 6 tot 13 m 
In het BOTENHUIS 
tot 15 meter 

• INBOUW BOEGSCHROEFINSTALLATIES elec ofllydr 
« REPARATIE EN INBOUW BINNENBOORDMOTOREN 

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

• WINKEL VOOR SCHEEPSBENOOIGDHEDEN 
» VERKOOP EN REPARATIE BUITENBOORDMOTOREN 

• LEVERING EN MONTAGE flOLREEFINSTALLATIES 
»BOTENLIFT AANWEZIG TOT 20 TON 

HOOFDDEALER BUKH en SOLE dieselmotoren 

tvlARINER en HONDA outboards 

MERCRUISER service station 

Vraag offerte of... 
kom eens langs 

Parallelwe i 7 bi j de spoorbru g en N.S. statio n 
8711 CH WORKUM TEL. 05151 -41855 FAX: 05151 -41708 

^w\ 
J^^to' ^ 

SPINFLO gaskookpiaten. 
2-, 3-, 4-pits THERMISCH BEVEILIGD. 

Leverbaar m rvs of emaille. 
Vraag folder bij : 

JMR B.V. 
Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk 

Tel. 01804-27292 

af Arnhems e Fijnhouthande l 
Teak en nog 70 andere houtsoorten (gefineerd)scfieepsbouw multiplex - teak deklatten -
lijm en kit vindt u bi) de ARNHEIUISE FIJNHOUTHANDEL 
Dnepoortenweg 10b 6827 BR Amt iem Voor informatie of foider 085-648435 fax 630309 

• Wiking opblaasboten 
• Toer/vis/sportboten 
• Trailers 
• Buitenboord motoren 
0 ACCGSSOITGS 

WIKING: HET WATERDICHTE BEWIJS VOOR ALLES 
WAT EEN GOEDE OPBLAASBOOT NODIG HEEFT!!! 

Motoren 
Verkoop 

Onderhoud 
Reparatie 

MET EEN ECHTE PEGA 
MIST U NOOIT DE BOOT 

Uw keuze is hiert»! 
• boottrailers 
• kanteltrailers 
• kieltxjottrailers 
• kieimtdzwaardboottrailers 
• ruböertjootiraitefs 
> catamarantrailers 
• bagage surfplanktraiters 
• komb'fialietrailers 
• mallentrailers 
• Dandpfotiettrailers 
• strandlfailers 
" hel eieWnscfi l»erer>programma van 

Powerwinch Mamieme accessoires 
van pure klasse 

• een scala Pegatoebefioren voor 
nog meer waterspongemak 

PEGA »OOTTKAILIII$ 
H O L L A N D 

Bednjfsterre m Ziedewi j 37 
2991 LA Barendrecht 
Telefoon 01806 15380 Fax 01806 21632 

DePega parade is indrukwekkend 
Watersporters herkennen er al hun kritische 

kwairteitseisenin Bv wiellagers met waterdichte 
keernng zodat u nooit voor verzopen veiTassir>gen 

komt te staan 
Maar ook een verstelbare as voor 
deiuislekoppelingsdruk In en 
tjitwendig roestvrij thermisch 
verz nkl 
En vijl volle jaren garantie op 
de konstruktie' 

DePega brochure verschaft u degelijke 
informatie over het gehele aanbod 
Gratis Bel01806 15360 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
• 100% gereviseerd te vergelijken met nieuw 
• Geheel kompleet met hydraulische keerkoppeling 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname 

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

motoren c q boegschroeven 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
Keersluiswe g 17 ,  543 3 N M Cuyk . 
Tel. :  08850-20008 .  Fax :  08850-17534 . 
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KAMERBEEK 
BOOTSHOP 

. Keulsekade 9 - 3531 JW Utrecht. 
Tel 030-9310 09 

Vetus acculaders/omvormer s 
De tegen overbelasting, ompolen en kortsluiting 
beveiligde Vetus acculaders/omvormers zijn niet alleen 
volautomatische acculaders die accu's laden met 220 Volt 

KOK 
WATERSPORT 

.Straatweg 129 3054 AC Rotterdam . 
Tel 010-418 04 50 

naar 220 Volt, v/aardoor u aan boord 220 Volt apparatuur kunt gebruik 
Er zijn 6 typen en ze kunnen ook met afstandsbediening worden geleverd. 

AN ADV\̂ ? . ^  ^ ^ " ^  onderhoudsvrij e accu' s | 
hebben een geringe zelfontlading. wat zeker voor jachten 

belangrijk is. Via een lens|e op de accu kunt u het vermogen controleren. 
Ze zijn leverbaar van 55 tot 165 Ah. Deze relatief kleine, maar uiterst sterke accu's 

worden niet bijgevuld. Eenmaal geïnstalleerd kunt u ze rustig vergeten. 

JOS BOONE 
Winkelschip "Helene Mono" 

. Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg . 
Td. 01)80-299 13 WmÜDD! 

® KORENDIJK 
WATERSPORT 

k Amperestraat 18 - 8013 PV Zwolle i 
Tel 038-65 63 00 

BETAALBARE ALUMINIUM PERFEKTIE UIT DE USAI 

• VIS & TOERBOTEN • B B MOT • ACC • SATELIET 

TRAILERS • VRAAG NAAR ONZE SPECIALE PACAGE 

DEALS (BOOT t TRAILER + MOTOR) 

EEN GREEP UIT ONZE LIJN : 
WIJ BIEDEN U motoren 

1 0 . 0 0 0 M 2 verkoop 

WATERSPORT on^rtioud 

SENSATIE ' ^ f ^ ' * 
VOOR ONGEKENDE PRIJZEN"' 

Excl. importeur voor de Benelux: Van Zeist Watersport b.v. 

SUPER SNAPPE R 16 rHi'irfii'ffi'r'11'if l 

HANS DE STEUR 
Boat-service 

Wiltielminalaan 10 
2159 LE De Kaag 
telefoon 02524 5738 
autotel 06 52705921 
prive070 3177076 
fax 070 3175320 

Service en onderhoud 
Lakken 
Winterstalling 

TEVENS REPARATIE AAN ALLE MERKEN MOTORBOTEN 

I K ^ ; ^ ^ 
• KESSLINE 55 
• 16.50x4.50x1.45 

F^IEÜW: schifderweTfc--^^ " 
~ _. jortderftoud en reparatie 

-.. _'_winteï^ta||iog -

van Kessel Yachting, Waage Naak 17, Wessem, Tel. 04756-1881 b.g.g. 04746-5749 

Jachtwerf,,D E lUtjh c lliltr K 
Moleneind 65-66 -1241 NK Kortentioef - tel 035-560443 

Kruiser: 10.50 m., 12.00 m. 

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

NIEUW: 12.60 m. 

Ook in open kuip uitvoenng 

kom eens langs 

U bent op de juist koers bij  YACHTCHARTE R TURFSKIP 

ZIJLSTR A &  WIN D 
Turfkdde 15 
85 9̂ SV EcTitenerbrug / ; * ^ \ 
Tel 05144 1467 f T \ ^ 
(Werf/Buro) { Mit^ 
Fax 05144 1606 

Verhuur  en bouw van 
prachtige motor-kruisers. 

V erhuursvloot van 24 diesel motorkruisers, o a 
Turfskip 1100-1200-1250 

Tjeukemeer 900 - 950 - 1035 -1100 

Funeraft 1300 - 1400 - 1460 Beachcraft 1350 

4ii»tL' ^ 

• z  ̂ Met vakantie kapitein op uw eigen schip? 
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JACHTBETIMMERING 

iï 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 01846-11086-13305 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van interieurs. 

Teakdekke n enz . 
Verbouwingen en/of 

gedeeltelijke 
vernieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen 

VALKKRUISE R 
SPRANG-CAPELL E 

Haven 19, 5161 PB Sprang-Capelle, Holland 
Telefoon 04168-3311 Fax 04168 - 3880 

Jachten met veel comfort en uitstekende vaareigenschappen 

Standaard zeer compleet en luxueus afgewerkt 

TOUWFABRIEK 

a n g m a n 
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 
Scheepsmotore n van 10 tot 62 pk 
gebaseer d op Kubota . 

De Kubota motor wereldwijd Ixkend als de 
zeer rustige, zuinige en bedrijfszekere 
kractitbron 

Koolmee s Marine 
Kortland 56, 

2954 LD Alblasserdam, 
tel 01859-14263 

MMlilicse l ^ 
M A I t I N E P R O P U L S I O N 

Jachthaven 'Me Blieken'' 
Voor reparatie, onderhoud, schilder- en timmerHerl( aan: 

houten - stalen - polyester schepen. 

VERKOOP I nann i diese l • • SERVICE 

Fa. A.E. Wester & Zn. Garde Jagerswei 4-5, Grouw 
Tel. 05662-1335. Fax. 05662-3840. 

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

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

Nederlantjs fabrikaat, met betrouwbare after sales 
service. Keuze uit (diverse types. OndercJelen uit 
voorraad leverbaar. 

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

wmüms Jos Bootte 
BOA T EQUIPMENT Hoofddeale r voo r Zuid-Wes t Nederlan d 
Winkelschi p "Helen a Maria" , Maisbaa i 1, Jachthave n Middelburg , Telefoo n 01180-29913 
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Met de bouw van Neptunus jachten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen 

van de opdrachtgever Neptunus kiest daarom voor stroomvoorzienmgsapparatuur van Mastervolt 

Krachtige systeemkomponenten met hoogwaardige technische en installatievnendelijke kwaliteiten 

Betrouwbaar veilig en overzichtelijk Perfect op elkaar afgestemd al naar gelang de energiebehoefte 

Voor de schipper die de hoogste eisen stelt aan 

snelheid en comfort is Mastervolt de oplossing 

/ S T R 
ASTERVOL T 
R O O M O P M A A T 

Cuno Crouw 05662 1133 / Gebr Bonsin k Zwartslu s 05208 67479 / Bijvoe t Broek op Langedfk 02260 18212 / Ship Shape Weesp & Muderzand 02940 10424 / Fa de Jon g Leden 071 212101 / 
De Keizer Mantie m IJmu den 02550 60310 / Tijsse n Oss 04120 22778/Tijsse n Col (nsplaat 01199 5812 / Mastervol t Belgiu m Antwerpen 3 2335589 / Mastervol t Nederian d Amsterdam 020 6970736 

Onweerstaanbaar 
Ook u valt onherroepelijk voor de schoonheid van het ont-
werp, de schitterende kleuren en de geniale vouwtechniek van 
de Di Blasi vouwfiets. Maak maar 'ns een proefrit! 

Geen parkeerproblemen J lpP* 
meer in overvolle binnenzeen. 
PARK AND RIDE! 
Uw Di Blasi gaat overal mee naar toe, 
ook in uw vrije tijd. 

Voorinformatie en dealeradressen: 
MOVERZA BV, 
Postbus 447, 4940 AK Raamsdonksveer. 
Tel. 01621-23780, Fax 01621-22646. 

zadelen stuur U a 
mhaogle l i 
versmbaar. * ' 

Derailleur met 
3 versnellingen 

op het stuur. 

Verlichting 
standaard. 

In  5 sekonden van klein pakje tot fiets 
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Als partner en toeleverancier van de vaartuig 
industrie biedt de Jong & Zoon hoogst betrouw 

bare en economisch werkende apparatuur aan 
Onze specialisatie Scheepsvenvarming en 

klimaatbeheersing 
Dealer van o a 

• EBERSPACHER • WEBASTO • TRUMA 

eiektm-techmsch  bum 

I BEL NU VOOR: ADVIES - INBOUW - SERVICE 

de jon g & zoon h(g 

LEIDEN 
Flevoweg 43 
Ind Meren wik 

071-212101 

AMSTERDA M 
Keenbergweg43 
Trade Park Zuid Oost 

020-6916311 

NIEUW VAN F O R D ! ! ! 
DE FORD GENESIS SCHEEPSDIESELMOTOREN 

* Zeer moderne dieseltechniek 
* Laag toerental en hoog koppel 
* Zuinig in gebruik 
* Laag geluidsniveau 

Leverbaar met Bowman warmtewisselaar of kielkoeling 
vanaf 80 pk tot 220 pk 

Vraag vrijblijvend prij s bij Uw officieel FORD New Hollan d deale r 

Crijnssenstraa t 1 

4571 CB Axe l 

Telefoo n 01155-61845 

Fax 01155-65177 A C H I H E S 

MAKM A MOTORSLOEP 
va 11 PK diesel 

ó 50 m lang 
2 55 m breed 

O 55 m diep 

Sloep 
compl va 

HFL 39 850, 
Incl BTW 

alle stod a van abouw tevens ovemaads mahon e d v«fse merken zeer bekend om ons zware 

mogd |k (ook als casco) sloepen leverbaar motoren mogel |k "Hond Lay Up" polyester (lloyds keur) 

Makm a BV 
Kon Julianoloan 40 • Voorschoten • Tel 071 611446 • Fax 071 611447 

REGO 
Las en Casco Bouw 

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

Uitstekende referentie s 
Telefoon 02159 15528 

of 03200 61444 

- Omvormers 
12 24 naar 220 volt 

- Scheepsacculaders met druppelladen 
- Diodescheidingsblokken 

W. WOUTERSE 

- Spanningsdelers 
24 12 Volt 

• DC-DC omvormers 
• Combi-omvormeracculaders 

Franklinstraat 9 
1221 HA Hilversum 
Telefoon 035 859250 

JACHTHAVEN 

JLZICHT 
HANS VAN KLEEF 
ZIJLEILAND 1 LEIDEN (MERENWIJK) 

TELEFOON (071) 8 9 . 2 8 . 67 

Hoofddealer 

WmÜDDS 
B O A T EQUIF tV IE IM T 

SILVER A L U M I N I U M BOTE N 
VAN 4 25 TOT 6 30 M 
•• robuuste mooi gei jnde werk en vnjetijds boten 
• comfortabele zelflozende polyester kuip 
• terke geheel gelaste hoogwaardige aluminium 4 mm 

I kke romp •• snel en licht varend •• S I toegelaten 
^ olledigonzinkbaar •• scherp geprijsd 

SILVE R S E R I O U S B O A T I N G 
I / V l b X / r BARK 40 9606 RB KROPSWOLDE 
RONALD DE BOER TEL 05980 25706 FAX 21981 

VOS MOTOREN SLIEDRECHT BV 
officieel Sole dealer  verkoop-service-revisie 

Kwaliteits motorrevisies in eigen werkplaats 
Stonngen reparaties ondertioud en revisie aan boord 
Endoscopisch motoronderzoek 
Motorkeunngen voor o a verkoop gespecialiseerd in Daf motoren 
Reparatie van alle scheepsmotoren 
BAANHOEK361 SLIEDRECHT TEL. 01840-11882 

D. VAN BRUGGEN 

J ^ STRAALBEDRIJF 

^ ^ ^ PERFEKTWERK 
• Stoalstrolen , mobiel e en cabin e va n |achte n 
• Teven s aanbrenge n va n grondlage n • Metal isere n 
• Voo r d e perfekt e afwerkin g va n u w schi p Kom langs of maak een afspraak! 

Loswa l 9 , 8 2 6 3 BH Kampe n 
iq».i^z.>B>^>i>7.5:wrr».w.>a>j=ir.^i 

VOOR ONBEZORGD V\ ATERSPORTPLEZIER 
HEBBEN WIJ PRIMA 

Suzuki Utter n 
o u t b o a r d m o t o r e n p o l y e s t e r b o t e n 

Bezoek hèt demo-centrum van N.H. 
Ook voor  service en onderhoud. 

/B BOATSERVICE 
• •  

i|vo e t 
D U K 1 0 - 1 7 2 1 A E BROEK OP UWGEDUK TEL 02260-18212 FAX 02260 - 18S29 
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^ s partner en toeleverancier van de vaartuig-
industne biedt de Jong & Zoon tioogst txtrouw-

bare en economisch vuerkende apparatuur aan. 
Onze specialisatie' Accu's, laders, dynamo's, 

omvormers en elektnsche installaties. 
Dealer van o a •  

• BOSCH • VARTA • VDO • MASTERVOLT 

BEL NU VOOR: ADVIES - INBOUW - SERVICE 

dcktro-techmsch buro 

de jon g & zoo n h g 

LEIDEN 
Flevoweg 43 
Inö MerenwuK 

071-212101 

AMSTERDAM 
Kee-Dê-jAeg 43 
Traae Park Zuid-Oost 

020-6916311 

Radius Jachtbouw & Jachtschilders 
New Image 
Leverbaar in diverse maten 
en diverse afbouwstadia 
/,ie beschnjving Molorbool apnl "93 
\oor meer informatie 

Radius JachlbouH &  Jachtschilders 
Industrieueg Ie, 9011 WH Irnsum. 
Tel. 05660-2(MM. Fa\: 058-150122 

Cesta Vlet 
Vlet met pnma 
vaare igen schappen 

ta 570 v^25 

naar: hoofddealer / 
installateu r 

Voor alle Vetus-artikelen , ook diesels , 
boegschroeven , scheepsrame n enz. umümm 

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

B 
• JACHTWERF 
• WATERSPORTARTIKELEN 
• JACHT SC HEEPSBETIMMERING EN 
• TEAKDEKKEN 
• WINTERSTALLING 

• ONDERHOUD REPARATIE VAN JACHTEN 
• LIJSTWERK(FOLDEROP AANVRAAG) 
• BOOTLIFT16TON 
• INTERIEURBETIMMERINGEN 

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

JACHTBOU W E. BOUMA 
ontwerp L M Huitema 

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

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

World' s 
No1 
Impelle r 

"^ Oosterinslag 9 
, 3871 AL Hoevelaken 
' Postbus 140 

3870 CC Hoevelaken 
Tel: 03495-34030/35422 

POMPEN IMPORT Fax: 03495 • 36574 

DARTKOTTERiEN SAILER 
leverbaa r van kask o 
to t gehee l vaarklaa r 

Voor informatie / 
documentatie : 

Valley Boa\Éj^m^ 
Waalwijifr ' 
VANDi 

ook leverbaa r met 
geslote n stuurhu t 

en achterkajui t 

Tel. 04160-35709 
Fax 04160-45095 

(na 10 oktober 1995: 
Tel. 0416-335709 

Fax 0416-345095) 

IRSPORT 

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

NIEUWE IVIOTOREN EIGEN MARINISATIE 
DAF-HINO-DEUTZ-PEUGEOT-MITSUBISHI 

OMBOUWSETS VOOR IEDERE MOTOR 

ALLE REVISIEWERKZAAf^HEDEN 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 

?ta3f^^»-« t 

900 AK compleet vaarklaar v.a. ƒ 95.000,- BEGE 750 compleet vaarklaar v.a. ƒ 70.000,-

0Jacktha«ea .,Dc Hnwlk " 

Bootcentrum Geertsma 
Avondstenveg I, 8938 AK Leeuwarden, tel. 058-883848 
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DE INVLOED OP DE PRESTATIES 
IS INDRUKWEKKEN D 

Elektronische 
Brandstof-
inspuiting 
Opnieu w een stap voorwaart s bi j 's wereld s 
mees t geavanceerd e Aquamatic . De elektro -
nisch e brandstofinspuitin g verander t de 
toekoms t van de voortstuwingssysteme n 
met benzinemotor . 

De nauwkeurig e brandstofdosering , de 
snell e reacti e en de flexibilitei t van de moto r 
verhoge n uw vaarplezier . Het vermoge n is 
volledi g afgestem d op de uniek e prestatie s 
van de Duoprop . 

All e Volv o Penta Aquamati c systemen , zo-
wel met diesel - als benzinemotoren , zij n 

ontworpe n met zorg voo r het milieu . 
De motore n met een vermoge n 

to t 460pk zij n gecertificeer d 
volgen s 's wereld s streng -
ste milieunormen . 

ai,^ / É ^  lÊM 
^ ^ ^ 

^ T x r - ï 8 ^ ^ 
f'  >^'^iW" ^ " ' ' ' ^ 

/^I^SM^ 

^'ts.  i o 
^^^^JPv M 

Graag ontvan g ik grati s informati e hierove r en/c 

Volv o Penta toepassingen : 

Zeilboot Motorboot 

Dieselmotor Benzinemotor 

^^Êk^^Ê,  "^1^1^ 

De verstuiver s 
zorgen op het 
goede momen t 
voor de juist e 
hoeveelhei d 
brandstof . 

1 
>f over ander e a 

Gewenst vermogen 

Evt voorkeur dealer 

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

EEN STERK "STAAL"TJE : 
"D E ALMTRAWLER " 

Een ^ee \aii ruimte 
Een wereld van komfort 

en bovendien: 
uitstekende vaareigenschappenü 

JACHTBOUW 
"D e ALM "  B.V. 

Beatnxhaven 25,4251 NK Werkendam 
Tel 01834-1759/01835-3196/Fax01834-3795 

Ook voor "Almkotters" en "Almkruisers" 

Deze coupon svp invullen en in een 
ongefrankeerde envelop sturen naar 
Nebim Handelmaatschappi j B V. 
Antwoordnummer 5010 
3600 XM MIJDRECHT 

• voi;vo 
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Veel Woorde n 
hoeve n wi j aan onze jachte n nie t t e wijden . 

Jarenlang e ervarin g en een team van vakliede n 
op onze modern e wer f staa n garan t voo r 

kwaliteitsjachte n waaro p men vertrouwe n kan . 
HET STERKE MERK IN DE WATERSPORT 

i 
Ir' 
m 

'^^^HSmf Ü 
0 1 

S U C C E S 8.50 SPORT 

> • ^ a . , — . :. 

SUCCES 10J0 SPOHT 

SUCCES 115 SPORT 2x200 PK 

SUCCES ASCONA SPORT 38* 

RCGES 
JACHTBOU W 

SUCCES BALTIC 94' STE 

OUDEWEG 32, 
MARKNESS E 
TEL. 05273-1705 
FAX. 05273-3216 

SUCCES 1 3 ^ ST 

MARKNESSE - HOLLAND 

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

JACHTHAVE N 
DRAG T 

• Wij bieden u ligplaatsen in onze jachthaven voorzien van 
alle faciliteiten 

• De boxen zijn voorzien van een zijsteiger over de volle 
lengte van de boot. 

• Voldoende parkeerruimte aanwezig. 
• Moderne sanitaire unit, inklusief wasserette. 

Wilt u meer informatie, belt u ons of komt u 
eens bij ons kijken. 

JACHTHAVE N DRAGT 
Stomineerweg 72, 1431 EX Aalsmeer 

Tel. 02977-24464/27129. Fax. 02977-43792 

A 

f 

IVECOa/Ad fl^|H 

DIESELMOTOREN ^ B B H 
VAN 80-1000 PK. ^^ÊK 

1 
i ̂ 

"  m-

1 
i 

k 

1 

1 

Even voorstellen: de IVECO-aifo 8061 M14. 

Deze 6-cilinder dieselmotor levert zonder turbo-

opladlng, maar liefst 145 pk. Door de uitgekiende 

verhouding tussen het toerental en het maximale 

koppel heeft de krachtige 5.9-liter motor bij kruis-

snelheid het laagste specifieke brandstofverbruik. 

Wie vergelijkt, komt bij IVECO uit! 

De gratis brochure ligt voor u klaar: 03473 61211 

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

l a Landré Ruhaak BV 
^ H ^ V Lid van de Koninklijlte Landré & Glinderman groep 

Lange Dreef 10, Postbus 63, 4130 EB Viancn 

Telefoon 03473 61211, Fax 03473 71338 
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(i), ^zifikwaaz? B .V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 01846-14979 Fax 01846-11153 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dri|vende steigers denltt wilt u 
weten wat er te koop IS Natuurli|ki 
Vraag een foto blad' 

Westzijde 390 
Zaandam FA.HAVENHOUT lei 075351695 

Jachthaven WESTERGOOT 
Gelegen in Dordrecht dicht bij het prachtige natuurpark de Biesbosch 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5 T/M 20 METER 

Voor informatie 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg 1,3313 LA Dordrecht 

Tel 078 165201 

ALTEN A 
WOOD-LIN E 

Voor teakdekken , 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 

Spoorhaven 2, 
4931 BZ Geertruidenberg 
tel 01621-12714, fax 01621-22469 

Meubelstofferingen 
met name botenen 
caravans 

Gordijnen en vitrage 

Tapijten 

Inbouw en reparatie van stalen aluminium en polyester jachten 
Revisie van motoren en keerkoppelingen Onderwaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 - 4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l - Tel.: 01807 - 14602 

• Stralen 
• Plamuren 
• Schilderwerk 
• Spuitwerk 

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

H.BOK 
Industrieweg 93, 

Waalwijk 
Tel 04160-31277 

ROESTVRIJ STAA L 

OU lÈ An m Ë ra 

B.V. WERKVREUGDE 

Hoofdwe g 2 ECHTEN (Fr.) Tel.: 05144 - 1476 
Door het onbeperkte leveringsprogramma de hoge kvi/ahteit en de 
korte levertijden is WERKVREUGDE ae roestvrijstaalspecialist bij 
uitstek zowel voor 

WERVEN als ZELFBOUWERS 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaar 
in div. afm. 

JACHTWERF GEBR WILLEMS 
Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 
Tel 05270-99477-18208 Fax 99248 

AKKRUME R VLET 760 
Nieuw voor 1995 
een meuw ontwer p 

• gcfeaé vaaréigens c 

joop de schiffart 
WATERSPORT 
Koailan 6, 8493 LATerherne 
Tel 05668-9888 Fax 05668-9850 

O I C C STOOTRANDEN D 3 l D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor schip en kade 
In kunststof en aluminium 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136,8608 AC Sneek, tel. 05150-20020, fax 05150-12500. 

Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 
• vaarbewijzen • radar ruime wateren 
• kustnavigatie • basis marifonie 
» astronavigatie • GMDSS-moduie B 

• ^ *»• . ^  Postbu s 10 
.^.^^'Si^^S'  1474 ZG 00STHUI2EN 

.Sr.^  - S — S ' Telefoo n 02991 3000 
• ~ " ~ . . ^ ~ Fex 02991 3911 

nauticum Al meer dan 2 0 jaar een begn p 

Vraag vnjblijverK i 
o m informati e 
en een 
proefle s 
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BOEGSCHROEFSPECIAUST 
ŵ̂ /ŝ >î >̂i>s BREON ^^>^'^^>^'^^ 

• Etektnscti hydrauliscti en diesel aangedreven 
• Ook voor Doeraks platbodems e d 
• Van 4 t/m 200 pki 

OOK VOOR DESKUNDIGE MONTAGE' 
havenhoofd 7a 2989 AE Ridderkerk (Hl Ambacht) 

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

Betimmeringen van motor en zeiljachten Onderhoud 
Schilderwerk Reparaties W interberging Tcakdekken 

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 

Scheepswerktuigkundi g Expertisebur o 
Frit s Coers 

Beëdigd taxateur en expert van schepen 

Hiswa  gecommiteerd 

'S Gravelandsevaartweg 5a -1231 NL Loosdrecht 
tel.: 02158-2 69 75 - fax: 02158-2 50 24 

Snijtechnie k 
Braban t 

Speciaal voor de lacht en scheepsbouw industrie 
Het nunneriek plasma snijden van JACHTEN 

NIEUW Uw plaat mallen opmeten en uitsnijden 
inclusief spantlynen er op markeren 

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

uw eigen arbeidsintensieve onderdelen 
WIJ snijden volgens uw opgave tekening of diskette 

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

WIJ maken gebruik van Autocad/Mastership software 
SNELLE LEVERTIJD!! ! 

Bel of fax voor meer informatie 
Forellenweg 6 4941 SJ Raamsdonksveer 

Tel 01621-18285 Fax 01621 15333 

Alles op 
Jacht 

timmer 
gebied 
vanaf 

ruwhout 
tot en met 
komplete 
interieurs 

Brochure van standaard materiaal en 
lijstwerk op aanvraag Voor uitgebreide 
informatie nodigen wij u uit om in onze 
fabnekshal een kijkje te komen nemen 

Nijverheidsstraat 26 
3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 01846-18737 
Fax 01846-11153 

^W[SÜmmKl^^S  MULDER te^'-"e,e.d.ng 

HOOFDDEALER EN INSTALLATEUR VOOR NOORD-HOLLAND 
MOLENKRUISER 

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 ? 
BOOTFINANCIERIN G ENKELE VOORBEELDEN 

Nieuw en gebruikt . Looptij d 1 - 20 jaar 
Bedrag 
ƒ 10 000 
ƒ 15 000 
ƒ 25 000 
ƒ 35 000 
ƒ 50 000 

Looptijd 
60 
60 
60 
96 
96 

SCHEEPSHYPOTHEEK 

ƒ 51 000 
ƒ 65 000 
ƒ 80 000 
ƒ 90 000 
ƒ 100 000 
ƒ125 000 
ƒ 150 000 
ƒ 175 000 
ƒ 200 000 
/ 225 000 
ƒ 250 000 

60 

ƒ 1 046 
ƒ1 333 
ƒ1 641 
ƒ1 846 
ƒ2 051 
ƒ2 564 
ƒ3 077 
ƒ3 590 
ƒ 4 103 
ƒ4616 
ƒ5 129 

96 

ƒ 734 
ƒ 935 
ƒ 1 151 
ƒ1 295 
ƒ1 439 
ƒ 1 799 
ƒ 2 158 
ƒ 2 518 
ƒ 2 878 
ƒ 3 238 
ƒ 3 598 

Termimbedrag 
ƒ217 
ƒ325 
ƒ539 
ƒ542 
ƒ768 

120 

ƒ 633 
ƒ 806 
ƒ 992 
ƒ 1 115 
ƒ1 239 
ƒ 1 549 
ƒ 1 859 
ƒ2 169 
ƒ2 479 
ƒ2 789 
ƒ 3 099 

f 
f 
f 
f 
f 

180 

502 
640 
787 
886 
984 

ƒ1230 

/ f 
f 
t 
f 

1 477 
1 723 
1 969 
2 215 
2 461 

Effectieve jaarrente 
11 5 °o 
1 1 5 % 
112 
11 1 % 

% 10 8% 

240 

-
-
-
-ƒ 867 

ƒ1084 
ƒ 1 301 
ƒ 1 518 
ƒ1 735 
ƒ1 952 
ƒ2 169 

Effectieve 
jaarrente 

8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 "o 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 
8 8 % 

Rentevastpenode 5 10 15 jaar Effectief rentepercentage op (aarbasis 
Minimum 8 8°o en maximum 11 5°o Rentewijzigingen voorbehouden 
Gevolmachtigd intermediair Prospecti aanwezig 
Vraag vrijblijvend telefonische of scfiriftelijke informati e 

RASPOORT 
ASSURANTIE EN FINANCIERINGSBEDRIJ F B V 
Wiltielminastraat 56 Postbus 146 2000 AC Haarlem 
Tel (023) 31 47 55 (na 18 00 uur 023 380416) 

° 100% financiering mogelijk 

° opbouwfinancienng mogelijk 

° tiypotfieek voor Belgen en Duitsers 

rente fiscaal aftrekbaar 

geen informatie bij werkgever 

" kwijtschelding btj 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 ook naar onz e zeer concurrerend e 
pleziervaartuigenverzekenng i No clai m to t 40% 

Stuur mi| vrijblijvend een accoord van een financiering ter grootte van 

Af te lossen over maanden Aanschafprijs boot 

Nieuw/gebruikt (doorhalen wat met 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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maakt van uw vakantie een ontdekkingsreis... 

Inderdaad Als u een luxe Pedro Solano 33' 
huurt bi) Pedro Yachtcharter, de verhuurafde-
ling van Jachtbouw Pedro-Boat, doet u de ene 
ontdekking na de andere Om te beginnen dat 
u voor zon fantastisch stalen motorjacht geen 
vaarbewijs nodig heeft Tevens zult u ervaren 
dat Pedro Yachtcharter optimale service biedt 

Vervolgens komt u er achter dat u vanuit 
Zuidbroek zeer mooie tochten kunt maken. 

En zo ontdekt u vanzelf het waarachage 
vaarplezier en wilt u vast volgend jaar weer 

Wie weet met een eigen Pedro' Bel voor 
meer informatie Het telefoonnummer valt 
hieronder te ontdekken 

PEDRO* YACHTCHARTE R 8 

W.A. Scholtenweg 94 
Postbus 33, 9636 ZG Zutdbroek 

telefoon 05985 - 1763 
fax 05985 - 1338 

Met Pedro vaart u op zeker! 

PIKMEERKRUISER 1100 OK 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 

oen i 
van een 
Soede 
keuze!  ̂  TE KOOP 

Jachtwer f 
B. KL ' ZN. B.V. 

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49-51 TEL 071 764548 

KNIPLAAN 12 TEL 071-615813 

KLAASSENVLE T 1985 1300x400m 

SUPER VA N CRAF T 1985 t320x380m 

SUPER VA N CRAF T 1987 1470x445m 

SUPER VA N CRAF T 1981 1530x430m 

l x Volvo Pefita + boegsctif 

2x Volvo Penta + boegsclir 

2x Volvo Penta + boegsdir 

2x Volvo Penta + boegschr 

S U P E R V A N C R A F T 1 9 7 4 1570i450m 2x Volvo Penta tlwegsctiitgesloledstijuitiuB 

SUPER VA N CRAF T 1990 1670x450m 2x Volvo Penta + tjoegsctir 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begrip op nationale- en internationale 
wateren 
Een bezoek aan onze weri zal u 
overtuigen van ons oprecht 
vakmanschap in alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waann meer 
dan 50-jaren ervaring is verwerkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachte n 
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HOUD UW VROUW AAN BOORD 
filt u nu eindelijk wel eens goed kunnen stofzuigen, Uw haar föhnen of 

^ de magnetron aan boord gebruiken? 
JJESUlI]^ levert omvormer s van 12 of 24 Vol t naar 220 Volt , 

die dat alles royaal mogelijk maken. 

i P 

^f\^ 

Type Cl 000/1500 

Bovenstaande omvormers kunnen ook in 
combinatie met een acculader worden geleverd. 
Voorts levert VETUS ook accuwachters. 

wmÜDDs dlmm 
FOKKERSTRAAT571 3125BDSCHIEDAM TEL(010)4377700 TEI 

WOÜaWa 
ENEIUX (010)4621286 



DE KOMPLETE SERIE 
SPORTBOTEN EN MOTORJACHTEN 

VAN PUL WATERSPORT 

SCAUNE 
Kwaliteitsboten, 

gemaakt door _ 
perfectionisten voor 

watersporters die het 
absolute summum 

eisen: een beknopte 
omschiijving van de 

reeks Sealine 
motorjachten en 

sportboten. Tot in 
detail afgestemd op 

het wensen-pakket van 
de veeleisende 

eigenaar. 'Standaard' is 
een woord dat 

opmerkelijk vaak 
' wordt vermeld in de 

inventarislijst. Zoals: 
electrische ankelier, 
trimvlakkcn, 
radarsteun, water-
dichte cabriolet kap, 
goedgekeurde 
navigatie verlichting, 
dieptemeter, 
electrische 
snelheidsmeter, 
koelkast, warmwater-
voorziening, gril en 
ro) ale bergniimte etc. 
Sealine, het 
kwaliteitsconcept dat 
zich daadwerkelijk 
onderscheidt. Een 
gezonde investering in 
^Itiem vaargenot. 

legendarische naam. de t 
Picton sporthoten. Ken 
spectaculaire lijn, van de 

supercompacte 4.̂  
dynamische 185 Royale. Piet 

kunnen stc 

CENTURY 
Century. Wie enigszins 

op de hoogte is van de 
Amerikaanse 

sportbotenmarkt. weet dat 
dit programma een bijna 

magische naam heeft O] 

STARCRAFT 
Starcrafl: een 

sponbotenlijn die een 
onderdeel is \an Brunswick 
Marine en wordt gebouwd 

aan de Starcraft Dri\ e in | 
Topeka Indiana. Als 

samenvatten, zullen de 

nieuwste aanvulling, de 
ermee gevaren hebben om te 
en evengoed als ze emit zien 

Great British boats! 

teilloos en strak. -Stai 
De absolute toppers zijn < 
Sprcc en de nog vlotter gel_, 
Performance has a name! 

DYNASTY 
Dynasty: all the way from 
Vinemont, Alabama. 
Degelijke, net gebouwde 
sportboten. I)e prijzen zijn 
^jmscherp, de afvverking 

„. , supercompleet, 
an D> nasty, de supersnelle 

Van traditionele kwaliteit, verfijnde 
afwerking en robuuste degelijkheid. 

The boat of the Century! 

FALCON 

xerwerki 
Best va 

Niet alleen de good looks' 
•• maken de f « /COM 

sponboten (made by 
Thiinderbird) zo interessant. 
Achter die schitterende 

jcricure kwaliteit op het gebied \an polyester 
pglanzcnd. intens qua kleur, duurzaam. 

Bezoekonl^Kowrooms  of  vraag  vrijblijvend 
dokumentatie  aan voor  een overzicht  van onze serie 
sportboten  en sportkruisers. 

Nieuw-Loosdrechtseuijk 21 ~/lH) 

1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek). 
Tel. 02158-21638, fax 02158-26793. 


