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De eerste keer was in 1958, 

toen er voor het eerst een 

Boston Whaler doormidden 

werd gezaagd. Hiermee 

leverde Dick Fisher, de 

oprichter van Boston Whaler, 

het bewijs dat de ijzersterke 

Unibond-constructie de romp 

absoluut onzmkbaar maakt. 

Nu bijna veertig jaar later, 

construeert Boston Whaler 

boten nog steeds vanuit 

diezelfde visie. Het maken 

van de sterkste, veiligste 

en meest betrouwbare boten 

die er te koop zijn. 

Dauntless, Rage of Outrage. 
Niet alleen de mooiste, maar 
ook de veiligste. 

En dat de rueuwste Whalers 

ook nog eens tot de mooiste 

boten behoren, kunt u zien 

aan de 17' en 19' Outrage. Of 

aan de nieuwe 20' Dauntless 

en de jet aangedreven 

18' Rage. Deze bewijzen in 

1996, dat een halve Boston 

Whaler meer waard is dan 

een hele, 'gewone' boot. 

Een enkel e 
keer nemen 

we halv e 
maatregele n 

De onzinkbare legende. 

BOSTON WHALE R INTERNATIONA L 
Oude Haagseweg 47, 1066 BV AMSTERDAM , Telefoon (020) 669 10 39, Telefax (020) 617 67 84 

E.W. Driessen BV. 
Oude Haagseweg 47,1066 BV Amsterdam. 
(020)61515 08 

Kappa Yachting BV. 
IJsselmeerdijk 2, 8221 RC Lelystad 
(0320)261363-279868 

Nautische Unie. 
Seendweg 16, 9936 GA Farmsum (Delfzijl) . 
(0596)614404 

Oome boten/motoren &  service. 
Havenkade IA , 4924 BC Drimmelen. 
(0162)686107 



INHOUD apri l 1996 

In het volgende 
nuiïimer 
onder nneer: 

• Proefvaart 
Almtrawler 

• Uw idee 

• Vis-en toerboot 

Colofo n 33 

a Door de oude venen 

a Brieve n / Lezerspane l 

a Reis naar Praag 

a Nieuwe baten 

a Motorbootkran t 

a Produktinformati e 

a Clubhavens : Kraggenbur g 

a Gebruikt e boten 

a Technisc h advies 

a Kolo m Houwin k 

a Supercatamara n 

a Apeldoorn s kanaal 

a Premie r Power 

a Turnhou t 

a Scheepvaartberichte n 

34 

37 

38 

46 

55 

60 

62 

64 

66 

70 

74 

78 

82 

86 

88 

^^ • ^ • ^^^ • • • • • ^^^ • •l 
MOTORBOOT - april 1996 1 



Autohel m 

ST 30 LOG 
ST 30 DIEPTE 
ST 30 WIND 
ST 30 KOMPAS 
ST 30 BI DATA 
ST 60 LOG 
ST 50 DIEPTE 
ST 50 WIND 
ST 50 KOMPAS 
ST 50 TRI DATA 
ST 80 

NAVICOCORUSMULTI 
NAVICO CORUS LOG 
NAVICOCORUSWIND 
NAVICO CORUS DIEPTE 

NAVMAN LOG 
NAVMAN DIEPTE 
NAVMAN LOG/DIEPTE 
NAVMAN WINDMETER 
NAVMAN REPEATER 

f  49 5 0 0 
f  49 6 0 0 
f  79 6 0 0 
f  59 5 0 0 
f  69 5 0 0 
f  74 6 0 0 
f  74 6 0 0 
f  129 6 0 0 
f  89 5 0 0 
f  106 0 0 0 

OP A A N V R A AG 
f  99 9 0 0 
f  76 7 0 0 
f  129 9 0 0 
f  75 0 0 0 

f  49 6 0 0 
f  49 6 0 0 
f  69 6 0 0 
f  79 6 0 0 
f  47 6 0 0 

NASA TARGET LOG 
NASA TARGET DIEPTE 
NASA TARGET WIND 
NASA TARGET KOMPAS 
NASA TARGET NAVTEX 
AUTOHELM 
RADAR LCD 
NAVPLOTTER 100 

f 249 00 
f 249 00 
f 469 00 
f 439 00 
f 669 00 

f 3795 00 
f1196 00 

STUUR 
AUTOMATE N 

AUTOHELM AH 800/2 
AUTOHELM ST 1000 
AUTOHELM ST 2000 
AUTOHELM ST 3000 
AUTOHELM ST 4000T 
AUTOHELM ST 4000 W 
SPORTPILOT 
NAVICO TP 100 

f 599 00 
f 895 00 
f1170 00 
f 1245 00 
f1540 00 
f 1696 00 
f 1796 00 
f 699 00 

NAVIGATOR S i 
GPS 

PHILIPS MK8 
PHILIPS MK 9 
GLOBAL 6 
GARMIN 46 
GLOBAL SPORTSMAN 
MAGELLAN 2000 
MAGELLAN 3000 
MAGELLAN MERIDIAN XL 
EXTERNE GPS ANTENNE 
VOOR HAND HELD GPS 
GARMIN 120 GB 
GARMIN 46 GB 

f 189 00 
f 949 00 
f 699 00 

NAVIGATI E 
INSTRUMENTE N 

BOAT EQUIPMEN T 

OPENING FILIAA L 
ALMERE / NIUIDERZAND 
' ^ ' • ' "  "  . . „ . L OPENT GEORGE KNIEST, BOAT 

GCORGE KNIEST 
VOORTVAREND , 
VOORDELIG ' 

minimaal 
250.-
GRATIS 
IJsselmeer 
kaart 
1810 

VERF VOORDELI G 
ANTI-FOULING S I 
VC17M zwart rood blauw O 76L 
VC 17M 20 L 
VCTAR/2 1 OL 
VC TAR/2 2 5 L 
VC AQUA O 75 L 

0 75 L 
2 60L 

INTERSPEED ES 
INTERSPEED ES 

CRUISER SUPERIOR 
CRUISER SUPERIOR 
MICRON CSC 0 75L 
MICRON CSC 2 50L 

0 75 L 
2 50L 

69 95 
169 00 
57 50 

129 00 
75 00 

64 50 
216 00 

64 80 
192 00 

PRIMOCON/3 
PRIMOCON/3 

0 76L 
2 50L 

f 73 00 
f 21500 

f 3000 
f 86 00 

INTERSPEED ES O 75 L 

ONS NIEUWE 
FILIAA L IN 
ALMERE / 
MUIDERZAND, 

i 
INTERPROTECT 
INTERPROTECT 

0 76 L 
2 50L 

FILIAA L 
OOSTERBEEK 
BIJ ARNHEM 

SIKKENS 
CHLOORRUBBER2000 0 76L 
SELFPOLISHING2000 O 75 L 

EPIFANES 
ANTIFOULING 
ZWART O 75 L 
ZELFSLIJPEND O 75 L 

42 50 
129 00 

66 60 
67 30 

33 50 
64 25 

REDDING S 
MIDDELE N 

MARIFOON S 
SHIPMATE RS8300 
SAILOR RT2048 
ICOM MSB 

f 1760 00 
f 1695 00 
f 1160 00 

GRATI S ANTENNE I 
INBOUW VAN ATIS 
MET KILLE R V A f 350 00 

ANTENNE S 
V-TRONIX 
GLOMEX 
MD-20 

f 89 00 
f 11000 
f 125 00 

KOOK 
TOESTELLE N 

' » • • '"  • ' 

PLASTIM0 2PITSMET0VEN f 785 00 
2 PITS MET OVEN RVS f 949 00 
TECHIMPEX3PITS 
MET OVEN RVS f1196 00 
ENO BRUIN 3 PITS MET OVEN f 896 00 
FORCE 10 
4 PITS MET OVEN RVS f1795 00 

KOOKPLAAT 
4 PITS RVS 
4 PITS RVS CRAMER 
2 PITS RVS OPBOUW 
KOOKTOESTEL 
ORIGO SPIRITUS 

f 41900 
f 359 00 
f 199 00 

ACCU' S 

AC DELCO 55 Ah 
AC DELCO 66 Ah 
AC DELCO 102 Ah 
AC DELCO 105 Ah 

ACCULADER S 
HELL A lOA . ^^ 
AUTOMATI C . . . !^ ï^, -
SLEIPNER 12 V / 1 0 A f 435 00 
SLEIPNER12V / 2 0 A f 679,00 
TBC 12 V / 1 5 A f 479,00 
TBC 12 V / 25 A f 559,00 
TBC 24 V / 2 5 A f 595 00 

REDDINGSBOEI ROND 
REDDINGSBOEI 
HOEFIJZER 

f 47 60 

f 6900 

REDDINGSBOEI-SET 
HOEFIJZER + LAMP H 
j ^ l j + HOUDER Q Q > 

LIFESLING f 226 00 
REDDINGSLIJN 
SOWESTER f 59 95 

REDDINGSVEST AUTOMAAT 
XMOUICKFIT f 169 00 
XM QUICKFIT 
MET HARNAS f 199 00 
BALTIC ' 219 00 
BALTIC MET HARNAS f 259 00 
FULMAR f 139 00 
FULMAR MET HARNAS f 199 00 

BRANDDEKEN SOWESTER f 49 95 
BRANDBLUSSER 
1 KG METMANO ' 59 50 
2 KG METMANO ' 99 00 

BRANDBLUSSER 
1 kg. NU.̂ ? .̂. 3 9 ,-

Naast onze Winkels/Showrooms hebben wij ook een POSTORDER-SERVICE 
CENTRAAL TEL. Nr. 026 - 33 36 525 CENTRAAL FAX Nr. 026 33 35 772 1 °2]'iT^"'"" 
LEVERING ONDER REMBOURS 
IN DE MEESTE GEVALLE N 
BINNEN 24 UUR IN HUIS. 

OPENINGSTIJDEN: 
Dinsda g t/m vrijdag: . 
Zaterdag 

..van 9.00 uur to t 18.00 uur 

..van 9.00 uut to t 17.00 uur S MAANDAG S GESLOTEN 

EMMASTRAA T 26 6862 GT OOSTERBEEK HOLLAN D / IJMEER DIJK 4 1309 BA ALMERE ( MUIDERZAND ) 
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ANTARI S 
STOER, STIJLVO L EN STABIEL 
De weekend-of vakantiek 

W A T E R S P O R T B E D 

NIEUWBOUW EN DISTRIBUTIE: WILUGEis i I [MARITIE M 

OPDIJ K 1 2 , 8 3 7 6 HH OSSENZIJL . TEL. : 0 5 6 1 - 4 7 7 4 4 0 . FAX: 0 5 6 1 - 4 7 7 5 5 1 . 

EINDELIJK GEBRUIKSVRIENDELIJK E 
INSTRUMENTEN: CORUS! 

E r zijn ook andere merken met éénkabelsysteem-netv\^erken. 
Maar meestal moet u, als u meer functies wilt hebben, ook 

méér uitleesinstrumenten kopen. CORUS is slimmer dan dat. 
Met CORUS voegt u functies (opnemers) toe zonder dat u extra 
displays koopt. In seconden kunt u d.m.v. de 

Soft Key-bediening een nieuwe functie op het scherm 
hebben, met de bijbehorende schaal en betekenis van 
de toetsen. Hierdoor is ook de bediening veel duidelijker 
en hoeft u geen toetsfuncties te onthouden. Kan het 
nog eenvoudiger? Stuur daarom nu de bon of bel ASA 
voor de brochure en dealeradressen. 

ASA BOOT ELECTRO 
Postbus 199, 3620 AD Breukelen 
Tel. 0346 - 265514, Fax 0346 - 265595 

NAVICO CORUS INFORMATIEBON 
stuur mij omgaand vrijblijvend de Navico brochure 

Naam: 

MOTORBOOT - april 1996 



mmÊmm HEKSCHROEF, (mORSPIEGElMOmeE, 

wmttms 
T H E I N N O V A T O R S 

Patent Pendin g nr. 9402140 

EEF r""  /'—r^TT) 'nTERENDE, EXTRA HULP 
ETVS BOEGSCHROEF 

Naast  de informatie  in 
de VETUS Catalogus  '96 
op biz.  4 tim  9 is  er ool< 
een speciale  brochure 
met  alle  gegevens  in 
detail  van alle  VETUS 
boeg-  en hekschroeven. 

BOIOSCHROEVIN 

In combinatie met een VETUS boegschroef geeft een VETUS hek-
schroe f het schip een nog grotere wendbaarheid bij het manoeuvreren in 

sluis of haven. Met één schroef in de boeg en een aan de spiegel, wordt het aanleggen, weg-
varen en het vinden van de juiste plek in sluis en haven oneindig veel eenvoudiger. Wind en 
stroom hebben geen vat meer op Uw boot, extreme omstandigheden daargelaten. 

De montage van de VETUS-hekschroef is eenvoudig. De electromotor en de overige electri-
sche componenten blijven daarbij aan de binnenkant van de spiegel, dus droog en veilig. 
De tunnel met de schroef wordt aan de buitenzijde van de spiegel gemonteerd. Er worden vier 
verschillende types geleverd t.w. met een stuwkracht van 23, 50, 80 en 130/160 kgf. De techni-
sche gegevens zijn dezelfde als die van de VETUS-boegschroeven. 

/ 7^3<^5'^'1\C'EVEN "-^/J^' '/ETüi 

IMl%Q 

UmUDDS dlt^Uü LUu iUULKjUU 
FOKKERSTRAAT 571 3125 BD SCHIEDAM TEL. (010)-4377700 TELEX: 23470 TELEFAX (010)-4152634-4153249-4372673-4621286 
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'^«>«f , ̂ /v o 
In j>oodH>ld Rngeland hebben ze een 
welhaast legendarisi he naam. d e P / c / on 
sportboten. Een spectaculaire lijn, van 
de siiperconipacte I.^T Delta lot en met de 
nieuwste aanvulling, de d>naniisehe 
J 85 Royale. Pielon. je moet ermee gevaren 

n om te kunnen stellen: ze varen evengoed als ze'eriiit zien. 
5 Royale is een ideale IXHW v(K)r de eigenaar die op een serieuze 
r de waterskisport wil beoefenen. Great British boats! 

FALCON 
Niet alleen de good looks' 
maken ite Falcon sportboten 

, (made b) Thiindt rbird) zo 
rs» interessant. Achter die 

schitterende lijnen schuilt een brok 
f superieure kwaliteit op het gebied van polyester 

vcrwcnuiijs. Strak, diepglanzend, intens qua kleur, duurzaam. Die 
evenaarde polyester kwaliteit sluit naadloos aan op de fabelachtig 
jlete hoeveelheid standaard equipment. Be*/ valiief 

SNIPE 

• voordele 

'J l « i f i ^ J B 
Oynasty: all the way from 

Vinemont. Alabama. Degelijke. 
net gebouwde sportboten. De 

'^ prijzen zijn vlijmscherp, de 
afwerking feilloos en strak. 

_ <;̂ .„̂ J.,,|̂ |̂ bi-n-ktni hjj Dynasty 
supercomplect. Er zijn vier Dynasty modellenseries. elk met lum 

specifieke higlilights. beginnend bij de Elanti serie, 
modern gilijncl en befaaniil om het excellente \aargeclrag. 

De absolute toppers zijn de waterjetboten van D) nasty, 
de supersnelle Spree en de nog vlotter gelijnde Cyclone. 

Performance has a name! 

KAff C 
Slarcraft: een sportbotenlijn die een onderdeel is 

van Brunswick Marine en wordt gebouwd aan de 
Starcraft Drive in Topeka Indiana. Als we Starcraft i 

in een paar trefwoorden moeten samenvatten, 
zullen de begrippen degelijkheid, modem design J 

en functionaliteit zeker niet ontbreken. In de i 
grotere typen beschikt de eigenaar over een •  

compacte maar comfortabele slaapgelegenheid. 
Cruising In style! 

Bezoek  onze shov\rrooms 
of  vraag  vrijblijvend 

documentatie  aan voor 
een overzicht  van 

onze serie  sportboten  en 
sportkruisers. 

Exclusief importeur: 

^Ai i i 
jpi H 

iii^B@Tiafi i 
Nieuw-l.oosciachtseclijk 217/220 

1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek). 
Tel. (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 

file:///aargeclrag


MUN WATf 

D E UNIE VAN WATERTOERISTEN 

r > M >̂•* 

De Unie is uniek in Nederland. Zij beschikt over 6 eigen terreinen en vele Steunpunten verdeeld over 
geheel Nederland, waar de leden gratis gebruik van mogen maken. Je kan dus in je vaarroute zoveel moge-
lij k eigen terreinen en steunpunten aandoen en dat bespaart je zeker veel dure liggelden. 

Unie terreinen zijn allemaal prachtige stukjes natuur waar nog rust heerst en U zich als watersporter thuis 
zult voelen. Aangestelde Unie leden bijgestaan door vele vnjwilligers zorgen voor het onderhoud. 

Ouderdom is er de oorzaak van dat de afgelopen jaren nogal wat leden zijn afgevallen. Voor het jaar 1996 staan wij weer open voor nieuwe 
leden uit geheel Nederland. De Unie is ook voor U interessant. 

Het lidmaatschap bedraagt slechts fl. 275,- per jaar en dat heb je al snel terugverdiend aan liggelden. Het entreegeld ad fl. 250,- is eenmalig 
en dat mag je zelfs over 3 jaar betalen. 

De Unie wil de watersporters zo goedkoop mogelijk laten varen en als U dit aanspreekt neem dan eens contact op met onze P.R man J. de 
Rooij tel.: 010 - 202 36 29 of bel onze Algemeen Secretaris tel.: 071-3613219. 

PACIFIC ALLURE 143 
• Verkrijgbaar vanaf 12 meter 

HIPYARDS ^ ^ ^ = 

P E N T A . 

Rechtvaart 15 

5171 TA Kaatsheuvel 

Tel. 0162-323389 

PACIFIC ALLURE 136 
BES YACHT DESIGN 

SMELNE AMBASSADOR: RUI 

10,60 X 3,80 X 1,10 m. Motor: Volvo Penta 74 KW (lOOpk) 

Luxe en comfon zijn standaard in dit 

moderne en ruime jacht van 

scheepswerf 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 

DESTEVEN 
Scheepswerf De Steven B V De Steven 26, 9206 AX Drachten 

Telefoon 0512-512669, Fax 0512-530740 
12,50x3,85x1.15m 

2 » 200 pk (halfgliiaer) 19 Kn 
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27, 28 en 29 APRIL 1996 
Aanvan g 10,00 tot 18.00 uur , toegan g GRATIS. 

"Een spetterende moiorbootshow waarbij een ruime selectie 

nieuwe en gebruikte moiorjachten in het water aan u getooné wordt. 

Jachtbouw "De Alm' 
Altena YachDng 
ünden Jachtbouw 
Riveriine Shipyards 
De Scheepsbouwers 

Almkotter OK(2x), Almtrawler, /Mmvanant 
Altena Look 2000, Altena 120 Family 
Unden 12 70 
Riveriine 1500 Excellent 
Gillissensprtsgatkotter 15 50 
Gllissenrondspantjacht 12 45 

Sleeuwijk Yachdng Makelaars Qrca 80 gebruikte motorjachten 
Stevens Jachttxxjw Columbus 11 50 Bakdek. 

Columbus 12 00 Kotter, Scott IO 00 Kruiser 
Jachtwerf G van der Valk Valkkruiser Voyager 
VDL Shipyards Pilot 44, Royal 15 00 Catmo 
Van Wezel/Pypers Jachtbouw Catfish 1300 
Zijimans Jachtbouw Eagle 50 Calx» 

Deze schepen zuilen üjdens de show te bezichtigen zijn 

"Jair  z-ic-M^ op cl&  Mofoi4oo f ' 9 ^  iw dc'  hdiVc^Yi  v^n Sl^euivijj c YaM'm^'' 

CiEEJ V T E HOOG. . 
Ze zijn razendsnel, uiterst wendbaar en -onder 

door en-door betrouwbaar Steeds meer 
kiezen dan ook voor de Finse degelijkheid 

van n Yamarin 
Yamarin boten zi|n vervaardigd van 

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

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

hij namelijk volledig onzinkbaar 
Yamarin boten zijn leverbaar in tal van 

alle omstandigheden-
watersportliefhebbers 

Ja, ik w i l meer weten over Yamarin 
boten. Stuur mi j graag meer 

informatie en de Yamarin dealerli jst 

adres 

modellen en uitvoeringen van de handzame Big Fish (4 15 m) tot de 
imposante Big Ride (7 5 m) Bovendien is 'n Yamarin speciaal ont-

wikkeld voor gebruik met Yamaha-buiten 
boordmotoren Waarmee u dus beschikt 
over de ideale combinatie van kwaliteit met 
kwaliteit 
Zet daarom snel koers naar de Yamarin-
dealer Stuur de bon in voor meer informatie 
en n dealerlijst, of bel 020-6546731 

m/v 

pc-t-woonplaats 

Bon inzenden naar Yamaha Motor Nederland B V 
Postbus 75033 1117 Ẑ J Schiphol \i 

Yamarin. Doordachte degelijkheid uit Finland. 
^ ^ ^  SOA SBYKEKOIÉMiCFWLM n 



7teiituau4 
Onze 25-jarige ervaring 

in het bouwe n van 
NEPTUNUS-motorjachte n 

staat garant voor een hoge 
l<waliteit, levensduur, 

restwaarde , veiligheid en 
goed e vaareigenschappe n 

N E P T U N US 10 8 
N E P T U N US 12 9 
N E P T U N US 14 1 

N E P T U N US 1 5 6 / 1 6 2 
N E P T U N US 17 4 
N E P T U N US 20 5 
N E P T U N US 2 1 8 
N E P T U N US 2 3 8 

ftcpti UttCC4 
JACHTWERF NEPTUNUS b v 

Veerdam 1 - 5308 JH Aalst (GId ) 
Tel 0418-673103 Fax 0418-673222 

>r^» i 

Mfeficraf t 
WORLD CUSS PERFORMANCE™ 

NEDERLAND S GROOTSTE 
U.S.A. BOTEN-IMPORT-GROEP 

U w v e r t r o u w e n w a a r d 

¥i 

WELLCRAF T 18 FT. SCARAB |90 kml ƒ 36.950,- ^  WELLCRAF T 19 FT - 1 9 SL ƒ 35.950, 

WEUCRAFT 195 CCF incl. 115 pk ƒ 43.950,- H WEUCRAFT EXCEL 23 SE ex. bcugti ƒ73.950,-

U KUNT ER NIET MEER OMHEEN Mfeflcraf l IS. 

• HOOGEZAND 
Aqua Sports 
De Houtmanstraat 36, tel. 0598-391143 

• GIETHOORN 
Elzenaar s Watersport 
Vosjacht9, tel. 0521-361496 

• LATHUM (bij Arnhem) 
Jachth. t Eiland 
de Muggenwaard 16, tel. 0313-631620 

• MAASTRICHT 
Jachtwerf Snijders 
Korvetweg 14, tel 043-3633034 

• HARDINXVELD-GIESENDAM 
Den Bout P. Klop 
Rivierdijk 114, tel. 01846-12227 

• EDAM (bij Amsterdam) 
Corba-Watersport 
Oorgat2I, tel. 0299-372451 

• ROTTERDAM-OVERSCHIE 
Kewi-Boten 
Delftweg 129, tel. 0104379562 

• VOOR BELGIË: 
Cintet-Yachting, tel 041-274903 

<<1 

« O R Ü ; CL*SS PERfOf lMiVCE* 
NO 

50 MODELLEN 
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Welke vorm u ook kiest , 
wi j bieden u gegarandeer d 

de laagst e rente ! ^ 

VUYSTERS 
UEASIMG 

COUPON VOOR EEN FINANCIERINGSVOORSTEL OP MAAT 
Mijn interesse gaat uit naar: 
s.v.p. hok)e(s) aankruisen. 

n Scheepshypotheek 

n 2e Hypottieek 

• Spaar-Lening 

• Doorlopend Krediet 

• Persoonlijke Lening 

n Leasing 

Hieraan zijn géén kosten verbonden. Géén bezoek aan huis. Uitknippen en vereenden naar 
Vuysters Financieringen, Antwoordnummer 1016, 3800 WB Amersfoort (geen postzegel) 

NaamA/oorietters 

Straat/Nummer _ 

Postcode 

_m/v 

.Plaats 

Telefoonnummer. Geboortedatum 

Naam/Voorl. echtgen./partner 

Geboortedatum partner 

.m/v 

Bedrag van de lening 

Netto inkomen aanvrager p. nri.. 

Woonlasten per maand 

Netto inkomen partner p. m. 

MB0496 

f f f f f f f f f f f f f f 



Robertson Autopiloot 

De walvis 
heeft bij 

instinkt de 
mogelijk-
heid, een 

vaste koers 
te houden 
over zeer 

lange 
afstanden 

.H049V 

^B ^ B ""̂ B ^ » 

B'Ö45| 
B 1 ̂̂^^^^1 

AP300DLX integrated NavPUot 

Het 

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

AP300CX 

AP300X autopiloot: 
7 units kunnen op een 
systeem worden aan-
gesloten - 3 modellen 
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) • (208 KB Spijkenis.e • The >etherland: 
Tel +31 (0)181 612T44 • Fax +31 (0)181 626688 

é^SiMRA D 

BRldUNE R 
THE W O R L D LEADER IN PLEASURE BOATS 

sportboten 
kajuitkruisers 

motorjccliten 

POWSRQUSST 
VOOR DE 

VEELEISENDE 
SNELLE 

WATERSPORTER 

open sportboten en 
kajuitsportboten van 

ó 60 tot 11 60 rri 
5 JAA R GARANTIE 

grot e sorterin g OCCASIONS met GARANTIE 
^ div . merken 

JETSKIES EN JETBOTEN 
SEA DOG YAMAHA POLARIS 

A EN DIEFSTAL yERZ^KERNG MOGE M 

BOOTMOTOREN 
YAMAH A FORCE MERCURY 

MERCRUISER e n U S MARINE 

* TEV ONDERHOUD en REPARATIE * 

BOOnRAILERS: 
ESCORT e n 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 ZOMERSTALLING 
EN WINTERSTALLING SERVICE EN REPARATIEWERKPIAATSAANDEHAVEN 8T KRAAN 
GEZELLIGE BAR MET TERRAS "GEEN SNELHEIDSBEPERKINGEN' 

HOLLkND SPORT BOA] CENTRE 
AMS-\ERDAM [ • |i 

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 0 2 0 - 6 9 4 7 5 2 7 , f a x 0 2 0 - 6 6 8 4 5 4 9 
a d R i n g w e g A I O , a f s l a g 81 14 Z e e b u r g 
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Stoer massief kersenhout voor de betimmeringen 
Dekken van teakhout Geschroefd met roestvrijstalen schroeven 

Alles IS rondgehoekt en de tafel is fraai ingelegd 

Bij de Gier Icomt alleen gedege n vakmanscha p aan boord . 
En dat is te zien. De bote n van De Gier zijn werkelij k perfek t afgewerkt . 

Maar. alles beschaafd . 
Kwalitei t en komfor t zonde r kitsch . 

Electronweg 17 
NL-1627LB Hoorn 
Tel 0229 24 97 77 
Fax 24 89 77 

DE TJAL K SINDS 80 JAA R NIET MEER GEBOUW D - BEL VOOR INFO OF KO M KIJKE N 

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

leder vaarseizoe n gebeure n er helaas ongelukke n met vaartuige n 
door brand en explosie s met als oorzaak benzinedampe n en 
iekkdy e van gassen u kun t dit voorkome n door gebrui k te 

maken van detektore n 

Het beeld van een 'lege ' aanlegsteige r is een nachtmerri e voor 
ledere bootbezitte r Een effektiev e manier om ervoo r te zorgen 

dat dit geen realitei t word t is uw buitenboordmoto r te 
voorzie n van een slot 

t^'a. 

technautic  bv 
Voor meer informatie een katalogus of een dealerlijst kunt u altijd 

even bellen met ons informatienummer 07S-6212150 

industriewe g 35.1521 NE WORMERVEER. Telefoon : 075-6212150. Telefax: 075-6213663 
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Critisers 
Amerikaans topdesign. Comfort en 

intelligentie op hoog niveau. 

Buster 
Oerdegelijk aluminium 
tour-vis en werkboot. 

Proline 
Snelheid en ruimte. 

Ideaal voor het hele gezin. 

Houseboat 
Van luxe gezinsboot tot 

comfortabele 'vaarcaravan 

Celebrity 
Sportboten met kracht, 
souplesse en styling. 

tletcher 
Een van Europa 's meest 

toonaangevende sportboten. 

AW16 FT polyester sloep 
Een zeer stabiele, o\ emaadse sloep. 

De boot voor onbelemmerd vaarplezier 

AW 20 FT polyester vlet 
Praktisch en betrouwbaar 

De juiste boot voor zorgeloos varen. 

AW 21 FT spitsgat sloep 
De AW 21 ft: stoer, betrouwbaar en 

uitstekende vaarcapaciteiten. 

DuJJy electric sloep 
Geruisloos en milieuvriendelijk varen. 

Comfortabel en luxe uitgevoerd. 

Ook in 
service: 

• Keuze uit 
verschillende types 
en uitvoeringen. 

• Uitvoerige 
demonstratie 

• Proefvaart 
mogelijk 

• Documentatie 
beschikbaar 

• Meerdere 
modellen in diverse 
uitvoeringen 

• Ook in het 
weekend geopend 

. arie 
wiegmans 

SCHEENDIJK 6, 
BREUKELEN TEL 0346 - 261574 
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:M X nRI I ISFRR ^ 

BEMlDOELlNG 
OCCASIONS 

SPORTBOTEN & CRUISERS 
TEVENS VERKOOP MAXUM 

IMPORTEUR 

CONCEPT 
vanaf 5.23 m. 
Hf I. 36.250,-

MAXUM 
1700 XR 
v.a. 
Hfl . 27.250,-

OMTZIGT WATERSPORT 
Industriekade 20 2172 HV SASSENHEIM Tel. 0252-232604, Fax: 0252-216511 

'k 

4 0 J / V A F f i 

The Choice of 
Experienced Boaters 

1956 1996 

Alle modellen zijn te zien in onze showroom, 
ook op zondag open van 13.00 tot 16.00 uur. 

Alleen importeur voor Nederland 

INTERBOAT HOLLAN D 
Oud Loosdrechtsedijk 191, 1231 LW Oud Loosdrecht 

Tel.: 035-5827425, Fax: 035-5827436. 

Beëdigde experts en taxateurs 

EEN AANKOOP-EXPERTISE 
GEEFT EXTRA ZEKERHEID! 

Aankoopexpertises 
• Technische keuringen 

bij koop en verkoop 
van plezier- en 
recreatievaartuigen 

Taxaties 
• Financieringen 
• Geschillen 
• Boedelscheidingen 
• Successie 
• Faillisementen 
Deelexpertises 
• Ultra-sonore 

diktemetingen 
• Corrossie-onderzoek 
• Osmose-onderzoek 
• Vochtigheidsmetingen 

Experts bij  geschillen 
• Deskundigenrapport 
• Contra-expertises 
• Arbitrage 

Begeleiding bouw en verbouw 

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



ONDERHOUD 

f 19,70* 

f 18,30* 
f 27,50* 

Super boatwax 0,5 Itr. 
Silicone-vrij 
Super boatcleaner 
0,5 Itr. 

Ship clean 1 Itr. 

# met gratis vp. sciioonscitipdoelcen 
t.w.v. 15,50 

ATIS OMBOUW MET KILLER 
Breng uw marifoon naar één van de 
Nauticring-winkels en vaar dit seizoen met een 
marifoon voorzien van ATIS 
(verplicht per 26-08-1996). { Q r - n 
zonder killer ï OuUj ' 

PAR MATE MARK I I * 
Een geruisarme pomp met drukschakelaar 
Geschikt voor gebruik met gasgeiser en druktank. 

12 Volt van f 202,- voor 

24 Volt van f 214,-voor 

PAR MAX 4' 

f 159,-
f169,-

Drinkwaterpomp voor max. 4 tappunten. 

12 Volt van f 264,-voor 1 ^ U o , ' 

24 Volt van f 282,- voor 1219,-

met killer f 3 7 5 , - , Dekwasset PAR MAX 4^ 

DIEPTEMETER SEAFARER 301* 
Met ondiepte alarm en een bereik 
van O-20 en O-120 meter. 
12 Volt van f 415,-

Set bestaat uit pomp, spuitpistool en w/aterfilter 

12 Volt van f 393,-voor T L\i\3 ,~ 

24 Volt van f 406,- voor f 329,-
V E R S V A N DE P E R S 

De nieuwe kleurrijke Nauticring 
catalogus 96/97 met 
136 pagina's vol watersport 
informatie ligt voor u 
klaar. Haal hem 
gratis bij uw 
Nauticring-winkel. 

Aanbiedingen zijn geldig t/m 26.04-1996 
Pnjzen in Ned. guldens. 

Nauticrin g Dealerlijst : 
• Aalsmeer Dragt 0297-324464 
• Aalsmeer Kempers 0297-324790 
• Amersfoort/H'land 't Vrouwezand 033-4807828 
• Amsterdam De Leeuw 020-6221955 
• Arnhem Van Workum 026-3216035 
• Breskens Kosten 0117-381257 
• Brouwershaven Kesteloo 0111-691252 
• Buitenkaag Móllers 0252-544388 
• Colijnsplaat Delta Yacht 0113-695776 
• Drimmelen Van Duist 0162-682774 
• Enschede W.S.C. Twente 053-4307788 
• Groningen Waterborg 050-3125077 
• Grouw Molenaar 0566-621313 
• Haarlem Van der Noord 023-5321104 
• Harlingen Het Anker 0517-414030 
• Den Helder Van Kalsbeek 0223-613054 
• Hellevoetsluis Ship Shop 0181-318068 
• 's-Hertogenbosch Lieven 073-6131763 
• Kampen Vermeulen 038-3314361 
• Katwijk aan Zee v.d. Anker 071-4013754 
• Kortgene Delta Marina 0113-301315 
• Lage Zwaluwe W.S.-service 0168-482356 
• Leiden Bloem 071-5131620 
• Lemmer Aquatron Watersport 0514-562660 
• Loosdrecht Micro Sports 035-5823761 
• Medemblik De Goede 0227-544711 
• Middelburg Jansen 0118-613925 
• Monnickendam Hakvoort 0299-651750 
• Oud Beijerland Kats 0186-619660 
• Plasmolen/Mook Jachth. Eldorado 024-6962366 
• Reeuwijk MacDaniël 0182-392731 
• Roermond Hermus Watersport 0475-337112 
• Scheveningen Vrolijk 070-3551038 
• Scheveningen Nautilus 070-3547171 
• Sneek Simon Watersport 0515-412096 
• Warmond 't Fort 071-3019205 
• Workum Jachth. Bouwsma 0515-542004 
• Zierikzee Bouwman 0111-412966 
• Zoeterwoude Tijssen 071-5410185 
• Zwartsluis De Watergeus 038-3867772 
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ADRIA SLOEPEN 
ADRIA 501 DIESELMOTORSLOEP 

V E R K O O P A D R E S S EN N N E D E R L A N D : 

Jachtwer f 'De Hippert ' b.v. 
Jachtwer f 'De Hippert ' b.v. 
De Koeweid e Yachtin g 
Macdanië l Waterspor t 
Nautisc h Centru m Heech 
Pim Klop Waterspor t 
Pijl Waterspor t b.v. 
Jachthave n Poelgees t b.v. 
J. de Schiffar t Waterspor t 
Joh . Woltma n Waterspor t 

DISTRIBUTEUR: 

Zaandam 
Leimuiden 
Wessem 
Reeuwijl^ 
Heeg 
Hardinxveld-Glessendam 
Loosdrecht 
Oegstgeest 
Terherne 
Giethoom-Wanneperveen 

075-6163462 
0172-509373 
0475-561221 
0182-392731 
0515-443402 
0184-612227 
035-5821638 
071-5176176 

0566-689888 
0522-281310 

iENlfM A WILLIGE N MARITIE M 

v a n a f ƒ 5 . 8 0 0 , - H OPDUK 12, 8376 HH OSSENZIJL TEL: 0561-477440. FAX: 0561-477551. 

Wat moeten we nog meer zeggen 
over onze vaareigenschappen? 

Niets toch? En omdat we dikker en dus sterker 

materiaal gebruiken voor onze boten, zijn ook 

de technische eigenschappen bovengemiddeld. 

All e reden dus om (0186) 60 77 07 te bellen 

voor de dichtstbijzijnde dealer. Of de bon op 

te sturen voor de catalogus. 

Stuur mij gratis de catalogus en dealerlijst van Uttern boten. 

Naam en voorl (m/v) 

Adres 

Postcode 

Woonplaats: 

Telefoon MB 24/3 

'ATAR 

Importeur: B.V. NIMAG, Postbus 3250, 3274 ZH Heinenoord. Tel. (0186) 60 77 07. 
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oMy/'<Ze/^  ̂ea^ea/fU^on/u^/^/^vea/e/i ^^^i^'ï^'^J^^z^yv Jüm^ 

^e- m^eo/^^^^€ne Aé/i/i  ̂ c'0/^  ̂Gf  ̂a/'cA/t^/  ̂ o/^>/Y//aet4/?ir?tAmiSéy^ 

/n^o^iiZ^/i/Yi/c^JMAe/'oa/'m^, (hria£€/^2Gyi /^M^é/ié  ̂^ums- ze^/^z^/i e/i Ae/cfo/^e/i ̂ fyi 

g/ea/v^/e /'/^^ë/'e<ri. ̂ ..m^e^/e cAz/iAx/  ̂ As//^e/?^ee/i( ̂ oOi^mo/ici/yiG  ̂ j^/Zn- u  ̂ ^ 

d/2y2/ oyifX ee<ri G€/'-a/^e^Azseu^a^2<^t^ e/i 0^6/0^00^2^2/^/?^f>^/i9pfi2€A^ fyi a/^ 

/no/A/ /e- A's/i^e/i^, a^>^rx/6/i  ̂^2^  ̂ G/& /n^Ha/s/yir)/» WiSé/'e^/z^yis^is /e<A/i/eA. 

4^Ayi, woa/' u^e/t^i  ̂ gyi/Ze  ̂ oa/i  ̂ /o  ̂  ̂ <fv?ĵ 2vŝ  z^/i. 

M^^/y^oOiTi g/e ^(f^^^io, M/o^z/' u>^ /n  ̂ oa<K2/i 

cA Au^ri/ a/2/2  ̂xe^ost^^^i^Xe/i ̂ G^o 0/0 

G^o/o cA:}U>o//e e/i ,ym^^G/Ae^m<Ais </^ee-

Aa/2/^  ̂n ^ gfna/s/' on^ze ̂ o^-e^üA/Zi-a. 

-)é  ̂ £S€/'A/h^^yi-^e/ 

/lY20/'Aa/X c>o/2//. 

Op dit moment onder construktie: 2x13 mtr. / 2 x 15 mtr. /1 x 16 mtr. /1 x 18 mtr. 
S T E H T O R IS , incl. onderstaande uitrusting ƒ 430.000,—(excl. B.T.W.) 

Uitrusting van de STENTOR 13 
1 Vetus Deutz 4 cyl 128 Pk, 94 kW, 2650 tpm 
2 Generator 6 kW 
3 Elektrisctie boegschroef 10 Pk 
4 Elektrische ankerlier 
5 Strijkbare aluminiummast 
6 Start accu 1 x 154 A 

Generator 1 x 56 A 
7 Boord accu's 4x154 A 
8 Victron lader/ omvormer 50 A /1500 W 
9 Wal aansluiting 
102 Hydraulische stuurstanden 
11Fekalientank200L 
12Gri|Swatertank400L 
13Drinkwatertank2x500L 
14Dieseltanks2x700L 
15 Centrale verwarming Kabola 12 

16Hydrofoor22Lp/min 
17 Elektrische dekwaspomp 
18 2 Automatische bilge pompen 
19 Dieselfilter met wateratscheider in 2-vaks uit-

voering 
20 Geïsoleerde machinekamer 
21 Elektrische kookplaat (4 pits) 
22 Combi magnetron 
23 Koelkast 10L, met apart vriesvak 
24 RVS railing 316 gepoliist 
25 Zoeklicht 250W 
26 Pneumatische misthoorn 
27 4 RVS bolders 316 gepolijst 
28 Douche op zwemplateau 
29Aqua-Signal navigatielichten 
30 Instrumenten log, GPS kompas automatische 

piloot, Tri-data, dieptemeter 

31 2 Stuurstand wijzer 
32 Shipmate marifoon 
33 6 Robuste fenders 
3460m Landvast16mm 
35 Stuurstand in salon met 3 parallel ruitenwissers 
36 Flying bridge met sprayhood en 3 parallel rui-

tenwissers 
37 Teakhouten naamborden 
38 Mahonie binnen betimmering 
39 Halogeen binnen verlichting 
40 Luxe bekleding naar keuze 
41 Geïsoleerde ramen in de salon 
42 Groot schuifluik in de salon 
43 2 elektrische toiletten 
44 2 douches 
45 2 brandblussers 

v e r k o o p : B l a c k s e a T r a d i n g BV, J a c l i « h a v e n s « r a a « 55, 8 6 



de droom.. . 
Het is de droo m van elke eigenaar , zij n schi p met een mini -
mum aan onderhou d een maximal e bescherming  te geven . 

QWATRO| j produkte n helpe n deze droo m 
waar te maken . 

Dl-oli e 
voo r hout -
impregnerin g 
Deze olie heeft buitengewoon pene 
trerende eigenschappen en kan 
worden gebruikt op alle soorten 
hout op nieuwe en oude boten 
Binnenwerk en buitenwerk boven 
en onder de waterlijn Nadat de 
behandeling is voltooid bent u hier 
voorgoed vanaf 

D2-oli e voo r 
afwerkin g 

Een kleurloze sterke glanzende coating voor gebruik 
boven de waterlijn na permanente preservering met 

01 olie Dus voor afwerking en ook voor de nodige 
behandeling bij slijtage beschadiging en dergelij 

ke D1;D2 olie doet de tekening en kleur van 
het hout goed tot zijn recht komen Deze 

houtveredeling past zich bij de 
wisselende weersomstandig 

heden aan en geeft ook 
bescherming tegen 

parasieten en rotting 

Polytro l 
Brengt de onginele kleur van polyes 
ter en kunststoffen geheel terug 
Geeft nieuwe glans aan doffe en 
oude lak en vernis Beschermt en 
laat verchroomde en gepolijste meta 
len weer glanzen 

RLS 
RLS IS een mengsel van speciale lood 
menie en Owatrol met buitengewoon 
penetrerend roestwerend en hechtend 
vermogen RLS penetreert de roestlaag 
tot op het blanke metaal en bindt granu 
laire roest in een sterke duurzame roest 
werende laag RLS heeft uitstekende 
weerstand tegen water en condens RLS 
geeft weinig reuk en is veilig te gebruiken in 
besloten ruimten mits normale voorzorgen 
worden getroffen RLS kan ook worden aangebracht 

in koude vochtige slecht geventileerde ruimten en kan indien 
gewenst met conventionele verven maar ook met epoxy 

vinyl etc worden overgeschilderd 

Owatro l 
Verf toevoegingsmiddel Deze diep penetrerende olie 
vormt de basis van alle andere Owatrol produkten zij 
kan worflen gebruikt als toevoeging (in plaats van ter 
pentine) in alle op olie en alkyd gebaseerde verven 
vernissen en beitsen Owatrol verzekert een goede 
hechting van de verf waardoor wordt voorkomen dat 
de verf gaat bladderen of door roest teniet wordt 
gedaan Owatrol kan ook puur op roestige 
oppervlakken boven de waterlijn worden 

aangebracht Owatrol dringt snel en 
effektief door tot de diepste en nauw 

ste opening waar zich roest heeft ver 
zameld en welke normaal met met verf te ''•  

bereiken is Owatrol puur nu ook in halve liter verpakking 

Net-tro l 
Reinigt en verjongt kunststof en hout VenA/ijdert roeststre 
pen algaanslag en siliconen ook op cement en steen 

l>on 
Ja stuur mij vrijDlijvena graiis 

documentatie 

3 1 3 0 MM 
Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats. 

Telefoon 



sikksn s 
Yachtpaints 

Verborge n kwalitei t 
Sikkens Yachtpaints 

produkten als Super Gloss 
en Classic Yachtpaint geven 
uw schip een schitterend 
aanzien, dankzij het duur-
zaam glanzende oppervlak. 

Belangrijk is ook de 
kwaliteit van de onzichtbare 
verfprodukten in het totale 
verfsysteem. 

Vandaar de introductie 
van Epoxy CP Coating, een 
produkt dat al jaren succes-

vol in de professionele •  
jachtbouw wordt toegepa 

Epoxy CP Coating ve r ^ 
twee functies in één nl. d ' 
van een hechtprimer en wi 
een waterdichte bodyco 

Met de bekende uit-
stekende kwaliteit kan u 
schip perfect worden j 
onderhouden met mindi 
produkten. 

Uw dealer weet er alles van 

« ^ « *jt ^ 

Sikken s Yachtpaints . Floatin g on3|tiaiit y 
Be l voo r informat ie : 0 3 8 - 4471210 



Eenvoud : het paten t van 
Autohel m 

Autohelm bouwt stuurauto-
maten die het varen 
makkelijker maken, en niet 

gecompliceerder: de eenvoudigst te 
bedienen stuurautomaten ter wereld. Het 
unieke, 6-toetsen bedieningspaneel staat 
een ongeëvenaard nauw/keurige bediening 
toe. Terwijl het systeem toch zo eenvoudig 
IS, dat u de finesses binnen een paar 

minuten in de vingers 
hebt. Zodat u meteen 
volledige controle 
houdt over alle 
omstandigheden: van 

het kalmste water tot de 
meest onvoorspelbare zeegang. 

Met één druk op de knop zorgt u voor 
een fijnafstelling van de stuumauwkeurigheid. 
En een tweede druk roept de nieuwe 
GyroPlus transducer-optie op, die zorgt 
voor een buitengewone 
stuumauwkeurigheid in 
omstandigheden waarin 
u met een "gewone" 
stuurautomaat zelf het 
roer over zou moeten 

^A %a 

nemen. GYROPLUS 

Hoe Autohelm SeaTalk stuurautomaten 
de concurrentie achter zich laten 

Prestatie - een ander woor d voo r '^^^ ^^ stuurautomaten m H H I I I I I ^  Betrouwbaarheid : helemaa l Autohel m 
Autohel m zelfstandig optimale ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^^^^' ^^'^ overgrote meerderheid van de 

De "automaaf'-toets van Autohelm prestaties leveren, ^ ^ ^ | H lange-afstands solo oceaan-racers kiest 
maakt z'n naam helemaal waar- ongeacht de ^ ^ ^ ^ ^ U Autohelm voor de snelste route naar de 
automatische besturing zonder dat u omstandigheden. H H B overwinning. Logisch, want als je in je een-
voortdurend moet bijspringen. Want in de baarbij biedt de ^ tje schipper, navigator en bemanning bent, 
loop der jaren zijn de Autohelm-technici er revolutionaire SeaTalk «Â E OF TURN LIMIT staat de betrouwbaarheid van je 
in geslaagd de manier van denken van één-draads-verbinding van Autohelm u de hulpmiddelen hoog op de prioriteitenlijst. Bij 
stuurautomaten te veranderen .^^^ meeste en de beste mogelijkheden voor Autohelm is die betrouwbaarheid, samen 
Functies als AutoTrim .^^^K^^. informatie-uitwisseling tussen met een zee aan ervaring, standaard 
AutoAdapt AutoRelease ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stuurautomaten, instrumenten, ingebouwd in elke stuurautomaat. 
en AutoSeastate . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . kaartplotters en radio- Geïnteresseerd in stuurautomaten 
zorgen ervoor .^^^^^^^^<J^ *l ̂ ^ ^ ^ . navigatie ontvangers. waarmee u de concurrentie het nakijken 

" ^ ^ ^ ^ ^ ^ v " w C ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ lo^dli u uw stand- geeft? Vraag dan met onderstaande bon de 
*j*.3^.^^^^^^9^ alone stuurautomaat catalogus aan of bekijk ze met eigen ogen 

>^\^y^JÊ naar believen kunt bij uw Autohelm dealer. 
uitbreiden tot een j . _ - ^ , «, 

interactief geïntegreerd J^UtONGlI H 
\ . A X ^ ^ ^ high-end system. A Bnyllieoi i Company 

AutohetfTi en Sealalk zrjn geregisseerde handelsmerken en GyroPlus. AutoTrim, 
AutoAdapt. AutoRelease en AutoSeastate zijn handelsmerken vai Nautech Limited 

\ ^  y^^^^^K^^  grati s ful l colou r 
\ Z ^ J ^ ^  catalogu s met alle ADRES BOOMSMA 
V ^ X "• y^ .^^Êm^^  informatie over 

J / y> y ^ ^ ^ Ê ^  Autohel m stuurautomaten , Boomsma, Postbus 50128, 
y y ^ , ^ ^ K ^ ^ instrumente n en navigatie - 1305 AC Almere Haver, 

^ ^ y . ^ ^ K ^ apparatuur , voor jachten. POSTCODE TEL Telefoonnr.: 036-5311524 



UITBREIDING JACHTCENTER ELBURG 
MET EEN BOOTLIFT VAN 80 TON HEFVERMOGEN 
/Introductieprijzen zomer 1996 voor reparatie en onderhoud. 
/Max imum afmeting: 28 m. lang en 7 m. breed. 
/ Z o w e l voor particulieren als voor scheepswerven. 
/Zelfwerkzaamheden toegestaan. 
/ D o o r de grote uitbreiding en de efficiëntere werkwijze worden 

de prijzen voor de winterberging 1996-1997 met 3% verlaagd ! 

jachtcente r 
eibur g 

tel: 0525 682800 

Cummin s maakt pleziervaart 
nóg plezierige r 
Als u ontspanning zoekt op uw lacht wilt u natuurlijk echt genieten 

Dus varen zonder problemen Met een motor die weinig aandacht 

vraagt en u toch optimale prestaties garandeert Daarom 

kiezen steeds meer jachtbouwers en eigenaren voor Cummins 

Bovendien heeft Cummins een van de meest complete 

leveringsprogramma s voor de pleziervaart U kunt 

kiezen uit verschillende typen motoren en elk van die 

Cummin s 
D »so Sa os+Servtce tv 

motoren is leverbaar met verschillende vermogens Ook voor u 

IS er dus een passende Cummins krachtbron het beste hart dat uw boot zich maar kan wensen' 

Cummins hanteert wereldwijd het principe customer for life klant voor het leven De solide basis 

voor zo n langdurige relatie is de kwaliteit van het Cummins produkt En met te vergeten de altijd 

beschikbare Cummins service' 

Galvanistraat 35 3316 GH Dordrecht 

Telefoon 078 6181200 Telefax 078 6176579 

f o r l i f e 
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Scheepswerf De Steven presenteert.... n SMELNE VLET-Hoo i'~^::;:r"^* 
11.00 \ 3.60 m. 
diepgang ca. 1.07 m 
Motor  \ o ho Penta 
150pkil l(NlkU i 

v^ouv o 
PEBïXA 

Scheepswerf De Steven B.V., De Steven 26 - 9206 AX Drachten, Tel. (0512) 51 26 69, Fax (0512) 53 07 40 

Squadron  • Phantom  • Targa 

SQUADRON es 

//igmtttunc 74 modellen van  28' tot  65' (9 tot  21 m) 

PHANTOM 40 

^WB 

M z^^ 
R I E L L E Y A C I N G 
Rochus Meeuwiszoonweg 6 - 3231 CM Brielle - tel.: 0181-414835/413680 -fax 0181-416203 

exclusief importeur voor Nederland sinds 1969 

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

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

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

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

Stuur de bon op of bel importeur Uni-Cardan 
voor meer documentatie 020-4972151. 

lr''*1£§a 
I Zonder postzegel zenden aan 
I Uni-Cardan Nederland B V Antwoordnr 204, 
I1I6OWB Zwanenburg 
I Stuur mij documentatie over de Aquadnve 
I koppeling 

[aquadrivel Stille r word t krach t nie t overgebracht . 
Haarlemmerstraatweg 155-157 1165 MK Halfweg Telefoon 020-4972151 Fax 020 4972754 U n j - C a r d a i l ® H .^ -^ ! f r !£^ ' ! r h 
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M A S T E R V O L T E N E R G I E A A N B O O R D ! 

Met de bouw van Neptunus jachten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen 

van de opdrachtgever Neptunus kiest daarom voor stroomvoorzieningsapparatuur van Mastervolt 

Krachtige systeemkomponenten met hoogwaardige technische- en installatievriendelijke 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 
O O M O P M A A T 

BEL OF FAX VOOR DE NIEUWE KATALOGUSTEL . 020 - 6970736 -
VERKOOPADRESLiJS T OP AANVRAA G 

FAX 020-6971006 

Altijd  een volle accu 

Accu's laden met zonne-energie. 
De panelen zijn dun (5mm) en dankzij 40 cellen i.p.v. 
36 is platte montage zonder koelingsruimte mogelijk. 
Eenvoudige montage, geen aanpassingen nodig. 

\/oorde\en: 
licht buigbaar 
Tefion antisliplaag 
zeewaterbestendig 
prijzen v/a f 459.-

overloopbaar (geen glas) 
zeer lange levensduur 
daglichtgevoelige cellen 
panelen van 12 t/m 85 Watt 

bel voor een gratis folder: 

VAN DER BEEK ZONNE-ENERGIE 
Jan Lievensstraat 18 1074 TP Amsterdam 

tel. 020-67 30 311 

¥i«- MARINE MOTOREN 

VAN 50 TOT 220 PK. 
Moderne techniek voor betrouwbaarheid, gekoppeld 
aan een laag gewicht, weinig onderhoud en schone 

emissies. 
VM: WORKING LIKE CLOCKWORK. 

Importeur: 

' MOTOREN-MACHINEFABRIEK 
J.W. FRISOSTRAAT31 

4413 CB KRABBENDIJKE  TEL 0113-501255 
Dealers: Bley-Zaandam 075-6165586 

Pim v/d Berg-Lekkerkerk 0180-661747 
deJong-Joure 0513-412205 

^ 
^-^^^J  li 
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DIT IS GEEN AANBOD , 
DIT IS PURE VERLEIDING 

Ze zijn niet alleen van een adem-

benemende schoonheid, ook aan hun 

innerlijk is gewerkt. Ze zijn bijvoorbeeld 

nóg temperamentvoller geworden 

En toch stiller en zuiniger dan ooit 

tevoren. Maar wist u dat alle Yamaha's 

nu ook uiterst aantrekkelijk zijn geprijsd? 

En de showroom mogen verlaten met maar liefst 

twee volle jaren Yamaha-garantie? 

Y a m a h a F 5 0 A E L afgebeeld 

uiterst krachtige en soepele viertakt (36,8kW/50PK) met 

micro-computerontsteking, nu ƒ 1 2»683f~ 

Yamaha PRO 75 
(55,2kW/75PK), 3 cilinders in lijn, perfect acceleratie-

vermogen en hoge topsnelheden, met digitale toerenteller, 

nu ƒ 19.335, -

Bent u door nog? Of begint u ook te 

dagdromen over de vele fantastische 

voorseizoenen die u nu zo voordelig 

tegemoet kunt zien? 

Hieronder lichten wij alvast een veel-

belovend tipje van de sluier op. Stuur de 

bon in voor meer Yamoho-nieuws en de 

Yomaha-dealerlijst. Bellen kan 

natuurlijk ook: 020-6546731. 

Yamaha PRO 50 
(36,8kW/50PK), zeer sportief, 3 cilinders in 

ijn, standaard met digitale toerenteller, 

nu/12.960, -

Yamaha 40 Ĉ EL, 
robuust Origin-model, 2 cilinders in lijn, 

(29,4kW/40PK), nu ƒ 8 . 5 9 0 , -

Ja, ik wil graag meer weten over de voordelige 
Yamaha's. Stuur mij de Yamaha-documentatie 
en de Yamaha-dealerlijst. 

Naam 

Ad ras 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Bon in gesloten envelop zenden naar Yamaha Motor Nederlan d B.V. 
..--. ijr  xr ^  1- 11 a V mevr Y Roos, Postbus 75033, 1117 ZN Schiphol i 

Gun uzelf Yamaha L 1 1 ^ 1 

mm 
Marin e 



KORTE BORGWEG 13, 9607 PV FOXHOL/HOLLAN D 
Tel.: (0598) 39 90 90, Fax: (0598) 39 76 29 

Type 1000 
Lengte 10 mtr 
Breed 3 30 mtr 
100 pk Volvo diesel 
6 Slaapplaatsen 

Type 1000 S 
Lengte 10 35 mtr 
Breed 3 30 mtr 
Standaard incl douche 
en zwembordes 

Dutchtug 14 

Vraag onz e brochur e aan . 

a a .—eni 

aéi^i'i l 

SCHEPEN OP WIELEN 
Geen bedrijf in Nederland kan bogen op zulk een 
ervaring in het transporteren over de weg van jachten. 
Zeilschepen en motorjachten van elk formaat koersen 
op de speciale diepladers van Van de Wetering, de 
Internationale Boottransporteurs uit Loosdrecht naar 
elke denkbare haven in Europa en zelfs daarbuiten. 
Aan het stuurwiel mannen, die thuis zijn in Europa, 
mannen die weten dat zij een kostbare lading ver-
voeren, die piekfijn en onbeschadigd moet worden 
afgeleverd in de haven van bestemming. 20 imposante 
trucks-met-dieplader zijn continu op de weg in heel 
Europa. 

Van de Wetering 
Internationale Boottransporten 

Tjalk 2, Postbus 85, NL 1230 AB Loosdrecht. 
Tel.: 035 582 55 50, Fax: 035 582 62 24. 

Ver m 

Pk 

11 
14 
16 
22 
25 
31 
45 
63 
72 
88 

100 
115 
155 
210 
270 

ogen-

Kw 

-  8 1 
-  10 3 
-  1 1 8 
-  16 2 
-  18 4 
-  2 2 8 
-  3 3 1 
-  4 6 4 
-  5 3 0 
-  6 4 8 
-  7 3 6 
-  8 4 6 
-  114 1 
-  15 4 6 
-  19 9 0 

^oOiUUóel 

SOLE LEVERT SINDS 1914 
HET BESTE VOOR UW SCHIP 

* originee l fabrikaa t 
* sti l en t>etrouwbaa r 
* hoo g rendemen t 
* saildriv e t/m 25 pk 
* dealer in elke regi o 

Basi s Mitsubish i Mazda Hino en Ford New Hollan d 

IMPORTEUR *YCTSChUttF— 

*  -diesel Ir.v. 
• * 

MEER EN DUIN 36 2163 HC LISSE 
TEL 0252 421111 FAX 0252 411208 

U bent welkom in onze showroom 

NiARCa FAMIUEKRUI5CR 
DE LEGENDE LEEFT! 

MARCO FAMILIEKRUISERS behoren tot de succesvolste kmisers 
op watersportgebied 

Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen 
Ze zijn robuust stoer en makkelijk te handelen Ze bieden veel ruim 

te en varen optimaal Wij hebben de complete Marco serie com 
pleet vernieuwd en bieden u de vertrouwde topkwaliteit tegen onge 

kend gunstige prijzen 

MJtRca  W3a ac 
7 30x^ 75openhuip 

mee l6hW C^̂  PW Vecus diesel 

HfÊ. mm.mma.-

mm 
JACHTBOU\A / 

Werf JACHTBOUW SUCCES B V 
Oudeweg32 8316 AC Markenesse 
Tel 0527 20 17 05 Fax 0527 20 32 16 

Dealer Hollan d en Duitslan d 
JACHTHAVEN I LEUKEN 
5855 EG Wen 
Tel  047 8 5 0 1 7 5 8 Fa x 0478-5 0 2 2 9 2 J 
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Sportcruisers 

Nieuw in Nederland! 
Zeer luxe en compleet uitgevoerde lijn 

sportcruisers van 25 ft. tot 35 ft. 

Importeur voor Nederland 
ook zondag open van 13.00 tot 16.00 uur 

INTERBOAT HOLLAN D 
Oud Loosdrechtsedijk 191, 1231 LW Oud Loosdrecht 

Tel.: 035-5827425, Fax: 035-5827436. 

WATERSPORTBEDRIJ F EUROBOOT JAN BARENS BV 
Zanddij k 5 3233 XJ Oostvoorn e - Telefoo n 0181 -484771 - Fax 0181 -483742 

GRANDIOZE PAASSHOW ! 
MOTORBOOT-april 1996 

HAD COPERNICUS EEN GPS 
VAN HOLLAN D NAUTIC, 

DAN HAD HIJ DE STERREN 
LINK S LATEN LIGGEN. 

Meridia n XL en NAV-1200 XL GPS. 

De Magel lan Meridia n XL is een compac te, portabl e 

GPS navigator en door de grote bedieningstoetsen 

eenvoud ig te bed ienen. De NAV-1200 XL is een GPS 

ontvanger  voor  vaste montage. Beide hebben een gra-

fisch display met t iackplo t functi e en kunnen direct 

op de Magel lan DGPS-boken-ontvanger  worden aan-

gesloten. Deze twee GPS-ontvangers onderscheiden 

zich door  een uitstekende prijs/kwaliteit s verhouding. 

Meridia n XL: * Werkt op batterijen of boordnet * Spatwater-

dicht * Afkoppelbare antenne * NMEA uitgang * 200 way-

points * 5 routes elk met max. 15 waypoints . 

NAV-1200 XL: * Vaste montage incl. antenne * Spatwaler-

dlcli t * NMEA uitgang * 200 waypoints 

*  5 routes elk met max. 15 waypoints. 

Bij Holland Nautic vindt u alle bekende internationale merken 
communicatie- en navigaüe-appaiatuur. Als u de coupon invult, 
ontvangt u binnen een aantal dagen onze documentatie in 
huis Bi] iedere aankoop bent u zeker van 
duidelijke , Nederlandse handleidingen; volledige impor-
teursgarantie; landelijk dealernetwerk; ondersteuning door 
eigen technische dienst. 
Maar boven alles weet u dat u een produkt koopt waar u van 
op aan kunt als het er op aan komt 

KOERS OP KWALITEIT , KOERS O P . . . 

liollaiK l iiaiitie: ^ 
^ ^ J A , stuui mij  documentat ie over  GPS 

Naam: I 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: L_ 
Verder  heb ik belangstel l ing voor: Q Radars Q Navtex 
Q Kaartplot ters Q Autopilots Q Marifoons Q Fishflnders 
Q (TV-) antennes • Satellietcommunicatie • Ankerliere n 
Scheepstype: [ 

Stuur  deze coupon naar: Holland Nautic. Postbus 20089, 
7302 HB Apeldoorn, Telefoon 055 - 5412122, Fax 055 - 5422696, 
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NIEUW "BAC H YACHTEN " 
Type: 850 AK 

t^  ' 1° "  ̂ ^^^^^-"^^^-^ 

Ook in open kuip uitvoerin g 

Stalen boten van TOPKWALITEIT . 
In diverse uitvoeringen en stadia 

van afbouw leverbaar. (O.K. en A.K.) 
Ook bouwer van de bekende "ATICO" kwaliteitsjachten. 

Ook weer ontwerpen van Arie van Vliet. 
Documentatie en prijzen op aanvraag. 

Jachtwerf'vanVlief 
\^J///  Wilgenlaa n 43 + 53 
^^^  3645 EM VINKEVEEN 

W tel. : 0297-263895 - fax: 0297-263481 

Type: 1000 AK 

Ook m open kuip uitvoerin g 

CRÜIUn HffCHTS 
KWALITEITS-JACHTE N TOT 12,00 x 3,70 MTR. 

IN ALL E AFBOUWSTADI A AL MEER DAN 25 JAAR EEN BEGRIP 
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HAD CRUSOE EEN MARIFOO N 
VAN HOLLAN D NAUTIC 

DAN HAD U NOOIT VAN HEM GEHOORD. 
SHIPMAT E R S 8 3 00 SOS marifoon zendt op het DSC kanaal 70, eenvoudig een noodberlcht uit 

Dit bericht bevat de volgende gegevens Distress Alert de identificatie code van het schip 

scheepspositie en tijd De scheepspositie en tijd worden automatisch doorgegeven vanuit een 

externe GPS navigator, maar kurmen echter ook handmatig worden ingegeven 

Shipmate RS8300 SOS moilioon * Waterdichte telefoonhoorn met alle bedieningstoetsen * Optionele aansluitmogelijkheld 

voor in de kuip of flying bridge * ATIS automatische zender identUicatie systeem * DSC klasse C * Watervaste luidspreker 

*  Enige marifoon met software ATIS killer * SOS knop 

K O E R S O P K W A L I T E I T , K O E R S O P . 

Iiollam l i ia i i f ic ^ 

Holland Nautic, Postbus 20089, 7302 HB Apeldoorn 

Telefoon 055 - 5412122, Fax 055 - 5422696 

t^SIMRA D 

i:»l|.1.H;WJ J 
voor buitenboord motoren 
en hekaandrijving 

Optimale manoeuvreerbaarheid 

• Sterk verbeterde bestuur-

baarheid en koersstabiliteit 

bij lage vaarsnelheid 

) bescherming van schroef bij 

achteruitvaren 

t eenvoudige montage 

Sterk verbeterde koersstabiliteit 

VOOR INFORMATIE H AVECO 
POSTBUS 15 • 1645 ZG URSEM 

TEL.: 072-502.31.31 • FAX: 072-502.15.78 

technics 

FREE 
- UW AL L ROUND LEVERANCIE R 

De nieuwe lijn C nstet inverters geeft gebaseerd op 
hoogfrequent switch mode techniek een sinus out 
put van 220V De in\erters zijn beschikbaar voor 
een aansluiting op een spanning \an 12 24 en 48 
D( De ( nstec inverters voldoen aan de Ch norm 
en /i)n dankzij de high tech voltage regelaar uiterst 
betrouv^baar Zi) zijn beschikbaar vanaf 400 VA tot 
2000 VA 

De Switch Mode Cnstec accuiaders zijn hoogrendement en 
leveren ccn gchlterdt en tiectromsch geregelde laadspanning 
/i ) verlengen beduidend de levensduur van uw accu s Door 
hun electronisch geregelde output spanning zijn zij tevens 
ook zonder accu s als nctvoeding te gebruiken De ( nstec 
accuiaders zijn voorzien van ^ uitgangen (geen dK>dcbrug 
nodig) en kunnen gedurende een korte penode dne keer dt 
normale strcxim leveren voor bijvoorbeeld het starten van een 
motor De laders zijn volledig beschermd tegen kortsluiting 
en ompolen de mgangsstroom en maximale laadstroom zijn 
instelbaar Zij zijn beschikbaar \anat 6A tot 7i \ 

Tel 071 u i s i sy 
Fax 071 Ml 6089 

Free Technics leverancier van 

D MLR GPS Apparatuur 

D lYS Schakelpanelen 
D NKF \a\igatie apparatuur 
n Aquascan Magnetometers 
Aankruisen waarover u informatie wenst 

D Bonito Weerpakketten 
D Cnstec Acculadepi 
D Microphor Toiletsvstemcn 

Naam 

Postcode 

Plaats 

Tel /fax 

Bon opsturen naar Free Technics Postbus 130 2394 ZG Hazerswoudc Rijndijk 
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JACABO 17.00 m. J A C A B O m o t o r j a c h t e n 
leverbaar van 14.25 - 25.00 mtr. 

JACABO kruisers 
leverbaar van 9.25 -15.00 mtr. 

Leverbaar van casco tot compleet 
Ook voor reparatie - verbouwen - verlengen enz. 

Botenlift tot 40 ton 

JANSEN JACHTBOU W PAPENDRECHT BV 
Rosmolenweg 5 - 3356 LK Papendrecht 

Tel. 078-6151370 - Fax 078-6151699 

JACABO 10.25 m. 

INTERBOAT 
MOTORSLOEPEN 

6 v e r s c h i l l e n d e m o d e l l e n 
zowel polyester als houtbouw 

vanaf 24.900,- met 2 cylinder Diesel motor. 

Bezoek onze showroom 
waar alle modellen te bezichtigen zijn, 

ook op zondag open van 13 00 tot 16 00 uur. 

I N T E R B O A T H O L L A N D 
Oud Loosdrechtsedijk 191 ,1231 LW Oud Loosdrecht 

Tel.: 035-5827425, Fax: 035-5827436. 

f 
Veel Woorden 

. . .hoeven w i j aan onze jach ten niet te w i j den 
Jaren lange e rva r ing en een team van vak l ieden 

op onze moderne werf s taan garant voor 
kwa l i te i t s jach ten waa rop men ve r t r ouwen kan 

HET STERKE MERK IN DE WATERSPORT 

SUCCES 850 S 
8 50 X 2 80 m 
D esel va 24 kW (33 Pk) 

SUCCES 980 SPORT/ULTRA 
9 80 X 3 20 m 
D esel v a 70 kW (95 Pk) 

SUCCES 108 SPORT/ULTRA 
10 80 X 3 40 m 
Diesel va 70 kW (95 Pk) 

SUCCES 115 SPORT 
11 50 X 3 75 m 
diesel va 107 kW (145 Pk) 

SUCCES 
J A C H T B O U N A / 

Oudeweg 32 
8316 AC Markenesse 
Tel 0527 201705 Fax 
203216 
Dealer Jachthaven t Leuken 
5855 EG Well 

SRCCES 
C H / \ R T E R 

^^^ SCHEEPS- EN JACHTWERF 

STEVENVLET TH. GILLISSE N 
13.90 X 3.85 X 1.25 MTR. 

CUSTOM BUIL T 
v.a. / 6 7 5 . 0 0 0 , 

ZOEKT U KWALITEIT? 
KOMUNGSOFMAAK 
EENAFSRAAK" 

SPIEGELKOTTE R TH. GILLISSE N 
14.22 X 3.95 X 1.25 MTR. 

n i e u w b o u w • r e n o v a t i e 
o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e 

s c h e e p s b e t i m m e r i n g e n 
s c h i l d e r e n • h e l l i n g 8 0 t o n 
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T H U I S H A V E N V A N T O P M E R K E N 

Puurmrpkm: 

Met slechts 5 functietoetsen, een groot display en 

een eenvoudig, menu-gestuurd programma en 99 way-

points is de MK8 de meest handzame GPS-ontvanger op 

de markt. De MK8 is spatwaterdicht en heeft beslist de 

kleinste antenne ter wereld. 

De MK9 is de uitgebreide versie van de MK8 met nog 

meer mogelijkheden op het gebied van Positie, Navigatie 

en het Sailplan. Naast 3 extra toetsen (o.a. voor het opslaan 

van de actuele positie) is de MK9 standaard voorzien van 

DGPS-software. 

N ü i n p r i j s v e r l a a g d : 

Philips MK8 GPS: f 1 .795, - - , inclusief B.T.W. 

" Philips MK9 GPS-D: f 1 .995, - - , inclusief B.T.W. 

sailtron 
3'~* N A V I G A T I E - EN C O M M U N I C A T I E - A P P A R A T U U R 

Sailtron B.V., Croeselaan 163, Postbus S044,3502 JA Utrecht. 
Telefoon (030) 2944741. Telefax (030) 2937642. 

Exclusief importeur van o.a. Broolces 8 Gatehouse, Furuno, 
. ; • Garmin, Geografix, Philips, RR Electronic en Sailor 
^8 i ^ > § -

¥ 

Naam 

Adres 

' - • PC/Plaats 
' f t » 

' Telefoon 

j 5 j  Dez e coupo n m geslote n envelopp e ongefrankeer d zende n naar : 

W SHLTRON B.V ,  AntWDordnunme r  2710 ,  350 0 V J Utre* . 

Ja, stuur mij informatie over de Philips MK8/9 GPS Navigators 

HAD MERCATOR EEN 
KAARTPLOTTE R 

VAN HOLLAN D NAUTIC, 
DAN ZAG U ZIJN NAA M 
NIET OP ZEEKAARTEN . 

De YEOMA N k a a r l p l e t l e r  is een tevolutie op de 

kaaitentaiel. Een papieren kaart wordt dooi middel 

van clips op de onderlegger bevestigd. Nu is het 

mogelijk om met het uitleesinstrument posities op te 

vragen en berekeningen, zoals koers, afstand, TTG 

etc. te maken. Wanneer de Yeoman gekoppeld is aan 

bijvoorbeeld een Shipmate GPS navigator, dan kan 

de scheepspositie met behulp van 

LED indicators op de kaart terug 

worden gevonden. Met een druk op 

de knop worden waypoints naar de 

GPS gestuurd. 

* Directe positie uitlezing van de kaart * 

Dead reckoning functie * 12 Volt * NMEA 

in- en uitgang * Werkt op alle papieren 

kaarten * Eenvoudige montage. 

Bi) Holland Nautic vindt u alle bekende internationale merken 
communicatie- en navigate-appaicrtuur Als u de coupon invult, 
ontvangt u binnen een aantal dagen onze documentatie in 
huis Bi] iedere aankoop bent u zeker van 
duidelijke, Nederlandse handleidingen; volledige impor-
teursgarantie; landelijk dealernetwerk; ondersteuning door 
eigen technische dienst. 
Maar boven alles weet u dat u een produkt koopt wfoar u van 
op aan kunt als het er op aan komt 

KOERS OP KWALITEIT , KOERS O P . . . 

Iiollaii d uaiitic: ^ 
-4 -_ ^ r 

^ " J A , stuur  mij documentatie over Kaartplotteis 

Naam: I 

Adres: 

Postcode 

' Woonplaats: 
-I ^ 

, Telefoon L 
Verder heb ik belangstelling voor- • Radars Q Navtex 

^ W Q GPS Q Autopilots Q Marifoons • (TV-) antennes 
Q Fishfinders • Ankerlieren G Satellietcommunicatie 
Scheepstype: | | 
Stuur deze coupon naar. Holland Nautic. Postbus 20089, 
7302 HB Apeldoorn, Telefoon 055 - 5412122, Fax 055 - 5422696. 
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Waardevast 
De EUROCLASSIC blijf t naast z'n stabiele constructie ook 

nog eens waardevast op de lange termijn. 
De EUROCLASSIC wordt door echte vakmensen 

naar wens van de klant gebouwd! 
De EUROCLASSIC voelt zich thuis op alle wateren en is met 

zijn klassieke lijnen tijdloos wat wederom staat voor een 
waardevaste investering! 

Wij tonen U graag onze EUROCLASSIC-lijn... 
Bel ons nu voor een afspraak zodat wij U alles uitgebreid 

kunnen laten zien! 

12 60 m X 4 25 m X I 20 m - motorisering va 150 pk 
Pnjsva hn 529 925-

Leverbaar met 2' stuurstand of met flybndge 

14 95 m X 4 80 m X 1 20 m - motonsering va 150 pk 
Pnjs Va hfl 1 066430 -

Leverbaar met 2' stuurstand of met flybndge 

Wij bouwe n Uw 'droomjacht ' 
voor een gunstig e prij s 

Het nieuwe GRUNO-motorjachfenprogramma is in de drie typen CLASSIC, 
SPORT en ELITE leverbaar en biedt U standaard een complete uitrusting met 
moderne techniek alsmede veel ruimte en comfort. 

GRUNO 35 COMPACT 
afm 11 00 X 3 65 m, pn|S hfl 204 5ó7,50 

«lü»i.«, $ 

GRUNO 39 ROYAL GRUNO 42 AMBASSADOR 
type ELITE type CLASSIC 
12 50 X 3 90 m, pri|s hfl 280 237,50 13 50 x 4 00 m, pri|S hfl 330 645, 

Jachtwer f GRUNO B.V. 
Ook voor vertiuur! 

Reitdiepskade 19 - 9974 PJ Zoutkamp 
Tel 0595-402057 - Fax 0595-402599 

GRUNO 
MOTORYACHTEN 

De BARKA S serie nu compleet 

BARKAS 900 

BARKAS 1000 

BARKAS 1100 BARKAS 1500 

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

L.M. HUITEMA ING 
JACHTONTWERPEN 
Aak 21 - 9606 PX Kropswolde 
Tel. 0598-322862 
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HAD MESDAG 
EEN TV-ANTENNE VAN 

HOLLAN D NAUTIC, DAN HAD 
HIJ EEN ANDER BEELD OP 

ZEE GEKREGEN. 
De rondom gevoelige GLOME X TV-Qntenne hoeft niet 

gericht te worden op een zender. Daardoor is deze anten-

ne ideaal voor  schepen. Met de Glomex antenne kunt u 

TV signalen in de UHF en VHF band ontvangen. De Glomex 

antennes zijn van slagvast nylon. * Model V-9112, diameter 

37 cm * Model V-9125, diameter  25 cm * Met versterker  * Optionele 

raoststeun of universele steun * Zonlicht bestendig nylon. 

K O E R S O P K W A L I T E I T , K O E R S O P . . . 

Iiollaiu l ii2iiitic: ^ 
Bel voor informatie en/of documentatie naar 

Holland Nautic, Postbus 20089 7302 HB Apeldoorn 
Telefoon 055 - 5412122 Of fax naar 055 - 5422696 

^ 

TEAKDEKKE N 
LEGGEN IS ONS VAK! 

9 Motor- & zeiljachten 
van 10- 100 mtr 
Renovatie reparaties 
ca . deknaden vervangen, 
schuren enz. 

• Op lokatie of op eigen v̂ erf 
tot 40 mtr overdekt 

is het ̂ „ ~ Van der Meijden "Pas klaar" dekkensysteem. 
, ," Kant en klaar gemaakt in onze fabriek snel gemonteerd 

door uzelf of door onze vakmensen. 
Voor meer info bel. 

Van der Meijden 
TEAK DECKS 
Hardinxveld-G'dam - Tel. 0184-618033/612091 

DATACOMBINATI E 
Yachtverzekeringen 

PREMIEVOORBEELDE N UITGEBREIDE VOORWAARDEN : 
NIEUWE JACHTEN , ZEEDEKKIN G - KLEI N VIERKAN T 

Eigen risic o 

B Verzekerde waarde 
• ¥• ƒ 100.000,-

No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

B Verzekerde waarde 
" ^ ƒ 115.000,-

No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

= Verzekerde waarde 
- f - ƒ 130.000,-

No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

B Verzekerde waarde 
• f- ƒ 145.000,-

No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

B Verzekerde waarde 
^ ƒ 160.000,-

No-claim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

B Verzekerde waarde 
• f -/ 175.000,-

No-claim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

B Verzekerde waarde 
• f- ƒ 200.000,-

No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

Verzekerde waarde 
ƒ 250.000,-
No-daim 40% 
Netto 
Ie jaars premi e 

ƒ 0 

855 0 0 
342 0 0 

513.0 0 

983 2 5 
393 3 0 

589.9 5 

988 0 0 
395 2 0 

592.8 0 

1102 0 0 
440 8 0 

661.2 0 

1178 0 0 
471 2 0 

706.8 0 

1288 4 4 
515 3 8 

773.0 6 

1472 5 0 
•  58 9 0 0 

883.5 0 

1840 6 2 
•  73 6 2 5 

1104.3 7 

ƒ 25 0 

769 5 0 
307 8 0 

461.7 0 

884 9 2 
353 9 7 

530.9 5 

889 2 0 
355 6 8 

533.5 2 

991 8 0 
369 7 2 

595.0 8 

1060 2 0 
424 0 8 

636.1 2 

1159 5 9 
463 8 4 

695.7 5 

1330 0 0 
532 0 0 

798.0 0 

1698 1 2 
679 2 5 

1018.8 7 

ƒ 50 0 

684 0 0 
273 6 0 

410.4 0 

786 6 0 
314 6 4 

471.9 6 

790 4 0 
316 1 6 

474.2 4 

881 6 0 
352 6 4 

528.9 6 

924 4 0 
376 9 6 

565.4 4 

1050 9 4 
420 3 8 

630.5 6 

1235 0 0 
494 0 0 

741.0 0 

1603 1 2 
541 2 5 

961.8 7 

ƒ 1  00 0 

641 2 5 
256 5 0 

384.7 5 

737 4 4 
294 9 8 

442.4 6 

741 0 0 
296 4 0 

444.6 0 

826 5 0 
330 6 0 

495.9 0 

883 5 0 
353 4 0 

530.1 0 

966 3 3 
386 5 3 

579.8 0 

1104 3 7 
441 7 5 

662.6 2 

1380 4 6 
552 1 8 

828.2 8 

DATACOMBINATI E - Yachtverzekeringen ® 
Oostkade 60,3220 AD Hellevoetsluis - Tel :(0181) 32 32 11 Fax:(0181) 32 33 07 

De vermelde premies zijn exclusief ƒ 11 00 poiiskosten (eenmalig) en 7 % assurantiebelasting 

Internet : H T T P : / / W W W . Z E E L A N D N E T . N L / D A T A C O M B I N A T I E 

^ 
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HiHaus 
Niiiiln>s37Tni«ler11.»x3.60mlr 

t^-

. ! • •  
I Nimbus 33 Avanta 10.00 X 3.30 mtr. 

1 leverboor mei of londer flybridgc 

topklassei 

Een eerste klas ontwerp 
en een eerste klas kwali-
teit maakt van de Nimbus 

motorjactiten, 
een eerste klas keus voor 

u en uw familie! 

Nimbus 31 Ultima 9.30x3.3011* . 
leverbaar mcl open kuip of othterktjuit 

Nimbus 27 Coupé 8.45 x 2.85 mtr. 
leverbaar met open kuip of Hhterkajuil 

KREMER 
NAUTIC BV 

DÉ STANDAARD VOOR 
KWALITEI T EN KOMFORT 

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 
stoei. 

De buitengewone degelijkheid, 
het perfekte zitkomfort èn de 
optimale prijs-prestatie-
verhouding 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 produktie-
fouten. Levering geschiedt onder HISWA-
voorwaarden. 

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

R I O art.no. 502 
Wandmontage. 
Geheel opklapbaar. 
Inklusief staander. 
6 Kleuren kunstleer. 
Vlakke stoffering. 

E B R O art.no. 501 
Wandmontage. 
Geheel opklapbaar. 
Inklusief staander. 
6 Kleuren kunstleer. 
Zit/rug voorgevormd. 

FISH-ON 
art.no. 550 
Weerbestendige 
kunststof stoel. 
360° draaibaar. 
Wit/blauw/rood vinyl. 
Kompl. met kussens. 
Snel wegneembaar. 

De Droei 25-29, 8621 CZ Hwg • Holland 

telefoon 0515-X4296Ó, fax 0515-A43.4U 

Imporleur voor Broom, Ocean en Nimbui motorjachten 

SWINGBACK 
art.no. 601 o 
Mahoniehouten 
swing arm. 
Zitting opklapbaar. 
Kunststof, koelende 
opslagruimte. 
Witte kunstlederen 
bekleding. 

telstar 
stuurstoelen 

Lorentzstraat 16, 
Industrieterrein Lorentz, 

Postbus 136, 
3840 AC Harderwijk 
Tel : 0341-413960 
Fax:0341-422940 

Drukfouten en prijswijziginge n 
voorbehoude n 

T H A M E S art.no. 730 

• Opklapbare armleggers. 
• Aluminium kruisvoet. 
• 360° draaibaar. 
• Zith. instelb. van 62 tot 90 cm. 
• Alu. verstelbare voetensteun. 
• In 6 kleuren kunstleer of 

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

Zittingslede en gasveer tegen 
meerprijs leverbaar. 

AMAZON E art no 740 
• Zeer luxe vrijstaande stuur-

stoel met aluminium kruisvoet. 
• 360° draaibaar. 
• Zithoogte inst. van 62-90cm. 
• Alu. verstelbare voetensteun. 
• Voorgevormde zit en rug. 
• In 6 kleuren kunstleer en 

5 kleuren stof. 
• Ook met vaste vloermontage. 

Zittingslede en gasveer tegen 
meerprijs leverbaar. 

Verkrijgbaar bij uw watersportwinkel / jachtbouwer. 
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Dru k 
Drukkerij Wyt & Zonen 
Rotterdam. 

Apeldoor n 

Maken we het ooit mee dat een kanaal 
wordt heropend omdat de pleziervaart er 
belang bij heeft? Het feit dat in en om 
Apeldoorn serieuze plannen worden ge-
maakt om het Apeldoorns kanaal weer 
bevaarbaar te maken geeft een markant 
keerpunt aan in het denken over water-
sport. Het is nog niet zo lang geleden dat 
kanalen juist werden gesloten als er 
alleen nog maar belangstelling voor was 
van de zijde van de pleziervaart. 
Kanalen waren gegraven voor de vracht-
vaart. Als de vrachtschepen er niets meer 
te zoeken hadden gingen ze dicht. Zolang 
er nog één vrachtschip per week wat zand 
kwam lossen of laden bleef een kanaal 

open, maar zodra dat schip wegbleef ging 
het dicht. Zo zijn in vrijwel alle provin-
cies kanalen gesloten, die van belang voor 
de pleziervaart hadden kunnen zijn. Het 
kanaal Deventer-Raalte is daarvan het 
laatste trieste voorbeeld. De visie die lan-
den als Frankrijk en Engeland hadden 
op de betekenis van hun oude kanalen 
voor de recreatievaart, ontbrak hier te 
lande te enenmale. Maar er is hoop. 
Kanalen zijn te tedden. Dat hebben we 
in Groningen gezien, in Friesland (met 
de Turfroute) en wie weet straks dus in 
Gelderland. Er moet 50 miljoen voor op 
tafel komen. Het is dus een testcase van 
jewelste. 
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Op één van de eerste warme 
dagen in het voorjaar varen we 
een rondje door een prachtig 
natuurgebied. Tegen een uur 
of tien vertrekken we met de 
Magnus M uit onze thuisha-
ven in Beltschutsloot, Noord-
West Overijssel. We weten 
nog niet precies hoe de route 
zal zijn, maar na een lange win-
terstalling is zo'n eerste vaar-
tocht op zich al een belevenis. 
Vi a de Belterwijde komen we 
bij de brug van Ronduite en 
varen de Beulakerwijde op. 
Het is rustig op het water, 
maar bij storm kan het hier 
behoorlijk spoken. De namen 
van de plassen eindigen alle-
maal op 'wijde" (wiede). Door 
ophoping van afgestorven res-
ten moerasplanten en water 
vormde zich in de loop der tij -
den een dikke laag veen. 
In de 15de eeuw begon het 
proces van vervening. Door 
turfstekers werd in dit ontoe-
gankelijke veengebied eerst het 
hoogveen en later het laagveen 
afgegraven om er turf van te 
maken. Het veen werd uit het 
water gebaggerd. Hierdoor 
ontstonden de trekgaten. Het 
veen legde men op de uitge-
spaarde stroeken, de legakkers 
of ribben, te drogen. Er ont-
stond een bloeiende handel in 
turf. De prachtige huizen in 
VoUenhove, Blokzijl en Zwart-
sluis herinneren aan deze wel-
varende tijd. 

Doordat men de trekgaten 
steeds breder maakte en de rib-
ben smaller sloegen bij storm 
deze legakkers weg. Zo ont-
stonden grote plassen, zoals de 
Belter- en Beulakerwijde. 
Tijdens zo'n hevige storm-
vloed is het kerkdorp Beulake 
in de golven verdwenen. De 
legende wil dat men bij hevige 
storm de klok van Beulake. die 
ergens op de de bodem van de 
Beulakerwijde moet liggen, 
kan horen luiden. 

Aalscholvers 
Op het Giethoornse meer zijn 
alleen de geluiden van water-
vogels te horen. We schrikken 
van een vlucht aalscholvers die 
rakelings over ons heen sche-
ren. Deze beschermde vogels 
zijn concurrenten van de 
palingvissers. Per dag heeft 

• Lemmer 

één aalscholver één kilo paling 
nodig. Voor Muggebeet slaan 
we af richting Blokzijl . Na 
ruim een half uur varen, 
komen we bij de sluis van 
Blokzijl en gadegeslagen door 
een groot aantal mensen laten 
we ons schutten. 
We zoeken een plaatsje in de 
havenkolk die, omzoomd door 
prachtige, gerestaureerde gevels. 

het voormalige Zuiderzeestadje 
een schitterend aanzien geeft. 
Elk jaar liggen we een paar 
dagen m dit pittoreske stadje en 
genieten van het fraais dat het te 
bieden heeft. 
Het hele stadje is tot monu-
ment verklaard. Wegens het 
moedige optreden tegen de 
troepen van Bommen Berend 
verkreeg Blokzijl in 1672 stad-

rechten. In het Gildenhuys 
kan men ontdekken hoe men 
hier in vroeger tijden werkte 
en leefde. We blijven twee 
dagen liggen en betalen twintig 
gulden liggeld. De steigers zien 
er perfekt uit. 

Sprookjesbos 
De volgende dag is het weer 
nog mooier en we varen rich-

• Ossenzijl 
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Door Lily Magnée 

ting Voorstersluis. Het hoogte-
verschil is ongeveer 4,5 meter. 
Wanneer de sluisdeuren lang-
zaam opengaan, lijk t het wel of 
je een sprookjesbos binnen-
vaart. Van het ene op het ande-
re moment benje door bossen 
ingesloten. We varen door een 
prachtig natuurgebied. Het is 
er opvallend rustig. Alleen het 
ruisen van de wind en het 
indringende piepen van jonge 
meerkoeten is te horen. Het is 
een verademing. Wij zijn de 
indringers die de rust versto-
ren. 

We gaan de Lcemvaart in, 
waar prachtige aanlegplaatsen 
zijn. Het is nog vroeg m het 
voorjaar, dus er zijn plaatsen 
genoeg. Het dorpje heet 
Kraggenburg en er is een klei-
ne supermarkt, "s Avonds 
maken we een wandeling in 
het Voorsterbos. Het is er zo 
mooi dat we een dag blijven 
liggen. De voorzieningen zijn 

prima voor elkaar. De volgen-
de dag gaan we per fiets (vijf 
kilometer) naar VoUenhove. 
Het is een oud visserstadje met 
veel zeventiende en achttiende 
eeuwse woonhuizen. In de 
vroege middeleeuwen was het 
kasteel Toutenburgh, nu een 
ruïne, het trefpunt van de adel. 
We gooien de trossen los en 
varen naar Marknesse. Hier 
worden we geschut van hoog 
naar laag water. Het is het 
oudste dorp van de Noord-
Oostpolder. Om twaalf uur 
worden de lichten in 
Emmeloord op dubbelrood 
gezet. We doen het wind-
scherm, antenne en mast naar 
beneden en varen onder de 
twee bruggen door. 
We varen langs de hoofdplaats 
Emmeloord naar Lemmer. De 
Lemstervaart is vrij rustig 
vaarwater. De tocht duurt 
ongeveer anderhalf uur. Aan 
het eind van de Lemstervaart 

worden we door de Friese sluis 
5,50 meter omhoog geschut. 
Daarna gaan we Lemmer in. 
Doorvaartkosten tien gulden 
voor de sluis en twee bruggen. 

Zijlroed e 
We krijgen wat oponthoud 
omdat een vrachtschip hier wil 
keren. Voor ons draaien een 
paar zeilschepen heen en weer. 
De schutting van de 
Lemstersluis verloopt voor-
spoedig en even later varen we 
de Zijlroede op die dwars door 
Lemmer gaat. 
Aan één van de ligplaatsen in 
het centrum meren we af. 
Liggeld voor ons fl3.50 
voor een nacht. We doen 
boodschappen en genieten 
's avonds van de cupfmale 
Ajax-AC Milaan. Na afloop 
overal vrolijke mensen op 
straat in Lemmer. 
De plannen voor de volgende 
dag zijn om een paar uur in 

Sloten te blijven. De boot, die 
langszij aan ons is afgemeerd, 
gaat ergens anders liggen. We 
hadden ze van te voren 
gewaarschuwd. Geen enkel 
probleem. Op het water van 
de Grote Brekken is het uitkij -
ken want het is niet alleen 
druk vanwege de pleziervaart 
maar we komen nogal wat 
beroepsvaart tegen. Het is niet 
zo warm en we hullen ons in 
dikke truien. We varen de 
invaart naar de Lange Sloot 
binnen. Bij een veebrug moe-
ten we drie gulden betalen. 
Het torentje van Sloten komt 
in zicht en we varen de 
Boomsvaart op. 
Sloten is de kleinste stad van 
Friesland. We maken een wan-
deling door het stadje, drinken 
ergens koffie en na en uur of 
drie vertrekken we weer. Het 
plan is om vannacht in Kuinre 
te overnachten. We moeten 
dus nog wel een aantal uren 
varen. Het weer is opgeknapt 
en de truien zijn inmiddels 
voor luchtige zomerkleding 
verwisseld. 

Gier 
Vi a de Boomsvaart, Woud-
sloot, Brandemeer, FoUega-
sloot, die kaarsrecht tussen de 
weilanden doorloopt. Het 
ruikt en ziet er allemaal lande-
lij k uit. Friesland lijk t veigc\cn 
van de gier. De hoge verkeers-
brug in de rijksweg komt dich-
terbij en even later varen we 
over het Tjeukemeer en 
komen we in de Pier 
Christiaansloot. Doorvaart 
drie gulden. 
Het valt me op dat Echtener-
brug zich steeds meer presen-
teert als watersportdorp. Er 
zijn tal van meerplaatsen. Tot 
nu toe verloopt de reis prima. 
De Pier Christiaansloot mondt 
uit in de Tjonger. een riviertje 
dat zich kronkelend een weg 
door het landschap baant. 
Tegen vijf uur liggen we voor 
de sluis van Kuinre en vervol-
gen onze route over de Linde. 
In Kuinre, een oud vissers-
plaat.sje. zijn fantastische pas-
santenplaatsen ingericht. 

Voordat we een korte wande-
ling door Kuinre maken, 
wordt eerst schoon schip 
gemaakt. 
Tegen een uur of negen ver-
trekken we de volgende mor-
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• Kraggeburg 

gen uit Kuinre. Net als de 
Tjonger slingert de rivier de 
Linde zich ook tussen de wei-
landen door. Verscholen tus-
sen het groen liggen daar de 
boerderijen. 
Na de brug van Ossenzijl gaan 
we bakboord uit. De automati-
sche bruggen doen hun werk 
goed. We hoeven nergens te 
wachten, we worden op onze 
wenken bediend. Met een 
kalm gangetje varen we door 
naar Giethoorn. Overal zijn 
passantenplaatsen. Wij leggen 
niet aan omdat we in de buurt 
wonen en Giethoorn dus goed 
kennen. 

Het is aan te raden om lopend, 
of met uw bijboot of met een 
punter, het centrum te verken-
nen. Het wordt niet voor niets 
Hollands Venetië genoemd. 
Het kan echter erg druk zijn. 
Wil t u echt van dit bijzondere 
waterdorp genieten ga dan 
"s morgens vroeg een wande-
ling maken door dit pittoreske 
dorp, waar veel kunstenaars 
wonen. 

Het wordt almaar drukker op 
het water. Vlak voor de 
Blauwe Hand gaan we stuur-
boord uit de Beulaker op. Het 
is een vrolij k gezicht, al die 
surfers op het water. We nade-
ren de brug van Ronduite en 
even later varen we in het voor 
ons bekende water. 
De vaarsnelheid is 6 kilometer. 
Ik heb het idee dat wij de eni-
gen zijn die er zich aan hou-
den. Vooral de huurboten 
trekken zich nergens iets van 
aan. De waterpolitie schijnt erg 
aktief te zijn en deelt geregeld 
bekeuringen uit. Op de 
Belterwijde is een zeilwed-
strijd. 

We geven de deelnemers 
zoveel mogelijk de ruimte. De 
brug van Beltschutsloot is al te 
zien en even later meren we af 
in de jachthaven De 
Waterlelie, onze thuishaven. 

* Steiger Kuinre 
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lEZERS SCHRIJVEN 

Weerberich t 
op Radio 10 
Gold 

In de Motorboot van januari 
beklaagt de heer J. van den 
Bos uit Haarlem zich erover 
dat de Nos het vroege weerbe-
richt (dat om 6.45 uur werd 
uitgezonden door Radio 5) 
heeft afgeschaft. Intussen heeft 
de commerciële zender Radio 
10 Gold het vroege weerbe-
richt overgenomen. Het wordt 
nu 's morgens om 6.30 uur uit-
gezonden op de middengolf 
(AM) op een freqeuentie van 
675 kiloherz. Het is een uitge-
breid weerbericht dat deeluit-
maakt van een programma dat 
om 6.15 uur begint met de 
scheepvaartberichten. 
A. W. van de Wetering, Heerhu-
gowaard. 

1 POLY-PO)' 
^^• '̂ Harde' A 

^OLY-POX ^ ^ ^ 1 
TEER ^ ^ ^ ^ H 

Teer 
Naar aanleiding van de vraag 
van de heer F.L. Halenbeek uit 
Zeist over teer, epoxyteer 
en/of anti-fouling (zie ook de 
Motorboot van december 
1995) willen wij gaarne uw 
antwoord op een aantal pun-
ten aanvullen. Teerhoudende 
produkten zullen met ingang 
van 1 januari 1997 niet 
gebruikt mogen worden in 
verband met onaanvaardbare 
milieubelasting. De alternatie-

ve produkten zijn bitumen-
houdende verven (zoals 
Primocon 3). welke soms alu-
minium gepigmenteerd zijn 
om de roestwerende eigen-
schappen te verbeteren. Deze 
produkten laten zich bij zeer 
lage temperaturen goed ver-
werken. Op kaal staal moeten 
er minstens 5 lagen met de 
kwast/roller aangebracht wor-
den tot de voorgeschreven 
laagdikte. Chloorrubber ver-
ven zijn uit milieuoogpunten 
verdacht. Epoxyteer valt ook 

• Epoxyteer volgend jaar vertxxlen 

onder het verbod en wordt 
vervangen door 2-komponen-
ten teervrije epoxies 
(Interprotect, Interprime 820) 
waar reeds 5 tot 10 jaar erva-
ring mee bestaat. Een aantal 
van deze produkten kunnen 
ook reeds vanaf 5 graden 
Celsius verwerkt worden. De 
voorbehandeling voor deze 
kwalitatief betere produkten is 
echter veel belangrijker. 
Stralen (SA2,5) is meestal nood-
zakelijk voor een goede onder-
grond. Het gebruik van anti-
fouling is sterk afhankelijk van 
de ligplaats. Indien het schip in 
zoetwater ligt kan in sommige 
gevallen volstaan worden met 
een laag anti-fouling voor zoet-
water (Waterways) ééns in de 2 
tot 4 jaar. Ligt men echter op 
stilstaand zoutwater dan is het 
noodzakelijk de meest effectie-
ve anti-fouling (Micron CSC) 
ieder jaar aan te brengen. 
N.G. Geelkerken, International 
Paint, Rhoon. 

LEZERSPANEL 

§nedii i 
Sinds kort ben ik in het bezit 
van een Onedin met de afme-
tingen 6,50 meter bij 2,50 
meter. Bouwjaar 1980. Mij n 
vraag is: zijn hier nog origine-
le foto's of tekeningen van, 
zowel interieur als exterieur. Ik 
zou de boot graag in originele 
staat terug willen bouwen. 
M. Scholten, Rotterdam. 

farget ? 
Ik ben in het bezit van een 
motorkruiser, lengte 8.50 
meter, breedte 2,80 meter. 
Volgens de zoon van de vorige 
eigenaar die reeds 3 jaar gele-
den is overleden is het een 
Heckkruiser. Maar volgens mij 
is dit beslist niet waar. Volgens 

• Ouwerkerks kruiser Herkent u 
hem, laat het ons weten 

Heeft u een vraag op het gebied van gemotoriseerde water-
sport? Leg hem voor aan de lezers van Motorboot. Wij publi-
ceren uw vraag, zodat de lezers erop kunnen reageren. Uit de 
antwoorden, die wij ontvangen, maken we een selectie die we 
publiceren. Inzenders van de antwoorden ontvangen f. 50,-. 

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

• JMpj lI ^._-4-'««P'»>"^^b^1^P ^ 

mij en diverse watersporters is 
het een Target, maar als ik dan 
een Target zie is het toch net 
iets anders. Alhoewel hij er erg 
veel op lijkt , zal er een foto bij-
voegen. Wie kent dit type 
boot? 
E. van Ouwerkerk, Rotterdam. 
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Vorig jaar bleven we op onze reis over de Elbe bij Meissen steken 
(zie de Motorboot van maart 1995). Dat was een teleurstelling, 
vooral omdat we daar net konden zien wat we zouden missen. Hier 
begonnen immers de bergen, hier begon het pas echt bijzonder te 
worden voor ons laaglanders. Toen zeiden we:Jammer, maar we 
gaan het ook niet opnieuw proberen, want het is ook wel héél ver. 
Wegaan dan toch maar naar Praag met zo 'n busreis. Na een tijd-

je, thuis in de gewone dagelijkse molen, begint het dan te knagen. 
We wilden toch eigenlijk het gestelde doel bereiken en 'vijf dagen 
Praag per bus' leek opeens toch niet zo aantrekkelijk. Al snel was 
dan ook het besluit gevallen: Als er genoeg water is proberen we het 
opnieuw. 

Door Albert Eetting 

Zo zijn we dan op 27 mei met 
de Fiesta onderweg, via de 
voor ons gebruikelijke route, 
door Groningen naar Ter Apel 
en via het Ruitenbroekkanaal 
naar het Dortmund-Eems-
kanaal en daarna het lange 
Mittellandkanaal tot Maagden-
burg. 
Helemaal probleemloos ging 
dat allemaal niet. Het begon al 
toen we na drie kwartier 
varen, middenop het Tjeuke-
meer, ontdekten dat er water 
in de boot liep. Niet veel, maar 
toch. Met een speciale lij m 
werd het kleine gaatje vlak bij 
de roerkoning tijdelijk gedicht 
en vervolgens voeren we terug 
naar de haven voor een defini-
tieve reparatie. We wilden 
bovendien weten hoe het 
mogelijk was dat er plotseling 
zo'n roestgaatje is ontstaan, 
terwijl de boot toch goed 
onderhouden wordt. Want het 
was wel even schrikken en 
natuurlijk rees de vraag hoe 
het met de rest van het vlak 
gesteld zou zijn. 
Zodra de boot in de kraan 
hing, was de oorzaak duidelijk: 
een bout van het roer kwam in 
de uiterste stand tegen het vlak 
en schraapte keurig de teer 
weg. Het euvel, dat er dus al 
jaren zat. werd verholpen en 
het gaatje gedicht. Voor de rest 
was het vlak prima in orde. 
We konden dus weer op weg. 
Vanwege het weekend hebben 
we een paar dagen vertraging 
opgelopen, maar dat hindert 
niet want het is pas eind mei. 
Zo kan het gebeuren dat we op 
zaterdagmiddag (3 juni) in 
Haren tot de ontdekking 
komen dat in het hele 
Pinksterweekend de sluizen in 
Duitsland niet bediend wor-
den. Als in Nederland de 

watersport echt 'losbarst', 
Pinksteren is toch bij uitstek 
het weekend om de boot uit de 
winterslaap te halen, wordt 
hier alles stilgelegd. Maar we 
hebben veel tijd en het regent 
volop in Zuid-Europa, dus 
voorzien we geen problemen. 
Op de radio horen we zelfs 
berichten over nieuw hoog 
water op de Rijn. 
In Haren is heel wat te zien, 
zelfs een scheepvaartmuseum 
gerund door vrijwilhgers en je 
kunt er mooie wandelingen 
maken. 

Als het dan eindelijk weer mag 
(op dinsadag 6 juni), varen we 
ook heel vroeg weg en 'doen' 
in tien uur het hele Dortmund-
Eemskanaal tot Bergeshóvede, 
zeventig kilometer en negen 
sluizen. Nog nooit ging het zo 
snel en voorspoedig (normaal 
doe ik daar twee dagen over). 

7 tot 14 jun i 
Ook op het Mittellandkanaal 
verloopt alles voorspoedig, tot 
bij km 285 de motor in één 
klap tot rust komt en er in het 
roer geen beweging meer te 
krijgen is. De 'ramp' voltrekt 
zich nota bene op dezelfde plek 
waar dat vorig jaar ook 
gebeurde. Toen was de oor-
zaak brandstofgebrek. We 
hadden de fout gemaakt door 
voor het biandstofverbruik uit 
te gaan van de normale 
omstandigheden in Nederland, 
met veel langzaam varen en 
wachten bij bruggen en slui-
zen. Op deze lange trajecten is 
het verbruik aanmerkelijk 
hoger omdat je constant de 
kruissnelheid vaart. 
Nadat we met kunst- en vlieg-
werk aan de kant gekomen 
zijn, er is hier gelukkig een los-
kade, blijkt via de inspectieko-
ker dat er een armdikke tros 
rond de schroef gewonden zit 

Hoog water , een s 
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* Bronsgroen baken 
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met aan het eind een giganti-
sche knoop die tussen schroef 
en roerblad vastgeslagen is. 
Geen beweging in te krijgen. 
Een bijkomend probleem is 
dat we wat dieper geladen zijn. 
Er gaat veel mee voor zo'n 
lang reis en daardoor loopt de 
inspectiekoker, die we open 
moeten maken om bij de 
schroef te kunnen, over. We 
proberen van alles om dit 
euvel te verhelpen (gewicht op 
de boeg, extra lijnen om de 
boeg naar beneden te trekken, 
niets helpt). Gelukkig ligt ver-
derop een Nederlands vracht-
schip te lossen. De schipper wil 
de achterkant van de Fiesta 
met de autokraan best een 
paar centimeter uit het water 
lichten. Daarna kan het eigen-
lijk e werk. het enkele malen 
doorzagen van de tros om een 
beetje ruimte te krijgen, begin-
nen. Na vier uur hard werken 
komt het laatste stuk met de 
knoop vrij . We bewaren het 
om er foto's van te maken. 
Dan kunnen we eindelijk ver-
der. 

Intussen hebben we besloten 
ons op de Elbe tot de 
Tsjechische grens te laten sle-
pen. Het is daar nu ook hoog 
water en de stroomsnelheid is 
dan veel hoger, waardoor we 
er veel langer over zouden 
doen. Bovendien willen we 
ook wel weer iets nieuws mee-
maken. Het grootste bezwaar 
van het slepen, de zeer lange 
vaardagen, wordt ruimschoots 
vergoed doordat we dan lan-
ger in Tsjechië kunnen blijven. 
Vorig jaar hadden we al uitge-
zocht hoe dat werkt (zie 
opnieuw de Motorboot maart 

• Technisch monument bij Dresden 

1995), maar daarbij de indruk 
gekregen dat een rechtstreeks 
contact met de Tsjechische 
schippers, dat zijn nu veelal 
particuliere eigenaars, een 
voordeliger deal oplevert. 
Daarom varen we direct na de 
scheepslift in Rothensee alle 
havens af. Daar ben je wel 
even mee bezig want 
Maagdenburg is altijd een 
belangrijke havenstad geweest. 
Tot onze verbazing is het uiter-
mate rustig in die havens. Al 
jaren varen we hier langs en 
zien veel bedrijvigheid, nu ligt 
er maar één Nederlands schip 
en verder is het leeg. Dan toch 
maar naar de jachthaven. 
Als we (heel langzaam, want er 
staat inderdaad veel stroom) 
langs het Tsjechische bevrach-
tingskantoor CSPLO op km 
328 van de Elbe varen, ligt ook 
daar alleen maar een sleep-
boot. Wat verbaasd meren we 
even in de moderne marina 
van Maagdeburg af. Het kan 
toch niet zijn dat vanwege de 
hoge waterstand (afgelopen 
nacht bedroeg de stijging vol-
gens de sluismeester 1,30 
meter) nu al het scheepvaart-
verkeer stilgelegd is? Dan zou-
den er immers juist meer sche-
pen in de haven moeten 
liggen. 

Donderdag 15 jun i 
We gebruiken deze dag voor 
overleg. Eigenlijk weten we 
niet zo goed wat we moeten 
doen. Vragen zelfs nog raad 
aan de waterpolitie, die toeval-
li g in de jachthaven moet zijn 
en komen tot de conclusie dat 
we toch best zelf kunnen 
varen. Vooral de vrijheid om 

zelf te bepalen wanneer en hoe 
lang we willen varen, spreekt 
ons aan. De kosten blijven 
ongeveer gelijk. We hebben 
inmiddels in tien vaardagen 
zeventig uur gevaren en een 
kleine zeshonderd kilometer 
afgelegd. 

Vrijda g 16 jun i 
Vanmorgen blijk t Jenny, die 
als 'bootsvrouw' (en echtgeno-
te) natuurlijk een zeer belang-
rijke stem heeft, lang gepiekerd 
te hebben over allerlei nare 
toestanden die zouden kunnen 
gebeuren in de stroming. Ja. 
dat krijg je als je er zo mee 
bezig bent. All e goeie argu-
menten zijn niet meer zo 
belangrijk, want je moet aan 
zo'n tocht niet met angst of 
twijfels beginnen. Het wordt 
dus toch slepen. En we hebben 
geluk, op het bevrachtingskan-
toor blijk t dat er 's middags 
om 3 uur een vrachtschip naar 
de Tsjechische grens vertrekt. 
De schipper is brereid ons mee 
te nemen. We moeten tegen 
die tijd daar aanleggen en zelf 
afspraken met hem maken. 
Het blijk t overigens dat het 
hier zo stil is doordat er 
gewoon minder vrachtaanbod 
is. Het sluiten en afbreken van 
vele fabrieken is daar een 
belangrijke factor in. Boven-
dien is het wegennet de laatste 
jaren sterk verbeterd, waar-
door veel transport (ook het 
bijzondere) nu over de weg 
plaatsvindt. 

Terug op onze boot treffen we 
meteen voorbereidingen, want 
de eerste vij f dagen zullen we 
niet meer aan land komen en 
we willen wel blijven eten. 

* Stukje tros uit de schroei 

Boodschappen doen dus en de 
sleeplijn klaarmaken. Ik heb 
daarvoor de ankerlijn en een 
lang landvast in gedachten. 
Samen veertig meter. Door nu 
een lij n voor de boeg langs op 
de beide voorbolders te beleg-
gen, dat door het oog van de 
ankerlijn gehaald is, bereik ik 
dat de krachten van de sleep-
lij n altijd keurig over beide 
bolders verdeeld zijn. Het oog 
kan met de richting van het 
schip mee bewegen en wordt 
met een dun lijntj e aan de 
reling bevestigd, zodat het 
geheel niet onder de boot 
terecht komt als we stilliggen 
of zelf de motor hebben bij-
staan. Op deze wijze hebben 
we ons zo goed mogelijk voor-
bereid op de komende, onbe-
kende gebeurtenissen. 
Op tijd varen we af en zoeken 
een plekje bij de CSPLO. 
Eigenlijk is het daar niet 
geschikt voor de Fiesta, want 
een echte kade is er niet. 
Alleen een paar trappen die 
schuin uit het water komen. 
We kiezen daarom maar voor 
de enige boot die er ligt, een 
sleepboot. Dat blijk t niet te 
mogen, want die moet direct 
beschikbaar zijn voor hulp 
aan het scheepvaartverkeer. 
Gelukkig verschijnt er een leeg 
schip dat hier een paar dagen 
blijf t om op vracht te wachten. 
Maar ook daar worden we 
even later weggejaagd, omdat 
daar een collega tegenaan 
moet. We mogen terugkomen 
als die aangelegd heeft. Als we 
dan eindelijk rustig denken te 
liggen, we hebben inmiddels 
genoeg ervaring opgedaan in 
het draaien en aanleggen op 
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* De route  van Nederland  naar  Praag. 

zeer sterke stroming, moeten 
we ook hier vandaan. Het pas 
aangekomen schip moet 
gebunkerd worden. We heb-
ben geen alternatief, dus ik 
wijs de schipper erop dat die 
bunkerboot best voor of achter 
onze boot kan aanleggen en 
dat helpt. We mogen blijven 
wachten op 'ons' vrachtschip 

dat keurig op tijd verschijnt. 
De onderhandelingen gaan 
vlot. Voor DM 250,- zal hij 
ons naar Decin, een havenstad 
net over de grens, slepen. 
Totaal ongeveer 340 kilome-
ter. 
De schipper vindt de sleeplijn 
te kort. Je moet dan veel te 
veel bijsturen. Hij zal er een 

stuk van zijn eigen lij n bijzet-
ten. Om 4 uur varen we af. 
Voor de beruchte 'Domfelsen' 
staat inderdaad erg veel 
stroom. Het water perst zich 
hier door een smalle geul 
waarin het dan ook eenrich-
tingverkeer is. Daarna, buiten 
Maagdenburg waar de rivier 
erg breed is, loopt de snelheid 

• Overnachting langszij van ons sleepschip. 

op tot 8 kilometer per uur en 
dat zijn ongeveer 15 echte kilo-
meters. Te snel voor ons, want 
onze rompsnelheid is 12 kilo-
meter. We trekken dan ook 
onbehoorlijke hekgolven. 
De Elbe ziet er nu heel anders 
uit. Heel breed en de gezellige 
strandjes tussen de kribben 
zijn onder water verdwenen, 
de kribben zelf trouwens ook. 
Ui t de kant blijven dus, want 
slechts een enkele krib is met 
een baken aangegeven. Nu 
hoeft bij deze waterstand (388 
cm bij Maagdenburg) de vaar-
geul ook niet zo nauwkeurig 
aangehouden te worden, zodat 
we wat scherpe bochten kun-
nen afsnijden. 

De kruisen die de ligging van 
de vaargeul aangeven, staan 
vaak in het water en ook de 
kleine 'jachtclubs', meestal niet 
meer dan een steigertje met vijf 
bootjes, hebben het moeilijk. 
De steiger drijf t wel, maar het 
land is niet meer bereikbaar, 
omdat de brug onder water 
eindigt. Dikke takken en 
boomstammen komen we 
tegen, maar die worden door 
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• Het 'blauwe wonder'. 

onze brede voorganger keurig 
van ons weg gehouden. 
Om 21 uur, na veertig kilome-
ter varen, wordt op ons sleep-
schip, de Labe 7306, het anker 
gezet bij km 288 en onze sleep-
lij n ingehaald tot we keurig 
langszij liggen. We mogen aan 
boord de douche gebruiken, 
maar als we daar vanaf zien, 
we hebben meer behoefte aan 
rust na deze enerverende dag, 
verdwijnen de kapitein, z'n 
vrouw en twee bemanningsle-
den. We zijn alleen met het 
kabbelend geluid van het 
water en het zoemen van de 
nog steeds draaiende schroef-
as. Een rustig geluid, waarop 
we vast goed kunnen slapen. 
In elk geval ons voorland voor 
de komende dagen. Elke dag 
aan het roer van 6 tot 21 uur. 

Zaterdag 17 jun i 
We moeten vroeg op en dat na 
een slechte nacht. Het 'kabbe-
len' wordt veroorzaakt door 
water dat met 6 a 7 kilometer 
per uur tegen de boeg dendert 
en zich tussen de twee boten 
doorwringt. Het geluid van de 
schroef klinkt 's nachts heel 
doordringend. Bovendien drij-
ven er ook 's nachts takken en 
bomen, die af en toe met een 
knal tegen onze boot aanko-
men. 
Wat slaperig maken we ons 
klaar en om tien voor zes 
wordt de motor van het moe-
derschip gestart. Onze sleeplijn 
wordt gevierd, nadat ook onze 
motor gestart is en de meerlij-
nen losgemaakt zijn. Zo kun-
nen we ons rustig aflaten zak-
ken tot de tros strak staat. 
Precies om 6 uur varen we 
weer. 
Na enige tijd komt er een wate-
rig zonnetje, waardoor het met 
de aanwezige ochtendnevel 
lijk t alsof de rivier van zilver 
is. Adembenemend. Dat mis je 
nou allemaal als je laat gaat 
varen. 
Herkenningspunten zijn er 
nauwelijks. Plekjes die we 
vorig jaar zagen waar aange-
legd kon worden zijn er nu 
gewoon niet. Alles één water-
vlakte. All e gierponten liggen 
werkeloos, die kunnen ook 
niet aan de kant komen. Dat 
moet nogal wat gevolgen voor 
de bewoners van deze streek 
hebben, want er zijn maar heel 
weinig bruggen. De doorvaart-

hoogte van die bruggen is zo 
laag dat zelfs onze mast naar 
beneden moet. Voor onze 
voorbuurman is het dan ook 
precisiewerk. Uiterst langzaam 
varen we onder de bruggen 
door. Het kan net, met wegge-
nomen boordlichten, antennes 
en verzonken stuurhuis. De 
campings staan (half) onder 
water en toch soppen er nog 
mensen rond. 
Bij km 226, in de buurt van 
Lutherstadt Wittenberg, wordt 
de rivier enkele kilometers 
breed. Dit is dan ook de 
natuurlijke overloop, waar-
door er op de hele Elbe geen 
echte hoogwaterproblemen 
ontstaan, zoals bij de Rijn. 
Alles is hier nog min of meer 
natuurlijk, hoewel er nog een 
paar door mensen gecreëerde 
smalle stukken komen. 
Dat de bebakening zeer spaar-
zaam is (en dat is nog zacht uit-
gedrukt), ga je echt merken in 
zo'n watervlakte. Gelukkig 
hebben we een goede gids 
voor ons. Niet alleen hierom, 
maar ook om de toch wel 
tegenvallende stroomsnelheid 
en de veelal verdronken aan-
legplaatsen, zijn we blij de keus 
voor het slepen gemaakt te 
hebben. 

Die vreugde gaat snel over als 
de sleeptros breekt. Het 'han-
dige' sleep-systeem blijk t niet 
zo erg stabiel, want door het 
schavielen van het stalen oog 
is de lij n doorgesleten. Met een 
knal springt de als een snaar 

gespannen sleeplijn los en slaat 
als een lasso door de lucht. Na 
via de marifoon de schipper 
gewaarschuwd te hebben (hij 
had niets gemerkt), kunnen we 
na het starten van de motor 
het vrachtschip moeizaam 
gaan inhalen. Hij blijf t natuur-
lij k op lage snelheid varen en 
de onze is ook niet zoveel 
hoger. We komen langszij en 
beleggen de tros met een dub-
bele lij n opnieuw. Vanavond 
moeten we een definitieve 
oplossing maken. Nu moet het 
zo snel mogelijk gaan. Tij d is 
immers geld in de beroeps-
vaart. De schade is een 
onbruikbaar geworden land-
vast, een verbogen reling en 
wat zenuwen. 

Gedurende deze lange dag zien 
we vij f vrachtboten, vier 
kano's en een jacht. Ook die-
ren zien we heel weinig: een 
buizerd, drie ooievaars en een 
hertje op een stukje gras, inge-
sloten door de watervlakte. 
Slepen is niet geruisloos. De 
aanval van het water op de 
romp en schroef veroorzaakt 
nogal wat geluid en trillingen. 
Extra trillingen hebben we 
overigens in het roer. 
Waarschijnlijk hebben we toch 
schade opgelopen door die 
tros in de schroef 
Je zou denken dat de 'slepers', 
als ze om 21 uur na 103 km 
varen het anker zetten, een 
mooi rustig plekje zoeken. 
Mooi niet; we liggen precies in 
een bocht, daar waar de 

stroom het sterkst is. De boot 
tril t en zoemt van het waterge-
weld. Desondanks slapen we 
goed. De vermoeidheid zal 
daar ook wel iets mee te 
maken hebben. 

Zondag 18juni 
Om Klokslag 6 uur wordt er 
gevaren. De opvarenden van 
het moederschip zien we eigen-
lij k alleen maar van verre. 
Zodra we stilligen, verdwijnt 
iedereen onmiddellijk naar de 
televisie. We starten bij km 
185 richting zuid. Er zijn nu 
hoge dijken dichtbij, waardoor 
de watervlaktes (en het uit-
zicht) goeddeels verdwenen 
zijn. Bij Torgau is de stroom 
door een vernauwing nog wat 
sterker en gaan we nog maar 
heel langzaam vooruit. Hulp 
van de klaarliggende sleepboot 
hebben we niet nodig en dat 
komt doordat het schip nau-
welijks beladen is. Slechts 220 
ton erts ligt er in de ruimen 
van het 80 meter lange schip, 
normaal goed voor meer dan 
1000 ton. Ze varen kennelijk 
voor heel weinig en de schip-
per was dan ook blij met onze 
'extra vracht'. Maar toch zakt 
ook na deze hindernis de snel-
heid tot beneden 7 kilometer 
per uur. 

Bij km 121 vervalt de bebake-
ning van de vaargeul en wor-
den de kruisen op de kant ver-
vangen door rood- en 
groen/witte stokken in het 
water. Vorig jaar hadden we 
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wat moeite met dit systeem en 
raakten we tweemaal de 
bodem. Nu blijk t hoe simpel 
het eigenlijk is: gewoon het 
midden van de rivier aanhou-
den en in de bochten iets 
rechts of links van het midden. 
Waar die bijzondere en slecht 
zichtbare stokken hggen, zijn 
ondiepten of obstakels. Je 
houdt dan gewoon het midden 
tussen de stok en de kant aan. 
In ieder geval een meter of vijf-
tien uit de kant blijven. 
Tijdens dit deel van de tocht 
begint het echt mooi te wor-
den. Heuvels met af en toe 
wijngaarden en rotsen vormen 
een prachtig decor en we heb-
ben alle tijd om ervan te genie-
ten. Elke vier uur laten we de 
motor een poosje lopen om de 
keerkoppeling te smeren en 
bovendien snel, zonder voor-
gloeien, te kunnen starten in 
noodsituaties. Verder is het 
rustig, ook door de lagere snel-
heid. Af en toe moet wel wat 
bijgestuurd worden, maar veel 
IS dat niet. Later horen we dat 
een nog langere lijn , bijvoor-
beeld zestig meter, nog beter 
is. 

Het is zo rustig dat we in de 
middag allebei in slaap dreigen 
te vallen en dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. Jenny past 
daarom het maaltijdenschema 
aan, waardoor met een extra, 
maar wel lichte en gezonde, 
maaltijd de lange dag beter 
verdeeld is. Bovendien doen 
we nu af en toe iets anders. 
We halen vandaag maar 96 
kilometer en gaan bij km 88, 
op een rustige plek deze keer, 
voor anker. De nacht zou toch 
al rustiger worden want we 
zien geen hout meer drijven. 
Di t wijst erop dat 'boven' de 
stuwen gesloten zijn, en dat 
spaart een hoop gebonk tegen 
de boot. 

Maandag 19 jun i 
Zo heb je nog eens wat aan je 
dag. Om 6 uur gloort de zon 
boven de bomen en kunnen 
we dus al genieten van het 
prachtige landschap. We pas-
seren Meissen, waar vorig jaar 
de tocht eindigde, met de 
mooie witte burcht en kerk 
hoog op een rots boven de 
rivier. Het is hier duidelijk veel 
dichter bevolkt. Na elke bocht 
is er een ander plaatje tegen de 
bergen geplakt. Aan de zuid-

• Het paradijs van Brna 

kant ervan liggen de wijngaar-
den met de bijbehorende grote 
landhuizen. Ook daarbuiten 
staan veel grote en vooral 
mooie huizen. Vooral in de 
omgeving van Dresden kijken 
we onze ogen uit. De verrekij-
kers worden dan ook vaak 
gebruikt. We kunnen extra 
genieten omdat we aan het 
varen weinig aandacht hoeven 
te besteden. Vanaf het water 
biedt Dresden een bijna 
romantische aanblik. En dat 
wordt nog versterkt door het 
af- en aanvaren van de nostal-
gische rondvaartboten. Aan 
het eind van de oorlog werd 
de stad bijna volledig ver-
woest, maar veel van de oude 
monumenten zijn gereconstru-
eerd. Op de terugweg willen 
we hier een en ander gaan 
bekijken. Nu wordt ons daar 
de tijd niet voor gelaten en zo 
varen we al snel onder het 
'Blauwe Wonder' door, een 
brug die dezelfde constructie-
vorm heeft als de Eifeltoren. 
Stamt ook uit dezelfde tijd. Het 
'wonder' is niet die bijzondere 
constructie met de voor de 
jaren 1900 immense overspan-
ning (141 meter) in één boog 
over de hele rivier, maar de 
kleur. De brug werd immers 
ooit groen geschilderd, maar 
na enige tijd verkleurde dat tot 
blauw. 

Vanaf Pirna komen we in de 
'Sachsiche Schweiz', een 
gebergte van zandsteen, waar 
de Elbe zich tussendoor slin-
gert. Dit is onvergelijkbaar met 
wat we tot dusver vanaf het 

water hebben gezien, ook in 
Frankrijk en langs de Moezel. 
De bergen worden steeds 
hoger en de rotsen rijzen af en 
toe zo uit het water loodrecht 
omhoog. Pittoreske dorpjes en 
stadjes, maar ook grote land-
goederen en burchten, waar-
van Königstein dat het hele 
grensgebied moest bewaken 
(en nooit veroverd is) zeer 
beroemd is. 
Hier komen we ook een Duits 
jacht tegen dat al in Praag 
geweest is. De wereld is maar 
klein, want we hebben ze twee 
jaar geleden in Berlijn ook al 
eens ontmoet. We praten even 
via de marifoon en weten daar-
door ook waar we het beste in 
Praag kunnen gaan liggen. 
Om 18 uur maakt de schipper 
vast aan de kade in Bad 
Schandau bij km 11, na 77 km 
varen in twaalf uur. De grens 
is om 17 uur gesloten en pas 
om 8 uur morgenochtend is er 
een ambtenaar beschikbaar. 
Doorvaren heeft dus niet 
zoveel zin. Zo kunnen we dus 
eindelijk aan land en een wan-
deling maken na ruim drie 
dagen 'vastgezeten' te hebben 
op ons bootje. 

Dinsdag 20 jun i 
Het is nog maar een klein stuk-
je naar de Tsjechische grens, 
die op km 3 ligt. Toch varen 
we klokslag 6 uur af en zijn er 
dus ruim op tijd. Aanleg-
plaatsen zijn er niet, behalve 
een steigertje voor de douane-
boot. De schepen gaan voor 
anker en wachten tot de doua-

ne aan boord komt. Dat anke-
ren is op de Elbe zo gewoon 
dat de vrachtschepen voor en 
achter met hetzelfde ankerge-
rei zijn uitgerust, ze hoeven 
dus niet kop voor te draaien. 
De Duitse en Tsjechische dou-
ane komen gezamenlijk aan 
boord, maar controleren doen 
ze apart en zeer uitvoerig. Van 
ons moederschip worden alle 
hoeken en gaten doorzocht en 
de (voltallige) bemanning 
loopt als hondjes achter de 
ambtenaren aan. Voor ons 
hebben ze geen belangstelling. 
De aangereikte paspoorten 
worden ongeopend teruggege-
ven met een 'Goede reis'. 
Ook de Duitsers doen niet 
moeilijk. Als ik op hun vraag 
naar scheepspapieren wil ant-
woorden dat we geen papieren 
nodig hebben (ik heb alleen al 
vele jaren verlopen ANWB-
documenten, waar nog nooit 
iemand naar gevraagd heeft 
en een btw-verklaring die 
alleen voor wederinvoer in 
Nederland bestemd is), hebben 
ze al geen interesse meer en 
gaan weg met de mededeling 
dat we op de terugweg tegen 
de douaneboot of -steiger moe-
ten aanleggen. Iets minder 
voorspoedig verloopt het met 
de Labe 7306. Er is iets niet in 
orde met de invoerpapieren en 
het duurt twee uur voor er 
nieuwe zijn gearriveerd. 
In Tsjechië begint de telling 
van de rivier de Labe bij 108 
op km 3 van Duitsland. Een 
paar kilometer dubbel dus en 
dat komt doordat de grens hier 
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• Ruime sluizen op de Labe 

midden over de rivier loopt. 
We beginnen aan een nieuw 
boek waarin kaarten van de 
Labe en Moldau zijn opgeno-
men. Als we verder varen, zien 
we bij de grenspost op de kant 
een bus met Nederlanders 
enthousiast zwaaien. Eén 
maakt een foto van ons. Het 
moet ook wel een uniek 
gezicht zijn, zo'n sleep. Wat 

Abonnement Z 
Bel grati s 
06-0224222 
Als u zich wil t abonneren 
op M O T O R B O OT kan 
dat nu sneller dan ooit. En 
zonder kosten of moeite. 
Pak de telefoon en bel gra-
tis: 06-022 42 22. U krijg t 
dan H.P. Teleservice aan 
de lijn . dat ervoor zorgt 
dat u volgende maand 
M O T O R B O OT in de bus 
krijgt. 
U kunt dagelijks - ook in 
het weekeinde - bellen van 
9 uur "s morgens tot half 
negen "s avonds. 
Een abonnement kost 
J 67.50 per jaar (12 num-
mers 

zouden we die foto graag zien. 
De omgeving is nog steeds een 
feest voor het oog met nu echt 
ruige rotspartijen. Na twaalf 
kilometer begint Decin (dat 
schrijf je anders, maar die 
tekens kennen we in het 
Nederlands niet), waar onze 
sleep eindigt. We rekenen af 
met de schipper en nemen bui-
tengewoon hartelijk afscheid. 
Tot gisteren deden ze erg 
afstandelijk, zagen we ze nau-
welijks, nu hebben ze alle tijd 
voor een praatje en krijgen we 
goede raadgevingen mee voor 
de rest van de reis. 
Snel weg uit deze vieze indus-
triehaven, die eigenlijk hele-
maal niet past in deze mooie 
omgeving. Bij km 97 vinden 
we, net voorbij het centrum, 
een stukje kade waar we goed 
kunnen liggen. We willen de 
rest van de dag uitrusten en de 
stad bekijken. We liggen wel 
precies in een bocht en dus in 
de volle stroom, maar een 
alternatiefis er niet en we zijn 
intussen veel gewend. 
De weg naar het centrum is 
overigens eenvoudig te vin-
den. Gewoon de kabels vol-
gen. Elke tweede lantaarnpaal 
in de stad is namelijk (nog 
steeds) voorzien van een enor-
me luidspreker. De verbin-

dingskabels lopen naar een 
gebouw op het marktplein, 
waar ze met trossen tegelijk 
naar binnen gaan. Op deze 
wijze konden ze iedereen over-
al bereiken. Een erfenis uit 
voorbije tijden. Ook 's avonds 
wandelen we wat en eten een 
ijsje op een naburig terrasje. 
Als we op onze boot terugko-
men en de touwen wat ruimte 
hebben gegeven (het water is 
dertig centimeter gezakt) ligt er 
plotseling een oude man in het 
water. Gelukkig drijft hij op de 
stroom naar ons toe en hoewel 
hij al aardig snelheid krijgt, 
kan ik hem nog net grijpen 
door in het gangboord te gaan 
liggen. Daarna moeten we 
hem samen aan boord trekken. 
Eenvoudig gezegd, maar dat 
kost een uiterste insparming en 
vergt veel van onze toch al niet 
zo beste rug. Hij glijdt daarbij 
ook nog een keer uit onze han-
den. Gelukkig is het allemaal 
goed afgelopen en is de man, 
die erg dronken bleek te zijn, 
met hulp van mensen van het 
naburige café op de veel hoge-
re wal gehesen. Hij heeft in elk 
geval alle geluk van de wereld 
gehad. Bij deze stroomsnelheid 
(8 kilometer per uur) was red-
den of zoeken zinloos geweest 
in het donker. Bovendien, zo 

blijkt , ligt op deze plaats 
gewoonlijk nooit een boot. 

Woensdag 21 en donderdag 
22juni 
De schipper van de de Labe 
7306 vond de stroom te sterk 
voor ons en had ons daarom 
geadviseerd voor de laatste 26 
kilometer, tot aan de eerste 
sluis, ook een sleep te nemen. 
Wi j vinden een snelheid van 
3 a 4 kilometer per uur niet 
overdreven en besluiten dit 
laatste stuk zelf te varen, hoe-
wel dat zo'n acht uur zou ver-
gen. Onze schroef heeft zich 
nu eenmaal vastgebeten in dit 
onwillige water en we gaan 
door met iets van 'we willen 
nu ook alles meemaken'. 
Vroeg op dus - dat zijn we nu 
toch gewend - na een nacht 
zonder slaap door het avon-
tuur van de vorige avond. Het 
gebeurde heeft toch bijzonder 
veel indruk op ons gemaakt. 
Bovendien hebben we halver-
wege de nacht de touwen nog 
eens gecontroleerd vanwege 
het vallende water. Je wil t ten-
slotte niet opgehangen wor-
den. Waarschijnlijk staat er in 
de loop van de ochtend 
iemand tevergeefs met een 
bloemetje op de kant, maar we 
varen toch maar  om 6 uur af. 
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* Zilveren rivier, met gierpont bui-
ten dienst. 

Het dal waarin de Labe nu 
stroomt, wordt veel breder en 
de rotsen vlak aan het water 
maken plaats voor veel hogere 
bergen meer op de achter-
grond. Nu is er ook weer 
plaats voor bebouwing, al zijn 
de huizen veel eenvoudiger en 
(nog) minder goed onderhou-
den. We passeren een reeks 
kleine dorpjes met welluidende 
namen als: Chrochvice. 
Prostredni Zleb. Ronbelesy en 
Krasné Brezno. 
Af en toe horen we een mel-
ding over de marifoon. Daar is 
absoluut niets van te maken, 
maar we weten in elk geval dat 
er een schip aan komt. Ze 
waarschuwen bij 'engstellen', 
waar ze elkaar niet tegen 
mogen komen. Breed is het 
hier dan ook niet meer. Er is 
ook wel meer industrie, die 
eigenlijk niet in dit landschap 
thuishoort. Maar ja, die men-
sen moeten natuurlijk ook hun 
geld verdienen en hier is plaats 
en transport, zowel over water 
als per spoor. De wegen zijn 
kennelijk minder goed want 
zeer frequent rijdt er een trein 
met veel vrachtauto's erop aan 
beide zijden van onze water-
weg. Als een van de fabrieken 
donkere rookwolken 'uit-
braakt' trekken we natuurlijk 
de conclusie: "Zie je wel, sme-
rige verouderde fabrieken." 
Fout dus, want even later zien 
we de brandweer met groot 
materieel uitrukken. 
In de buurt van Usti (ook wel 
Aussich genoemd), een grote 
stad, is er een vernauwing en 
we hebben nu echt moeite 
tegen de stroom op te komen. 
Het zijn dan ook de laatste 
kilometers tot de stuw, waarna 
er volgens de verhalen vrijwel 
geen stroom meer is. Tegen de 
hellingen zijn hier enorme flat-
gebouwen neergezet. Com-
plexen van mensenpakhuizen, 
een stad op zichzelf. Niet lelijk 
van deze afstand gezien, maar 
ik ben bang datje ook niet veel 
dichterbij moet komen. De 
ervaring heeft ons geleerd dal 
dit naargeestige, kale en slecht-
gebouwde wijken zijn, waar je 
niet voor je plezier rondloopt. 
Mensen zien we vrijwel niet op 
deze moeizame tocht, behalve 
een wandelaar die ons moeite-
loos, vrolijk zwaaiend, inhaalt. 
Eindelijk zien we om een bocht 

het eerste stuwcomplex ver-
schijnen. Er is geen toelei-
dingskanaal. Naast de sluis ligt 
een korte dam als scheiding 
van de hoge stuw, waarvan het 
water letterlijk naar beneden 
dondert. Het water is zo onrus-
tig dat het onmogelijk is vast te 
maken en dat zou toch plezie-
rig geweest zijn, want de sluis-
meester laat ons nogal lang 
wachten op een vrachtboot. 
We worden samen geschut. 
Niet een echt fijne sluis, maar 
met flink trekken aan de lijnen 
komen we toch boven. 
Nadat we uitgevaren zijn, 
komen we voor ons gevoel in 
een andere wereld. Het is 
ineens stil en heel breed (wel 
tweehonderd meter) spreidt de 
rivier zich voor ons uit, 
omzoomd door beboste ber-
gen. Vrijwel geen stroom meer 
en langs de lage kanten doen 
een ongedachte variatie aan 
tuinhuisjes en vakantiebunga-
lows een wedstrijd om de 
mooiste plaats aan het water. 
Er zijn hier in Brna meteen een 
vijftal jachthaventjes. We kie-
zen de tweede omdat die de 
meeste voorzieningen heeft en 
vinden dan ook een keurige 
steiger, speciaal voor gasten. 
Deze enerverende maar zeer 
interessante reis van 26 kilo-

meter duurde achteneenhalf 
uur. 
Na wat rust wandelen we naar 
het dorpje. Het is twintig 
minuten lopen en de weg is 
absoluut ongeschikt voor fiet-
sen. De winkel - later blijk t er 
nog een tweede te zijn - is al 
gesloten, maar wordt snel voor 
ons geopend. Als we met meer 
boodschappen dan we eigen-
lij k dragen kunnen de winkel 
verlaten zijn we maar vij f gul-
den armer. Ook in dat opzicht 
een andere wereld dus, meer 
een paradijs (voor ons), zeker 
als we terug op de boot rustig 
kunnen genieten van het won-
dermooie uitzicht. 
Overdag zijn hier mensen 
bezig met hun boten. Het zijn 
doe-het-zelvers bij uitstek, 
want hier is op watersportge-
bied niets te koop. Alles 
maken ze zelf, tot en met raam-
vattingen en stuurwielen toe. 
De boten van heel dun plaat-
werk (1,5 millimeter) of poly-
ester hebben dan ook een 
grote variatie aan vormen, tot 
en met een soort Chevrolet 
Impala toe. Ze zijn allemaal 
met veel liefde en zorg 
gemaakt en onderhouden. 
Voor dit doel heeft zo'n haven, 
hoe klein ook, een onwaar-
schijnlijk complete werkplaats 

met alle machines voor zowel 
hout- als metaalbewerking. 
's Avonds verdwijnen al die 
bootjesmensen naar huis. Wij 
blijven daardoor alleen achter. 
Dat zijn we intussen wel 
gewend en vinden we ook niet 
erg, maar we hebben geen 
sleutel gekregen en kunnen 
dus niet van het terrein af en 
dat geeft een toch wat opgeslo-
ten gevoel. Bovendien is de 
douche, waar we zo naar ver-
langden, ook afgesloten. In het 
vervolg opletten dus. 
We blijven een extra dag om 
de boot weer op orde te bren-
gen. De sleeplijnen worden 
opgeborgen en de stootwillen 
schoongemaakt. Ze zijn van de 
teer van het sleepschip egaal 
zwart geworden en het kost 
tijd en veel inspanning om dat 
er met behulp van zeepspons-
jes weer af te krijgen, maar het 
lukt wonderwel. 

Volgende keer: 

Praag 
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Nieuwe boten 

Slerebr o voor de 
marin e 
De Zweedse werf Storebro. die 
dit jaar zijn 50-jarig bestaan 
viert, doet andermaal van zich 
spreken. Het bedrijf, dat grote 
faam geniet als bouwer van 
luxe. comfortabele en snelle 
zeegaande motorkruisers, 
heeft nu een in het oog sprin-

De boot, die is ontworpen in 
nauwe samenwerking met het 
Zweedse ministerie van defen-
sie, heeft een minimum aan 
waterverplaatsing en diepgang. 
Geroemd worden de hoge 

Het vlak is extra verstevigd, 
aangezien het schip ook inzet-
baar moet zijn tijdens amfibi-
sche operaties. 
De boot heeft een lengte van 
10,80 meter, een breedte van 
2,90 meter en een diepgang 
van 0,70 meter. De waterver-
plaatsing bedraagt 6,5 ton, de 
laadcapaciteit 2 ton. De voort-
stuwing komt van een Scania 

gend schip gebouwd voor de 
Zweedse marine. Deze boot -
de SRC 90 E - moet uiteenlo-
pende taken kunnen vervullen 
onder de zwaarst denkbare 
omstandigheden. Hij is volge-
stouwd met de meest geavan-
ceerde elektronische appara-
tuur. 

mate van manoeuvreerbaar-
heid, de snelheid en het ver-
mogen zeer nauwe bochten te 
draaien. 
De SRC 90 E is een imposan-
te, ruige verschijning. Zowel 
de romp als de opbouw zijn 
gemaakt van een kunststof die 
met koolstofvezel is versterkt. 

V 8 dieselmotor, die een FF-
waterjet aandrijft. Er wordt 
een snelheid opgegeven van 
ruim 40 knopen (ruim 74 kilo-
meter per uur). Het schip 
wordt door twee man gevaren 
en er kunnen maximaal tien 
passagiers worden vervoerd. 
De werf acht de boot geschikt 
voor taken die een combinatie 
vragen van hoge snelheid. 

betrouwbaarheid en flexibili -
teit. Als zodanig zou de SRC 
90 E tevens in aanmerking 
komen voor gebruik door poli-
tie, kustwacht, ambulance-
diensten en douane. Ook als 
watertaxi zou de boot volgens 
Storebro goed uit de verf 
komen. De werf zegt dat het 
schip op maat kan worden 
gemaakt voor elke potentiële 
gebruiker. Informatie bij de 
importeur (Kempers Water-
sport in Leimuiden): telefoon 
0172-508770, fax 506976. 
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• De Storebro SRC 90 E een 
stoere glijder voor de marine 
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Ingekort e 
kustvaarde r 
De Nieuwzeelandse ontwerper 
John Hakker heeft een opval-
lend zeegaand schip van ruim 
veertien meter lang getekend, 
dat er uitziet als een ingekorte 
kustvaarder. De boot, die hij 
Baltic Coaster heeft genoemd, 
is bedoeld voor langdurig ver-
blij f aan boord en dus voor 
mensen die beschikken over 
veel vrije tijd. Juist daarom is 
veel aandacht geschonken aan 
het leefcomfort. 
Het schip toont niet alleen als 
een kustvaarder, het ontwerp 
is ook op dit scheepstype geba-
seerd. "Daarbij zijn voor- en 
achterschip onderling verbon-
den, met weglating van het 
overgrote deel van het vracht-
ruim", zegt Hakker. De 
opbouw is daardoor relatief 
hoog geworden (doorvaart-
hoogte met gestreken mast 
bijna zes meter). 
De romp wordt gemaakt van 5 
millimeter dikke staalplaat en 
de opbouw, naar keuze, van 
aluminium of hout. De water-
verplaatsing bedraagt 36 ton. 
Er is 3,5 ton ballast voorzien. 
De stabiliteit wordt verder 
vergroot door de brandstof- en 
drinkwatervoorraad (resp. 
3600 en 3500 liter). 
De Baltic Coaster heeft een 
lengte van 14,5 meter, een 
breedte van maar liefst 5,2 
meter en een diepgang van 
1,25 meter. De accommodatie 
is verdeeld over twee dekken 
met een oppervlakte van circa 
60 vierkante meter. Bij de 
inrichting is uitgegaan van vier 
opvarenden. Het stuurhuis, 
compleet met twee brugvleu-
gels, is ondergebracht op het 
bovendek. Daarachter bevindt 
zich de eigenaarshut met bad-
kamer. Op het voordek kan 
een kleine personenauto wor-
den meegenomen. Voor dit 
doel wordt een kraan gemon-
teerd. Elders in het schip is 
ampel ruimte voor het inbou-
wen van gastenhutten. 
Ten behoeve van de voortstu-
wing denkt Hakker aan twee 
motoren van 75 pk. Hiermee 
zou een snelheid van ongeveer 
8 knopen (ongeveer 15 kilo-

* Baltic Coaster. 

* Flam 1200. 

meter per uur) gehaald moeten 
worden. Mocht een hogere 
snelheid gewenst zijn dan zou-
den twee motoren van 150 pk 
geïnstalleerd moeten worden. 
De ontwerper beschouwt de 
Baltic Coaster niet als een 
motorkruiser, maar als een 
klein zeeschip dat herinneringen 
oproept aan de handelsvaart in 
vroeger tijden. Informatie: 
telefoon 0064-3447.3765, fax 
3447.3378. 

Stalen vlet 
Frans Lambrechts in Oister-
wij k heeft een stalen multi-
knikspantvlet, de Flam 1200, 
ontworpen en gebouwd. De 
boot kan als bouwpakket en in 
diverse stadia van afbouw 
worden geleverd. De vlet heeft 
een lengte van 12 meter, een 
breedte van 4,1 meter en een 
diepgang van 1,2 meter. De 
doorvaarthoogte bedraagt 2,6 
meter. Het casco weegt 7,8 ton. 
De boot wordt gekenmerkt 
door een breed vlak. Hij ont-
leent zijn sterkte en vormvast-
heid aan een starre kiel, die 
onder meer bestaat uit een 15 
millimeter dikke kielzool en 
een midden lengtespant van 
100 bij 20 millimeter. De Flam 
1200 heeft een relatief brede 
spiegel, waardoor de afloop 
van het schip vrij vlak is gewor-
den. Volgens de ontwerper zal 

de vlet zodoende minder snel 
rollen. Er zijn drie waterdichte 
dwarsschotten, die tot 15 centi-
meter boven de waterlijn door-
lopen. De motorfundatie is 
geconstrueerd voor een diesel-
motor van circa 700 kilo. 
In de boeg bevindt zich een 
vaste tweepersoons slaaphut. 
Daarachter ligt de kajuit, met 
daarin een keukenhoek, een 
eethoek en een gecombineerde 
toilet/doucheruimte. De stuur-
hut, met een stahoogte van 2,1 
meter, ligt midscheeps. Tevens 
is er een ruime achterkajuit. 
Inhoud brandstoftanks 470 
liter, die van de watertanks 
500 liter. De afvalwatertank 
heeft een capaciteit van 190 
liter. De vlet zou 14,7 kilome-

ter per uur lopen. Informatie: 
telefoon 013-528.3589. 

Rijnlandvle t 
met open kuip 
Scheepswerf De Volharding in 
Zwammerdam heeft een vlet 
ontwikkeld met een open kuip, 
de Rijnlandvlet 980 OC. De 
lengte is 9,80 meter en de 
breedte 3.55 meter bij een diep-
gang van 0,95 meter. Kruip-
hoogte: 1,50 meter. De water-
verplaatsing bedraagt 6 ton. De 
voortstuwing komt van een 
Vetus-dieselmotor van 62 pk. 
De boot is uitgerust met een 
boegschroef en een elektrische 

'«F«^***-":^iA.dffi , 
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Nieuwe boten 

* De Ski Nautique 176 van Cor-
rect Craft IS de nieuwste uitvoering 
van de populairste skiboot ter 
wereld De boot is ontworpen op 
basis van nieuwe technologie en 
jarenlange ervaring Hoewel geen 
bijzonderheden zijn verstrekt, is 
de werf zelf uitermate te spreken 
over het nieuwe type Informatie 
bij de importeur (Jachthaven t'Fort 
m Warmond) telefoon 0171-
119205 

installatie van 12/220 volt. In 
de luxe uitvoering is in de 980 
OC veel teakhout verwerkt. 
Prijsƒ185.000,- (standaard uit-
voering) en ƒ245.000,- (luxe 
uitvoering) inclusief btw. Infor-
matie: telefoon 01726-12238. 

Nieuwe 
reddiitgboo t 
Het station Burghsluis van de 
Koninklijk e Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM) 
beschikt sinds kort over een 

nieuwe reddingboot, de Graaf 
van Bylandt. De bouw was 
mogelijk gemaakt dank zij een 
legaat van E. Graaf van 
Bylandt. Het betreft de vijfde 
boot van het type Johannes 
Frederik. De vier zustersche-
pen zijn gestationeerd op Ame-
land en Terschelling en in 
rjmuiden en Breskens. 
In de Graaf van Bylandt zijn 
overigens enkele wijzigingen 
aangebracht. Zo is bijvoor-
beeld de boeg enigszins gewij-
zigd, waardoor het schip zich 
bij het varen tegen de zee in 
wat vriendelijker gedraagt. 
Ook is het werkdek achterop 
vergroot. Het wordt afgesloten 
door een klep die tijdens varen 
kan worden geopend. Via deze 
klep kunnen drenkelingen vrij 
gemakkelijk aan boord komen. 
De boot is 15 meter lang en 5,4 
meter breed. De diepgang 
bedraagt 0,85 meter. De romp 
en opbouw zijn gemaakt van 
zeewater bestendig aluminium. 
Twee MAN-motoren van 680 
pk elk drijven twee Hamilton-
waterjets aan die de Graaf van 
Bylandt een snelheid geven 
van 36 knopen (67 kilometer 
per uur). Er is plaats voor 75 
drenkelingen. Voor de beman-
ning van de nieuwe boot kreeg 
de KNRM tien overlevings-
pakken ten geschenke van de 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting. 

Vision Line 
De Vision Line, de motorkrui-
ser die is ontworpen door het 
Schiedamse ontwerpbureau 
De Jager en Simhony, is in 
produktie genomen door de 
werf Thermo-Jacht in Does-
burg. De werf bouwt de versie 
met een lengte van 13,5 meter 
en brengt hem op de markt 
onder de naam Sea-Horse 45. 
In ons bericht over deze boot 
in het nummer van februari 
1996 was het telefoonnummer 
van De Jager en Simhony niet 
juist vermeld. Het goede is: 
010-4270213. 

* Kruiskamp in Almelo is geko-
men met een nieuwe versie van 
de Rogger motorkruisers Het 
betreft een 9,5 meter lange stalen 
knikspantkruiser met een opval-
lend grote achterkajuit (vier slaap-
plaatsen, twee toiletruimten) De 
boot, River Holiday 950 genaamd, 
IS vooral bedoeld voor de verhuur 
Informatie telefoon 0546-852000 
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Nidelv 28. 
Motor vanaf 48 pk (35,3 kW) Yanmar 
(geen vaarbewijs nodig) 
l.o.a. 9,10 meter - 5 slaapplaatsen 
aantrekkelijk geprijsd 
ook leverbaar de Nidelv 24 en 26 (spitsgatters) 

HAAGSCH E ACCUMULATORE N FABRIE K 
P. AARSE N 

MARINO k r^. 
ALLE TYPEN ACCU'S 
OP VOORRAAD 

VOOR AUTO, MOTOR, BOOT EN CARAVAN 

2 JAAR GARANTIE OP 
ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S 

TRACTIEBATTERIJEN 

DROGE-GELBATTERIJEN 

HAGEN Batter i jen OiD 

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 

Us«^ Oostland 0591-310540 
B«-v.«^GebrPUdde>0115-481«l 
Broekopüa,ga,%aearosta«0126.M1011 

Brok BW 076.5787888 

D«HeUer,Ekc.rosun021MM359 
1 B^^d , ^  van S.lto. 0314 325955 

„ ,« , „ , Boerkamp 0570̂ *11043 

U,sd,ede, Tc R.a 0534318850 

U™nLlasaultc059W18833 
^A^elektro-MaasenWaar 0487-5115.6 
L „ . ^ p B V e n c m 050-3140140 
L , ^S t rago«uo0183 -63»55 

Gowk Slotting 0182-513749 
L^jk,D,eselB»cU> 0341-417117 

HeilJaarsveldElec™ 073-5991639 

ftHej». toon 0151-511950 

H«ini,]obe 0119-130344 
L««rf«.Vea".R«'vd a 058-1134705 

|Lee,«mk.,Geb,Fe™«da 058-1133741 

lu,dscto.<UB,Btando 070-3171266 

Lue,.De)ongSZn 071-5111101 

M^d-lVatarTransponkoe H ""*• ' 
lM«B<«k.\anKapix l 0^3-3630909 

t N » « 4 » r . T "  0186^53666 

lp,,«Jredil,Rovanda 078^153788 

ls«AUsanl« 0515413979 

1 TUKS Techno SewePtülipsen 013-5411605 

lUmAEDSk 030-1411033 

lv«l ia , Zanten 01413-367910 
IvAVanfappel 077-3874500 
IwmtVankappel 0495-541515 

tPBNeneno 0384111119 

WARMTE EN SERVICE 
Dat is wat wij u garanderen 
Complete inbouwsets 
U kunt kiezen voor een kant 
en klare scheepsluchtverwar-
mingset om zelf in te bou 
wen. Hiervoor hebben 
wij de 
volgende 
typen: 
"Ie Petit" 

voor scheepslengte 
i 8-9 meter, 

"Ie Moyen" 
voor scheepslengte 
10-11 meter, 
"Ie Grand" 
voor scheepslengte 
12-14 meter. 

Maatwerk 
Wij leveren ook maatwerk, 
"You name it, we do it". 
8 meter of 24 meter, 

luchtverwarming of 
.waterverwar-

ming, met 

^ boiler-aan-
sluitmg of aan-

sluiting aan de motor, 
wij geven u graag advies en 

heeft u problemen, 
onze technische specia-
listen vmdt u altijd in 
de buurt. 

Eberspacher 

Water-en 
luchtverwarmin g 
voo r o.a.: 

Watersport/Recreati e | 
• heilboten 
• Motorjachten I 
• Campers 

Moto r en/o f cabin e 
• Trucks 
• Bouwmachines 
• Landbouwmachines 

Laadruimt e 
• Bloemen en planten-

vervoer 
• Food en non-food 
• Dierentranspon 
• Verhuiswagens 
• Semce/bestelwagens 

Tankwage n 
• Levensmiddelen 
• Vetten/chemicaliën 

Verkoopwage n 
• Mobiele supermarkt 
• Mobiele bibliotheek 

Personenaut o 

Personenvervoe r 
• Bussen 
• Taxi's 

Importeur: Eberca B.V. Oud Beyerland Tel. (0186) - 62 19 55 Fax (0186) - 62 18 18 
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GRANDIOZE PAASSHOW! 

m BOORNCRUISER NEW LINE® 
Of u nu een klassieke, sportieve 
dan wel een luxe of elegante 
uitvoenng wilt, door de vele 
uitvoenngsmogelijkheden kan 
elke stalen BOORNCRUISER aan uw 
persoonlijke wensen worden 
aangepast De BOORNCRUISER 
IS als halfglijder of als snel 
waterverplaatsend schip te leveren, 
vanerend van 33 tot 47 voet 

BOORNCRUISER 1000 f;-»nng vanaf 59 kW (80 pk) diesel een exdustef en zeer 
'^• cieerd teak mahonie- kersen of essenhout 

DE BOARNSTREA M BV 
I N T E R N A T I O N A L Y A C H T B U I L DERS 

Wjitteringswei 11-13,9011 WJ Iriisu m 
Tel. 05 66-6014 35, Fax 05 66-60 22 44 

KLAAS MULDER 

In onzt winkel hibbi n wij een uitgebreid assortiment 
nautische apparaten en accessoires 

Ontwerper  en bouwer  van de bekende  Molenkruiser. 

JACHTBOUW . HOOFDDEALER VETUS 
• WIJ bouwe n in staal vaneren d van 7 tot 15 meter . 
• Komplee t vaarklaa r of als kasko leverbaar . 
• Ook voor verbouwe n en verlenge n van uw schip het juist e adres . 
• Specialis t in 

inbou w Vetus 
boegschroe -
ven, bestunn-
gen, aluminiu m 
ramen enz. 
Onze produkt ie 
word t voorbere id 
op de Europese 
C C-eisen 

Uitstekende vaareigenschappen • Veel comfort • Zeer compleet • Luxueus afgewerkt 

MOLENKRUISER 12 00 x 4.00 mtr 

'-K^^m^^^ ^ 

---^^0' 

ï]müm^+ KLAAS MULDER 
HOOFDDEALER EN INSTALUTEUR VOOR NOORD-HOLLAN D 

Gerrit Bolkade 9, (volg borden Westerspoor Oost) 1507 BR Zaandam, Tel.: 075 617 45 35 Fax.: 075 631 87 90 (open verbinding met Noordzeekanaal) 

MOLENKRUISER 

El 
HOOGENSTRAATEN 
JACHTBEMIDDELIN G 

Manna Ooiderhuuske 
Ooiderhuuske 1 
6041 TR Roermond 
Tel 0475-588660 
Fax 0475-588661 

V Wi|k 21 sloep 

St Jozetvle l 750 Salon 

Ex politieboo t 

VnJo n 

Riant Kruise r 

Linsse n 35 SE 

Fnboa t Commodor e 

Bouman s Kotte r 

Linsse n 40 SE 

Broo m Ocean 40 

Linsse n 442 SX 

Valk Vitess e 1500 

610m 

750m 

1200m 

1140m 

13 50ni 

10 70m 

14 95m 

1450m 

t235 m 

1230m 

13 70m 

1520 m 

M I U H I U U M 

Kmiiim n 
10 5 PK 

40 PK 

120 PK 

105 PK 

120 PK 

100 PK 

2x220 PK 

120 PK 

200 PK 

2x255 PK 

2x380 PK 

2x 550 PK 

58500 

59500 

85000 

179500 

199000 

235 000 

295 000 

295 000 

375 000 

445 000 

655 000 

840 000 

Maessen Kruiser 
73 9 95x310 M staal 
Peugeot 52 pk verwarming 
warm water oven davits 
zwemtrap acculader gasde 
tektor 

ƒ1 59500, 

Koopmans Kotter 
71 1125x3 65 M staal DAF 
85 pk teak dekken zi| deuren 
aluminium ramen wami water 
douche kompas log 

ƒ1 193000, 

Bruijsvlet 
74 960x320M staal Peugeot55 
pk, verwamiing open kuip sleun-
zeil nood+ielmstok goedveizorgd 
schip 

ƒ1 117 000, 

Super Falcon 45 
91 13 50x4 25 M staal 2x 
Volvo Penta a 150 pk teak 
dekken cabnoletkap wasma 
chine afwasmachine teakhou 
ten betimmenng 

ƒ1 495 COO,-

Alléé n op dinsda g gesloten ! 
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ALTEN A YACHTIN G J 
SPOORHAVEN 2 - 4931 BZ GEERTRUIDENBERG - TELEFOON 0162-512714 - TELEFAX 0162-522469 ^ 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 

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.: 0515-423237 

06-52 815315 
Fax:0515-424995 

Stijlvol;  optimaal  in 
ruimte  en comfort. 

DE NOORSE 
SPITSGATTER SPECIAUST 

AGDER ÊMTS9 
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 
Dealer Van Kessel Yachting i ^ Wttt6T' 
WaageNaak17 6019AAWessem " t^nrakt^r  Of " * ^ ' 
Tel 0475-561881 '*•  

Oudvaart 1 - 3 - 8605 BX Postbus 126 - 8600 AC Stieek 
tel 0515-425000 fax 0515-420505 

Perkin s 
Scheepsdieselmotgisnyoor  plezier-  en beroepsvaart 

_ ^  ^-1470  KW 

Voor  informatie: 

KEMPEREN 
B€^ VAN TWIST f./n 
DIESEL aV. ^^' 

Importeu r 

Bundelt  kracht 
en betrouwbaarheid 

Mijlwe g 33 - Postbu s 156, 3300 AD Dordrech t 
Nederian d - Tel. (0)78 - 6130155* - Fax (0)78-6136746 
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De Mathers Micro Commander (MMC) 

IS de meest betrouwbare motorbediening 

van dit moment Een uitgekiende en 

beveiligde elektronische motorbediening 

voor jachten en beroepsvaart. Vanaf de 

bedieningsplaatsen reageert de motor 

zeer direct en nauwkeurig op uw 

instructies MMC schakelt soepel en 

geruisloos, gas en koppeling werken 

automatisch Kortom MMC maakt 

manoeuvreren voor iedereen tot een 

genoegen. Bovendien is de installatie 

Stuur mi| meer informatie over MMC en 
de dealerlijst. 

Naam 

van MMC gemakkelijk en snel 

Wilt u meer weten over deze veilige en 

gemakkelijke motorbediening'^ Vul dan 

de bon in of bel met een van onze 

specialisten voor meer informatie. 

Adr 

Postcode 

Plaats ï 
Opsture n in ope n envelopp e (zonde r postzegel ] naar 

Lonkbors t Toseloo r Antwoordnumme r 502 8200 VB Lelysto d 

U kun t de i e bo n oo k foxe n (03201 23 02 09 

LANKHORSTTASELAAR,DAA R VAART U WEL BIJ 
LANKHORST/TASELAAR BV, POSTBUS 502, 8200 AM LELYSTAD, TEL (0320) 27 46 11, FAX (0320) 23 02 09 
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4Pms 2 
NIET op de BEURZEN. 

Daarom tijdelij k 

AKTIE PRIJZEN. 

Family Favou r i t e 

C A D E T 

EXCLUSIEF IMPORTEUR 

ALBER T LIEBA U b.v. 
WATERSPORT 
ROOSENDAAL - BOULEVARD ANTVERPIA 10 
TEL. 0165-534358 - FAX 0165-563453 

A K T I E - P R I J Z E N 

Al a s k a SOO 

• f. 
1 

4+ 2 Hardtop , outboar d 

4 + 2 Hardtop , bracke t 

4 + 2Softtop , outboar d 

4-i-2Softtop , bracke t 

4+ 2 Inboar d 18 pk Yanmar 

Saker, outboar d 

Saker, bracke t 

Famil y Favourite , bracke t 

Cadet Dolfij n 

diese l 

ƒ53.990,-

ƒ58.350,-

ƒ51.170,-

ƒ55.530,-

ƒ89.970,-

ƒ37.840,-

ƒ42.190,-

ƒ37.640,-

ƒ12.045,-

AKTI E 

ƒ43.245,-
ƒ46.706,-
ƒ40.998,-
ƒ44.460,-
ƒ71.815,-
ƒ30.411,-
ƒ33.872,-
ƒ30.256,-
ƒ 9.928,-

Shelti e 

Alask a 500 Basic 

Alask a 500 Spor t 

Alask a 500 Standaar d 

Alask a 600 Basic 

Alask a 600 standaar d 

Space Fish , outboar d 

Space Fish , bracke t 

ƒ15.750,-

ƒ11.800,-

ƒ14.320,-

ƒ13.990,-

ƒ18.670,-

ƒ22.870,-

ƒ21.140,-

ƒ24.370,-

All e prijze n geldi g tot eind apri l of zolan g de voorraa d strekt . Geen inrui l mogelij k op aktie-prijzen . 

AKTI E 

ƒ12.875,-
ƒ 9.734,-
ƒ11.729,-
ƒ11.475,-
ƒ15.188,-
ƒ18.526,-
ƒ17.148,-
ƒ19.712,-
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Protest bij Jorritsma tegen atis 
De Stichting Aktie Pleziervaar-
tuigen heeft bij minister Jor-
ritsma (verkeer en waterstaat) 
geprotesteerd tegen invoering 
van de automatische mari-
foonidentificie atis de komen-

Franse tol: 
iets duurder 
De toltarieven voor de vaar-
wegen in Frankrijk zijn dit jaar 
voor twee categorieën gelijk 
gebleven en voor de derde iets 
gestegen. 
Duurder werd het zogenaam-
de vrije tijdstarief, dat 30 vaar-
dagen (die niet op elkaar hoe-
ven aan te sluiten) geldig is 
(ligdagen worden dus niet 
meegeteld). 
Het tarief is nu: 
- voor boten met een opper-

vlakte onder de 12 vierkante 
meter: 260 frank (250); 

- voor boten van 12 tot 25 
vierkante meter: 465 frank 
(450): 

- voor boten van 25 tot 40 
vierkante meter: 820 frank 
(800); 

- voor boten van 40 tot 60 
vierkante meter: 1275 frank 
(1250); 

- voor boten boven de 60 vier-
kante meter: 1580 frank 
(1550). 

Tussen haakjes de oude tarie-
ven. 
Zie voor de andere tarieven de 
Motorboot van april 1995. 
De beide andere categorieën 
betreffen het jaartarief, dat 
alleen van belang is voor boten 
die minstens eenjaar in Frank-
rij k liggen en het vakantie-
tarief, dat geldt voor 16 op-
eenvolgende dagen, waarin 
drie weekeinden kunnen val-
len. 

Men kan de kaarten bestellen 
bij de verschillende kantoren 
van de VNF', de beheerder van 
de Franse vaarwegen en bij-
voorbeeld onderweg op de 
sluis van Givet op de Belgisch-
Franse grens. 

de zomer. In een brief aan de 
minister zegt de stichting te 
vrezen dat watersporters na 
het invoeren van atis geen of 
nauwelijks gebruik zullen 
maken van de mogelijkheden 
die marifoons of maritieme 
portofoons bieden. "Atis"' . 
aldus de brief, "zal een tweeto-
nig signaal veroorzaken dat 
weliswaar met een speciale 
onderdrukker onhoorbaar kan 
worden gemaakt, maar op vrij -
willig e basis extra investerin-
gen vraagt. In de praktijk blijkt 
echter dat slechts een gering 
aantal vaarweggebruikers hier-

toe bereid is. De watersporters 
die geen onderdrukker hebben 
laten installeren", schrijft de 
Stichting Aktie Pleziervaartui-
gen, "zetten hun maritieme 
communicatie-apparatuur door-
gaans uit, om verlost te zijn 
van het vervelende atis-signaal 
in de "stand by-positie. waar-
door niet langer voortdurend 
wordt geluisterd en men daar-
door geen kennis draagt van 
uitgezonden nood- en waar-
schuwingsberichten. Naar 
onze mening wordt hierdoor 
de veiligheid op het water aan-
getast." 

Gebruikt e boten en toebeho-
ren op Utrechtse beurs 

Op Boot 96, de watersport-
beurs, die rond Pasen in 
Utrecht wordt gehouden, ligt 
de nadruk op gebruikte boten 
en toebehoren. De organisato-
ren rekenen op ongeveer 
10.000 accessoires, waarvoor 
een vloeroppervlak van meer 
dan 2000 vierkante meter is 
gereserveerd. De spullen zijn 
afkomstig van watersportbe-
drijven, die restpartijen oprui-
men, en van particulieren. De 
accessoiresmarkt wordt geor-
ganiseerd in samenwerking 
met Wika in Amsterdam en de 
Parlevinker in Uitgeest, bedrij-
ven die zich toeleggen op 
inruil . Daarnaast zijn er twee-
dehands boten te koop en 
inruilboten van watersportbe-
drijven. 

Er worden ook nieuwe artike-
len geëxposeerd, waarbij de 
nadruk ligt op directe verkoop 

• Reclame voorde Utrechtse 
beurs. 

en bijzondere aanbiedingen. 
Organisator De Ferrante ka-
rakteriseert de beurs als ideaal 
voor koopjesjagers. De beurs 

. heeft een marktachtige sfeer en 
mikt vooral op kleinere boten. 
"De watersport bestaat niet 
alleen uit de pracht en praal 
die je op de grote beurzen 
ziet", zegt hij. "Wi j mikken op 
de alledaagse watersport, die 
dicht bij het publiek staat". 

De beurs wordt (in de Utrechtse 
Jaarbeurs) gehouden op vrijdag 
5 (10 tot 21 uurl. zaterdag 6. 
zondag 7 en maandag 8 april 
(telkens van 10 tot 17 uur). 
Gelijk met Boot 96 worden 
drie andere beurzen gehou-
den: Great Outdoor (buiten-
sport). Sfeer en Idee (wonen) 
en Tuinwereld. 

Yamaha 
neemt belang 
in Selva 
Yamaha Motor Europa in 
Schiphol-Rijk heeft een belang 
genomen in de Italiaanse bui-
tenboordmotorenfabriek Selva. 
Selva. dat buitenboordmoto-
ren produceert van 2.5 tot 100 
pk, werkte al geruime tijd met 
Yamaha samen. Zo gebruiken 
de merken bepaalde motoron-
derdelen van elkaar en worden 
Selvamotoren in sommige lan-
den via Yamahadealers ver-
kocht. 

KNW V tegen 
laveerverbod 
Het KNW V keert zich tegen 
het sinds oktober geldende 
laveerverbod voor zeiljachten 
op de Amer en Nieuwe Mer-
wede en de plicht op die routes 
een motor direct voor gebruik 
klaar te hebben. Het KNWV 
vindt de beroepsvaart er niet 
druk genoeg om het verbod uit 
veiligheidsoverwegingen te 
rechtvaardigen en acht de 
rivieren ook breed genoeg. 

Benetti naar 
Dahm 
Dahm International, de Duitse 
importeur van zeiljachten van 
Jongert in Medemblik, heeft de 
Europese verkoop van motor-
jachten van de Italiaanse werf 
Benetti verworven. De over-
eenkomst betekent voor Dahm 
uitbreiding van de activiteiten 
naar de markt van luxe motor-
jachten. Benetti hoopt er meer 
greep op de Duitse markt mee 
te krijgen, plus servicemoge-
lijkheden voor eigenaren van 
Benetti-jachten bij de steun-
punten van Dahm in het 
gebied van de Middellandse 
Zee. DP 
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Minder bezoek op beurzen 

Sneeuw en ij s hielden 
beurspubliek thuis 

De vijfde editie van Euronau-
tics in Gent trok volgens de 
organisatie 74.000 bezoekers 
ofwel drie procent minder dan 
een jaar geleden. Ook Boot 
Düsseldorf moest een stap 
terug doen: van 398.000 naar 
369.000 belangstellenden. 
Sneeuw en ijs worden als oor-
zaak genoemd van de lagere 
bezoekersaantallen. Boot Hol-
land in Leeuwarden werd 
daags voor de opening zelfs 
bedreigd door de mogelijke 
start van een Elfstedentocht. 
Toen te elfder ure werd beslo-
ten deze niet te verrijden, ble-
ken de standhouders nogal 
verbaasd dat er toch nog 
watersportliefhebbers kwamen 
opdagen en er zowaar betere 
zaken dan vorig jaar konden 
worden gedaan. 
Gent toonde zich overigens 
aangenaam verrast door de 
komst van vele Fransen, wel-
licht als reactie op de stakings-
acties bij het openbaar vervoer 
in Parijs. De Belgische jury 
wees de prijs voor de buiten-
landse exposant toe aan Ter 
Haak uit IJmuiden voor zijn 
Sunseeker-stand. Volgend jaar 
wordt Euronautics gehouden 
van 15 tot en met 23 februari. 
Düsseldorf, volgend jaar draai-
end van 18 tot 26 januari en 
volgens de organisatie een 
groot succes voor de ex-DDR-
gebieden Brandenburg en 
Mecklenburg/West-Pommeren, 

Ligplaat s in 
Hasselt 
De jachthaven De Molen-
waard in Hasselt is uitgebreid 
met twintig ligplaatsen voor 
grotere schepen. Het gaat om 
boxen met afmetingen van 15 
bij 4,80 meter tot 18 bij 5 
meter. Op de steigers is water 
en elektriciteit aanwezig. Op 
de haven, die aan het Zwarte 
Water ligt. komt een café-res-
taurant met uitzicht op de 
rivier. 

Vertragin g in 
Stellendam 
Door het uitblijven van de 
nodige vergunningen kan de 
Marina Stellendam, die nieuwe 
jachthaven bij de Plaat van 
Scheelhoek, dit jaar niet in 
gebruik worden genomen. Het 
bestuur van de watersportver-
eniging Scheelhoek heeft daar-
om besloten de opening van de 
haven eenjaar uit te stellen. 

ruinisse: 

constateerde opnieuw dat ver-
reweg de meeste bezoekers 
speciaal voor de jachten waren 
gekomen en dat bijna een 
derde wat meer kennis op het 
gebied van watersportuitrus-
ting en accessoires kwam 
opdoen. 
Voor wie nog ergens een kijk-

JEANNEAU Nederland, im-
porteur van de gelijknamige 
Franse jachten, heeft zijn 
bedrijfsactiviteiten beëindigd 
als gevolg van financiële pro-
blemen. 

je wil nemen: van 29 april tot 
4 mei is de watersportbeurs 
van San Remo aan de Italiaan-
se Rivièra. op 4 en 5 mei een 
beurs van trailerbare boten in 
r i lo n Harbour (aan de zuide-
lijk e oever van de Seine, op 
zestig kilometer ten westen 
van Parijs) en van 21 tot 23 
mei draait de botenbeurs van 
Nice. 

Alvast voor de agenda: in 
Nieuwpoort aan de Belgische 
kust wordt van 3 tot 6 oktober 
voor het eerst een 'beurs te 
water' gehouden. 

B 
tweede 
jachthaven 
Bruinisse krijgt er een tweede 
jachthaven bij. Het moment 
waaróp hangt af van het tijd-
stip waarop besprekingen met 
de diverse overheidsinstanties 
tot resultaat leiden. Directeur 
J.W. den Daas van DB Beheer 
in Doetinchem, die de gehele 
jachthaven overnam van 
Mavaeste, wil het zo spoedig 
mogelijk voor elkaar hebben. 
DB is al eigenaar van jachtha-
vens Muiderzand en Olburgen. 

VERHUISD. De KNBRD, de 
bond van de reddingbrigades, 
is verhuisd naar IJmuiden. 
Adres: Dokweg 149. Het nieu-
we onderkomen omvat niet 
alleen kantoren, maar ook 
instructieruimten. 

Felle protesten in Loosdrecht 
Dat het Plassenschap Loos-
drecht van plan is overlast 
door snelheidsduivels in te 
perken, heeft van drie zijden 
boze reacties opgeleverd. 
Uiteraard van watersporters 
die graag plankgas varen, 
maar ook van bewoners die 
het in hun ogen lankmoedige 
optreden en slechte voorbeeld 
van de politie hekelden. Kri -
tiek, die naar voren kwam tij -
dens een hoorzitting van het 
plassenschap, was er voorts 
van de Hiswa-vereniging die 
pas eind januari (een halfjaar 
later dan het KNWV bijvoor-
beeld) zou zijn geïnformeerd. 

En dat terwijl de voorgestelde 
maatregelen indruisen tegen 
de belangen van het bedrijfsle-
ven, aldus de Hiswa. De plaat-
selijke representant was dan 
ook bang dat alles al lang en 
breed was beslist. 
Voorzitter J.J. Gieskens en 
secretaris R.F.B. Broos die 
waren vergeten een paar hon-
derd houders van jaaront-
heffingen te inviteren, gaven 
toe dat de aanstaande maatre-
gelen hun oorzaak vinden in 
klachten, maar cijfermateriaal 
konden ze de zaal niet geven. 
Het plassenschap bleek klach-
ten niet te registreren. Hoewel 

die onthulling de positie van 
het bestuur er niet sterker op 
maakte, bleef bij de talrijke 
aanwezigen de indruk over-
heersen dat intrekking van het 
voorstel er niet meer in zit. 
Staande de vergadering klon-
ken dan ook al snel de eerste 
foefjes om het verbod straks te 
omzeilen: gewoon een surf-
plank achter je boot hangen en 
controleurs wijsmaken dat je 
skiër nèt de draad is kwijtge-
raakt en ergens in de plas moet 
liggen. Varen met een sport-
boot blijf t immers toegestaan 
zolang die als gangmaker van 
een skiër wordt gebruikt. 

56 MOTORBOOT - april 1996 



apri l 1996 MOTORBOOTKRAN T 

Wi e betaalt 
bomvrij e 
Lek? 
De bouw van een nieuwe brug 
in de A2. de autosnelweg over 
de Lek bij Vianen. heeft Rijks-
waterstaat en de gemeente 
\ ' ianen in een moeilijk parket 
gebracht. Beide partijen bak-
keleien over het antwoord op 
de vraag wie moet opdraaien 
voor de kosten van het bom-
vri j maken van de rivierbo-
dem. De pijlers mogen niet de 
grond in zolang het onderzoek 
naar eventuele blindgangers 
uit de Tweede Wereldoorlog 
niet is afgerond. 
Het gaat om specialistisch en 
dus kostbaar werk. De uiter-
waarden zijn al bomvrij 
gemaakt op kosten van de 
gemeente Vianen. De huidige 
Lekbrug vormde nogal eens 
het doelwit van geallieerde 
bommenwerpers en hoewel de 
brug zelf nooit is geraakt, zou-
den er in de naaste omgeving 
nog zeven onontplofte 500- of 
1000-ponders moeten liggen. 

Princehaven 
nog niet veilig 
Het is nog altijd niet zeker of de 
Princehaven in Wassenaar de 
volgende eeuw zal halen. 
Ondanks felle, vaak emotionele 
protesten van honderden Was-
senaarders die in het jongste 
verleden te hoop liepen tegen 
eventuele sluiting en vervan-
ging van dit rustieke jachtwerf-
je door woningbouw, willen 
burgemeester en wethouders 
nu tóch de handen vrij houden 
om er zonodig rijtjeshuizen 
(geen villa's) te kunnen bou-
wen. Mocht straks blijken dat 
de Princehaven niet aan alle 
milieu-eisen kan voldoen en 
gedwongen is de de zaak te slui-
ten, dan zou het bestemmings-
plan Hüfcamp de bouwplannen 
van het dagelijks bestuur wel-
cens onmogelijk kunnen 
maken. Daarom willen burge-
meester en wethouders de 
noodzakelijke wijziging alvast 
opnemen bij de eerstvolgende 
herziening van het bestem-
mingsplan. 

Rumoer in Zeeland 
In Zeeland is rumoer  ontstaan 
rond de heffingen, die de 
recreatieschappen voor het 
Veerse Meer en de Greveiin-
gen ^villen invoeren. 
Het recreatieschap Veerse 
Meer heeft besloten met 
ingang van april ƒ7.50 per dag 
te rekenen voor het gebruik 
van ligplaatsen in zijn gebied. 
Per seizoen wordt een tarief 
van ƒ100,- in rekening 
gebracht. 
Op de Grevelingen is men 5 
gulden per dag kwij t als men 
vastmaakt op een van de vier-
honderd openbare ligplaatsen. 
Ook kent men hier een week-
kaart van ƒ20,-. 

De watersportverenigingen, 
gesteund door het watersport-
verbond KNWV^. maken be-
zwaar omdat de schappen 
voor de basisvoorzieningen 
extra willen laten betalen. 
"Een liggeldregeling op basis 

• De vereniging Oranje in Gronin-
gen, een onderlinge verzel<ering 
voor binnenschepen en visserij, 
lieeft vorige maand een Iso-certifi-
caat ontvangen van Lloyds Regis-
ter Op de foto J.J.C.Hol (Lloyds) 
en voorzitter A. Hut (rechts) van 
Oranje. 

Oud plastic 
voor  veerboot 
De veerboten die afmeren in 
Kruiningen. worden sinds kort 
opgevangen door plastic dat 
een tweede leven leidt. Die 
kunststof, gemaakt van afge-
dankte bekertjes, flacons en 
stukken landbouwplastic, blijkt 
beter te voldoen dan het tot 
voor kort gebruikte tropische 
hardhout. Bij het afmeren van 
de schepen tegen de wrijfsüjlen 
van azobé-hout ontstond gere-
geld schade. 

Agenda 
28/30 maart: bootuitrusting-
beurs Mets Asia, Singapore; 
6 april; opening vaarseizoen 
bruine vloot. Harlingen; 
13/14 april: Zwaluwse haven-
feesten. Lage Zwaluwe; 
4/5 mei: race met traditione-
le zeilschepen, Enkhuizen; 

11/12 mei: Demo Dagen, 
elektrisch varen, jachthaven 
Spiegelzicht, Nederhorst den 
Berg: 

- 17/18 mei: opening vaarsei-
zoen, 'Fluisterdagen', Blok-
ziji ; 

- 8 juni: herdenking zeeslag 
Schoneveld, Breskens; 

- t/m 30 juni: tentoonstelling 
"Bontekoe, de schipper, het 
journaal, de scheepsjon-
gens", Nederlands Scheep-
vaartmuseum, Amsterdam; 

- 13/20 juli : zeilevenement, 
ook met traditionele motor-
jachten, Brest (Frankrijk). 

van het profijtbeginsel is 
acceptabel als er sprake is van 
een meerwaarde", zo zegt het 
verbond, dat het ook niet juist 
vindt dat de watersporter 
bovenop het liggeld ook nog 
eens toeristenbelasting moet 
betalen. Het verbond vreest 
verder dat de liggeldregeling 
het imago van Zeeland als 
watersportgebied nadelig zal 
beïnvloeden. 

Volvo Penta 
investeert in 
Singapore 
De Zweedse scheepsmotoren-
fabriek Volvo Penta heeft zijn 
belang in Nedco Engineering 
in Singapore vergroot van 30 
tot 69 procent. Nedco is sinds 
1984 importeur van Volvo 
Penta. Volvo zegt in een toe-
lichting op het besluit te willen 
profiteren van de snelle econo-
mische groei in Azië. 

Ex-loodsboot 
voor  Dow-
hengelaars 
De Zeehengelclub Dow, 
onderafdeling van de perso-
neelsvereniging van het che-
mieconcern, kocht een eigen 
schip. Deze voormalige loods-
boot uit de DDR, de zestien 
meter lange Krabbe die een 
diepgang van 1,8 meter heeft 
en ook bij windkracht 8 stabiel 
blijft , biedt veertien man 
plaats. Eind januari had in 
Groningen de overdracht 
plaats en daarna is het schip 
binnendoor naar Terneuzen 
gevaren. De vijfti g leden van 
ZHCD zijn sindsdien nijver 
bezig met opknappen. Ook het 
onderhoud doen ze voortaan 
zelf. Tot dusver moest altijd 
(lang van tevoren) een boot 
met vaste schipper worden 
gehuurd. Het eigen vaartuig 
biedt tevens de kans ook eens 
nieuwe visgebieden op te zoe-
ken. 

MOTORBOOT - april 1996 57 



MOTORBOOTKRANT april 1996 

Dover  ontvangt 3 0% meer  passanten 
Het aantal jachten Dover aan-
deed, steeg vorigjaar met 30% 
tot 4060. Ze zorgden voor 
8875 overnachtingen, een stij-
ging van 26%. Manager John 
Turgoose ziet als redenen de 
invoering van 24 uurs service, 
dankzij het in gebruik nemen 
van de tijhaven en de komst 
van de nieuwe snelweg A20 
die Dover tot een aantrekkelij-
ke uitvalsbasis voor toeristi-
sche excursies heeft gemaakt. 

• Jachthaven van Dover. 

Motorboot -
verhuur 
Friesland heeft een nieuw ver-
huurbedrijfvan motorjachten: 
Molenaar in Akkrum, die 
onlangs een belangrijk deel 
van de activiteiten van SWR 
in Heerenveen overnam. De 
vloot ligt in jachthaven Ter-
zoolsterzijl aan het Sneeker-
meer. Directeur-eigenaar Jack 
Molenaar brengt voorlopig 
zeven jachten in de vaart, qua 
lengte variërend van tien tot 
vijftien meter. Molenaar heeft 
onder meer motorkruisers van 
het type Vri-jon Contessa en 
Altena Look 2000. waarvan 
enkele met centrale verwar-
ming en een traditionele Swin 
Patio van 10,78 meter. Infor-
matie: telefoon 0566-65.10.42, 
fax 65.11.30. 

Van Kessel 
kan écht 
beginnen 
In Wessem, gelegen in het 
waterrijke gebied rond Roer-
mond, neemt Van Kessel op 9 
maart officieel zijn nieuwe repa-
ratie- en onderhoudswerf in 
gebruik. De Limburgers zaten 
daar weliswaar al in december 
1994, maar door de overstro-
ming waren ze genoodzaakt 
alles op te knappen en weer van 
van voren af aan op te bouwen. 
Van Kessel beschikt over een 
loods van 600 vierkante meter 
en een vijfmaal zo groot buiten-
terrein dat als winterberging 
kan dienen. Daar liggen ook 
wat nieuwbouwschepen 

Brandsma Jachten uit Sneek, 
die Van Kessel vertegenwoor-
digt. Informatie: telefoon en fax 
0475-561881. 

Mogano 
breid t uit 
Mogano Shipbuilding in 
Loosdrecht, dat vij f jaar 
bestaat, heeft zijn faciliteiten 
uitgebreid. De produktieruim-
te is zodanig vergroot dat de 
afdelingen houtbewerking en 
montage gescheiden konden 
worden. Aan de winterberging 
is een opgslagruimte van acht-
honderd vierkante meter toe-
gevoegd. Voor het aflakken 
heeft het bedrijf nu de beschik-
king over een betegelde 
lakruimte. De schepen worden 
intussen getoond in een 
showroom. 

Slurin k naar 
nieuw pand 
Koos Slurink Watersport in 
Zwartsluis verhuist naar een 
nieuw pand aan de Stations-
weg, waarin zowel de winkel, 
de tuigerij als het magazijn 
worden gehuisvest. De verhui-
zing is voorzien voor 1 febru-
ari. Het nieuwe pand is gele-
gen naast de plek waar Slurink 
25 jaar geleden zijn water-
sportactiviteiten begon. 

Mercur y begint 
schroeven-
fabriek 
Onder de naam Mercury Mari-
ne Propeller Company begint 
Mercury een nieuw bedrijf dat 
zich zal bezighouden met het 
ontwerpen, fabriceren en ver-
kopen van de meest uiteenlo-
pende typen scheepsschroeven. 
De schroeven moeten geschikt 
zijn voor een breed scala van 
schepen en motoren. De nieu-
we onderneming maakt deel uit 
van de hoofdvestiging van 
Mercury in Fond du Lac in de 
staat Wisconsin. 

WEGENS ZIEKTE moest de 
heer W. van Blerck het secre-
tariaat van de watersportver-
eniging Schieland overdragen 
aan de heer W.A. Henderson, 
Kleiweg 269b, 3051XN Rot-
terdam, tel. 010-4228605. 

Van den Enden 
naar  Waalwij k 
De werf Van den Enden uit 
Wij k en Aalburg heeft zich 
gevestigd op een nieuw adres: 
Altenaweg 8 in Waalwijk. 
Daar moet in mei een nieuwe, 
verwarmde hal voor winter-
gasten gereed zijn. De hal 
krijgt een oppervlakte van 
1500 vierkante meter met een 
vrij e hoogte van 8,75 meter. 
Tot de nieuwe verworvenhe-
den behoren tevens een steiger 
(250 meter), eigen kraan, spuit-
en straalcabine alsmede een 
elektronica-, staal- en machine-
werkplaats. 

Nederland naar Chinese beurs 
De eerste internationale boten-
beurs van China, die van 8 tot 
en met 11 april in Shanghai 
wordt gehouden, heeft over 

gebrek aan belangstelling niet 
te klagen. Zowel uit Europa, 
de Verenigde Staten als het 
Verre Oosten zijn al diverse 

boekingen binnen. Daaronder 
toonaangevende bedrijven als 
Fairline, Laser, Riva en Sun-
seeker. maar ook Avon. Azi-
mut, Boston Whaler. Carver, 
Castoldi. Cranchi. ITTJabsco. 
Navico, Navionics, Seatek Die-
sels. Suzuki en Teleflex. Uit 
Nederland is eveneens interes-
se getoond. Dat watersport de 
Chinezen aanspreekt, moge 
blijken uit de 20.000 toeschou-
wers die de jongste nationale 
zeilkampioenschappen in 
Shanghai trokken. 

• Prijsuitreiking na de Chinese 
titelstrijd. 
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Saga 23 afm. 7.00 x 2.60 m. 

Zoekt  u een betrouwbare  spitsgatter? 
Bij  De Boarnstream  slaagt  u .,. zeker  weten! 

Bijzonder fraaie zelflozende 
cockpit van Scand Classic 25 

afm. 7.62 X 2.87 m. 

In ons jachtcentrum te Irnsum treft u in onze 
overzichtelijke showroom de grootste collectie 
Noorse spitsgatters en moloriachten van 
Nederland aan Polyester plezierjachten 
gebouwd volgens de strenge eisen van Det 
Norske Veritas Dus topklasse in veiligheid en 
kwaliteit In alle opzichten comfortabele ijzer-
sterke schepen die u nooit in de steek zullen 
laten en hun waarde behouden Gebouwd voor 
de liefhebber van zon en buitenlucht Overtuig 
uzelf tijdens een proefvaart en u zult verrast zijn 
van de eigenschappen zeker weten' Vraag vrij-
blijvend dokumentatie van deze opmerkelijke 
schepen of nog beter bezoek onze showroom 
U bent van harte welkom' 

Doorlopend goede gebruikte schepen Vraag 
naar onze occasionliist Inruil van huidige schip 
bespreekbaar Vraag vrijbli/vend dokumentatie 
van het schip van uw keuze Bemiddeling en 
verkoop van hoofdzakelijk gebruikte schepen 

Gebru ik te /demo motorkru isers 
W Boomcruise r 38, 12 25 x 3 85 m 88 150 PK Volvo f 240 000 -
I Boorncmise r 44 FLY, 14 1 0 x 4 4 0 m 92 2 x 185 PK Ford f 5 2 0 0 0 0 -
I Boorncruise r 1000, 10 1 0 x 3 5 5 m '95 80 PK Iveco f 1 9 7 5 0 0 -
I BoomknJise r 840. 8 40 x 2 90 m 7 0 38 PK BI^ C f 47 5 0 0 . -
I Aquanau t 1000 AK , 10 30 x 3 40 m 88 130 PK Volv o TAMD31 f 179 5 0 0 , -
I Chansm a 1200, 12 0 0 x 3 7 0 m 91 2 x 130 PK Volv o f 2 2 0 0 0 0 , -
W Pedr o 35 FLY, 10 5 0 x 3 4 0 m 140 PK Volv o f 1 9 0 0 0 0 , -
I Scan d 25 HT, 7 92 x 2 87 m 86 36 PK Buk h f 62 500 -
W Kempal a 1100, 11 0 0 x 3 5 0 m 91 lOOPKVoN o f 2 2 5 0 0 0 , -
W Supe r Waddenkruise r 12 7 0 x 3 60 m 73 105 PK Fond f15 7 5 0 0 , -
I Doggersbank , 12 2 0 x 3 9 0 m 75 85 PK Ford f 1 6 5 0 0 0 . -
W Aqu a strea m CH45HT, 1 4 0 0 x 4 6 0 m demo 2 x 380 PK Volv o op aanvraa g 
W Aqu a Strea m CH 50, 16 00 x 4 57 m demo 2 x 380 PK Volv o op aanvraa g 
W Presiden t 425, 13 00 X 4 40 m demo 2 x 300 PK Gat op aaftvraa g 
W Princes s 41, 12 3 0 x 3 9 6 m 81, 2 x 235 PK Volv o f24200 0 

Albatros s 871, 8 70 x 2 90 m 95 100 PK Yanmar f 123 500, 
I Inte r 880, e 80 X 2 70 m 91 60 PK Yanmar f 90 0 0 0 -
W Interking , 8 20 x 2 95 m 78 33 PK Ivlitsubisfi i f 45 850 -
I Saga2 7 AK , e i 5 x 2 7 5 m 77 25 PK Volv o f 6 2 5 0 0 -
I RiSBr 27, 8 20 X 3 05 m , 80 50 PK Perkin s f 75 000 -
I Bayline r 3288, 9 78 X 3 51 m 87 2 x 110 PK Hino f 1 3 4 4 0 0 -
W Adie r 34 Baltic , 10 2 3 x 3 2 0 m 77 2 x 175 PK Perkin s f 15700 0 -

Grandioze paassho ^ 1= Irnsum W= Wessem 

DE BOARNSTREA M 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 

Importeur Saga Boats • Scand-Boats • Risor • Skagerrak 
Nord-West Yachts • Bouwer van Boorncruiser 

Wj i t ter ingswei 11-13 9011 WJ Irnsufn 
te l . 0566-601435 b.g.g. 0566-601764 
fax 0566-602244 

W a a g e N a a k 9 6019 AA Wessem 
te l . 0475-562903 
fax 0475-563368 

254 7.70x2.46 277 8.41x3.20 305 9.40x3.35 355 

Een complet e jachtwer f aan he t IJsselmeer ! 
* Ook voor alle reparaties, onderhoud, elektrische systemen, enz... 

10.85x3.66 

Erkend Autohelrfi installateur 
* Importeur van Seawings en dealer van Autohelm, Webasto, Yanmar en Jeanneau 
Postbus 158 -1670 AD Medemblik, NL tel. (0227) 544545 - fax (0227) 542125 

VERKOOP VAN TWEEDEHANDS- EN 
NIEUWE BOTEN EN ACCESSOIRES!! 

Paasdagen 5 t/m 8 apri l Jaarbeur s Utrech t 
liVENS NEDERLAND'S GROOTSTE MARKT VOOR ACCESSOIRES.' 
2000 M' TIENDUIZENDEN ACCESSOIRES, inbreng mogelijk vanaf 4 april Ls.ni. 
WIKA en De Parievinicer. 

Openingstijden Vrijdag 5 April 10 00 tot 21 00 uur 
Zaterdag 6 en zondag 7 Apnl 1000 tot 1700 uur 
Maandag 8 April 10 00 tot 16 00 uur 

Voor informatie of standreservering: 030 - 666 63 58 

Grote waterspor t veilin c met kijkdacen , stuntaanbiedin{en , 
WK opruimin c door honder d bedrijven , modeshow s en veel meer... 

IBOOT Dcz* bon ga«ft 2,50 kortin g op  d« 
• ntrac v i n FL. 15.- U maak t bIJ Invulle n 
tevens  kans op c«n van de 10 prijze n 

Naam : 

Adres : 

Postcode/plaats 
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Produktinformatie 

Mobiel e 
ladde r 
Het Amerikaanse bedrijf 
Mooring komt met een mobie-
le ladder die na gebruik aan 
boord kan worden gehesen en 
dus simpel is te reinigen. De 

• Mooring mobiele scheepslad-
der. 

Mooring heeft daardoor geen 
last van algenaangroei, wat de 
kans op uitglijders aanzienlijk 
verkleint. De treden (keuze uit 
drie, vier of vij f stuks) zijn 
extra breed (14 cm.) en voor-
zien van anti-slipprofiel. De 
Mooring-ladder is gemaakt 
van duurzaam, geanodiseerd 
alumium en weegt haast niets. 
Informatie: telefoon 071-
210395. 

Vesten en 
vlotte n 
Op de Nederlandse water-
sportmarkt zijn reddingvesten 
van het merk Sospenders en 
reddingvlotten van Oderna 
verschenen. Importeur voor 
de Benelux is Global Yachting-
Skipper Land in Lemmer. 
Van de twaalf beproefde red-
dingvesten kregen er drie het 
predikaat 'zeer goed'. Daaron-
der: het volautomatische Sos-
pender-reddingvest. Het 
draagcomfort van dit attribuut 
gold als een belangrijk plus-
punt. Het vest weegt slechts 
1200 gram. Ook het drijfver-
mogen van 180 Newton stak 
gunstig af vergeleken bij dat 
van andere vesten. De nieuw-
ste uitvoeringen zijn zo gesne-
den dat de kraag niet in de nek 
maar op de schouders rust. 
Prijsindicatie: Sospender/Flo-
rida met vervangingsset/325,-
inclusief btw. 
Van het reddingvlot Ocean 
YRI 4/3 (Oderna) werden met 
name de stabiliteit en de goede 
instap geroemd. Het vlot bleek 
het enige te zijn met een 
opblaasbare, dus isolerende, 
dubbele bodem. Het is boven-
dien gemakkelijk te spotten 
doordat er speciale foUe in de 
dakbeugel is verwerkt. De 
vlotten hebben een capaciteit 

• Sospender-reddingvest 

* Nieuwe GPS-ontvanger, ontwik-
keld door Garmin Het geheugen 
heeft capaciteit voor 250 route-
punten Andere kenmerken twin-
tig omkeerbare routes met elk der-
tig routepunten. functie voor man 
overboord, ankeralarm en voorbe-
reid voor DGPS 

die varieert van vier tot twaalf 
personen. Prijsindicatie: Oder-
na Ocean voor vier personen 
ƒ4555,- inclusief btw. Informa-
tie: telefoon/fax 0514-569056. 

Veili g meren 
Het Amerikaanse bedrijf Moor-
ing Products heeft een systeem 
ontwikkeld ter voorkoming van 
schade aan grote jachten en stei-
gers in geval van harde wind of 
hoge golven. Dank zij het sys-
teem, een samenstel van lijnen 
dat er uitziet als een stelsel van 
werphengels, wordt als het ware 
een veiligheidszone gecreëerd 
tussen een boot en de steiger. 
De lijnen zijn vervaardigd van 
glasvezel. Ze komen in vier 
modellen, die geschikt zijn voor 
boten tussen 10 en 23 meter en 
een gewicht van 9 tot ruim 32 
ton. Informatie bij de importeur 
(Jachtbouw Teske in Leiden): 
telefoon/fax 071-210395. 

Jachtmo -
delle n 
Behalve met maritieme schil-
derkunst houdt Scanship in 
Weesp zich tegenwoordig ook 
bezig met de bouw van jacht-
modellen op schaal. Er is 
keuze uit 160 types. All e 
bekende wedstrijdzeilschepen 
en motorjachten zijn leverbaar 
als halfmodel. De prijzen 
beginnen bij ƒ995,- en lopen op 
tot rond drie mille. De gemid-
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Produktinformatie 

delde levertijd bedraagt acht a 
tien weken. 
Informatie: telefoon 0294-
417276, fax 413681. 

Galvanisere n 
Het Sifco Selectron Tampon-
galvaniseerproces is een gecer-
tificeerde reparatietechniek 
waarmee op elektro-chemische 
wijze metaallagen kunnen 
worden aangebracht op alle 
(stroomgeleidende) voorwer-
pen. Hans Klein, die zich ruim 
acht jaar voor dat proces heeft 
ingezet bij importeur CT Pla-
ton, besloot na een reorganisa-
tie bij dat bedrijf voor zichzelf 
te beginnen en er als importeur 
mee door te gaan. Onder de 
naam Select Plating werkt hij 
nu in Meppel. 

Informatie: telefoon 0522-
254668. 

Testappara -
tuur 
Quicksilver heeft digitale appa-
ratuur ontwikkeld voor het 
testen van de gecompliceerde 
elektronica en brandstofsyste-
men van een complete reeks 
Mercury- en Marinermotoren. 
Met behulp van deze appara-
tuur kunnen motoren veel effi-
ciënter worden onderhouden 
dan met conventionele appara-
tuur. De nieuw technologie is 
afkomstig uit de automobielin-
dustrie en door Quicksilver 
aangepast voor gebruik bij 
scheepsmotoren. Informatie: 
telefoon 0044-1624.825545, 
fax 1624.825546. 

• Testapparatuur van Quicksilver 

Verf 
Importeur Frael in Huizen/NH 
offreert verfsoorten die met 
water verdunbaar, reukloos en 
minder belastend voor het 
milieu zijn en geschikt voor de 
jachtbouw. Bijzonder opval-
lend noemt het bedrijf de 
Epoxy Primer Wa, een twee-
componenten-primer op basis 
van epoxy en een polyamide 
verharder. Het is een verfsoort 
die volgens de fabrikant uitste-
kend roestwerend en op diver-
se nndcrscrondcn hechtend is. 

Al na zes uur kunnen de 
waterverdunbare jachtverven 
worden overgeschilderd. Ze 
zijn ook snel stofdroog. De 
verwerking, zo waarschuwt 
Frael, dient echter wel te 
geschieden in een geconditio-
neerde ruimte of onder gunsti-
ge omstandigheden buiten. 
Informatie: telefoon 035-
5257379. 

Folie voor 
afspuitplaat s 
Joosten Kunststoffen in Gendt 
(Gelderland) vertegenwoordigt 
in Nederland de Duitse fabri-
kant Werra. Deze heeft als eer-
ste het Kiwa-certificaat behaald 
voor LDPE-folie. Joosten 
levert dit produkt voor onder 
meer botenspuitplaatsen (jacht-
havens, scheepswerven), vloei-
stofdichte verhardingen en 
waterbassins en brengt het op 
de plaats van bestemming aan 
met gecertificeerde lassers. 
Behalve folie en geotextiel ver-
kooptjoosten leidingsystemen 
en olie-absorptiemiddelen. 
Informatie: telefoon 0481-
424721. 

Vuilwater -
pomp 
Seijsener (Zaandam) brengt 
een gecombineerde pomp voor 
vuil en oliehoudend afvalwater 
op de markt. Het produkt 
kwam tot stand na overleg met 
Rijkswaterstaat Noord en de 
Hiswa-vereniging, aldus Seij-
sener. Het gecombineerde sta-
tion bestaat uit een kast met 
twee afzonderlijke afzuigslan-
gen en is zodanig uitgevoerd 
dat vermenging van vuil water 
en oliehoudend afvalwater 
nooit kan optreden. Het eerste 
wordt direct in het riolerings-
stelsel gepompt, het tweede 
naar een olie-waterafscheider 
of opslagtank geleid. 
Informatie: telefoon 075-
810610, fax 123276. 

Betaalauto -
maat 

Jachthavens beschikken over 
douche-, drinkwater- en elek-
triciteitsautomaten, over win-
kels, telefooncellen, wasseret-
te, enzovoorts. Jachthavens 
kennen daardoor intensieve 
contant-geldstromen. Niet 
altijd even praktisch in deze 
tijd van credit cards en pinco-
des, bovendien niet altijd vei-
lig. Menigeen zal daarom blij 
zijn met het nieuwe SEP-key 
betaal- en toegangssysteem 
van Seijsener in Zaandam. 
Volgens de leverancier biedt 
de SEP-key ook de mogelijk-
heid gasten gratis gebruik te 
laten maken van bepaalde faci-
liteiten. Bovendien is het een 
intelligent middel om toe-
gangscontrole te houden op 
slagboom, toiletgebouw en 
looppoort. Het kan ook wor-
den gekoppeldd aan de Key-
processor-toegangscontrole-
eenheden, aldus Seijsener. 
Gekozen is voor een vriende-
lij k gevormde 'sleutel' die via 
een automaat kan worden 
opgeladen. Hij is zo ontwor-
pen dat integratie in bestaande 
betaalautomaten en toegangs-
systemen van Seijsener geen 
enkel probleem mag opleve-
ren. 

Informatie: telefoon 075-
810610, fax 123276. 
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Clubhavens(6) 

Kraggenburg ! 
oase van rust 
Door Albert Eefting 

Een plaatsnaam als Kraggen-
burg kunnen ze alleen in de 
polder bedenken. Een 'kragge' 
is namelijk een zinkstuk, een 
van tenen gevlochten mat en 
daarvan zijn er voor het leggen 
van al die dijken heel veel ver-
vaardigd. Het plaatsje ligt in 
de Noord-Oostpolder. De 
meeste watersporters kennen 
deze haven beter onder de 
naam Voorsterbos. 
Vanaf het Zwarte Meer ga je 
over het Kadoeler Meer en 
dan bakboord uit naar de 
Voorstersluis. Het verval is 
zo'n 6 meter, maar er zijn 
glijstangen, zodat dat geen 
enkel probleem oplevert. 
Anderhalve kilometer voorbij 
die sluis, die tegenwoordig in 
het seizoen ook op zondag 
bediend wordt, kun je dan 
over bakboord de Leemvaart 
in. Aan het eind daarvan staat 
een lichtopstand en daar heeft 
de wsv Kraggenburg haar 
thuishaven. 

Het is meer dan waarschijnlijk 
dat deze vereniging het groot-
ste aantal passantenplaatsen 

heeft. Maar liefst 400 meter is 
er voor de gasten beschikbaar. 
Een kleine gemeenschap als 
Kraggenburg met 750 inwo-
ners heeft een sterk vereni-
gingsleven, met een breed 
scala aan activiteiten. In 1981, 
in de tijd dat de bomen nog tot 
de hemel groeiden, vond de 
vereniging Dorpsbelang dat er 
een watersportvereniging 
moest komen en natuurlijk 
ook een jachthaven. Uitgangs-
punt was dat het liggeld betaal-
baar zou zijn voor de kleine 
man. De gemeente bouwde de 
steigers, die vervolgens 
gepacht werden door de speci-
aal opgerichte vereniging. Het 
ging niet zo best in die tijd. 
Toen de ligplaatsen overal 
toch wel erg schaars waren, 
hadden ze hier een onderbe-
zetting van 25% op de 55 die 
beschikbaar waren en dat 
levert natuurlijk vooral finan-
ciële pijn op. Gelukkig ont-
stond in het nabij gelegen Vol-
lenhove een fikse ruzie tussen 
de watersportvereniging en het 
gemeentebestuur over dras-
tisch verhoogde ligprijzen. 
Velen zochten een andere plek 

en zo kwamen er 12 leden bij 
in Kraggenbrug en toen gingen 
de zaken een stuk beter. In 
1994 werden de aan de haven 
grenzende passantenplaatsen 
in erfpacht van Staatsbosbe-
heer overgenomen. Nog steeds 
stelt men alles in het werk om 
de kosten laag te houden. Niet 
zozeer voor de inwoners, daar-

van zijn er maar 7 lid maar 
voor alle leden om de liefheb-
berij betaalbaar te houden. 
Hier is dus geen luxe, maar zo 
langzamerhand is er wel een 
volwassen haven gegroeid met 
deels zeer bijzondere voorzie-
ningen. Er zijn nu 77 vaste lig-
plaatsen (plus een plan voor 
nog eens 20) en een splinter-
nieuw toiletgebouw (met dou-
ches) en een stortplaats voor 
chemische toiletten. Zelf 
gebouwd en de trots van de 
vereniging. "Ja, intussen is het 
een gezonde vereniging gewor-
den", zegt penningmeester (en 
secretaris) Abel van der Zwaag 
tevreden. Als passant kun je 
aanleggen aan het prachtige 
grasveld, voorzien van een 

NEEM NU EEN ABONNEMENT! 

BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTENLIJ N 

06-0224222* 
" ^ 7 dagen per week van 

" i 09 00 tot 20 30 uur 

[m GRATIS Liitsiutten d voo f hef 

, , . 1 ' .>^~ 
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aantal picknickplaatsen en op 
regelmatige afstanden grote 
zandbakken voor de kleintjes. 
Ze hebben daarbij speciaal aan 
de moeders gedacht, want die 
bakken zijn voorzien van een 
flinke omheining, zodat de 
peuters er niet uit en (mis-
schien belangrijker) de honden 
er niet in kunnen. Meteen ach-
ter dat grasveld begint het bos. 
Voor Nederland wel heel bij-
zonder: bos aan het water. Al 

• Douche/toilet-gebouw. 

vroeg in voorjaar kun je hier 
windvrij in de zon op het gras 
zitten, later als het 's zomers 
echt warm wordt, zoek je de 
schaduw van het bos op. Het 
geheel nodigt uit tot een bar-
becu, maar dat is vanwege het 
bosbrandgevaar verboden. 
Maar ook zonder dat is een 
langer verblijf een aanrader. 
Niet alleen voor uitgebreid lui-
eren is deze rustige plek, ver 
van het verkeer, geschikt, je 
kunt hier op de vlakke wegen 

• Watersportvereniging Kraggen-
burg 

ook moeiteloos fietsen, b.v. 
naar het ernaast gelegen Voor-
ster Bos en het Kadoeler Bos. 
Interessant is een tochtje (12 
km) naar het voormalige 
eiland Schokland, één van de 
weinige verhogingen in de pol-
der, waar ook nog een muse-
um over het ontstaan van de 
polder is. Schokland is uitge-
roepen tot Europees natuur-
monument. U kunt dan nog 

een ommetje maken naar  de 
• gesteente tuin"  (en het bezoe-
kerscentrum), waar de vond-
sten uit het IJsselmeer zijn ver-
zameld en naar Oud-
Kraggenburg, waar  nog een 
lichtwachterswoning staat en 
de 'vluchthaven' (middenin de 
polder) een exclusief karakter 
heeft gekregen. Fietsen moetje 
wel zelf meebrengen. Huren is 
niet mogelijk. 
De lichtopstand is er ooit als 
grap van de carnavalsvereni-
ging, ja zelfs die hebben ze 
hier, neergezet. Het is een 
echte, die vroeger dienst 
gedaan heeft in het Zwarte 
Meer. Na een grondige 
opknapbeurt heeft hij samen 
met een origineel wetering-
bruggetje een plaats gekregen 
op de kop van de haven. Iets 
verderop ligt het dorp. Je kunt 
er boodschappen doen en 
eventueel een pilsje drinken, 
maar voor echt winkelen moet 
je hier niet zijn. Zelfs de inmid-
dels alom bekende 'flappentap' 
zult u vergeefs zoeken. 
Het is dus goed aanleggen in 
het gastvrije Kraggenburg. De 
havenmeester, B. Oosterkamp, 
uiteraard een vrijwillige r want 
de kosten moeten immers laag 
blijven, komt 's middags na 4 
uur. Van hem kunt u ook alle 
informatie krijgen. Het liggen 
kos t/ 1,- per meter per nacht. 
Hekken en andere beveiligin-
gen hebben ze hier niet en we 
hebben de indruk dat zulke 
voorzieningen in dit stille 
dorpje ook (nog?) niet nodig 
zijn. 

• Speelweide met zandbakken 
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BRTI T 

April 1996 

Nostalgisch e in goede staat ver-
kerende teakhouten motorkruiser. 
Jaren 50. 3 x geloogde teakhuid. 
9x2,80x0,60 meter. Prijs 
ƒ 30.000,-. Telefoon 0487-593301. 

Sportboot Cri s Craf t Cudd y Cabin , 
6 oil., 175 pk, 180 vaaruren. In 
absolute nieuwstaat. Prijs: 
ƒ 32.000,-. Telefoon 030-
2448016, b.g.g. 0346-250852. 

Vaartaewijze n Schriftelijk , NautiCB 
Nederland, telefoon 0555332033. 

Particulier verhuurt motorjacht in 
Zuid-Frankrijk , 4 personen, alle 
comfort, telefoon (België) 
052 30 33 90. 

Voor al uw schilde r en lakwerk , 
mobiel scheepsonderhoudsbedrijf 
Bert Visser. Telefoon 035-
6561616. 

Te koop motorjacht Jeanneau . 
1986, type 860, 2 x 165 pk Volvo 
diesel, 700 uren, full navigatie, 
sanitaire optie, bed 4-6 personen. 
Fam.trip, hengelsport, waterski. 
Telefoon (België) 00-32-
50602185. 

Te koop scheepsaccu' s Daveco, 
Leeghwaterstraat 19, Werken-
dam. Telefoon 0183-501016.120 
ah ƒ 175,-, 150 ah ƒ 225,- , 200 ah 
ƒ 270, - . Inclusief btw, 2 jaar 
garantie, 10% afhaalkorting, gratis 
bezorging. Openingstijden: Ma-Vr 
08.00 tot 13.00 uur; Za 08.00 tot 
16.00 uur. 

Te koop: buitenboordmotor Evinru -
de 115 pk . in nieuwe staat, bouw-
jaar 1993. Vraagprijs 10.000,-; 
buitenboordmotor Yamah a l i s pk . 
in goede staat, bouwjaar 1991. 
Vraagprijs 8.000,-. Telefoon 
(België) 00-32-14587915. 

Aan het Brielse meer te huur jaar -
plaatse n voor uw boot. Telefoon 
0181-412593 (dinsdag t/m vrijdag). 

Bastiaansen Constructie en 
Scheepsreparatie. Nieuw; BCS 
vle t 10,20 X 3,85 meter en Topiin e 
MK kotte r 875 leverbaar vanaf 
casco. Telefoon 0418-634721 of 
076-5933563, Kerkdriel. 

Te koop motorkruise r staal , 770 X 
265, Thornycroft 50 pk diesel, 6 
slaapplaatsen. Zeer goede staat. 
Prijs ƒ 32.000,-. Telefoon 0182-
393862. 

Te koop Daf 825, gereviseerd. 
Lopend te zien. Tevens levering 
van alle ombouwdelen en keer-
koppeling. Telefoon (na 17.00 uur) 
0416312543. 

Te koop Amergias s 32 ak, afmetin-
gen 9,60 X 3,20. 2 X 106 Volvo die-
sel, radar, VHF, automatische 
piloot, lucht- en waterverwarming, 
log, dieptemeter VDO, koelkast, 
walaansluiting, automatische lader 
40 Amp. Vraagprijs ƒ 78.000,-. 
Inlichtingen telefoon Jean-Claude 
(België) 00329-2530398, 
's avonds 003253-778997. 

Te koop mooi e motortjalk , 20 X 
4,55 meter, voorzien van Kabola 
cv, 1200 w omvormer, acculader, 
5 kw generator, 40 pk Lister diesel, 
marifoon, intercom, 1700 liter die-
seltank, 2500 liter watertank, etc. 
Geschikt voor langdurig verblijf 
aan boord. Prijs ƒ 225.000,-. 
Eventueel met ligplaats aan eigen 
bouwgrond 300 m2 en water 250 
m2 in watersportgebied. Voorzien 
van water, stroom, telefoon, gas, 
grote steiger en garage. Prijs 
ƒ 125.000,-. Telefoon 0416-
694039. 

Te koop accuiade r Victro n Pallas , 
12 volt, 50 amp., 6 maanden 
gebruikt. Nieuw staat. Prijs 
ƒ 1150,-. Telefoon 076-5216875 
(na 18.00 uur). 

Te koop Ariadn e kruiser . In zeer 
goede staat. 7,80 x 2,65 meter, 18 
pk Sabb diesel, vaarklaar, 4 slaap-
plaatsen, toilet, dinette, keuken, 
koelkast, op zwemplateau 2 gas-
flessen, 300 liter water, 300 liter 
olie. Vraagprijs ƒ 25.000,-. Tele-
foon 0255-521784. 

Te koop SuperVanCraft , 1965, 
11,40 X 3,40 X 1,20 meter, motor 
BMC 106 pk. Zeer goed onderhou-
den. Vraagprijs ƒ 144.500,-. Tele-
foon 023-5613196 (na 19.00 uur). 

Te koop Valkkruiser , bouwjaar 
1986, lengte 12,70. breedte 3.85 
meter; Daf 615, 140 pk; 8 slaap-
plaatsen, teak interieur, dubbele 
stuurstand. Nadere info op aan-
vraag. Telefoon 0172-518166-
518941. 

Te koop Aibi n benzinemotor, type 
0-41, t.e.a.b. Telefoon 0224-
561667. 

GPS-ontvanger Furuno , 
GP70Mk2, ƒ 2750,- . Telefoon 
058-2882520. 

Bravo-kruiser , 1 0 x 3 meter. Vetus-
motor 62 pk, dubbele besturing, 
slaaphut, complete inventaris, prijs 
ƒ 35.000,-. Telefoon 0181 -402649. 

Te koop Doerak 950AK zeer goed 
onderhouden, 1973, ƒ 74.500,-. 
Telefoon 0162-522587. 

Te koop casco Barka s 1100, open 
kuip. Telefoon 0571 -272355. 

Te koop Debokruiser . 9,85 X 3,15 
X 0,90 meter, Mercedes-diesel, 
compleet met inventaris, 
ƒ 59.000,-. A. Verlaan, De Een-
dracht 30, Amstelveen. Telefoon 
020-6456528. 

Te koop Valkkruiser , 13,50 meter, 
bouwjaar 1996. 
Te koop Valkkruiser , 12 meter, 
bouwjaar 1993. 
Te koop Riveriin e 1500, bouwjaar 
1996; kan in diverse stadia van 
afbouw geleverd worden. Inlichtin-
gen telefoon 0416-331277; na 
18.00 uur 0416-339313. 

Jachthaven De Meerpaal te 
Raamsdonksveer heeft 30 sche -
pen in bemiddelin g te koop O.a. 
Stalen Polariskruiser, 8,50 meter 
inb. diesel Mercedes 42 pk 
ƒ 33500,-; stalen Zwaluwkruiser, 
8,30 meter inb diesel Peugeot 50 
pk, ƒ 36000,- . telefoon 0162-
522024. 

Motorboot Winne r lengte 5,20 
meter, breedte 2 meter. Motor: 
Mercruiser 170 pk, Ribatrailer. 
250.000 Bfr. Telefoon 065 
775072. België. 

Te koop iMotorjach t polyester. 2 x 
85 pk diesel; 8,35 x 3 meter; radar, 
AP, marifoon, sanitair, Webasto, 
log, echo, roerstand, 4 slaapplaat-
sen, grote kuip, lier, ideaal toer- of 
visboot. Prijs ƒ 1.100.000 Bef. 
Telefoon 0032 3658 of 0426. 

Te koop kofferdekkruise r met 
bakdek. 7,50x2,50x0,50 meter. 
Mercedes OM-636 motor. Buiten-
kant 100 procent. Nieuw zeil. 
Bouwjaar '36. Vraagprijs 
ƒ 17500,-. telefoon 035-5418542. 

Doerak 780 ak. Peugeot Indenor. 
Aluminium ramen. Met veel 
extra's. Telefoon 0174-620675. 

Te koop motorkotter spitsgat , 13 x 
3,90 meter, Daf 120 pk. Teak dek 
en interieur, dubbele besturing, 24 
volt boegschroef, aggregaat., 
magn., verwarming, douche/toilet. 
Prijs ƒ 229.000,-. Telefoon 0487-
593891. 

Te koop raamrubbers , alle maten 
uit voorraad vanaf ƒ 7,95 per 
meter. Tevens verzending. 

V.d.Kooy Watersport, Haven 12, 
Rottevalle (bij Drachten), telefoon 
0512-341477. 

Te koop Yanmar 20 pk ƒ 2750,- ; 
Farymann 30 pk ƒ 3500,- ; Volvo 
36 pk ƒ 4250,- . Inruil mogelijk. 
Telefoon 0226-411415 of 0227-
581849. 

Accessoiremaric t 
Tijdens de Bootaccessoire-
markt in Naarden, die van 6 
tot 14 april plaatsvindt, wor-
den drie nieuwe evenementen 
georganiseerd: 
1. een veiling van klassieke 
jachten en werkboten en 
scheepsantiek; 
2. een particuliere botenmarkt: 
wie zijn boot wil verkopen 
mag dat tijdens de beurs zelf 
proberen: kosten: 1 procent 
van de vraagprijs; 
3. een beurs van visboten en 
vis gerei. 

Op de Bootaccessoiremarkt, die 
tweemaal per jaar wordt gehou-
den in de jachthaven Naarden, 
kwamen de vorige keer onge-
veer 32.000 mensen kijken naar 
de ongeveer 20.000 uitgestalde 
gebruikte accessoires, die van 
de hand gaan voor prijzen die 
liggen tussen 30 en 70 procent 
van de nieuwwaarde. 

Openingstijden: werkdagen 10 
tot 18 uur; weekeinde 1—17 
uur. Informatie: telefoon 0294-
263524, fax 262064. 
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Hoe kqn ik zien dat 
de dynam o laadt? 
Ik ben eigenaar van een kajuit-
motorboot van 8 meter die ik 
vorig jaar in februari heb 
gekocht. Sindsdien heb ik 
regelmatig problemen met van 
alles en nog wat. Nu zit ik met 
problemen met de elektriciteit. 
De batterij wordt opgeladen 
door een dynamo. Verder zijn 
er geen toestellen om te con-
troleren of die werkt of niet. 
De startmotor is rechtstreeks 
op de batterij aangesloten (bij 
kortsluiting vrees ik voor mijn 
batterij). Daarom had ik graag 
een volledig schema, of meer 
uitleg. Van dynamo naar rege-
laar naar batterij, waar wordt 
de voltmeter en amperemeter 
geplaatst? Moeten er hoofdze-
keringen geplaatst worden? 
Pascal Debruijne, Bredene, 
België. 

Antwoor d 
Het is niet de bedoeling van 
deze vraagbaak om volledige 
schema's te geven, zoals ge-
vraagd, maar waar mogelijk 
advies te geven over moeilijkhe-
den die regelmatig voorkomen. 
Als eerste de startmotor. Deze 
wordt altijd direct op de accu 
aangesloten met kabels van 
voldoende doorsnede, de min-
aansluiting (massa) niet via de 
massa van het schip, maar 
direct van de accu naar een 
bevestingsbout van de start-
motor. De beide kabels moeten 

ten eerste, aan beide zijden 
worden voorzien van passende 
klemkabelschoenen en ten 
tweede zo dat de isolatie van 
de kabels niet kan beschadigen 
op de weg van de accu naar de 
startmotor. Vanwege de hoge 
startstroom (200-400 amp) 
worden geen zekeringen toege-
past. Ook de dynamo (wissel-
stroom) is zonder zekering op 
de accu aangesloten. Dit om te 
voorkomen dat de diodes stuk 
gaan als een opgenomen zeke-
ring zou doorsmelten. De 
dynamo is blijkbaar voorzien 
van een losse regelaar. Of de 
dynamo werkt kan eenvoudig 
worden vastgesteld door voor 
het starten van een warme 
motor, b.v. s'avonds, wat ver-
lichting te ontsteken. Start de 
motor. Als de dynamo goed 
werkt moet de verlichting, dui-
delijk zichtbaar, helderder gaan 
branden (vergelijk dit met de 
verlichting van een auto). Is dit 
niet het geval, laat dan dynamo 
en spanningsregulateur door 
een goed bedrijf controleren en 
op de juiste laadspanning 
afstellen. 

Hoe een en ander aangesloten 
zou kunnen worden is in het 
schema aangegeven. 
De laadstroom en de belas-
tingsstroom kunnen nu wor-
den gecontroleerd, staat tijdens 
de vaart de ampèremeter op 
nul, dan is de accu geladen en 
levert de dynamo de gehele 
belastingsstroom. DeR 

Onbegrijpe -
lijk e batterij -
meter 
Sinds een jaar ben ik bezitter 
van een Oostvaarder (9,30x3 
meter). Ik heb er nogal wat 
problemen mee op technisch 
gebied. Bouwjaar ongeveer 
1976, motor Peugeot Indenor 
50 pk met Velvet keerkoppe-
ling. 
1. instrumentenpaneel is een 
batterij-indicatiemeter gebouwd, 
merk Jaeger; als ik start gaat 
de wijzer langzaam naar het 
groen tot bijna het midden; nu 
doet zich voor dat na ongeveer 
10 uur constant varen de wij -
zer terug gaat tot tegen het 
rode vlak; wat is hieruit te 
constateren (ik heb 2 accu's, 
start 120 ampère, accessoires 
200 ampère; mijn tweede accu 
van 200 ampère wordt waar-
schijnlijk niet opgeladen, hoe-
wel er op mijn dynamo 2 aan-
sluitingen zitten waarvan één 
rechtstreeks naar deze accu 
gaat); dynamo Motorola A14/3O 

2. wat is een zwart doosje 
genaamd Hüco 130428 15V; 
er loopt draad van de dynamo 
naar toe; op het schema staat 
het niet vermeld en gaat deze 
draad rechtstreeks naar de 
spanningsregelaar punt EXC. 

• Aansluiting van startmotor en 
dynama Zie "Hoe kan ik zien dat 
dynamo laadt''" 

3. wat is een diodebrug en hoe 
werkt die? 
H.W. Vels,Dordrecht. 

Antwoor d 
Het oplopen van de voltmeter, 
met draaiende motor, naar hal-
verwege het groene vlak, geeft 
aan dat de accu wordt geladen 
en dat daardoor de spanning 
stijgt. 
Al s deze spanning gaat dalen 
na 10 uur varen kan dat het 
gevolg zijn van: 
1. Het dalen van de laadstroom. 
Een mogelijke oorzaak zou kun-
nen zijn, een storing in de span-
ningsregelaar, ten gevolge van 
temperatuur toename: 
2. Het toenemen van de belas-
ting, denk aan huishoudelijke 
apparaten en dergelijke, waar-
bij de opgenomen stroom door 
die apparaten groter is dan de 
stroom die de dynamo kan 
leveren en de accu bij moet 
springen om samen de totale 
stroom te gaan leveren, waar-
door de accuspanning daalt. 
Een aanwijzing hiervoor is de 
aanduiding A14/3 O op de 
dynamo, A14 geeft aan dat de 
dynamo normaal 14 volt span-
ning geeft en 30 betekent dat 
de dynamo maximaal 30 
ampère kan leveren. 

Nu komen er een aantal ondui-
delijkheden bij de gegevens 
over de accu's n.L, als de dyna-
mo 2 aansluitingen heeft en de 
licht-accu van 220 ah meteen 
op de dynamo is aangesloten, 
is dan de aansluiting van de 
startaccu op de andere aanslui-
ting van de dynamo gemon-
teerd? Waaraan is te merken 
dat de lichtaccu waarschijnlijk 

* Diodebrug 

• Dynamo 
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* Tekening  1. De werking  van dioden. 

yAT I 

AFN£/1EI!S 

O - 'iCTPUKTCH  t C i 

TCKENING I 

VAT e 

V TeRUCSLAG 
KLC:P V TCftUGSLAG 

KL£P 

B (GCMFTEN l/AAPPfJ 
(fe * 

RCeeLAAR 

L tCHT-

ACCU 
_ ACCU I 

STAHT-

ACCU 

Htfl-

ACCU e 

+ Q 

< •  

BOORD NET O 

Diooe 

O - McerpiMrci/1 c D I \ 

TEKeNINC e 

A 
ca 

jTiaoe 

B (6EMC TEN VAARDE J 
0 ' 

füEVENSTE 
VAARDE J 

• k Tekening 2. Schema met plaatsing van ampèremeter. 
Zie Onbegrijpelijke batterijmeter. 

I Motorboo t geeft technisc h advies 
Als u met problemen zit 
die te maken hebben met 
uw motorkamer (motor, 
koppeling, asleiding, elektri-
citeit) dan kunt u die voor-
leggen aan onze werktuig-
kundige medewerker, 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 eventu-
ele foto's en tekeningen, 
aan: 

Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam. 

niet wordt geladen? Het laden 
van de accu's kan worden 
gemeten door een ampèreme-
ter op te nemen in elk van de 
leidingen van de dynamo naar 
de accu's, een ampèremeter 
van 50 amp volle schaal, moet 
voldoende zijn. Het is wellicht 
raadzaam om bij de lichtaccu 
een amperemeter op te nemen 
met het nulpunt in het midden 
van de schaal, waardoor ook 
de ontlaadstroom kan worden 
gemeten. Hiervoor moet de 
afgaande leiding naar de ver-
bruikers op de dynamoleiding 
worden aangesloten, vanaf dit 
knooppunt gaat de aansluiting 
via de ampere-meter naar de 
accu (200 Ah), zie tekening 2. 
In deze tekening is de diode-
brug al verwerkt. 

Wat is een diodebrug? 
Een diodebrug is een samen-
stelsel van twee (of meerdere) 
dioden die ervoor moeten zor-
gen dat de ene accu niet de 
andere accu beïnvloedt. Om 
de werking van een diodebrug 
te begrijpen, is het nodig te 
weten wat een diode is en hoe 
deze werkt. Een diode kan ver-
geleken worden met een terug-
slagklep (zie tekening 1). Als 
de druk aan de onderkant van 
de klep (trechter met gewicht-
loze kogel) hoger is dan aan de 
bovenkant, gaat de klep open. 
Al s de druk aan de bovenkant 
gelijk is met de onderkant, zal 
de klep sluiten. Omdat de klep 
echter niet gewichtloos is, 
moet de druk onder de klep 
zeker hoger zijn als boven de 
klep om deze open te krijgen. 
Het gewicht van deze klep 
speelt hier dus een belangrijke 
rol. 

Globaal is dit verschil in druk, 
het gewicht van de klep 
gedeeld door de oppervlakte 
van deze klep. Dit drukver-
schil is constant en geeft geen 
energie verlies zolang er nog 
niets door de klep stroomt. 
Tot zover de terugslagklep, nu 
iets over de regeling van de 
pomp. De druk aan de uitgang 
van de pomp wordt tijdens het 
pompen gecontroleerd door 
een regelaar. Bij punt A kan de 
gewenste waarde van de 
pompdruk worden mgesteld 
en in punt B wordt de echte 
pompdruk (gemeten waarde) 
door de regelaar gemeten. Is 
de gemeten drukwaarde in het 
vat niet gelijk aan de gewenste 
drukwaarde in het vat, dan 

gaat de regelaar de jxjmp zoda-
nig aansturen dat het drukver-
schil wordt weggewerkt. 
Meestal moet de pomp meer 
vloeistof opbrengen om het 
verbruik uit het vat te com-
penseren. Deze regeling gaat 
goed zolang er 1 vat vol 
gepompt moet worden. Moet 
er nog een vat worden volge-
pompt door dezelfde pomp en 
mag de druk van het ene vat 
niet de druk in het andere vat 
beïnvloeden, dan moeten 
terugslagkleppen er voor zor-
gen dat dit beïnvloeden niet 
plaats vindt. Wordt er vloei-
stof uit vat 1 getapt, nadat de 
pomp beide vaten heeft vol 
gepompt, dan zal de druk in 
vat 1, dus boven de klep ver-
minderen. De pompdruk is nu 
hoger dan de druk in vat 1. 
zodat er vloeistof via de klep 
naar dit vat zal stromen. Daar 
er tijdens dit stromen een 
drukverschil over de klep ont-
staat, bestaande uit de tegen-
druk van het klepgewicht plus 
een drukverschil, welke ont-
staat tengevolge van de stro-
ming van de vloeistof langs de 
klep, zal dit laatste drukver-
schil een energie verlies geven, 
welke wordt omgezet in warm-
te. Dit laatste is bij vloeistoffen 
meestal niet merkbaar omdat 
de vloeistofstroom de klep vol-
doende koelt. Heeft de druk in 
vat 1 de druk in vat 2 bereikt, 
dan worden beide vaten, 
indien nodig, op de druk 
gebracht. Deze einddruk zal 
door het drukverschil over de 
kleppen niet gelijk zijn aan de 
pompdruk (gewenste waarde). 
Door nu in de meetleiding van 
de pomp naar de regelaar een 
zelfde klep op te nemen wordt 
er voor gezorgd, dat door het 
drukverschil over deze klep, 
de druk bij punt D dezelfde 
wordt als in punt C. Hierdoor 

• Spanningsregelaar. 
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zal de druk in de vaten de 
gewenste druk A bereiken. Dit 
meet en regel systeem kan op 
vele manieren worden toege-
past. 
Dus ook voor het laden van 
accu's, zoals in tekening 2 
wordt getoond. De pomp is 
vervangen door de dynamo en 
de kleppen door dioden. De 
werking van de regeling is ech-
ter geheel gelijk aan de hierbo-
ven beschreven schakeling met 
vloeistoffen. Op de ampereme-
ter kan gecontroleerd worden 
of accu 1 geladen danwei ont-
laden wordt. 

Over de diode treedt net zoals 
bij de klep een drukval op bij 
stroomdoorgang. Deze druk-
val wordt in de elektrotech-
niek spanningsval genoemd en 
bestaat ook uit twee delen, n.l. 
een spanning die te maken 
heeft met het materiaal waaruit 
de diode is opgebouwd (te ver-
gelijken met het gewicht van 
de klep) en een spanningsval 
ten gevolge van deze stroom-
doorgang. 

Net als bij de klep zal deze 
tweede spanningsval samen 
met de inwendige weerstand 
een energieverlies veroorza-
ken, welke in warmte wordt 
omgezet. Omdat een elektri-
sche stroom geen massa heeft 
(dit in tegestelling met 
b.v.water) wordt de diode 
warm. 
De koeling vindt nu plaats door 
middel van een plaat met koel-
ribben waarop de diode is 
gemonteerd. Deze koelplaten 
staan de de warmte af aan de 
omringende lucht. Wordt de 
diode niet voldoende gekoeld, 
dan kan dit het einde van de 
diode betekenen. De spannings-
val ten gevolge van de materiaal 
samenstelling bedraagt onge-
veer 0,6 volt bij het materiaal 
silicium en 0,2 volt bij germani-
um. Een diodebrug kan worden 
samengesteld uit twee losse dio-
den, de beide dioden moeten 
dan wel exact aan elkaar gelijk 
zijn, dit is vaak niet het geval, 
beter is een complete diodebrug 
te monteren omdat in de fabriek 
de juiste diode's worden uitge-
zocht en gemonteerd. 
Het zwarte doosje met het 
opschrift Hüco 13 0428 15V is 
de diode in de meetleiding van 
de dynamo naar de spannings-
regelaar en die zorgt dus voor 
de juiste spanning achter de 
diodebrug. DeR 

Teveel spoed 
Als eigenaar van een polyester 
motorkruiser (Polaris 770 L) 
met hekmotor, zit ik met een 
probleem. 
Gegevens van de boot zijn 
lengte o.a. 7,70 x 2,65 meter; 
waterlijn 6,90 x 2,30 meter; 
geladen gewicht ongeveer 2 
ton; onderwaterschip is behan-
deld met epoxy met daarover 
antifouling. Gemariniseerde 
automotor Golf 1,6 diesel met 
interkoeling 40 kw/4800 rpm. 
Enfield 130 staartstuk met 
reductie 1,65:1; schroef 13x10 
duim links, 3 blad. 
De motor komt niet boven de 
2400 rpm uit; de snelheid is 
dan ongeveer 15 km/u geme-
ten op de Maas. Volgens 
Technisch advies in de Motor-
boot van oktober 1990 zou de 
snelheid ongeveer 20 km/u 
moeten zijn. Stationair 750 
rpm is de snelheid reeds zo 
hoog dat manoeuvreren in 
havens en sluizen steeds weer 
een lastig karwei is. Onbelast 
draait de motor het max. toe-
rental. Mijns inziens is de 
schroef veel te zwaar. 
R. C. van de Hurk, Geldrop. 

Anfwoor d 
De rompsnelheid van uw schip 
is in theorie 11,7 kilometer per 
uur. 
Deze snelheid moet gehaald 
worden bij 3200 o/m van de 
motor, ervan uitgaande dat het 
max.toerental 4800 o/m is. 
Met een reductie van 1,65 

• Combinatie van toeren- en uren-
teller (onder) 

kom ik op een 3 blads schroef 
van 13x7 duim. 
De manoeuvreersnelheid bij 
750 o/m van de motor zal dan 
1,4 kilometer per uur minder 
zijn. De diameter zou wat klei-
ner kunnen zijn, maar bij ver-
anderen van uw huidige 
schroef kan de doorsnee van 
13 duim gehandhaafd worden. 
Bij de berekening ben ik uitge-
gaan van een bij uw schip pas-
sende weerstand. Loopt het 
schip wat lichter dan zal deze 
snelheid bij een wat lager toe-
rental bijvoorbeeld 2800 o/m 
gehaald worden. 

• Accumeter, 

Wat zijn 
bedrijfsuren ? 
Begin dit jaai; liet ik op mijn 
motorjacht twee Vetus elek-
tronische toerentellers met 
urenteller aanbrengen (binnen-
en buitenbesturing). 
Mij n motor is een 88 pk 5 
cilinder Mercedes diesel. De 
toerentellers zijn geijkt bij 2000 
omwentelingen. 
Als ik nu harder vaar dan 
2000 omwentelingen, loopt de 
urenteller ook harder en geeft 
dan geen uren van 60 minuten 
aan, maar meer. Ik maak dan 
meer telleruren dan klokuren. 
Is dat normaal? 
J.P. Goossens, Belfeld. 

Antwoor d 
Wat heet normaal in het land 
van de urentellers? Wat de één 
normaal vindt, vindt de ander 
abnormaal en omgekeerd. 
Een echte urenteller, zonder 
toerenteller, geeft de echte 
uren aan ongeacht het toeren-
tal van de motor en gaat 
meestal lopen als het contact 
wordt aangezet en blijf t tellen 
zolang dit contact aan staat, de 
teller wordt gestuurd door een 
echte klok. 

Er bestaan ook uitvoeringen 
waarbij de teller, mechanisch 
of elektrisch, gekoppeld is aan 
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de as van de motor net als bij 
de kilometerteller in een auto. 
Al s er met de auto 60 kilome-
ter per uur gereden wordt, zal 
de teller elke minuut 1 kilome-
ter afgelegde weg aangeven. 
Het toerental van de bootmo-
tor bepaalt nu de lengte van 
een minuut, bijeen een toeren-
tal van 2000 omwentelingen 
per minuut zal deze minuut 
ongeveer gelijk zijn aan een 
echte minuut. 

De gedachte achter deze gang 
van zaken wordt vaak als volgt 
weergegeven, als de motor met 
"normaal" toerental (2000 
omw/min) draait zal er een 
"normale" slijtage optreden en 
zijn motorminuten gelijk aan 
klokminuten, als het toerental 
toeneemt zal ook de slijtage 
toenemen en moeten er dus 
meer slijtageminuten worden 
geteld dan normaal. 
Di t geldt ook voor een lager 
toerental waarbij dus met min-
der minuten kan worden vol-
staan. 

Het zal duidelijk zijn dat het 
gegeven, 60 minuten per uur, 
niet verandert en daarom kan 
er in beide gevallen van 
bedrij fsminuten gesproken 
worden. 
Ergo, de uren door de echte 
klok, of door de motorklok 
geteld, worden bedrijfsuren 
genoemd. 
Het verschil tussen de beide 
tellers komt naar voren in het 
brandstofverbruik per uur. 

Watersla g ruïneer t diese l 

TA-post 

Dampbelle n 

Het artikel "Dampbellen" in 
de rubriek Technisch Advies 
van het januarinummer is ons 
enigzins in het verkeerde keel-
gat geschoten. Bij het artikel 
heeft u een foto geplaatst van 
de nieuwe door ons gebouwde 
Waterland EV 85. Deze boot 
is uitsluitend gebouwd met een 
dieselmotor. Ons inziens is 
zo'n artikel een negatieve 
reclame voor ons produkt 
waarvoor wij juist de hoogste 
eisen stellen aan veiligheid en 
kwaliteit. 

J.G. Huurnink, Jachthaven De 
Evenaar, Breukelen. 

• Diesel van het type waarmee 
het jacht van de heer Klaasing uit 
Brasschaat (België) is uitgerust. 

alleen bij de echte klok kan het 
juiste brandstofverbruik wor-
den vastgesteld in l/u, bij een 
bepaald toerental. 
Het is nuttig dit verbruik te 
kennen, om te weten hoe lang 
er gevaren kan worden met de 
nog aanwezige brandstofvoor-
raad. 
Met de motorklok zal alleen bij 
het geijkte toerental het juiste 
verbruik tevoorschijn komen, 
bij een lager toerental wordt 
het brandstofverbruik minder, 
maar ook het aantal bedrijfs-
uren, hierdoor kan een schijn-
baar hoger brandstofverbruik 
ontstaan. 
Met een toerental hoger dan 
normaal kan het omgekeerde 
voorkomen. Het is zelfs moge-
lij k dat het schijnbare brand-
stofverbruik ongeveer gelijk 
blijf t over een groot deel van 
het toerental gebied, hetgeen 
natuurijk niet goed kan zijn. 
Vandaar dat alleen door 
metingen vastgesteld kan wor-
den, hoe groot het brandstof 
verbruik werkelijk is bij de 
beide tellers. DeR 

Ik ben in het bezit van een 
polyester motorjacht met twee 
680 pk dieselmotoren. Het 
schip ligt te koop wegens aan-
schaf van een groter jacht. 
Tijdens proefvaart met een 
geïnteresseerde koper is de 
stuurboordmotor vastgelopen. 
Volgens de schipper, ikzelf was 
niet aan boord, werd met het 
schip om zijn as gedraaid met 
de bediening voor de stuur-
boordmotor in de neutrale 
stand. Op het moment dat hij 
deze motor weer in 'vooruit' 
schakelde, merkte hij, dat deze 
motor was gestopt. Er werd 
gevaren met 900 toeren op de 
bakboordmotor. Er was geen 
alarm wegens geen oliedruk. 
Bij het onderzoek van de motor 
bleek dat waterslag de oorzaak 
van het vastlopen was geweest. 
Er is water boven de zuigers 
aangetroffen en ook een aan-
zienlijke hoeveelheid in de uit-
laat. Het resultaat hiervan was 
acht kromme drijfstangen, 
kromme krukas, stukken uit 
zuigers en cilinderwanden. Bij 
controle bleek dat de oliefilters 
voldoende olie bevatten, zodat 
het niet duidelijk is waarom de 
motor is gestopt. 
De uitlaat bevindt zich boven 
de waterlijn en in de uitlaat is 

een waterslot gemonteerd, dat 
er voor zorgt dat buitenwater 
niet naar de motor kan stro-
men door bijvoorbeeld achter-
uitvaren tegen golven in. 
Door de uitlaat loopt tevens 
een gedeelte van het buiten-
koelwater, dat normaal door 
de uitlaatgassen van de motor 
naar buiten wordt gedreven. 
Het uitlaatgedeelte tussen de 
motor en het waterslot loopt 
licht omlaag en dit geldt even-
eens voor het gedeelte erna. 
Ui t gegevens van de installatie 
van de motor blijk t dat een 
waterkolomdruk van 50 cm 
aanwezig is in het systeem bij 
draaiende motor. 
Alles lijk t dus in orde en het is 
bijna onverklaarbaar dat water 
in de motor terecht is geko-
men. De vraag is ook onder 
andere, indien dit bij draaien-
de motor optreedt, wat er dan 
gebeurt. 

Na het bespreken van meerde-
re mogelijke oorzaken bleef de 
volgende zuiver theoretisch 
overeind. Indien de motor 
afslaat als gevolg van een man-
kement of wordt afgezet en de 
bedieningshendel staat nog in 
bedrijf vooruit of achteruit, 
dan zou het blijven draaien 
van de schroef, als gevolg van 
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de voorwaartse beweging van 
het schip, de motor mee blij -
ven nemen. 
Onder deze omstandigheden 
blijf t oliedruk aanwezig ook 
voor de bediening van de 
Twindisc koppeling. Daarom 
dus geen alarm voor geen olie-
druk. 
Doordat geen uitlaatgassen 
aanwezig zijn, wordt het bui-
tenkoelwater nu niet naar bui-
ten gedreven en hoopt zich op 
tot in het spruitstuk, wordt tij -
dens het openen van de uitlaat-
kleppen naar binnen gedrukt 
met als gevolg water in de cilin-
ders en de zaak loopt vast. 
Vraag: kan bij lage snelheid, 
8 a 9 kilometer per uur, de 
schroef de motor meenemen 
gezien zijn compressie? 
Een andere oorzaak zou het 
niet werken van de twin-disk 
koppeling geweest kunnen zijn 
bij het vrijzetten en daarna 
afzetten van de motor. Ook 
dan blijf t de motor ronddraai-
en door de schroefwerking met 
mogelijk hetzelfde resultaat. 
De schipper beweert echter, 
dat hij de motor niet heeft 
afgezet, maar vrijgezet en na 
het vooruit-schakelen bemerk-
te, dat de motor niet werkte. 
Hij heeft ook niets gehoord, 
dat op problemen duidde met 
de motor. Het niet functione-
ren van de twin-disk is dus niet 
aan de orde. 

Indien zoiets kan gebeuren, 
betekent dit, dat iedere motor 
kans loopt hetzelfde lot te 
ondergaan? 
Volgens de werf de leverancier 
van de motor en de expert van 
de verzekering is het een raad-
sel wat er is gebeurd en alleen 
de eerder genoemde theorie 
zou de boosdoener geweest 
kunnen zijn. 
Misschien kunt u enig licht op 
deze zaak laten schijnen? 
John Klaasing, Brasschaat, 
België. 

Antwoor d 
Het is een buitengewoon inte-
resant verhaal dat u mij deed 
toekomen. 
Toch zijn er in dit verslag een 
aantal tegenstrijdigheden en 
onwaarheden. 
De schipper van uw jacht geeft 
een demonstratie (aan de even-
tuele koper) dat het schip om 
zijn as kan daaien. Hij laat BB-
motor vooruit met ingescha-

kelde keerkoppeling draaien 
en zet de SB-motor in de neu-
trale stand. Dat wil zeggen de 
motor blijf t stationair draaien 
met uitgeschakelde keerkoppe-
ling. Het schip draait nu over 
stuurboord (met ondersteu-
ning van het roer). 
Stel dat SB-motor stopt, dan is 
er geen voorwaartse beweging 
en ook geen schroefbeweging 
die de keerkoppeling plus 
motor doet draaien. En al hele-
maal niet als we er van uitgaan 
dat de keerloppeling was uit-
geschakeld. Dan was er hoog-
stens een meedraaiende keer-
koppeling geweest, wat ik ook 
voor onwaarschijnlijk houd. 
Bij een draaiende motor is het 
vrijwel uitgesloten dat water in 
de cilinder komt,anders dan bij 
bv via een lekke koppakking, 
omdat de druk in de uitlaadei-
ding hoger is dan de water-
druk van het koelwater. 
Ik weet niet hoe uw installatie 
er uit ziet. Ik moet dus wat 
aannemen en inschatten. 
Wat tot de mogelijkheden 
behoort is het volgende. 
SB-motor is om welke reden 
dan ook afgeslagen. Bij moto-
ren met veel cilinders staan er 
op dat moment een aantal uit-
laatkleppen open. Doordat de 
gloeiende gassen in de cilinder 
afkoelen ontstaat een onder-
druk (vacuüm) in de cilinder en 
kan het in de uitlaat aanwezige 
water aangezogen worden en in 
de cilinder terecht komen. 
Zolang een motor stilstaat 
geeft dit geen gevaar. 
Wordt nu echter de motor 
gestart, dan ontstaat de door u 
genoemde schade. Wat overi-
gens niet geruisloos voorbij 
gaat. 

Wordt de motor (die stil geval-
len is, wat niet is opgemerkt) 
ingeschakeld tijdens het in 
rechte lij n varen, dan kan m.i. 
deze schade niet ontstaan. 
U kunt zich afvragen hoe het 
kan dat water naar de cilinders 
komt, want hier ligt het pro-
bleem. Normaal zorgt een 
beluchting er voor dat bij 
onderdruk lucht toe kan stro-
men bij bepaalde uitvoeringen 
van het koelsysteem. 
Overigens, als een motor uit-
valt, dan kan niemand zien dat 
er water in de cilinder is geko-
men. 

Oorzaak en gevolg kan ik van 
hieruit niet duiden, want dan 
zou ik de installatie moeten 
kennen. 

HOUWINK 

Schippe r 
Schipper, m, staat er in het woordenboek. Schipper is 

dus een manlijk woord. Begrijpelijk, historisch gezien, 

want schippers waren toen, en zijn nu nog, overwegend 

mannen. Zo is het in de beroepsvaart en zo is het in de 

recreatievaart. Schipperse en zeker schipperske mag je 

van de feministen niet meer zeggen. 

Toen ik besloot voor deze kolommen een zelfstandige 

vrouwelijke jachtschipper te fotograferen, onderschatte 

ik die opdracht aan mezelf Het heeft een paar seizoe-

nen uitkijken gevergd voor ik het fenomeen zuiver voor 

de lens kreeg. Zuiver, want vrouwen doen wel eens een 

roer torn, maar dat maakt ze nog geen schipper. Het ver-

schijnsel blijkt uiterst zeldzaam te zijn. 

Als gezagvoerder van bijbootjes zie je ze al veel. Die 

boten voldoen echter niet aan mijn definitie van jacht. 

De jongedame op mijn foto vaart in een klein jachtje, 

dat wel, maar het is toch een jacht. Wachten op een gro-

ter jacht onder vrouwelijk commando lijkt me zinloos, 

daarvoor is de kans op fotosucces te klein. 

BERT HOUWINK 
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DOLMA N SPECIALS 

MOTORJACHTE N 
DOLMAN YACHTS INTERNATIONAL IN MUIDEN / HOLLAND 
SEA RAY 270 SPORT AMBERJACK 87 2x170 pk OMC/B netjes 
BAYLINER 2850 260 pk CMC B kompleet en netjes 
BAYLINER 2855 CIERA SUNBRIDGE 95 260 pk Mercmiser/B 
PRINCESS 33 88 2x80 pk Ford Memiaid goed onderhouden 
PRINCESS 34 2x230 pk Volvo/D nieuw kompl Model 1996 
BAYLINER 3485 AVANTI SUNBRIDGE 89 2x 330 pk USM/B netjes 
PRINCESS 360 2x318 pk Volvo D kompl nieuw Model 1996 
PRINCESS 38 82 2x189 pk Ford Memiaid/D kompleet en netjes 
PRINCESS 385 86 2x165 pk Volvo/D goed onderhouden 
SEALINE 400 AMBASSADOR 93 2x220 pk Mercruiser/D kompl 
SEALINE 380/400 AMBASSADOR 93 2x230 pk Volvo/D netjes 
PRINCESS 388 90 2x306 pk Volvo/D goed onderhouden 
CRANCHI MEOITERRANEE 40 91 2x306 pk Volvo/D kompleet 
PRINCESS 41 AK 80 2x235 pk Volvo/D zeer kompleet 
PRINCESS 415 86 2x255 pk Volvo/D netjes en kompleet 
PRINCESS 420 2x370 pk Volvo Penta/D nieuw Model 1997 
PRINCESS 440 2x430 pk Volvo Penta/D nieuw Model 1996 
PRINCESS 440 95 2x370 pk Volvo Penta/D als nieuw kompl 
PRINCESS 45 87 2x358 pk Volvo/D kompl zeer netjes 
PRINCESS 470 92 2x430 pk Volvo/D zeer kompl als nieuw 
PRINCESS 480 2x430 pk Volvo Penta/D nieuw Model1996 
PRINCESS 56 2x600 pk Volvo Penta/D nieuw zeer kompleet 
PRINCESS 58 95 2x680 pk Man/D zeer kompleet als nieuw 
PRINCESS 60 2x680 pk MAN/D nieuw Model1996 kompl 
PRINCESS 68 2x1000 pk MAN/D nieuw Model 1997 kompl 
PRINCESS 22M 2x1200 pk MAN/D nieuw Model 1997 kompl 

ƒ 65000 
ƒ 62000 
ƒ 94000 
/ 120 000 
op aanvraag 
ƒ 159 000 
op aanvraag 
ƒ 195 000 
ƒ 249 00 
ƒ 309 000 
ƒ 314 000 
ƒ 349 000 
ƒ 349 000 
ƒ 195 000 
ƒ 314 000 
op aanvraag 
op aanvraag 
ƒ 655 000 
ƒ 330 000 -
ƒ 595 000 -
op aanvraag 
op aanvraag 
ƒ 1 444 000 
op aanvraag 
op aanvraag 
op aanvraag 

DOLMAN YACHTS INTERNATIONAL IN NEUSTADT-HOLSTEIN DUITSLAND 
SEA RAY 22 PACHANGA 87 330 pk Mercruiser/B netjes 
FORMULA 223 LS 84 225 pk Volvo/DP B netjes kompl 
SUNSEEKER 235 84 225 pk Volvo/DP B netjes kompl 
PRINCESS 366 RIVIERA 94 2x230 pk Volvo/DP-D kompl 
VERTENSKREUZER 67 2x120pkMercedes/D goede staat 
FAIRLINE 36 TURBO 87 2x255 pk Volvo/D kompleet 
PRINCESS 380 93 2x300 pk Cummins/D zeer kompleet 
ISLAND GYPSY 40 FAD 91 2x130 pk Volvo/D als nieuw 
PRINCESS 410 93 2x350 pk Caterpiilar/D als nieuw kompl 
EDERSHIP SYMBOL 44S 84 2x306 pk Volvo/D goed onderhouden 
ROYAL 450 91 2x425 pk Caterpillar/D kompl netjes 
PRINCESS 470 93 2x442 pk Caterpillar/D als nieuw 
NEPTUNUS145AK 92 2x380 pk Volvo/D netjes kompleet 

39 000 
73 000 
39 000 

279 000 
146 000 
255 000 
375 000 
426 000 

op aanvraag 
ƒ 330 000 
ƒ 699 000 
op aanvraag 
op aanvraag 

DOLMAN YACHTS INTERNATIONAL IN WINNINGEN-MOSEL DUITSLAND 
SEALINE CONTI 28 FAMILY 86 2x180 pk BMW/AQ TD netjes ƒ 95 500 
FORMULA 29PC 92 2x200 pk Volvo/DP-D als nieuw kompl ƒ 185 000 
WINDY 9800 91 2x200 pk Volvo/D kompleet ƒ 111 000 
CRANCHI ACQUAM 31 93 2x200 pk Volvo/DP D demo kompl ƒ 218 000 
PRINCESS 34 2x230 pk Volvo/D nieuw kompl Model 1996 op aanvraag 
SE A RA Y 340 EC 87 2x200 pk Volvo/D zeer netjes kompl ƒ 166 000 
SEALINE 360 STATESMAN 94 2x230 pk Volvo/D netjes ƒ 369 000 
SEALINE 360 AMBASSADOR 93 2x275 pk Volvo/B netjes ƒ 246 000 
SEALINE 360 AMBASSADOR 94 2x200 pk Volvo/D kompleet ƒ 255 000 
SEALINE 360 AMBASSADOR 95 2x275 pk Volvo/B netjes kompl ƒ 280 000 
PRINCESS 380 94 2x355 pk Caterpillar/D kompleet ƒ 397 000 
NEPTUNUS 106 86 2x200 pk Volvo/D zeer netjes ƒ 246 000 
PRINCESS 414 85 2x255 pk Volvo/D goed onderhouden ƒ 260 000 
PRINCESS V39 2x230 pk Volvo/DP D nieuw kompleet op aanvraag 
NEPTUNUS 138 91 2x380 pk Volvo/D kompleet en als nieuw ƒ 509 000 

Prijzen inclusief BTW Gaarne vooraf informeren welke schepen bi| ons aanwezig ztjn 
Gaarne sturen w j u actuele nadere gegevens over de in de advertent e genoemde schepen en jachten 
d e voldoen aan uw individuele specificaties Lever ng naar havens in heel Europa Aan de Cote d Azur 
op Mallorca in Spanje en in Portugal beschikt Dolman Yachts Internat onal over servicestations 

DOLm  ̂nCHTSMERNATmAL ny/> 
Dolman Yachts International B.V. 
Westzecdijk 2-3, 13«t I I Muiden, HOLLAND, Tel.: 02M-210000, Fax.: 02M-21000S 

Dolman Yachts International GmbH. 
lm Ancora Yacht-Hafen, An der Wiek 7-15, D-23730 Neustadt-Holstein, DUITSLAND, 
Tel.: ++(45) (0)45»1-51»50, Fax.: ++(4») (0)45»1-51955 ^ . ^ 
Dolman Yachts International GmbH. — 
Inselweg 1, D-5S333, Winningen/IWosel, DUITSLAND, PBINr^SS 
TeL: ++(4») (0)2«O«-»«2020, Fax.: ++(4») (0)2»0t-»«2022 ' * ^ " » ^ ^ ^ — ' 

KLAASSEN KOHER 14 50 x 4 20 m 
2x Volvo Penta 140 pk bj 1969 
zeer mooi schip 

ƒ320 000, 

ALTEMA LOOK 14 10x410m 
Ford 135 pk bj 1989 
in perfecte staat 

ƒ322 500-

Wij bieden u een ruim assortiment 
(ca 50) gebruikte jachten aan m onze 
venvarmde verkoophal 

LINSSEN 38 SE 12 35x385m 
Volvo Penta 198 pk bj 1988 
I z g st ƒ 325 000 

VAN LENT 14 50x400m 
2x Merc 120 pk int gerenoveerd 
in 1989 ƒ345 000' 

Indien u uw jacht wilt verkopen, kunt u 
ons ten alle tijden bellen voor meer 
info over onze voorwaarden 

Verkoophal ook op zondag geopend van 12 00 t/m 16 00 uur 

JACHTBEMIDDELIN G 

NICOLAAS WITSEN iw 
Kraspolderweg 4, Alkmaar tel 072-5112214 

KOALIT E 
YACHTS 
Verenigde watersportbedriiven Koalite 

KOALIT E JACHTCENTRUM 
VOSSELAAN 51 8551 ML WOUDSEND 
TEL 0514 - 5913 21 FAX 0514 - 5913 45 
BGG 0514-59 22 90 

Verhuur en verkoopbemiddeling van motorjachten van ca 8 5 tot 15 meter Voor 
de vertiuur hebben wi| deze zomer nog enkele schepen beschikbaar Op prettige 

voorwaarden ter bemiddeling gevraagd Motorjachten van ca 8 tot 20 m 

Vast in ons programma is de nieuw op markt gebrachte HEERENVLET 
een prettig geprijsde complete toerboot 

HEERENVLET 630 
Afm 6 30x2 20x0 45 meter 
Motor Vetus 15 pk diesel 
Prijs Fl 39 995 (incl BTW) 
Incl Teakhoutdek en blokroosters 

motor met aandrijving en tank 
hydraulische besturing op 
console en 3 RVS bolders 

Hieronder een greep uit de recent in ons verkoopbemiddelingsbestand 
binnengekomen schepen 

Saga 20 afm 6 20x2 15x0 70 Volvo 
Penta 18 pk diesel bouwj 1992 

prys Fl 39 750,- als nieuw 

Smelnekruiser afm 9 30x3 40x0 90 
Peugeot 52 pk diesel bouwjaar 1982 

prijs Fl 110 000 

»4( » » * ' ^"^ 

Steurgatvlet, afm 9 25x3 05x0 90 
Thornycraft 63 pk diesel bcuwj 1978 

prijs Fl 89 500 

Grand Banks 32 afm 9 60x3 40x1 15 
Ford Lehman 120 pk diesel 

bouwj 1977 prijs Fl 172 500,-
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VEILIG VISSEN OP DE NOORDZEE 
-:m_ 

[VISMA'96 
, standnr. 310 ' 

Hardy 20 
inboard of outt)oard 
afm 6 00 X 2 40 m 
gew 950 kg 

Hardy 24 
diesel inboard met 

lange of korte kajuit 
afm 7 3 0 x 2 7 5 m 

gew 2700 kg 

Offshor e 707 Rescu e 
(Centerconsole) met 

diesel schroefas of 
fieckdnve, afm 7 20 x 

I 2 85 m gew 3000 kg 

Jumb o 585 HT 
inboard of outboard 
afm 5 85 X 2 35 m 
gew 850 kg 

Jumb o 535 Rescu e 
(Centerconsole) 
afm 5 35 X 2 30 m 
gew 750 kg 

Jumb o 535 HT 
outboard 

(eventueel dubbel) 
afm 5 3 5 x 2 3 0 m 

gew 750 kg 

Jumb o 475 
outboard 

(eventueel dubbel) 
afm 4 75 X 1 90 m 

gew 400 kg 

OOK REGELMATI G OCCASION VISBOTEN - BEL VOOR DOCUMENTATIE / INFORMATIE NAAR : 

Kom ki)ken op onze 

PAASSHOW ^POELGEES T FISHINGBOATS' ^ 
HAARLEMMERTREKVAAR T 15 (BIJ T.V. MAST) 2341 NP OEGSTGEEST TEL . 071-5176176 

Hardy 20 
Engelse 
kajuitkruiser 

in-/outboard max 75 pk 
^ ^ ^ 6x240xdvh 1.97 

*  —M I * ' i r f > M 1060 kg 
2-3 slaappl., trailerbaar, 
engelse degelijkheid 
luxe en geheel 
vaarklaar 

Hardy 18 met Johnson 15 4 takt ƒ 39.945,-
Hardy 20 met Honda 30 pk ƒ 52.250,-
Hardy 20 met Volvo 19 diesel ƒ69.900,-

Dacapo 750 
Noorse 
spitsgatkruiser 

Yanmar diesel v.a 37 pk ;i i' 
7.48x2 61x0.70 - ^ « ^ 
d.v h 1 97, 2-4 sl.plaats -
7zitplaatsen/zonne- ^^ " • ^ • • iU i 
banken buiten, veel teak 
en luxe, koersvast door 
diepe lange kiel 

Dacapo 750 basic met Yanmar 37 pk ƒ 99.995,-
Dacapo 750 de luxe met Yanmar 37 pk ƒ 109.995,-
incl. vj c , koelkast, 2x accu, dieptemeter, vuilwatertank enz 

Hoofddealer Ryds, Adria sloepen, Johnson, Pega. - « - ^ - j _ - - « - - _ - - n ^ ^ s . # « e e ^ v ^ — 
Bel voor documentatie/proefvaarten naar: J A C H T r l A V c N P O C L G E E S T 9 ^ 
HAARLEMMERTREKVAAR T 16A (BIJ T.V. MAST) 2341 NP OEGSTGEEST, TEL . 071 • 5176176 s « ^ 

Beekman Typhoo n 4  6 0 x  1  7 5 mt r  hf l  10.900, -

Verder o.a.: 
• A I FA serie vis-toerboten 

• LARSON SEI serie sportboten 

Kloetingseweg 5 4462 AT Goes. Tel. 0113-227383 

dtyfl t sportline : \̂  
De werkelij k onderhbudsvrij e 
Gel-accu voo r hobby , vrij e Hjd en spor t 

lal voo r toepassinge n Inief zonne-energi e 

m B.V. 
• Tiijdrecht 

8-Fax 0297-272661 
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DE KOMBINATI E 
MAAK T ONS STERK 

H Z Ï i ^ ^ ^ ; , 
De kwaliteit van een binnen- of buitenboordmotor kan alleen perfect zijii , als de service 100% gegarandeerd kan worden Zo staan de 
Yanmar-dealers bekend om hun vakmanschap en serviceverlening Doorgaans heeft u met een Yanmar motor de dealer alleen nodig voor 
eenm ilige inbouw en onderhoudsbeurten Maar, als u onverhoopt m de proble men komt, is het veilig te weten dat de Yanni ir-de iler borg 
st ut V oor een vv itervlugge service 
Yanmar scheepsmotoren zijn leverbaar met keerkoppeling v m 7 tot 309 kW (9 - 42ü pk) en in saildnve-uitvoenng van 7 tot 37 kW 
(9 -50 pk) Yanmar scheepsmotoren hebben een Bodensee-certifieait \\ i irborg voor voldoen aan de allerstrengste milieu-eisen 

NEDALO BV 
NEDAL O B V Postbus 4 3640 AA Mijdrecht 
Tel 0297-291200 Fa\ 0297-2SS9-iO 

Bon voor meer informatie Ik wil graag documentatie ontvangen over Yanmar scheepsdiesels 

Naam 

Straat _ 

Zeiljai ht/Motor)acht* 

Ligpls 

Postcode. Gewi( 

Plaats 

leleto 

Lei 

Gewenst vemiogen 

Saildnve Keerkoppelm*̂ 

• Doortialen wat nat van 
toepissingis 

Bon opsturen naar. 
Nedalo BV, 
Postbus 4, 
3640 AA Mijdrecht . 
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ProefvaartEuphorie44 

Catamaran met 
zee van ruimt e 

Door Dag Pike 

Motorcatamarans zijn nog 
zeldzaam genoeg om aandacht 
te trekken en de meeste zijn 
ontwikkeld op basis van erva-
ringen met zeilcatamarans. De 
Euphorie 44 is geen uitzonde-
ring en stamt af van een lange 
serie zeilcatamarans die werd 
gemaakt door de Franse bou-
wer Jeantot. Tot de overeen-
komsten behoren de ver van 
elkaar staande rompen en slim 
ingedeelde verblijven. Het 
nieuwe ontwerp heeft echter 
ook veel unieke facetten, zodat 
het zich onderscheidt als een 
heel apart concept. 
Jachtarchitect Mare Lombard, 
die alle zeilboten van Jeantot 
heeft getekend, heeft voor het 
rompontwerp van deze motor-
catamaran een unieke benade-
ring toegepast. De rompen zijn 
symmetrisch, hetgeen normaal 
is bij zeilcatamarans maar 
ongebruikelijk bij motorcata-
marans; in het bijzonder als 
het planerende rompen betreft. 
De lange, smalle rompen heb-

ben vooraan een heel scherpe 
V-vorm en lopen naar achter 
steeds vlakker uit in planeren-
de vlakken met uitgesproken 
kimmen. Een aantal mini-kim-
men in de polyester rompzij-
den maken dat de rompen 
naar boven breder worden, 
waardoor veel binnenruimte 
ontstaat. Ze zijn het breedst 
even voor de midscheeps. 
Het voortstuwingssysteem is 
ook uniek, met een deels vrij -
draaiende schroefas, die onder 
de rompbodem uitkomt en 
dan door een scheg loopt die 
niet alleen de as steunt, maar 
ook bijdraagt aan de richting-
stabiliteit en de schroef 
beschermt. Het sturen gebeurt 
met een klein spaderoer achter 
elke schroef. 

De voortstuwing komt van 
twee nieuwe Caterpillar 3126 
diesels van 420 pk. Die zijn 
midscheeps geïnstalleerd in 
motorruimten met volle sta-
hoogte. De lage plaats van de 

motoren in de rompen maakt 
sommige onderdelen echter 
moeilijk bereikbaar. 
Hoeveel ruimte deze catamaran 
biedt, blijk t als wordt gekeken 
naar de aparte compartimen-
ten, waarin zelfs hulpsystemen 
geplaatst kunnen worden. Die 
ruimten bevinden zich achter-
aan in elke romp. Aan stuur-
boord zijn de accu's en pompen 
en aan bakboord de generator 
en airconditioning onderge-
bracht. Dan nog blijf t er veel 
bergruimte over. Voorin bevin-
den zich grote kasten en in de 
proefboot stond in een ervan 
een wasmachine opgesteld. 
Ondanks de grote breedte van 
de catamaran is de kuip, door 
de verhogingen boven de ach-
terhutten, relatief klein. Toch 
is er ruimschoots voldoende 
zitgelegenheid in de kuip. die 
van boven beschermd is door 
de uitbouw van de open brug. 
Vi a deuren in de spiegel kom 
je op een brede trede die op 
zijn beurt toegang geeft tot een 

74 





•* Gangboord. 

klein zwemplatform in elke 
rompspiegel. 
De brede gangboorden in de 
zijden zijn goed beloopbaar 
met een handreling, inge-
bouwd in de sierstrip langs de 
opbouw. Het stuurhuisraam 
ligt naar achteren, tussen twee 
schuine ramen in verhogingen 
op de zijrompen, die het uit-
zicht vanaf de stuurpositie 
belemmeren. Het zich wordt 

* Salon. 

nog verder beperkt als het 
voordek als zonnedek in 
gebruik is. Het grote vlak van 
het voordek telt liefst dertien 
luiken. Dat is goed uit een oog-
punt van ventilatie, al doen ze 
de aanblik van de boot be-
paald geen goed. 
De hoekige opbouw loopt 
schuin op naar de kleine open 
brug. De schermen die de brug 
beschutting geven, zijn geheel 
van gekleurd plexiglas, gevat 
in een roestvrijstalen kozijn dat 

goed houvast biedt. Het stuur-
wiel en de bedieningsorganen 
zijn laag gemonteerd, zodat zit-
tend kan worden gestuurd. Er 
achter is plaats voor zonneba-
den. Een boogmast, gemaakt 
van roestvaststalen buis, accen-
tueert de hoekige vormen van 
de opbouw en vormt een nutti-
ge montageplaats voor anten-
nes. 
Hoewel de opbouw van buiten 
gezien niet erg groot lijkt , is hij 

• Tweepersoons hut. 

binnenin voor het gevoel heel 
ruim. Een C-vormige zitbank 
opzij aan stuurboord omvat 
een tafel, zodat een gecombi-
neerde zit- eetruimte is ont-
staan. Er tegenover is een heel 
goed uitgeruste kombuis met 
twee gootstenen, fornuis en 
koelkast, gegroepeerd om een 
groot werkblad. Het gevoel 
van ruimte wordt verder ver-
sterkt door de uitbouw naar 
voren, met zijn panoramische 
paneel met veel plaats voor 

76 MOTORBOOT - apri l 1996 



elektronica en zeekaarten. 
Aan beide kanten naast de 
stuurstand leiden treden naar 
de voorste hutten. Die zijn 
identiek, behalve dat die aan 
bakboord twee bedden heeft 
en die aan stuurboord een 
dubbel bed. De bedden zijn 
hoog aangebracht zodat zij uit-
steken over de romptunnel. 
In de buitenwand van de hut-
ten zijn hang- en legkasten 
gemaakt. Verdere bergruimte 
is onder de bedden. Een deur 
voorin leidt naar de compacte 
toilet/doucheruimte in de punt 
van elke romp. 

Achter in de rompen is een 
vergelijkbare indeling. Daar 

Euphori e 44 
kor t 
Kerngegevens van de Eupho-
rie 44: 
- Afmetingen: lengte 13,50 

meter, breedte 6,58 meter, 
diepgangl.20 meter. 

- Waterverplaatsing: 14 ton. 
- Motoren: 2 x 420 pk 

Caterpillar of 2 x 300 pk 
Iveco. 

- Brandstof: 2 x 800 liter. 
- Drinkwater: 2 x 250 liter. 
- Bouwer: ChantierJeantot 

Marine, BP231, 85106 Les 
Sables d'Olonne, Cedex, 
Frankrijk. 
Telefoon: 0033.51210538. 
Fax: 51969195. 

- Importeur voor Neder-
land: Tropical Dream 
Charters. Telefoon 071-
3315780, fax 3317819. 

zijn nog eens twee dubbele 
hutten met toiletfaciliteiten 
ondergebracht. De bedden üg-
gen overigens erg hoog boven 
de vloer. 
De afwerking in de verblijven 
laat weinig te wensen over. 
Jeantot heeft een aansprekende 
combinatie toegepast van 
hoogglans gelakt kersenhout 
en zware stoffen, zodat een 
lichte maar warme sfeer is ont-
staan. Die wordt nog versterkt 
door de van een weefselmotief 
voorziene plastic plafondbe-
dekking en doordachte spot-
verlichting. Heel praktisch zijn 
de houten vloeren in de hutten. 
De Euphorie 44 laat zich op 

zee goed varen. Als er gas 
wordt gegeven, verheft het 
voorschip zich en ontstaat ach-
teraan een pauwenstaart van 
water. Dat omhoogkomen van 
de boegen vergroot de vrije 
hoogte in de tunnel, hetgeen 
onder ruwe omstandigheden 
het slaan van golven, in het bij-
zonder vooraan tegen het 
brugdek, zou moeten vermin-
deren. De symmetrische zij-
rompen zijn er de oorzaak van 
dat het in de tunnel danig 
spookt, zodat achteraan bijna 
solide water verschijnt dat 
sterk moet bijdragen aan de 
weerstand. Desondanks ligt de 
snelheid met 30 knopen 

• Euphorie 44. Zijaanzicht. 

55 kilometer  per  uur) op een 
bevredigend niveau. 
.\angezien schroeven en roe-
ren ver van elkaar liggen, is 
het in de haven voortreffelijk 
manoeuvreren. Dit gegeven, 
gecombineerd met het goede 
zicht vanaf de open brug. 
maakt dat de boot gemakkelijk 
in zijn box is te krijgen. Met 
het achterschip aan de wal 
gelegen, kun je over de spiegel 
goed aan en van boord gaan. 
Voor het geval langs een stei-
ger moet worden gemeerd, 
bevindt zich aan beide zijden 
een wegklapbare trap. 

Het ontwikkelen van de Eu-
phorie 44 voor de motorboot-
markt is een dappere daad van 
Jeantot. Het vormgeven van 
een catamaran is nooit makke-
lijk , toch heeft Jeantot het voor 
elkaar gekregen een jacht met 
open brug van goede stijl en 
met een vleugje agressie te 
maken. Hoewel het effect van 
de styling in zijn geheel wordt 
geschaad door enkele tierelan-
tijnen aan de buitenkant, lijk t 
de werf een goed uitgangspunt 
te hebben gevonden. Binnen 
twee jaar moet trouwens een 
grotere uitvoering van dit type 
gereed zijn. Zo hoopt Jeantot 
met motorboten dezelfde repu-
tatie te krijgen die de werf al 
had met zeilschepen. 

• Euphorie 44. Vooraanzicht. 
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Kosten vi"ftig miljoen gulden 

Bijval voor heropeningsplan 

Apeldoorn s Kanaal : 
rustie k vaarwate r 

Wordt het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar? Als het aan de 
bevoegde instanties' ligt wel. Eén van de mooiste kanalen van ons 
land, dat een verbinding vormt tusseti Dieren en Hattem, zou dan 
weer voor de pleziervaart worden geopend. Het plan daartoe is 
afkomstig van G. Geverink, de voorzitter van de werkgroep Water-
recreatie Rivierengebied Gelderland. Geverink heeft niet alleen 
instemming maar ook medewerking gekregen van alle betrokken 
instanties. Iedereen is enthousiast over het ruim vijftig miljoen gul-
den kostende project, dat nieuw leven moet brengen in en op het 
dode stuk water. Het zou niet alleen een interessant vaargebied toe-
voegen, maar bovendien de steeds drukker wordende IJssel ontlas-
te)!. 

Velen beschouwden het als 
een deerniswekkende maatre-
gel, toen tegen het eind van de 
jaren zestig werd besloten het 
Apeldoorns Kanaal te sluiten. 
De watersport had in die tijd 
nog maar een bescheiden stem-
metje en werd dus niet ge-
hoord. 
De A50, de autosnelweg die 
tussen Arnhem, Apeldoorn en 
Zwolle werd aangelegd, moest 
in de buurt van Emst het 
kanaal over. Dat is gebeurd 
met een vaste brug, die slechts 
een halve meter hoog is. Ver-
volgens legde de gemeente 
Apeldoorn, voor de toeganke-
lijkheid van nieuwe wijken, 
twee dammen in het kanaal. 
Rijkswaterstaat sloeg tenslotte 
het laatste vleugje hoop de 
bodem in door van veel brug-
gen het hefmeganisme te ver-
wijderen of de bruggen in hun 
geheel te vervangen door een 
vaste, betonnen constructie. 
Nog zeer recent werd in Apel-
doorn een nieuwe kanaalover-
gang in gebruik genomen, ooit 
aangekondigd als een brug. 
maar in de praktijk lijk t hij ver-
dacht veel op een dam. 
Ondanks alles zijn er steeds 
stemmen blijven opklinken dat 
er iets met dat dode stuk water 
moet gebeuren. Vooral archi-
tecten vonden, toen de rand-
bebouwing van het kanaal in 
het centrum van Apeldoorn in 
z'n geheel vernieuwd moest 

* Het kanaal in tang vervlogen tij-
den bi] Apeldoorn 
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worden, dat er leven op het 
kanaal diende te komen. 
Marie-Louise de Vries deed als 
stage-opdracht voor de ge-
meente Apeldoorn een onder-
zoek naar het kanaal en schoot 
met haar rapport 'Het Apel-

• Laag, betonnen obstakel 

doorns Kanaal, een waterweg 
met toekomst' in de roos. 
Door haar interviews met 
betrokkenen en de presentatie 
van haar resultaten (er werd 
ook een boekje van uitgege-
ven) lukte iets wat in de voor-
afgaande jaren onmogelijk had 
geleken. Er werd door de 
werkgroep Waterrecreatie Ri-
vierengebied Gelderland een 
bijeenkomst belegd van allerlei 
instanties met als onderwerp 
de heropening van het Apel-
doorns Kanaal. 

Histori e 
Dank zij de financiële steun 
van Koning Willem I kon 
vroeg in de 19de eeuw een 
begin worden gemaakt met de 
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uitvoering van de kanaalplan-
nen. Het eerste schip voer in 
1829 van Hattem naar Apel-
doorn. De capaciteit bedroe? 
vij f schepen van maximaal 
68 ton per dag. Die beperking 
had waarschijnlijk te maken 
met de watervoorziening. De 
schepen waren zeilschepen, die 

• Verstilde sluis 

Door Albert Eefting 

• Door Rijkswaterstaat verwijder-
de bruggen 

grotendeels vanaf het jaagpad 
\ oortgetrokken werden. 
Pas in 1866 werd het tweede 
deel van het kanaal, naar Die-
ren, in gebruik genomen. Er 
was toen 1,6 miljoen gulden in 
het project gestoken en daar 
stond slechts 6000 gulden per 
jaar aan inkomsten tegenover, 
nauwelijks voldoende om het 
onderhoud te bekostigen. De 
rentabiliteit is in de loop van 
de jaren ook niet echt verbe-
terd. Er kwam minder indus-
trie dan was gehoopt, en als 
afsteek, om de stroom op de 
IJssel te mijden, had het kanaal 
met zijn 48 bruggen en vijf 
sluizen ook niet zoveel zin. 
Vervoer over weg en spoor 
was sneller en goedkoper. In 
1972 werden de bruggen voor-
goed vergrendeld en werd het 
kanaal een stuk 'dood' water. 

Toekomst 
Hoewel heropening een grote 
inspanning zal vergen, lijk t er 
een gerede kans dat de plan-
nen daadwerkelijk worden uit-
gevoerd. Immers, alle betrok-
kenen zijn razend enthousiast. 
Geestdrift bestaat er ook bij 
het bureau Recreatietoervaart 
Nederland (BRTN). een gepri-
vatiseerd onderdeel van het 
ministerie van landbouw, na-
tuurbeheer en visserij, dat jaar-
lijk s vij f miljoen gulden 
beschikbaar heeft voor het her-
openen van opgeheven vaar-
wegen. 
J. Thiebou, een medewerker 
van dit bureau, heeft de kos-
tenraming voor het project 
gemaakt. Hij stelt dat de kos-
ten niet echt een probleem zul-
len zijn. Bij Harderwijk wordt 
de komende jaren eenzelfde 
bedrag besleed. Onder meer is 
daar sprake van een overtoom-
constructie ter vervanging van 
de Hardersluis. Het gaat om 
een (sluis)bak, die over rails op 
een soort boog naar boven 
en weer naar beneden gaat. 
Dezelfde constructie zou ge-
bruikt kunnen worden om de 
hindernis van de brug in de 
A.50 te nemen. Kosten: 11 mil-
joen gulden. Een bedrijf in 
Waddinxveen kan er zo één 
leveren. 

Het BRTN heeft trouwens nog 
meer plannen: in de komende 
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• Sluis Dieren met spoorbrug 

twintig jaar moet er aan het 
Nederlandse vaarwegennet 
voor een kwart tot een half 
miljard gulden worden verspij-
kerd, speciaal voor de plezier-
vaart. Het gaat dan vooral om 
verbetering van sluizen en 
bruggen en andere knelpun-
ten. Vooral elektronische be-
diening zal daarbij een rol 
spelen. De subsidies worden 
uitsluitend verleend als andere 
instanties - gemeenten, pro-
vincies, ministeries - eenzelfde 
bedrag fourneren. 
Ook Rijkswaterstaat heeft er 
veel belang bij dat het Apel-
doorns Kanaal weer bevaar-
baar wordt. Het wordt steeds 
drukker op de IJssel, een toch 
al te smsJle rivier. In 1994 wer-
den op de IJssel 12.400 plezier-
vaartuigen geteld, dat is onge-
veer dertig procent van het 
totaal aantal vaarbewegingen. 
Bij Zwolle bedraagt het aan-
deel van de recreactie zelfs 
43 procent. 

Bovendien zal de beroepsvaart 
de komende decennia sterk 
toenemen, zowel in aantallen 
als in grootte van de schepen. 
Daarbij komen de plannen 
voor het Twente-Mittelland-
kanaal. Die liggen (in Duits-
land) weliswaar even in de ijs-
kast, maar de ontwikkelingen 
bij het goederenvervoer wijzen 
er duidelijk op dat in de ko-
mende jaren de wegen steeds 
meer verstopt zullen raken. 
Het alternatief 'vervoer over 
water' zal dan veel meer 
nadruk krijgen. 
"Nu al wijzen de berekeningen 
uit dat het graven van het 
Twente-Mittellandkanaal bijna 
maatschappelijk rendabel is, 
zonder dat rekening is gehou-
den met belangrijke verschui-
vingen", aldus Rob de Vries, 
vaarwegbeheerder bij Rijks-
waterstaat en lid van de pro-
jectgroep voor de ontwikke-
ling van dat kanaal. "Al s dit 
kanaal er komt, zal er gevaren 
worden met koppelverbanden 
van twee bakken (tot zo'n 180 
meter lengte) en dat geeft op 
de IJssel, met veel nauwe boch-
ten, problemen. Voor de ple-
ziervaart, die uiteraard ook 
intensiveert, is er dan eigenlijk 
geen plaats meer. Dat zou zeer 
gevaarlijke situaties opleveren. 
Daarvoor moeten dan voorzie-
ningen getroffen worden." 

• Ophaalbrug bij Brummen 

Onontkoombaar 
De verbinding Hattem-Dieren 
wordt dan ook als een welko-
me ontlasting van de IJssel 
gezien. "In dat licht bezien, is 
de openstelling van het Apel-
doorns Kanaal zelfs onont-
koombaar", is de mening van 
de zeer enthousiaste Rob de 
Vries. 

Dergelijke plannen liggen er 
ook voor andere knelpunten. 
Zo komt er een kanaal van 
Westervoort naar Nijmegen 
om de zeer druk bevaren Waal 
met z'n gevaarlijke bocht bij 
Nijmegen te ontlasten. Dat tra-
ject vormt nu voor velen een 
onoverkomelijke barrière. 
Voor het milieu zou de uitvoe-
ring van de plannen alleen 
maar goed zijn. A. Kamermans 
van de stichting Milieuzorg 
Apeldoorn zegt: "Je kunt niet 
overal tegen zijn. Zo groot zal 
denk ik de recreatiedruk ook 
niet worden als er plezierjach-
ten op het kanaal varen. Per 
slot is het ooit ook als water-
weg gegraven. We moeten wel 
reëel zijn." 

Met name in het noordelijke 
deel liggen wat natuurgebie-
den aan het water. Die zouden 
ontzien moeten worden. Door-

dat de sluizen niet meer wer-
ken en de duikers onder de 
dammen niet genoeg water 
doorlaten, vervuilt het kanaal. 
Worden de sluizen weer ge-
bruikt dan verbetert de door-
stroming en wordt het water 
waarschijnlijk schoner. 
Het Waterschap Oost-Veluwe 
neemt volgend jaar het beheer 
van het kanaal van Rijkswa-
terstaat over. Ook de dijkgraaf 
van dit waterschap, A. van 
Vliet , staat positief tegenover 
de plannen. "Wi l je een monu-
ment, wat het kanaal toch is, in 
stand houden, dan moetje er 
een nuttige functie aan geven", 
zegt hij. ,,Alleen wat henge-
laars, en in de winter wat 
schaatsers, dat is het toch niet 
helemaal." 

Het kanaal staat in het nieuwe 
ontwerp-streekplan van de 
afdeling monumentenzorg van 
de provincie Gelderland al 
aangegeven als te 'herontwik-
kelen cultuurhistorische struc-
tuur' en de nog aanwezige 
brug- en sluiswachterswonin-
gen staan op de monumenten-
lijst. 
Een eventuele heropening zal 
met name in Apeldoorn, waar 
het kanaal door het centrum 

loopt, grote gevolgen hebben 
voor het verkeer. De Apel-
doorners zijn niet gewend aan 
openstaande bruggen en zullen 
er ook niet blij mee zijn. Bij de 
planning van de doorgaande 
routes is geen rekening gehou-
den met door open bruggen 
veroorzaakte files. Er zullen de 
nodige problemen moeten 
worden opgelost, vooral bij de 
zeer verkeersintensieve dam-
men, waarachter woonwijken 
liggen met meer dan veertig-
duizend inwoners. 
Overigens bestonden er al 
plannen voor het herinrichten 
van de beide kanaaloevers, 
waarbij voor het recreëren een 
belangrijke plaats was inge-
ruimd. Een uitstekende gele-
genheid die plannen met deze 
nieuwe invalshoek nog eens te 
bezien. Uit ervaring weten we 
dat 'bootjes kijken' in elk geval 
een veel beoefende vorm van 
vrijetijdsbesteding is. 
Voor de achtste stad van 
Nederland - Apeldoorn telt 
150.000 inwoners - is een 
levend hart uitermate belang-
rijk . Deze visie bestond al voor 
de nieuwe plannen boven 
water kwamen. En dat is dan 
ook de toon van de vele reac-
ties uit de burgerij op de voor-
nemens. Die zijn vrijwel zon-
der uitzondering positief. 

Fraaie route 
De watersporters zullen meer 
dan welkom zijn op de 'nieu-
we' vaarweg, die zonder over-
drijving tot een van de mooiste 
van Nederland gerekend mag 
worden. Ze zullen danig kun-
nen genieten van de wonder-
schone route. 
Al s bij Dieren de hoge stalen 
deuren van de sluis open gaan, 
wordt je meteen een flink stuk 
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omhoog geschut. Het verval 
kan, afhankelijk van de water-
stand op de IJssel, oplopen tot 
wel negen meter. Het is een 
moderne sluis, die er nu wat 
desolaat bij ligt, maar na een 
kwast verf zo te zien zonder 
problemen weer in bedrijf kan 
worden genomen. Iets verder 
doemt dan het eerste obstakel 
op: een vaste spoorbrug, een 
meter boven het water. Ook 
de daarachter gelegen ver-
keersbrug, die de verbinding 
vormt met een industrieter-
rein, moet vervangen worden. 
Dan volgt een prachtig stuk 
vaarwater, dat de rand van de 
Veluwe volgt. Tot aan Apel-
doorn staan aan beide zijden 
statige (Amerikaanse) eiken en 
beuken, het soort begroeing 
dat het kanaal redelijk uniek 
maakt. Na zeven kilometer 
wordt Eerbeek bereikt; van-
wege het zachte water in de 
sprengen op de Veluwe van 
oudsher een centrum van 
papier- en kartonindustrie. 
Weer even verder, bij een van 
de bruggetjes, is het verstandig 
aan te leggen en de fietsen uit 
te pakken. Dat kan het beste 
aan de oostzijde, want alleen 
daar ligt een fietspad. Het 
voert naar Loenen; en dat is 
het beginpunt voor talloze 
fiets- en wandeltochten door 
de rijke natuur van de Veluwe. 
Binnen het Nationaal Park 
Veluwezoom liggen gebieden 
die voor iedereen een begrip 
zijn: Loeneimark, Vrijenberg 
met de waterval en het Ere-
veld. Het park strekt zich uit 
van Dieren tot Beekbergen, 
ruimte genoeg dus. 
Na vijftien kilometer varen, 
waarbij een stel bruggen 'geno-
men' moet worden, passeren 
we de eerste brug over de A50 

die. in tegenstelling tot de 
tweede bij Emst, gelukkig zo"n 
zes meter hoog over het water 
gaat. Nog weer drie kilometer 
verder ligt er eenzelfde brug in 
de A-1, de autobaan naar 
Amsterdam. We zijn nu ook 
aan de rand van Apeldoorn. 
Even verder verschijnt het 
tweede obstakel, de eerste van 
vier brede dammen. Deze ver-
vangen door bruggen is niet zo 
simpel, omdat er zes rijstroken 
over liggen met een hoge ver-
keersbelasting. Ook hier wordt 
gedacht aan een sluis - 'tun-
nelsluis' is een goed woord 
voor dit nieuwe fenomeen - of 
de eerder genoemde over-
toom. Die tunnelsluis vaar je 
in, waarna met de normale 
procedure de waterstand een 
paar meter zakt. Dan is het 
mogelijk onder de 'dam' door 
te varen, waarna aan de ande-
re kant weer aangelegd wordt 
en het water op het oude peil 
gebracht wordt. Eventueel kan 
verkeer van beide zijden in één 
schutting verwerkt worden. 
Nog eens vier kilometer ver-
der kan worden aangelegd aan 
de ruime kaden in de Apel-
doornse haven. Meer dan vijf-
honderd meter is nu al zonder 
meer beschikbaar voor de pas-
santen en daar zijn, hoewel je 
maar een paar honderd meter 
van het centrum ligt, ook heel 
rustige stukken bij. Wordt de 
toeloop groter, dan kan er nog 
veel geïmproviseerd worden. 
De afstand Dieren-Apeldoorn 
bedraagt 22 kilometer. 

Apeldoorn 
Apeldoorn biedt de toerist 
veel. Behalve vele fietsmoge-
lijkheden over weer een heel 
ander deel van de Veluwe, zijn 
er zeer grote parken - onder 

meer Berg en Bos, met het 
bekende Apenheul, en de uit-
gestrekte paleistuinen - en ver-
schillende musea, met als top-
per Paleis het Loo. Goed voor 
enkele dagen genieten naar 
ieders smaak. Genoeg van cul-
tuur en natuur? Dan is er het 
moderne winkelcentrum, en 
voor de kinderen een pret-
park. 
Na Apeldoorn verandert de 
omgeving. Weiden met karak-
teristiek struikgewas en bomen 
vormen hier het ouderwetse 
boerenlandschap. Langs de 
oever, aan de niet zo erg druk-
ke weg, staan veel van die 
typisch Veluwse boerderijtjes. 
Veel, want het 'boeren' was 
hier altijd kleinschalig. De 
term 'keuterboeren' stamt dan 
ook uit deze streek. Dat is alle-
maal goed te zien. want behal-
ve bij de sluizen ligt het kanaal 
nergens erg diep. 
Toch blijven de bossen op een 
steenworp afstand. Dat merk 
je als je na dertien kilometer, 
twee sluizen en het obstakel 
A50 bij Epe afmeert. Ook hier 

* Bi/na klaar voor gebruik 

• Brug Wapenveld 

zijn weer vele mogelijkheden 
voor fietstochten door de bos-
sen. In dit traject liggen behal-
ve betonnen bruggen, gelukkig 
ook nog een paar originele 
ophaalbruggen. Bij Wapen-
veld is zelfs, als door een won-
der, een heel smal bruggetje -
een auto kan er maar net over-
heen - gespaard gebleven. Een 
mooie loskade noodt ook hier 
weer tot aanleggen bij dit 
vriendelijke dorpje met aan de 
ene kant prachtige bossen en 
aan de andere de IJsselvallei, 
die hier alweer wat dichterbij 
komt. 

Zes kilometer verder ligt Hat-
tem, waar de in prima staat 
verkerende Hezenbergersluis 
de boten terugbrengt op het 
IJsselniveau. Dat laatste stukje 
kanaal, achter die sluis, is nu 
ook al bevaarbaar. Hattem. 
met z'n mini-musea, is dan ook 
een bekende aanlegstek voor 
vele watersporters. De afstand 
van Apeldoorn naar Hattem 
bedraagt 31 kilometer. Van 
Dieren naar Hattem is het 53 
kilometer; en dat is 13 kilome-
ter korter dan de vaarweg over 
de IJssel. 

Inventarisati e 
Enige tijd geleden vond in het 
Provinciehuis een tweede ver-
gadering plaats van nog meer 
bij dit project betrokken instan-
ties. Het doel van deze verga-
dering, alle neuzen dezelfde 
kant op, werd bereikt. Afge-
sproken werd geen plannen 
meer in uitvoering te nemen, 
die doorvaartbelemmeringen 
zouden opleveren, in afwach-
ting van een nadere inventari-
satie van de (on)mogelijkhe-
den van heropening. Nog in 
december 1995 was een goede 
ophaalbrug voorzien van een 
nieuw wegdek; en daarbij 
definitief vastgeklonken. 
De zes betrokken gemeenten -
Rheden, Brummen, Apel-
doorn, Epe, Heerde en Hattem 
- zijn allemaal voor de plan-
nen, al zetten ze natuurlijk wat 
vraagtekens bij de financie-
ring. "Het geld is er wel", zegt 
R. de Vries van Rijkswater-
staat, "het is alleen de kunst 
het naar het Apeldoorns 
Kanaal te sluizen." 
Het graven van het kanaal 
vergde eertijds zestig jaar. Zou 
het heropenen ietsje sneller 
kunnen? 
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Proefvaart Premier Power 50 

Motorboten worden hoofdza-
kelijk gebouwd van glasvezel-
versterkt polyester. Dit komt 
doordat ze veelal in serie wor-
den geproduceerd. Verschei-
dene Nederlandse werven 
bouwen weliswaar op de tradi-
tionele manier motorschepen 
van staal, maar het lijnenplan 
van die boten weerspiegelt 
meestal hun wat rustige karak-
ter als waterverplaatsend vaar-
tuig. Een Engelse werf is nu 
met een stalen motorboot op 
de markt gekomen; een schip 
met een stoutmoedig ontwerp, 
dat er modern uitziet en goed 
en behoorlijk snel vaart. 
Die werf - Premier Yachts -
heeft een uitstekende basis, 
want hij is de grootste bouwer 
van stalen zeiljachten in Enge-
land. De ervaring met staal 
opgedaan bij de bouw van zeil-
boten vormde voor de de werf 
aanleiding motorboten te gaan 
maken. Dejongejachtarchitect 
David Marsh kreeg opdracht 
een stijlvolle, snelle motor-
kruiser te tekenen, met goede 
zeegaande eigenschappen. De 
Power 50 is het resultaat. 
Op de stalen romp van de 
Power 50 is een polyester 
opbouw geplaatst. Die combi-
natie is gekozen opdat de 
sterkte van de stalen romp kon 
samengaan met de veelvormi-
ge, soepele rondingen die 
mogelijk zijn voor een polyes-
ter opbouw. Scheepsstaal van 
4 millimeter dikte is gebruikt 
voor de scherpe-V romp. 
Onder een vlakke deklijn is 
een naar voren oplopende 
kim. Lage verschansingen vor-
men een goed uitgangspunt 
voor de vloeiende lij n van de 
opbouw. Een achterkajuit met 
een verhoogd dek erboven 
werd gekozen om zoveel 
mogelijk binnenruimte te heb-
ben. De lijnen suggereren, als 
de Power 50 in de haven ligt. 
verborgen snelheid. 
De goede kwaliteit van de 
Power 50 is al evident zodra je 
hem ziet. Het diepe blauw van 
de romp heeft een intensiteit 
en glans die je alleen krijgt met 
heel goede verf. Ieder onder-
deel van de stalen romp is 
zorgvuldig afgewerkt en het 
roestvrijstalen potdeksel op de 
verschansing is een bijzonder 

praktisch detail. De verbinding 
van polyester en staal is heel 
goed uitgevoerd en het jacht 
ziet er goed geïntegreerd uit, 
hetgeen de ervaring van de 
bouwers zichtbaar maakt. 
De vormgeving van de 
opbouw is ongebruikelijk. De 
gekleurde stuurhuisramen zijn 
gemonteerd in platte kozijnen 
die niet uitsteken en zo de 
opbouw glad maken en soepe-
le lijnen geven. De zijramen 
zijn uitgesproken ovaal, een 
aspect van de styling dat voor-
treffelijk past bij de lijnen van 
het jacht. Ze helpen de Power 
50 een geheel eigen identiteit te 
geven. 

De open brug staat ver naar 
achter en de ruimte hier is 
beperkt, temeer omdat er ook 
geen kap is over het hoge ach-
terdek. Er is zitgelegenheid 
voor zes personen, zodat de 
complete bemanning onder-
weg comfortabel kan zitten. 
De brug is overigens louter 
ingericht voor sturen en varen, 
zodat de opvarenden voor de 
meer sociale aspecten van de 
watersport gedwongen zijn het 
op de lager gelegen plaatsen 
van de boot te zoeken. Daar-
toe dienen het zonnebed voor-
op en het ruime, beschermde 
achterdek. Het gebruikelijke 
teakhout op de dekken is ver-
vangen door een kurk-achtige 
plaat, die een prettig niet-slip-

• Salon 
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met polyeste r opbou w 

Door Dag Pike 

* Premier Power 50 

pend oppervlak bezit, terwijl 
het er toch uitziet als een tradi-
tioneel teakdek. 
De salon wordt bereikt via een 
schuinstaande schuifdeur en 
dan vier treden een wenteltrap 
af. Beneden, helemaal de trap 
af. ligt achterin de eigenaars-
hut die uitzonderlijk groot is 
en veel buitenlicht krijgt door 
ramen in de spiegel. Het grote 
bed staat schuin in de hoek, 
hetgeen de hut extra groot 
doet lijken en de naastgelegen 
toiletruimte bevindt zich aan 
bakboord achterin de hoek. 
De voorste wand met spiegels 
weerkaatst het licht en dat. 
samen met de houten betim-
mering en zware stoffen, 
schept een prettige sfeer. 
Naar voren in de boot zijn 
twee tweepersoons hutten 
ondergebracht; één met een 
dubbel bed en één met twee 
bedden. Het is er niet zo ruim 
als achterin, maar de kwalita-
tief goede inrichting geeft een 
comfortabele sfeer. Deze twee 
hutten hebben samen één toi-
letruimte. 

De salon is intiem en toch kun 
je door de ovale zijramen goed 
uitkijken, zelfs gezeten. Tegen-
over de bank aan stuurboord 
zijn aan bakboord de dranken-
bar en een zitje. Enkele treden 
omhoog aan bakboord is meer 

* Stuurbrug 
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• Voordek 

naar voren de eetgelegenheid 
waar weer een voortreffelijk 
uitzicht is. De compacte stuur-
stand aan stuurboord heeft 
twee stoelen en is praktisch en 
elegant ingericht. De treden 
omlaag in de middenlijn leiden 
van de salon naar de verblij-
ven voorin en meteen aan 
stuurboord naar de grote kom-
buis. Met zijn betegelde werk-
vlakken en uitrusting met 
afmetingen als aan de wal is dit 
een kombuis waarmee de 
meest veeleisende kok tevre-
den zal zijn. 

Betimmering en stoffering zijn 
ingetogen, maar warm en rijk . 
Amerikaans kersenhout met 
een matte afwerking schept 
een traditionele sfeer. Het 
houtwerk ziet er door goed 
timmermanswerk degelijk uit. 
De praktische stoffen en vloer-
bedekking zijn tot in de klein-
ste details op elkaar afgestemd, 
zodat een rustige stijl is ont-
staan die niet gauw zal verve-
len. Het interieur van iedere 
Power 50 kan geheel naar 
individuele wensen worden 
gemaakt zodat een eigenaar 
zijn eigen stijl kan creëren voor 
zover die niet strijdig is met de 
hoge kwaliteitsstandaard van 
Premier. 

De motoren in het prototype 
zijn twee Perkins Sabre diesels 
van 420 pk. Verbonden met 
een conventioneel aandrijving-
systeem, geven deze motoren 
snelheden tot 25 knopen (46 
kilometer per uur). Dat is niet 
snel voor een moderne sport-
kruiser met open brug, maar 
ruim voldoende om aan de 
wensen van de meeste toeristi-
sche watersporters te voldoen. 
Zeer goede geluidsisolatie houdt 
het motorgeluid beperkt tot 
een comfortabel niveau en de 
grote stijfheid van de stalen 
romp vermindert het geluid 
van golven, zodat de Power 50 
op het water een rustgevende 
boot is; een van de hoofdzaken 
voor comfortabel toeren. 
De Power 50 vaart goed en 
voorspelbaar. De betrekkelijk 
zware romp is een voordeel, 
want hij verkleint de neiging 
van de boeg omhoog te gaan 
en vermindert daardoor stam-
pen. Hij beweegt comfortabel 
en heel gedwee, zonder dat 
er verborgen verrassingen te 

• Premier Power 50. Zijaanzicht 
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voorschijn komen. Bij op snel-
heid bochten maken hou je 
hem volledig in de hand, en 
langzaam varend draagt de 8 
pk boegschroef nuttig bij aan 
het manoeuvreren. Bij beperk-
te ruimte maken de rustige 
manoeuvreereigenschappen 
van de Power 50 hem een ple-
zier om mee te varen en eerder 
een bron van trots dan van 
verlegenheid. 
Heel veel ontwerpers en bou-
wers die proberen iets nieuws 
of anders te ontwikkelen, voe-
len zich genoodzaakt het in 
extremen van styling te zoeken 

om het verschil te benadruk-
ken. Premier heeft de tegen-
overgestelde benadering geko-
zen door de styling, in het 
bijzonder van het interieur, 
relatief conservatief te houden. 
Van buiten gezien heeft de 
boot voldoende karakter om 
herkenbaar anders te zijn, zon 
der in uitersten te zijn gegaan. 
Hi j ziet er praktisch en 
'scheeps' uit en de kwaliteit is 
direct zichtbaar. 
De Power 50 bewijst dat staal 
een bruikbaar alternatief is 
voor de planerende motor-
boot. Er zijn weinig compro-

missen vereist, de prijs is aan-
trekkelijk en het maakt het 
mogelijk een boot een eigen 
karakter te geven. Premier 
heeft zijn grote ervaring met 

• Vooraanzicht Premier Power 50. 

stalen zeilboten ten volle benut 
bij de ontwikkeling van dit 
nieuwe motorbootontwerp. 

• Eigenaarshut 

Power 50 kort 
Kerngegevens van de 
Premier Power 50. 
- Afmetingen: lengte 15 

meter, breedte 4,7 meter, 
diepgang 1,2 meter. 

- Waterverplaatsing: 19,3 ton. 
- Motoren: 2 x 420 pk Per-

kins Sabre diesels. 
- Brandstof: 2000 liter. 

- Drinkwater: 700 liter. 
- Ontwerp: David Marsh. 
- Bouwer: Premier Yachts 

Ltd., Northney Marina, 
Hayling Island, Hampshire 
P O ll ONH. Engeland. 
Telefoon: 
0044.1705.465420, 
fax 1705.462611. 
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Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

Kleurige hanen lopen trots 
rond. Schapen liggen rustig te 
kauwen. We wandelen langs de 
boomgaard in het begijnhof, 
een lang groen plein met kerk, 
omgeven door een kleine hon-
derd rustieke huisjes. Er staan 
hoge bomen: treurwilgen, beu-
ken en eiken en vier grote 
waterpompen. Het is een oase 
van rust in de woelige stad 
Turnhout aan de Turnhoutse 
vaart in de Antwerpse Kempen. 
Ons geklingel aan de voordeur 
van het museum, een voorma-
lig woonhuis van acht begijnen, 
wordt door de schapen blatend 
goedgekeurd. Binnengelaten 
door een begijntje worden we 
helaas niet. Er woont er nog 
maar een in het hof: Johanna de 
Boer, die 86 jaar is. De mooie 
voordeur van het museum 
wordt open gedaan door een 
man, een van de twee conserva-
tors die de scepter zwaaien over 
dit voormalig damesrijk. Vóór 
het jaar 1697 woonde hier de 
priester Mermans, die zijn huis 
naliet aan begijntjes. 
De kamers zijn vol herinnerin-
gen aan het dagelijks leven. Zo 
zit er een levensgrote pop in 
begijnenkledij met de vlinder-
achtige witte kap achter een 
kantkloskussen. Er werd in 
Turnhout kant geklost met 
voorstellingen van schilderach-
tige bijbelfiguren. In de zeven-
tiende eeuw was kant zo kost-
baar dat een zekere Jan 
Wilants, die kant van een kus-
sen gesneden en gestolen had, 
werd opgehangen. Zijn vrouw 
werd gegeseld. Het is een zwar-
te vlek in de geschiedenis van 
het hof, waar sinds de oprich-
ting, eind dertiende eeuw, veel 
gebeurd is, zoals een brand in 
1562 en de beeldenstorm in 
1566. In 1542 viel de krijgsman 
Maarten van Rossem het 
begijnhof binnen, maar hij kon 
er niet tegen dat een enkel 
begijntje onbeweeglijk bleef zit-
ten bidden en droop af. Een 
andere bezigheid van de begij-
nen was het bakken van de 
hosties, het ongedesemd brood. 
In de keuken is een betegeld 
fornuis te zien met roosters 
voor open vuur, waarop de 
hostie-ijzers werden gelegd. 
Er zijn veel bezittingen van de 
begijnen in het museum, zoals 
een zilveren zoutvat met een 

% 

voorstelling van Abrahams 
offer. De conservator wijst 
erop dat uit dit bezit duidelijk 
het verschil tussen "nonnekes" 
en begijntjes blijkt : begijntjes 
hoefden de eed van armoede 
niet af te leggen. Terwijl er 
voor veel arme meisjes een 
plaatsje werd gevonden, kwa-
men er ook veel rijke begijnen. 
De keuken van de acht dames 
is een zeer boeiend vertrek. Er 
is een grote schouw met een 
doofpot aan een ketting. Bij-
zonder is de monumentale toe-
gang tot de kelder, waarboven 

• Poon Begijnhof. 

• k Vieringtoren van de 
Begijnhofkerk. 

zich een schapraai (etenskast 
met spijltjes) bevindt. In de 
raadkamer is ook een mooie 
schouw, met in een spiraal 
gedraaide houten zuilen uit een 
stuk. De ziekenkamer is een 
proper vertrek met een antieke 
houten bedstede. De kamer 
doet denken aan een paneel 
van een Vlaamse primitieve 
schilder, zo met die details die 
samen stillevens vormen. 
Met ons hoofd vol van het 
leven van de begijntjes lopen 

M^^i. 

we nog een uurtje in het hof. 
De buitenkanten van de hui-
zen zien er schoon en verzorgd 
uit met de heldere luiken en de 
beeldjes van beschermheiligen 
achter glas boven de voordeur, 
zoals de heilige Barbara, Ger-
trudis en Rosalia. Boven de 
ingang van een zeer oud huisje 
(nummer 7) is achter glas een 
madonna op staak (met een 
stoffen rok aan). Boven de in-
gangspartij van de barokkerk 
is een vrouwe met kind uit 
1665 en aan de binnenkant 
van de toegangspoort staat 
ook een onze lieve vrouw, een 
heel sierlijke. Aan de kalkste-
nen voorkant van de toegangs-
poort prijkt een medaillon met 
de heilige Begga. Men denkt 
wel eens dat zij de patrones 
van de begijnen is door de 
gelijkenis van de naam. Dit is 
volgens Harry de Kok, archi-
varis van Turnhout, niet zo. 
Begijn zou van de kleur beige 
van de kleding van de begijn 
kunnen komen, of van Albi -
gens, een Zuidfranse ketter. 
Dit weet men echter niet zeker. 
De heilige Catharina was 
evenwel de echte patrones. 
Er was veel volksdevotie. Een 
nagebootste grot met kaarsjes, 
bloemen en beelden wijst daar 
op. Het is de Lourdesgrot, die 
onder de bomen is gebouwd. 
Er is een Mariabeeld met een 
stralenkrans van elektrische 
kaarsjes. Emaille bordjes han-
gen in de grot met teksten als 
"dank aan Maria voor beko-
men genezing". Voor de grot is 
een fonteintje dat tingelende 
geluiden maakt. Dezelfde bord-
jes zijn aan een poort tussen de 
huizen bevestigd. Het is een 
mooie poort van arduin, die 
leidt naar een klein binnenhof 
(binnenkoer), met waterpomp 
tegen een zuil en een beeld van 
Maria met zoon op schoot, een 
indrukwekkende piëta. 
Dat wij hier op het plein met 
vrome vrouwen te doen heb-
ben die "het kwaad'" beslist 
niet wilden toelaten in hun 
leven, daar wijzen verschillen-
de dingen op. Zo is er het 
beeld van Jan van Nepomuk 
tegen een dwarsmuur links 
aan het begin. Deze geestelijke 
weigerde in Praag het biecht-
geheim te schenden en werd in 
de Moldau geworpen. Hij is 
beschermheilige tegen kwaad-
tongerij en eerroof. De grote 
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hekel die de begijntjes hadden 
aan roddelarij of achterklap 
blijk t ook uit een gedicht dat 
ter waarschuwing geplakt is 
aan de binnenkant van een 
keukenkast. Het begint aldus: 
"Di e hier komen in mijn zalen 
- Mogen niemands kwaad ver-
halen - Achterklappers, vals 
gespuis - Moeten blijven uit 
mijn huis." In een door Harry 
Kok geschreven kennismaking 
met het Turnhoutse begijnhof 
staat te lezen dat de huismees-
teressen er voor moesten zor-

gen dat twisten onmiddellijk 
werden bijgelegd, opdat " de 
son niet onder en gaet, oft 
gramschap sy eerst versoent." 
Behalve deze oase zijn er nog 
twee eilanden van rust en eeu-
wenoude cultuur in het rumoe-
rige Turnhout. Dat zijn de Sint-
Pieterskerk en het kasteel. Het 
kasteel is een bouwwerk, oor-
spronkelijk uit de twaalfde 
eeuw, met forse rechthoekige 
torens, opgestapeld uit rood 
baksteen met witte speklagen. 
De donjon heeft als grootste 
toren een speels doorbroken 
vierhoekig dak. De burcht 
wordt nu gerestaureerd, binnen 
en buiten. Dat staat te lezen op 
een bord van de "regie der 

gebouwen". Er ligt een zeer 
groot modern naakt van plaat-
metaal op een sokkel in de 
gracht. Zo wisselt Turnhout 
wel vaker modern met oud af. 
In de burcht hebben de herto-
gen van Brabant gewoond. De 
bloeitijd van het kasteel was ten 
tijde van Maria van Hongarije, 
landvoogdes der Nederlanden 
(zestiende eeuw) en zuster van 
Karel V. Iets van het "plaisan-
terie"- oord van toen ziet men 
nog aan de bomenbeplanting 
bij het cultureel centrum De 

Warande. De '"binnenkoer" 
van het kasteel is ook zeer de 
moeite waard. 
Vi a de Warandestraat en het 
Zegeplein komen we op de 
Grote Markt. Het Zegeplein is 
driehoekig. Kij k daar eens 
naar het monument voor 
gesneuvelden uit 1914-1918 
met figuren van vrouwen en 
soldaten. Kij k ook naar een 
madonnabeeldje tegen de zui-
delijke straathoek. 
De Grote Markt is druk en 
gezellig rond de bakstenen 
gotische Sint Pieterskerk, 
waarvan de gestreepte rood-
grijze vieringstoren direkt 
opvalt. Het stadhuis uit '61, 
het politiebureau, postkantoor, 

de V.V.V. , bioscoop en zwem-
bad . passages met boutiques, 
van die heerüjke overdekte ter-
rassen. Mac Donalds en bus-
haltes zijn alle rond het plein te 
vinden. Je ziet ze onder een 
mengelmoes van gevels, de 
meeste niet ouder dan ander-
halve eeuw. Aan de noordkant 
zijn eerbiedwaardige panden, 
waartussen een rustiek café 
met een meubelwinkel die 
eigentijdse strobloemarrange-
menten en dergelijke herbergt. 
De aardig aangeklede w.c. is 

de moeite van een bezoek 
waard! Steeds gaan de ogen 
richting de door bomen omge-
ven kerk met kapellenkrans. 
Rechts van de kerkingang 
(onder de toren) staat een 
schilderij. Op straat. Het is 
gemaakt van zeer kleine steen-
tjes en stelt de Slag van 
Turnhout voor uit 1789. Bij 
dat jaartal moeten Belgische 
kinderen dus niet alleen de 
Franse revolutie invullen maar 
ook de Slag van Turnhout, 
waarbij Belgische patriotten de 
Oostenrijkse troepen van Jozef 
II , die hier had geregeerd, ver-
sloegen. Het is maar een weet! 
Zodra je binnenkomt in de 
kerk valt je de schoonheid van 

het interieur op. Het hoogal-
taar is versierd met beeld-
houwwerk dat Petrus met een 
aantal schaapjes voorstelt. 
Speels valt het licht door het 
glas in lood" de kerk binnen. 
De preekstoel van de beeld-
houwer Peeters-Divoort(1815-
1869) is een hoogstandje op 
houtsnij-gebied. De wonder-
baarlijke visvangst, dat is wat 
het onderstel verbeeldt. Netten 
en vissen zijn ragfijn gehou-
wen. Zeer knap, maar het 
allermooiste in de kerk vinden 
we toch het eenvoudige beeld-
j e van God de Vader. Het 
bevindt zich boven de ingang 
naar de sakristie aan de noord-
kant. Een klein beeldje van 
God, die hier een grote ronde 
baard heeft. 

Andere bezienswaardigheden 
van Turnhout zijn de Theo-
balduskapel aan de Paterstraat 
(dicht bij het kanaal), die nu in 
de steigers staat, en het Huis 
metten Thoren, dat binnen-
kort als streekmuseum geo-
pend wordt aan de Begijnen-
straat. Het oude kerkhof aan 
de Kwakkelstraat is heemkun-
dig en cultureel interessant en 
mooi voor een wandeling. 
Men kan eigenlijk wel voor 
twee dagen aanleggen aan het 
kanaal, want Turnhout heeft 
meer te bieden: warenhuizen, 
antiekwinkels, kruideniertjes, 
bakkertjes en verschillende 
passages. Veel gezellige "eetk-
affees" zijn er, zoals die in de 
Bloemekesgang die "ribbekes" 
aanbiedt als "sterk nummer". 
In de restaurants zal veel 
gekaart worden. Dat zijn de 
Turnhouters wel aan hun stad 
verplicht. De stad is namelijk 
sinds het begin van 1800 het 
centrum van de speelkaart 
fabricage. Het nationaal muse-
um van de speelkaart is geves-
tigd in een oude speelkaarten-
fabriek. Topstuk van het 
machinepark is een oude 
handpers uit 1604. Het toe-
gangskaartje gaat vergezeld 
van speelkaarten. 
Langs het kanaal is het goed 
wandelen en fietsen. Zo'n tocht-
je kan men dan mooi beëindi-
gen in het Klaverhof. een uit-
spanning aan het kanaal die 
• 'goede snacks" serveert en lek-
kere pannekoeken in een lande-
lijk e omgeving met uitzicht op 
de brug. Daar kijkt een plezier-
schipper altijd graag op uit! 

Kasteelstad Turnhout: begijntjes, 
devotie, kroegen en kaartspel 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
I n deze rubrie k zij n 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 "Benchten aan Zeeva-
renden" bekendgestelde wijzigingen op de 
Hydrografische kaarten uitgegeven door 
de Chef der Hydrografie Edine 1996 Zie 
voor de laatste en meest belangrijke berich-
ten Teletekst pagina 724 

WeelraitgaTe No. 8 van de BAZ (d.d. 24-
02-96) 

148EMDERFAHRWASSER SPARBOO 
VOORZIEN VAN UCHT 

Op ± 53-20, IN 7-09,9E de S-cardinale spar-
boei Bu 28 voorzien van een hcht 
0(6)+Ln 15s 
Betreft Hyd krt(n) 1812 7 [Hem uitg 1996] 

149 WADDENZEE SPRUIT AMELAND 
DRIJFBAKEN VERLEGD 

Naar S3-2S,3BN 5-49,38E (± 550m SW) ver-
plaatsen het dnjfbaken ZSA 4 
Betreft Hyd krt(n) 1812 2[148/96] 

150 AANLOOP IJMinOEN VHF-KANALEN 
GEWIJZIGD 

De volgende VHF kanalen wijzigen, op 
a ±52-27,18N4-30,60E,VHF9m"VHF6I", 
b ± 52-27,70N 4-21,29E, VHF 12 in "VHF 88", 
c ±S2-27,70N4-30,70E,VHF9m"VHF61", 
-1 

Betreft Hyd krt(n) 1801 8tl44/96](voor 
a,b), 1801 9[144/96](voorc.d) 

161DUKEGATPLATE OBSTRUCTIE 

Op 53-28,67N 6-51,63E aanbrengen een 
gevaarcirkeltje "Obstn" 
Betreft Hyd kr1(n) 1812 5[149/96] 

152IJMU1DEN NOORDER BUTTENKANAAL 
DUKDALVEN MEERBOEIEN 

1 In elk der volgende pos aanbrengen een 
dukdalf 
a 52-28,23N 4-34,9 IE, voorzien van een 
hcht FY, 
b 52-28,2 IN 4-34,79E, voorzien van een 
hcht FY, 
c 52-28,21N4-34,69E, onverhcht 
2 In elk der volgende pos aanbrengen een 
meerboel 
a 52-28,26N4-34,98E,b 52-28,26N4-34,95E 
Betreft Hyd krt(n) 1801 8[150/96]plan 
IJmmden 

153 NOORD BETONNING GEWIJZIGD 

1 Aanbrengen de volgende rode stompe 
tormen, op 
a 61-52,ieN4-38,51E,"N2", 
b 51-51,91N4-38,89E, "N4" 
2 Schrappen de volgende hchtboeien 
a evenNWvan la ,N2, 
b o p ±3 5 0 m N W v a n l b, N4, 
c op±51-51,84N4-39,03E,N6 
Betreft Hyd krt(n) 1809 5 [Hem uitg 1996] 

154 SW AANLOOP IJMUIDEN UCHTBOe 
OPGENOMEN 

Op 52-23,OON 4-26,00E schrappen de gele 
hchtboei (n(5)Y 20s) 
Betreft Hyd krt(n) 1801 8[152/96J 

155 WADDENZEE BOONTJES UCHTBOEI-
EN GEWIJZIGD 

De volgende hchtboeien wijzigen, op 

a ±53 04,88N5-18,25E,BO3in Iso G 4s, 
b. + 53-05,75N5-22,12E,BO 15 m Iso G 2s, 
c. ± 53-05,B3N 5-22 02E, BO 16 in Iso R 2s 
Betreft Hyd krt(n) 1811 3 [Hem uitg 
1996](voora), 1811 4 [Hem uitg 1996] 

166ZEEBRUGGE BINNENHAVEN UCHT-
BOEI OPGENOMEN 

Op ± 51-21,13N3-12,00E schrappen de 
hchtboei ZOKZ 
Betreft Hyd krt(n) 1801 3[154/96] planZee-
brugge 

158WESTERSCHELDE SCHONE WAARDIN 
LICHTSECTOREN GEWIJZIGD 

Ligging hcht Schone Waardm ±51-26 58N 3-
38,00E De sectoren van bovengenoemd 
hcht wijzigen alsvolgt "W" van 269 tot in 
287,5 , "G" tot in 326 . ovengens ongewij-
zigd. 
Betreft Hyd krt(n) 1803 2 [Hem uitg 1996] 

Weekui tgave No. 9 van de BAZ (d.d. 02-
03-96) 

165IJSSELMEER ANDIJK DRIJFBAKEN 
OPGENOMEN 

Op±52-44,70N6-l l ,20E(plan SWvanhet 
midden) schrappen het rode stompe dnjf-
baken 
Betreft Hyd krt(n) 1810 3 [Hem mtg 1996] 
plan Andijk-Kerkbuurt 

168 AANLOOP OOSTERSCHELDE WEST-
GAT NAAM MEETPAAL GEWIJZIGD 

Op ± 51 -38,65N 3-28,85E de naam van de 
meetpaal WG 4 (OS 11) wijzigen in "WG 4 ' 
Betreft Hyd krt(n) 1801 5[156/96] 

173 SCHELDE NABIJ NOORD BALLAST-
PLAAT WRAK UCHTBOEl 

1 Op 51-21,15N 4-14,20E bevindt zich een 
wrak waarboven 9m water staat 
2 Ter markering van het wrak sub 1 is op 51 -
21,19N 4-14,17E gelegd een groene hcht 
boei O 
Betreft Hyd krt(n) 1803 4 

Weekuitgave No. 10 van de BAZ (d.d. 10-
03-96) 

178 NIEUWE MAAS MAASHAVEN UCHT 

Op 51-53,90N 4-28,25E aanbrengen een 
hcht n Y 5s 
Betreft Hyd krt(n) 1809 4[153/96], 
1809 5[153/96] 

Weekui tgave No. 11 vandeBAZ(d .d. 16-
03-96) 

180 ZEEGAT VAN TEXEL SCHIETOEFENIN-
GEN 
VongBAZ 30/96 
Ligging schietterrein B ± 52-52,5N 4-42,8E 
Van 1 t/m 30 apnl 1996 zullen op werkda-
gen van 08 30 tot 18 00 uur van bovenge-
noemd terrein scluetoefemngen worden 
gehouden met luchtdoelgeschut De onveüi-
ge afstand is tot 14km 
Betreft Hyd krt(n) 1801 

185 TERSCHELLING N KUST BETONNING 
EN MEETINSTRUMENTEN OPGENOMEN 

De volgende gele hchtboeien/tonnen 
schrappen, op 
a ±S3-25,10N5-18,60E,N-Tecl, 
b ±53-25 65N5-21,38E,N-Tec2, 
c ± 53-25 90N 5-22,30E, N-Tec 3, 
d ±53-25,97N5-22,55E,N-Tec4, 
e ±S3-25,60N5-22,27E, 5, 

f ±53-25,60N5-22,70E,6 
Betreft Hyd krt(n) 1811 10[184/96] 

186 PETPEMER POLDER GOLFMEBTBOEl-
EN 

VongBAZ 136(T)/96 vervalt 
In elk der volgende pos aanbrengen een 
gele spitse hchtboei F1(5)Y 20s 
a 52-48,80N 4-33,55E 
b 52-47,40N4-37,05E 
Betreft Hyd krt(n) 1801 9[184/96] 

'BERICHTEN  AAN 
DE SCHEEPVAART 

FRIESLAN D 
344 Bolsward. St remnung doorgaande 
vaart i.v.m.. s l ibschermen. 
I V m bodemsanenngswerkzaamheden is 
de doorgaande scheepvaart gestremd tot 
circa 31 mei 1996 Vanwege de werkzaam-
heden zullen er shbschermen worden 
geplaatst in de Stadsgracht, de Molendraai 
de Kolk en het vaéirwater bij de Bagijne 
straat De slibschermen worden met boeien 
gemarkeerd De stremming wordt ter plaat-
se door middel van borden aangegeven De 
shbschermen in de Leeuwarder trekvaart en 
de Stadsgracht zullen vanaf 27 apnl elke 
zaterdag en zondag verwijderd worden 
voor zover de wer laaamheden dit toelaten 
In deze weekeinden is er alleen doorgaande 
vaart toegestaan, het is met toegestaan om 
hgplaats te nemen 

407 Van Hannxmakanaa l. St remming 
brug Kiesterzi j l. 
Op donderdag 28 maart is de brug Kiester-
zijl gestremd van 8 30 tot 16 30 uur Voor en 
na die tijd wordt de brug volgens het norma-
le bediemngsregime geopend 

408 Heeresloot (Heerenveen). Stremming 
Terbandsterbrug. 
I V m werkzaamheden is de Terbandster-
brug te Heerenveen gestremd van 25 maart 
tot 28 apnl 1996 De stremming wordt door 
middel van borden aangegeven 

FLEVOLAN D 
329 Lemstervaart; Zwolse Vaart; Urker-
vaart. St remming s lu izen. 
I V m werkzaamheden is de vaart door de 
volgende sluizen gestremd Fnese slms op 
25 en 26 maart, Voorsterslms op 28 en 29 
maart, Marknessersluis op 01 en 02 apnl, 
Urkersluis op 04 en 05 apnl 1996 

345 Hoge Vaart (Z.lij k Flevoland). Strem-
ming Zuidersluis. 
I V m werkzaamheden is de vaart door de 
Zuidersluis gestremd van 25 t/m 30 maart 

UTRECHT 
260 Angstel; Gedeel te Abcoude-Loener-
sloot. St remming Dorpsbrug en Donker-
v l ietsebrug. 
I V m wer laaamheden zijn de Dorpsbrug te 
Baambrugge en de Donkervhetsebrug nabij 
Loenersloot gestremd tot 04 apnl 1996 of 
zoveel langer of korter als nodig is 

361 Smalweesp (ten westen van het A.R.-
kanaal). S t remnung sluis te Dr iemond. 
I V m onderwaterwerkzaamheden is de 
vaart door de sluis te Dnemond op woens-

dag 03 apnl 1996 van 08 00 tot 16 00 uur en 
van donderdag 04 t/m zaterdag 06 apnl 
gestremd Als voorwaarschuwmg voor deze 
werkzaamheden is op circa 500 m voor de 
slms het teken B 8 geplaatst De scheepvaart 
dient langzaam te passeren en aanwijzingen 
gegeven door het aldaar aanwezige ver-
léeersbegeleidingsvaartuig dienen stipt te 
worden opgevolgd 

GELDERLAN D 
267 Geldersche IJssel. Ankerverbod. 
Tot medio mei 1996 liggen op verschillende 
lokaties, tussen km 901 en km 929 (Does-
burg en Zutphen) meetkabels op de bodem 
van de nvier In genoemd nviergebied is 
het verboden te ankeren of kabels en kettin-
gen te laten slepen Het betreffende nvier-
vak wordt aangegeven door borden con-
form het BPR De kabels worden met behulp 
van een werkschip gelegd Zonodig wordt 
véinaf een dienstvaartuig aanwijzingen 
gegeven 

ZUID-HOLLAN D 
305 Zevenhuizense Verlaat. St remming 
sluis tussen Rottemeren en Hennipsloot. 
Het Zevenhuizense Verlaat nêibij de Een 
drachtsmolen te Zevenhuizen-Moerkapelle 
IS tot 29 maart 1996 gestremd voor de 
scheepvaart Het sluisje dat de Rottemeren 
en de Heimipsloot met elkaar verbindt, is in 
deze pcnode gestremd i v m werkzaamhe-
den 

315 Bullewi]k. St remming t.h.v. de Jan 
Benninghbnig te Ouderkerk a /d IJssel 
I V m de bouw van de Jan Benninghbrug te 
Ouderkerk a/d IJssel is de scheepvaart 
gestremd van 15 tot 20 apnl 1996 In deze 
penode zijn de Vinkeveenseplassen met via 
de Bullewijk bereikbaar 

ZEELAN D 
364 Oosterschelde; Roompot. Wijziging 
bedieningst i jden i .v.m. Pasen en Pink-
steren. 
I V m de komende Paas en Pinksterdagen 
zal de nachtebjke bediening (22 00-06 00 
uur) van de Roompotsluis van I e op 2e Paas-
dag (07 op 08 apnl) en van 1 e en 2e Pink-
sterdag (26 op 27 mei) worden verschoven 
naar respectievehjk de nacht van 2e Paas-
dag (08 op 09 apnl) en de nacht van 2e Pink-
sterdag (27 op 28 mei 1996) 

NOORD-BRABAN T 
336 Wilhelxmnakanaal. St remnung sluis 
3 te Ti lburg. 
I V m werkzaamheden aan sluis 3 te Tilburg 
(km 20,3) wordt deze sluis gestremd van 12 
apnl 12 00 uur tot 24 apnl 1996 12 00 uur of 
zoveel langer of korter dan nodig is 

Zuid Wi l lemsvaart. St remmingen sluis 10 
en sluis 13. 
[magerjl V m werkzaamheden worden sluis 
10teAsten(km78,2) en sluis 13 te Someren 
(km 67,7) gestremd van 15 apnl 08 00 uur tot 
24 apnl 1996 16 00 uur of zoveel langer of 
korter dan nodig is 

FRANKRIJ K 
326 Canal de L'Est; Branche-Sud. Strem-
ming sluizen nx. 1 tot nr. 33. 
De sluizen nr 1 tot nr 33 zijn gestremd tot 20 
aprü 1996 

TAXATIES 

Expertisebureau Th van den Heuvel b.v. Dronten 
Beëdigd experts en taxateurs sinds 1980 
Telefoon 0321-315981/06-52616047 
Fax 0321-380249 

- Aankoopkeuringen 
- Taxaties 
- Schade experts 

ra 
Lid Hiswa sectie experts ^ Lid N.V.E.P. 

- Osmose onderzoek 
- Motor inspekties 
- Compressie metingen 
- Ultrasone huiddikte metingen 

ÜCMÏ̂  Cf iH'"** t ^  ^ 
uciN^w ^ 
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Seawings30 5 Bj 1993 
vr.pr. Hfl. 165.000,-

MOTORJACHTEN 
VAN ALLURE 

Moonrake r 36 Bj 1978 
vr.pr. Hfl. 115.000,-

NeptunusllSA K Bj. 1979 
vr.pr. Hfl. 249.000,-

WÊÊ^^^ 

„ 

Neptunu s 168 
vr.pr. 

^ - - « t - ü i . * ^ -

• - •. . TT» - - r. 

Bj. 1990 
Hfl. 865.000,-

Almtrawle r 1200 AD Bj. 1992 
vr.pr. Hfl. 345.000,-

Valkhektrawler15.5 0 Bj. 1986 
vr.pr. Hfl. 415.000,-

Fairlin e 41 
vr.pr. 

Bj. 1990 
Hfl. 440.000,-

Princes s 435 
vr.pr. 

Bj. 1992 
Hfl. 475.000,-

Neptunu s 129 Sedan Bj 1992 
vr.pr. Hfl. 440.000,-

Hfl. 695.000,-
Pacifi c 136 
vr.pr. 

Bj. 1995 
Hfl. 695.000,-

Euroclassi c 50 
vr.pr. 

Bj. 1994 
Hfl. 795.000,-

DIT IS MAAR EEN KLEINE GREEP UIT ONS AANBO D 

/ 

%. 

SLEEUWIJK: 
' / , 
/^ G / 

• Verkoophaven aan de A27 Breda-Gorinchem met constant 

ca. 50 I e klas werfschepen . 

• 7 dagen per week geopend. 

• Tijdens de verkoop - gratis ligplaats - gratis advertere n -

gratis schoonhouden van uw schip. 

• W i j verkopen op "no cure no pay" "no nonsens" basis. 

SLEEUWIJK YACHTING B.V. JACHTMAKELAARS , Hoekeinde , Postbu s 33,4254 ZG Sleeuwijk , tel. : 31 (0)183-304511, fax : 31 (0) 183-304472 
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Comfort 
op het water 

HELLINGSKIP® 1100 
Lengt e 
Breedt e 
Diepgan g 

11.00 mtr . 
4.00 mtr . 
1.00 mtr . 

Een ruim  en stoer  schip 
met  veel  comfort! 

Ook leverbaar met open kuip. 

fl.  252.650,' incl.  btw 13 
It Ges 4, 8606 JK Sneek 

Tel. 0515-425278 - Fax 0515-422961 

boeg-/hekschroeven 
voor  manoeuvreren 
op de vierkante meter! 
Boven de lijn 
Amsterdam-Arnhem 

CUNO 
NEDERLAND B V 
Biensma 41 
9001 XZ Grou 
Tel (0566)621133* 
Fax 621144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

FTl 
ALPATEK B V 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel (0343)453744 
Fax 456394 

Elke watersporter heeft weleens te 
maken met moeilijke situaties bij het 
manoeuvreren m drukke havens of 
sluizen. Wannneer 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-/hekschroefi' 
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! 

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! 

adel en stuur \ O 
mlmogte *• ' 
verMelhaar, 

Geen parkeerproblemen 
meer in overvolle binnen 
PARK AND RIDE! 
Vw Di Blasi gaat overal mee naar toe, 
ook in uw vrije tijd. 

Voor informatie en dealeradressen: 
MOVERZA BV, 
Postbus 447, 4940 AK Raamsdonksveen 
Tel. 0162-5 23780, Fax0162-522646. 

Derailleur mei 
5 versnellingen 

op het stuur. 

Verlichting 
standaard. 

In  5 sekonden van klein pakje tot fiets 
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uw iacht verkopen? 
BIJ DE t l PROFESSIONALS BENT U IN G O E D i V A A R W A T E R i i 
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Zi:!li"'y"i>osis 

De spedaSst op het 

gebied van motorsthepen 

k het hart van Holland' 

7 dagen per week open -

meer dan 100 schepen 

m eigen haven 

Doof overweldigende 

verkoop met spoed 

motor\a(hten ter 

bemiddeling gevraagd!!' 

NIEUWE LOOSDRECHTSE DIJK 240 A 
NIEUW LOOSDRECHT - TEL. 035-5823074 FAX 035-5823631 

JACHTBEMIDDEUNG JACHTVERMinLUNG YACHT BROKERS 

ANCAST A 
Europe' s larges t select io n 

t ' _ - -

C a r \ e r 355 A F T cabi n - 1995 
2x 250 pk Cummin g diese l 

Volledi g uitgerus t 
Prijs . 330.000 NIg incl . BTW 

(. 1,111(1 K.inii s 32 .Sedan 
)x 135 pk Ford Lehma n 

Als nieu w 
Pri|s : 227.000 NIg incl . BTW 

l'r intes s 30 IXS 1986 
2x 165 pk Volv o Pent a diese l 

In perlect e staa t 
Prijs : 104.000 NIg inc l BT W 

De hier getoonde modellen 
veilegenwoordigen slechts een 
gedeelte van ons aanbod 

Bel voor meer informatie 

NORTH SEA MARINE 

Benelux-Importeur van: Grand Banks 
Carver 

76 Gran d Bank s 3 2 Seda n 
1 x120pl<Lehm2n 

74 Grand Banks 42 Classi c 

2x120pkLehmn 

'90 Grand Banks 42 Classi c 

2x135pkLehm3n 

91 Grand Banks 42 Classi c 

2x210 pk Caterpillar 

'93 Grand Banks 46 Europa 

2 X 300 pk Caterpillar 

'92 Grand Banks 58 

2x540 pk Caterpillar 

77 Draco 6.00 m-t-Rili a tralie r 

1 x175pk Volvo Penta benzine 

78 Wauqmez 38 Amphor a 

1X 55 pk Perkins 

'90Wellcraf133 ' 

2 X 330 pk Mercruiser benzine 

'91 Ocean Alexande r 51 Sedan 

2x510 pk Man 

'91 Island Gipsy 57 

2x375 pk Caterpillar 

92 Renken 2688 Seamasle r 

1x230 pk Volvo Penta diesel 

'93 Carver 300 Aft Cabin 

2x150 pk Mercruiser diesel 

'94 Carver 430 C.M.Y. 

2x300 pk Caterpillar 

'94 Easlbay 38 

2x435 pk Caterpillar 

162 000 NIg incl BTW 

270 000 NIg incl BTW 

490 000 NIg incl BTW 

600 000 NIg incl BTW 

876 000 NIg incl BTW 

1790 OOG NIg incl BTW 

21100 NIg incl BTW 

135 000 NIg incl BTW 

160 000 NIg incl BTW 

595000Nlgexcl BTW 

1 471 000 NIg incl BTW 

86 500 NIg incl BTW 

245 000 NIg incl BTW 

500 000 NIg incl BTW 

490 000 Nlq incl BTW 

Nieuwe Werfkaai 5 - 8400 Oostende Belgium 
Tel -H32(0)59 32 06 88 - Fax +32(0)59 32 20 04 
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Zijlman s Jachtbouw v.o.f. 
Havenkade 1, 4924 BC Drimmelen N.B. Tel. 0162-686876 Fax 0162-687687 

1̂ - r: ^ " 
Zijlmans kruiser 1000 ok Zijlmans kruiser 1285 Zijlmans kruiser 1500 cabrio Zijlmans kruiser 1500 Elegance 

Zijlmans Jachtbouw in Drimmelen uw adres voor nieuwbouw van stalen knikspant motorjachten die aan uw eisen voldoen. 
Onze modellen zijn leverbaar in diverse stadia van afbouw. 
U kunt bij ons ook terecht als uw eigen schip een opknapbeurt heeft in onze verwarmde schilder- en timmerloods. 

RBGO 
Watersport BV 

Wij leveren uw Barkas met 
werfcerüficaat van echtheid. 

Ontwerp: Ing. Huitema 

De BARKA S SPECIALISTE N bouwen voor 
U, goed en voordelig een BARKA S 
van 10 t / m 13,5 meter. 
Al s kasco, technisch vaarklaar of kompleet. 

Vraag onze dokumentat ie. 
Werfbezoek ook op zaterdag 10.00 tot 15.00 uur. 
Dokweg 14, 8243 PT Lelystad 
Tel. 0320-261444 

Onderweg uw favo-
riete TV-sene volgen? Een 
video afspelen? Uw koffie-
zetapparaat of uw elek-
trisch gereedschap gebrui-
ken? Dat kan met de 
connpacte, lichtgewicht 
Atlas Combi's van Victron 
Energie: omvormer, accu-
lader en omschakelauto-
maat in één. Een systeem 
dat opvalt door zijn bewezen 
duurzaamheid. De Atlas 
Combi's zijn voorzien van het 
CE-keurmerk en worden 
geproduceerd in produktiebe-
drijven die gecertificeerd zijn 
volgens ISO 9002. Daardoor 

5 ^ ISO 9002 
• Éffl KEMACERT 
• * ^ NR 28384 

CC 

weet u dat de Atlas 
Combi's voldoen aan de 
laatste eisen en moderne 
technieken. Tel daarbij op 
een wereldwijde service 
en u trekt maar één con-
clusie: de Atlas Combi is 
de ideale reispartner. 
Meer informatie of docu-
mentatie? Bel onder-
staand telefoonnummer. 

Victro n Energi e BV 

m HOLLAN D B.V. 
SIM HOLLAND B.V. Postbu s 360, 2800 AJ Gouda. 

Telefoo n (0182) 57 11 36. Telefax (0182) 53 99 68. 

SPRAYHOODS - DEKTENTEN 
AFDEKZEILEN 

W i j vei'zorge n voo r u op vnkkundig e en .solid e 

« i j ze . uitstekend e spra\hoods , dektente n en 

iirdekzeile n ( l iehtgeuieht l . in elk e gewenst e 

kwal i tei t , k leu r en vo rm . j^ 

W i j biede n u een perfecte  pasvorm, 

gesealde  r amen , hoogwaardig e mater ia len , 

een snell e leverin g en eenvoudi g onderhoud . 

En o m u de komend e zome r te verlosse n va n di e 

eeuwig e wankel e paraso l op uw achterdek , doe n 

wi j u graa g een voorste l vooree n 

i)i-ofessionel e zonwer ing . 

PERLO INDUSTRIES BEXELITC 
Singel 40-t5, nr. 102 
SS'fö PR OSS - HoUand 
131(0)412-627283 
31 (0)412-645276 
31 (0)653242369 

Bel M vooree n vr i jb l i jvend e pri jsopgave! ! 
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|ohnsan6 5 
Hfl . 1.650.000,- (excl. BTW) 

1993 1 9 2 0 x 5 7 9 . 2x 1000 p k M a n , 9 + 2 I 
Slaapplaatsen. Boegschroef. Generatof, 4x I 
Toilet * Douche/Bad, CD . A " r i TV ̂ ^<^a 
\ . ' i i [ i '' Mari foon. Radar F ^ 

• ^ ^ " ^ ^ — 'JSjmü^é 

Alico 45 Stalyacht Hll. 645.000,-
1995 14 00 X 4 35, 2x 225 pk Perkins, 3 
Hutten b Slaapplaatsen, Hydraulische 
Boeg/Hekschroef, Generator, 2x Toilet & 
Douche, Verwarming, Mari foon, Alu 
Raamframes 

Meer vaarplezie r 
me t een 

' Lenger s jacht . 

H ^ l l mmm - - - a ^ H 

Rondspant Kottenacht L 
Hfl. 595.000,-1 

1993, 14 9 5 x 4 65 ,2x 138 pk DAF Tweede •  
sfuurstand. Mari foon, Auto-pi lot, Navigatie 1 
i f imp GPS, Generator 7 Slaapplaatsen, 1 
^• eunzeil 2x Toilet | | | 

ÜU9 

Blauwe Hand Trawler H f l . 525.000,-
1990 14 00 X 4 20. 2x 160 pk Iveco ! 
Hutten. 6 Slaapplaatsen, 2x Toilet. Teak 
Interieur, 2000 liter Brandstoftank. 800 liter 
Watertank. C v Auto pi lot Mari foon 
Zwf'mplattor i i i * > ^ tiuii 

President 46 ' Sundeck Hf l . 495.000,-
1989 15 5 0 x 4 8 2 2x 375 pk Caterpilla > 
Hutten, 6-8 Slaapplaatsen Tweede 
Stuurstand, Davits, Generator, 2x Douche + 
Toilet Et kompas 2x Mari foon Radar 
\ \ l >ini|i T, ik(i. K 

Bavliner 4588 Pilothouse 
Hf l . 495.000,-

1989 14 50 x 4 50, 2x 220 pk Hino, 3 Hutten, 
6 Slaapplaatsen 2e Stuurstand, Bijboot + 
Motor, Generator, 2x Toilet + Douche Radar 

lot. Centraal sloi/ -̂  

lacobo Hf l . 465.000,-
1989, 16 80 X 4 50, 2x 1 i 8 pk DAF 615 3 
Hutten, 6 + 2 Slaapplaatsen, Tweede 
Stuurstand, Toilet, Buiten Douche 
VerwarniiDi, S()ii|) \ ( r k i f r l in 7f < r MOI rli 
staat v.iii DMils rlioiKl 

Urker II Hfl.263.000,-
1980, 14 00 X 4 05, l x 120 pk DAF 575 2 
Hutten, 6 Slaapplaatsen, Tweede 
Stuurstand, Reddingsvlot, Toilet + Douche, 
CV, Mari foon, Auto-pi lot, Nav Comp 
Verkeert in üoede st lat 

e 

Sunseeker 32 Portofino 
Hf l . 195.000,-

1992, 9 83 X 3 30, 2x 130 pk T M D , 2 
Hutten, 4 + 2 Slaapplaatsen, Toilet + 
Douc he Auto pi lot Sc hip verkeert in 7eer 

\ . i l k \ i l e s M -,9 

President ".")'i 
Moonen 
Grand Banks 46' 
Van der Valk 45 Royal 
President 46 
Sealine410 
Valk Vitesse 
Cruiser 3850 
Sea Ray 380 AC 
Hatteras48' 
Vri jon 
Sunquest 43 
Tayana 44 

Porsius Kotter|acht 
Valkkruiser 
Valkkruiser12.0a 
Babro kruiser 10 30 
Fairline 30 Targa 
De Ruiter Kruiser 
Waddenkruiser 
Fairline 27 Targa 
Salonkruiser 
Debokruiser 
Heckkruiser CSAK 
Birchuood 25 

4 I 2x 680 pk M A N 8 ci l 
1 «- 2x 450 pk Volvo Penta 

( 88(, 15 36 X 4 50, 2x 135 pk Ford Lehmann 
('911, 14 00 X 4 50, 2x 375 pk Caterpillar 
('93), 14 1 0 x 4 25, 2x 150 pk Volvo Penta 
('89), 15 50 X 4 82, 2x 375 pk Caterpillar 
('94), 12 8 0 x 4 16, 2x330 pk Volvo Penta 
('87), 14 00 X 4 20, 2x 306 pk Volvo Penta 
('91/'94), 12 65 x 4 27, 2x 306 pk Volvo 
('92), 12 98 X 4 25, 2x 300 pk Cummmgs 
('83), 14 84 x 4 57, 2x 435 pk General Motors 
('89/90), 13 0 0 x 3 9 0 , 1x135 pk DAF 615 
('89), 13 41 X 4 27, 2x 250 pk Cummmgs 
('78), 13 0 0 x 4 3 0 , 2x120 pk Ford Lehman 
('73), 14 00 X 4 00, 2x 85 pk Volvo Penta 
('81), 13 0 0 x 4 10, 2 x 1 2 0 pk DAF 575 
('83), 12 OQ X 3 80, 2x 100 pk DAF 475 
('92), 11 2 0 x 3 75, I x 90 pk Ford 2722E 
('92), 10 39 X 3 40, 2x 150 pk Mercruiser 
('76), 13 25 X 3 85, 1X 120 pk DAF 575 
('72), 11 80 X 3 45, 2x 120 pk Ford Lehman 
('89), 8 94 X 3 06, 1X 280 pk Volvo Penia 
('47), 12 3 0 x 3 0 5 , 1x 120 pk Ford Lehman 
( 72), 9 80 X 3 30, Ix 62 pk Peugeot 
('76), 9 00 X 2 75, 1X 42 pk Mercedes 
('78), 7 90 X 2.75, 1 x 175 pk Volvo P( i 

Hf l  1  67 4 40 0 -

Hf l 

Hfl . 

Hfl . 

Hfl . 

Hfl . 

Hfl . 

95 0 000 . 

775.000, -

749 000, -

595 000, -

495 000, -

449.000, -

Hfl .  425.000, -

D M 39 5 000, -

D M 395.000, -

Hfl .  395.000, -

Hfl .  32 5 000, -

Hfl .  319.200, -

Hf l  29 5 000, -

265 000, -

249.000, -

215.000, -

199.000, -

199.000, -

175.000, -

129.000, -

99.000, -

72 500, -

69 500, -

49 500, -

r 300, 

Hfl 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl. 
Hfl 
Hfl 
Hfl 
Hfl 

SealineSIO Hfl . 199.000,-
1991 10 19 X 3 23. 2 x 2 0 0 pk Volvo Penta 
2 Hutten, 4 + 2 Slaapplaatsen, Fly bridge. 
Tweede Stuurstand, R v s Davits, Toilet & | 
Douche, Eberspacher, Alu Raamframes 

Surfrider Renegade 33 Hf l . 189.50 
1994, 10 20 X 2 95, Ix 240 pk Yamaha, 
t lu t ten, 2 x 2 Slaapplaatsen, Dinette, I 
Tweede Stuurstand Toilet + Douche, ] 
\ 'ui lwatertank, n i - \' 
Kaamframes 

Slecht s een selecti e ui t 
ons aanbod ! 

Bemiddeling/Inruil/FInanciering/Verzekering . 
Tevens verkoo p van nieuw e schepen : 
Presiden t Yachts , Johnso n Yachts , en Linsse n Yachts . 

LENGERS YACHTING 

Nigtevech t Holland 
Vreelandseweg 11-13 
Telefoon 0294-253102 
Telefax 0294-254697 
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Marine r "Wori d Series 1996 / / 

normaa l 2.497,- nu normaa l 3.408,- nu normaa l 3.757,- nu 

.1 »9f 2 .949, 
BIJ ELKE MARINER 5, 6 OF 8: 
* GRATIS 2 KORTINGCHEQUES: voor 10% en 15% 
korting op accessoires en onderhoudsprodukten. 
* WIN EEN QUICKSILVER 3 METER OPBLAASBOOT! 
Bij aankoop van een Mariner 5, 6 of 8 ontvangt u 
een wedstrijdformulier HISWAST.NR. D-1033/P-1227 

De betrouwbaarheid van een Mariner buitenboordmotor is legendarisch. Of het nu de vernuf-
tige 2.5 of de adembenemende 250 is, elke Mariner laat u intens genieten van zijn technische 
perfektie. Op een Mariner kunt u vertrouwen! Gun uzelf nu een nieuwe Mariner! Deze aan-
biedingen gelden tot 1 september 1996. Uw Mariner dealer vindt u in de Gouden Gids. 
U HEEFT AL EEN MARINER 2.5 V.A. F. 1.315,-. njQ 
Marine Power Nederland BV Postbus 664, 2400 AR Alphen a/d Rl|n K j i ' 

Zon en een mooie bries 
zitten niet 

in het pakket..... 
Verzekering voor o.a.: 
Motorkruisers, platbodems, maxi-
racers, optimisten, tweemasters, 
driemasters 
Surfplanken, en zestienkwadraten 

Uw vrije tijd staat centraal 

Postbus 340, 9700 AH Groningen 
Schweitzerlaan 21, Groningen 
Telefoon 050 - 5262555 
Fax 050-5263132 

S I N D S 1 9 0 5 H k o ^ ^ ^ 

ORAN/E L, 
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KOTTERSPECIALIS T 

• ^ ^ ^ ^ ^ ^» kooi 

EUROPOORT 
YACHTING 

Bern ddel ing aan en ver 
koop motor en zeilboten 

• verfwerk • yachttransporten 
• restauraties • f inancienngen 
• moto ronde rhoud • verzekenngen 

MOTORKOHERS 
van flossemroxlspanl staal 15Wm1981 ƒ 310000 
Heleman kiiepant staal 
GiHissefi rondspantstaai 
MotorVotter rontepant staal 
Motorkotter knikspant staal 
De Meyer s rtxxispant staal 

14 00 m 1978 ƒ 285 000 
1370m ƒ610000 
1000ml96e/ 650OO 
950m1972/ 49000 

11 50 m 1974 ƒ 235 000 

Zeilkotter, hout. 15.00 m de mulste, f 425.000.-

Coin Archer ondspant staa ISOOm 
Butler hout rondspant 12 60m 930) 83000 
Van Lochum rond kn kspant staal 10 80 m ƒ 225 000 
Volker rondspant staal 9 50 m 1978/90000 

OVERIG 
Van Lent ondspant staal 17 00 m ƒ 325 000 
Mee de e schepen op aanvraag 

GOEDE KOHERS GEVKAAGD VOOR lEMlDDEL NG 

Walenburgerweg 96a 
3033 AJ Rotterdam 

Tel 010-4655130 Fax 010-4677271 

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 dosenng 

onschadelijk 
• voorkomt bij regelmatig 

gebruik het verontreinigen 
van het drinkwatersysteem 

H AVECO 
POSTBUS 15 1 6 4 5 Z G URSEM 

TEL 072 5023131 FAX 072 5021578 

üMDEi^lff i 

DE KOEWEIDE YACHTING 
Waagenaak38 6019AAWessem 
Postbus 3628 6019ZGWessem 
Tel (0475) 56 12 21 Fax (0475) 56 32 75 

BEACHCRAFT1150 
afnn 11 50x3 80 m bouwjaar 
2xmercedes125pk ƒ 

Wellcralt Ski surpreme 
Ten Broeke kruiser 
Commodore kruiser 
Fairline 
Valk Sport 
Fairline Mirage 29 
F|Ord 8 80 AK 
Heybloemkruiser 
Jacabo kruiser 
Gibson Houseboat 
froliciatkruiser 935 

[ Grand Star 
M 2 0 0 

• C h Falcon 
H^'k <- M i j ^ H b i y a l 

1992 

208.890, 
6 30x2 00 
900x2 95 

11 00x3 15 
9 00x3 00 
9 30x3 30 
9 20x3 10 
9 50x3 15 

13 00x3 58 
11 50x3 25 
13 20x4 20 

9 70x3 20 
13 25x3 85 
11 70x3 60 
16 20x4 10 
12 65x4 10 

VRI-JON CONTESSA 1 
afm 12 60x4 00m bouwjaar 
DAF615120pk 

200 
1992 

ƒ 255 000,-
1991 
1981 
1972 
1983 
1975 
1978 
1989 
1978 
1981 
1990 
1992 
1973 
1989 
1984 
1993 

Mercury 280 pk 
BMC 50 pk 
Mercedes 118 pk 
2x Volvo Penla 136 pk 
Mercedes 55 pk 
2x Volvo Penta 106 pk 
Volvo Penta 200 pk 
FordOcyl 120 pk 
DAF575 120pk 
2x Vetus Peugeot 72 pk 
Ford Mermaid 70 pk 
OAF DD 575 120 pk 
Volvo 050120 pk 
2x OAF 120 pk 
Iveco D 145 pk 

ƒ 35900 
49 500 
58 850 
65 450 
66 000 
69 500 

ƒ 107 500 
ƒ 118 250 
ƒ 119 500 
ƒ 145 000 
ƒ 151 500 
ƒ 160 000 
ƒ 225 500 
ƒ 325 000 
ƒ 357 500, 

D» Draei 25-29 1621 Q HMg - Holland 
• :l 05 IS-4429M, I n 0515-443414 

miiimomsms 

PniKess 48 «1992 «olie extras 
2x425pkCafeipi lki fHfl 775 000 

BeouxBoteflux43«I991 
2 X 320 pk Foril Sobre • Hfl 475 C 

Broorh 3 3 * 1990 «ofs nieuw 
2x150 pk Volvo Penta «Hfl 345 000 

H U P 

ZIJLMANS WATERSPORT 
bied t te koo p aan: 

Ocean Alexander 42 b|r 1990 afm 13 x 4 30 m 
2x Detroit diesel salon dinette pantry eig nrs 
hut met doucfieAoilet/dubb bed gastenhut 6 
si pi zeer veel ace g st v onderh ƒ 350 000 

Wiking A K 1979 8 60 m 100 pk diesel 6 cyl 
5 si pi i|Skast kooktoestel verw marifoon 
diepfem 

ƒ69 000 

HooveldKruiser b|i 1976 9 5 0 x 3 m Mercedes 
636 d ese 7 si pi gesl a k dinette keuken 
toilet webasto verw koelkast 

ƒ75 000 

Ariadne kruiser b|r 1975 9 70x2 90m Mercedes 
O M C 636 40 pk dinette toilet 4 si pi dubb 
best aparte eig hut stereo 
evt inruil mogeliik' ƒ49 500 

Valkkruiser b|r 1984 14 00x4 Om 120pkDaf 
575 5 si pi dinette stuurhut gr salon badk m 
ligbad dieptem boegschr kachel acculader 

ƒ210 000 

^̂ M 
« ¥ » ' 

Valkkruiser b|r 1982 1250 x 385 m 115 pk 
Thornycroff diesel 8 si pi (incl aparte eigenaars 
hut) marifoon dieptemeterzg onderh 

p^|Sƒ175 000 

Boom 10/70 Sceptre «1987 
2x150 pk Volvo Penta «Hfl 297 5( 

bnssen 402 SX« 1992 «ols nieuw 
2x230 pk Volvo Penta «Hfl 475 000 

Pe(ifo36»1988 
2x100 pk Volvo Penta «Hfl 190000 

^£^^m 

ZIJLMAN S WATERSPORT 
Havenkade l - 4924 BC Drimmele n 

Tel. 0162-682541 - Fax 0162-687687 

Welkroft 23 ft Novo Spiaer • yv j 
275 pk Volvo Pento • Hfl 72 500 

Slechts  unklelM  irtef 
uil  MS mM m ± n mrtstliitai. 
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ALLANT E 160 (afm. 4.88 x 2.01 m.) 
van 15 ft sportboot tot 30 ft cruiser 

Hoofddeale r van Yamaha en Mercury -
b.b. motore n en Mercruise r servicestation . 

IMPORTEUR 

NAUTA NAUTIC HOLLAND B.V. 
Hoge Rijndijk 93-95-97 
2832 AC Zoeterwoude-Rijndijk 
Tel 071 -5410966 
Fax: 071 - 5893042 

Ruim 100 motore n met garanti e 
op voorraa d van 2 - 250 pl(. 

/\dve ttture 

• ^"Sjr--"'"""" " 

NAUTA NAUTIC HOLLAND B.V. 

PQt^ ERVICi 

t^ S T H A R S E N 
Alle s voo r reparati e 

onderhou d of nieuwbouw . 

Poly-Service biedt u een ruime 
keuze. Als het gaat om 
• polyesterharsen «plamuren 
• epoxylijmen • glosmatten 
• koolstof/oromideweefsels 
• lakken • coatings «kitten 
• isolatiematerialen 
• gereedschappen 

dan bent u bij Poly-Service aan het 
juiste adres. Kom eens kijken in 
onze showroom of bel 
voorinformatie 0180-314777. 

Hoogeveenenweg 83 

Nieuwerkerka/dlJssel,0!8ü-314777 

Arctiimedesweg 57-59 

Amsfetdom 020-6654569 

POLY-SERVICE 
GEWAPENDE KUNSTSTOFFEN 

ONBEZORGD VAARPLEZIE R 
BEGINT MET EEN 

LISTER MARINE ALPHA 
AAN BOORD 

Alpha 2 0 , 3 0 , 4 0 en 50 PK dieselmotoren, 
speciaal ontworpen voor de pleziervaart. 
Indirecte injectie-diesels, voorzien van 
waterkoeling met vrije lucht-
aanzuiging. Hurtti keerkoppeling. 
12 V startmotor. 55 Amp. wissel-
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 0571 - 276900, Eox 0571 • 276800 

Jachtwer f "DE COMBINATIE"  B.V. 
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A t l a n t i c 37 F l y 11.40 x 3.70 x 1.10 m. Bj. 

1989 Motor 2x 252 pk Cummins. Teakddc, 

boegschroef, |enerator, airco, AP-navigator, 

autopilot, alarminstaJlaue etc 

Vraagprijs Hfl 310.000,-

Vri Jon 1300 13.70 x 4.10 x 1.10 m. BJ. 

1995. Motor l x 145 pk Iveco. Fraai ruim interi-

eur met ronde afwerking, sdiip is nieuw. 

Vraagprijs Hfl 350.000,-

M a r c o 8 6 0 3 60 x 3.05 x I.OO m. Bj. 1993. 

Motor l x 62 pk Vetus. Teak bettmmenng m luxe 

uitvoering, schip heeft slechts 11 vaaruren en is 

C3. f 30.000,- goedkoper dan nieuwe. 

Vraagprijs Hfl 105.000,-

B r o o m 1070 10.70 x 3.70 x 0.92 m. Bj. 1988. 

Motor 2x 150 pk Voivo Penta, generator, 2 

koelkasten, compleet motorlnstnjmentanum, 

etc., schip verkeert in perfecte staaL 

Vraagprijs Hfl 295.000,-

Verano 39 11.90 x 3.80 % 1.20 m. B|. 1995. 
Motor l x 145 pk Iveco. Boegschroef. Miicuni 

verwanning, acojlader et. Nieuw sdiip. 

Vraagprijs Hfl 285.000,-

A t l a n t i c 4 6 14 60 x 4 60 x 1.20 m. B|. 

1992. Motor 2x 425 pit Caterpillar. Generator, 

radar, boegsdiroef, autopilot etc Exclusieve 

stoffenng, compleet uitgerust. 

Vraagprijs Hfl 690.000,-

A t l a n t i c 4 6 14.60 x 4.60 x UO ir . B|. 

1991 Motor 2x 430 pk Volvo TAMD 7 1 Zeer 

luxe schip mei aile denicbare opties, o j . r^dv, 

2x airco, ger>erator, etc, etc 

Vraagprijs Hfl 850.000,-

Vacanc e 1200 1100 x 3.9S x 1.00 m. B|. 
1991 Motor l x 80 pl< Iveco. Flybrldge, boeg-

schroef, 8 kooien, teakvloeren in gehele sdiip, 

keunge betimmenng. 

Vraagprijs Hfl 195.000,-

S t a d t l i n e 3 8 11.50 x 3.56 x 0.90 m. B|. 

1994. Motor l x 60 pk Ninnl. Teakdek, boeg-

schroef, boller etc. Schip met zelflozende kuip, 

gesloten stuurhuis. 

Vraagprijs Hfl 265.000,-

Ankertrawle r 1100 11.6O x 3.40 x 
110 m. Bf. 1985 Motor 2x 75 pk F^ugeot. 

Boegschroef, boiler, verwarming etc Zeer goed 

ondefhouden sdiip met stoere uitstnling. 

Vraagprijs Hfl 180.000,-

Neptunu s 129 Express e 12 90 x 
4.20 X 110 m. B|. 1995. Motor 2x 250 pk Iveco 

TD. Boegschroef, generator, verwarming, boller, 

etc. Nieuw schip 

Vraagprijs Hfl 560.000,-

S e a l i n e 310 F l y 10.36 x 3.23 x 0.87 m. 

B) 1991. Motor 2x 180 pk Mercruiser diesel. 

Microcommander motorbediening, acculader, 

verwarming, marifoon, ankerlier etc. 

Vraagprijs Hfl 206.300,-

Het volmaakt e vaargenoege n 
begin t bi j Hollan d Boat ! t 

Atlanti c 38 AK , 
snelvarend pol. motorjacht 11.51 x 4.03 x 1.06 

m. Motor standaard: 2x 230 pk Volvo KAMD 

42. Pri)s in sundaarduitvoering, compleet vanaf 

Hfl 585.000,-

O Atico 38, 
tf% stalen motorjacht 11.50 x 3.80 x 1.15 m. 

LU 

Motor standaard: l x 159 pk Vetus Deutz 

Prijs In sundaarduitvoering, compleet vanaf 

Hfl 294.000,-

Atlanti c 444, 
snelvarend polyester motorjacht 14.00 x 4.50 x 

1.22 m. Motor standaard: 2x 370 pk Volvo Penu 

TAMD 63 Pn)s in standaarduitvoenng, 

compleet vanaf H f l 9 7 0 . 0 0 0 , -

Atic o 43, 
stalen motorjacht 13.00 x 4.00 x 1.15 m. Motor 

standaard: l x 159 pk Vetus Deuu. 

Prijs in standaarduitvoenng, compleet vanaf 

Hfl 390.000,-

Naast nieuwe en gebruikte boten kunt u bij Holland Boat terecht voor : 

reparatie, renovatie, onderhoud, v^interstalling, ligplaatsen in jatiithaven 

en portaalkraan t o t 40 ton . 

Hollan d boat 
Beëdigde  Jachtmakelaan-  nieuwbouw-  taxaties 

Sudersélean e 15, 8711 GX Worku m 

Postbu s 41, 8711 AA Worku m 

Tel: (-1-31) 0515 542361 Fax: (-1-31) 0515 543111 

Atic o 45, 
stalen motorjatfit 14.00 x 4.35 x 1.20 m. Motor 

standaard bijv.: 2x 121 pk Cummins. Prijs in 

standaarduitvoering, compleet vanaf 

Hfl 575.000,-

Atlanti c 38 FD, 
waterverplaatsend pol. motorjadit 11.51 x 4.03 

X I.Oé m. Motor standaard: l x 145 pk Volvo 

TAMD 41 H. Prijs In standaarduitvoering, com-

pleet vanaf Hf l 43 5 .000 , -
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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 zijn gecertificeer d 
volgen s 's wereld s streng -
ste milieunormen . 

De verstuiver s 
zorge n op het 
goed e momen t 
voo r de juist e 
hoeveelhei d 
brandstof . 

Graag ontvan g ik grati s informati e hierove r en/of over ander e 

Volv o Penta toepassingen : 

Zeilboot 

Dieselmotor 

Motorboot 

Benzinemotor 

Gewenst vermogen 

Evt voorkeur dealer 

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Deze coupon svp invullen en in een 
ongefrankeerde envelop sturen naar 
Nebim Handelmaatschappi j B.V. 
Antwoordnummer 5010 
3600 XM MIJDRECHT 

"V0IA7 0 

• i-- - B 4- •  
^ • * 

i 
i 

m gii'A,iief c 

Jachtwer f B. d e Groo t 
Oedsmawei 2, 9001 ZJ Grou, Tel. 0566-621719 / b.g.g. 623489, Fax 0566-622581 

bied t t e koo p aan : 

PIKMEERKRUISER 10.50 AK 
Moto r Samofa 52 pk Bouwjaa r 1977 
Accessoire s Hetelucfitverwarming boegsctiroef leakdek op AK radio/cassette 
speler TV anlenne davits dieptemeter roerstandaanwijzer schijnwerper dub-
bele set tanks dekwaspomp vuitwatertank etc Prtj s ƒ129 000 

PIKMEERKRUISER 10.00 OK "Frisia " 
Moto r Samofa 52 pk Bouwjaa r 1976 
Accessoire s Schuifdak mei hor gaskachel 4 pitsgastoestel koelkast 60 Itr 
radio loopplank etc Pnma onderhouden schipi 
Pnjs ƒ 117 500 

PIKMEERKRUISER 9.50 OK 
Motor Velus Peugeot 62 pk 511 draaiuren Bouwjaa r 1987 
Accessoires Boegschroef RVS railing met zwemtrap scatra koppeling RVS 
dav ts walstroomaansluiting met aardlekschakelaar acculader zeltlozeiide kuip 
tfumatic hetelijchtverwarmir)9 radio cassettespetef anherlier TV antenne reser 
ve anker 2 e kuiptent parketvloer dieptemeter manfoon etc 
Pnjs ƒ 139 500 Geen innjil mogeli|k 

CURTEVENNE1050AK 
Motor Dat 575 6 cyt 120 PK 1375 dr uren Bouwjaa r 1981 
Accessoire s Boegschroef el ankerlier getint glas teakhout op achterdek 2 
poorten in boeg eljerspacher heteluchtverwarming walstroomaansluiting accu 
ader warmwatefvoorziening dekwaspomp TV antenne intercom windscherm 
sprayhood davits roerstandaanwijzer dieptemeter log radio/cassette speler 4 
accu s bilgepomp teaklijst op achterrailing loopplank etc Prij s ƒ 168 500 

PROFICIAT KRUISER 9.75 AK 
Moto r Nanni 62 pk 6 cylinder Bouwjaa r 1991 
Accessoire s Boegschroef heteluchtverwarming getinl glas RVS zwemtrap 
boiler RVS davits 2 schuiframen + klapraam in salon rondzit in voorpiek wal 
stroom aan si uiting ankerlier sprayhood Philips radio-cassette speler + boxen 
TV antenne binnen en buiten stuurstand etc Prij s / 155 000 

POLARIS 28 
Materiaa l Staal Moto r Mercedes 45 pk Bouwjaa r 1976 
LxBxHxD 8 75 X 2 95 X 2 45 X O 90 
Accessoires RVS railing met teaklijsl electnsch toilet teakvloer in kuip dinette 
- ec sche waterpomp schurfdak davits met her hydraulische bestunng (nieuw| 
cabriolet kuiptent (94) radio-cassettespeler met 4 boxen warmwater voorzie-
ning 130 L diesettank 220 L watertank etc Pri|« ƒ 57 500 

TARGET 9.00 AK 
Moto r Peugeot 62 pk 3735 dr uren Bouwfaa r 1976 
Accessoire s Eberspacher heteluchtvenwarrrung nxstorruimventilator diode 
o epiemeter roerstandaanwijzer bilgepomp 2x stuurstoel 2 schuiframen zwem 
plateau RVS davits koelkast 2 pits gaskomfoor dnett e 
Prtj » ƒ59 500 

SUPER VAN CRAFT 11.40 AK 
Motor BMC6cy 105 pk Bouwjaa r 1965lj(BxHxD 1140x3 30x120x2 50 
Accessoires Teak achterdek dav ts kompas watelroomaanslurtiog schuitdak 
neteiuchtvenvarming acculader 100 Itr Electrolux koelkast douclie geiser 4x 
Klapramen 5 x sctuiframen zomerkleed bqboot. e(c 
Prij s ƒ135 000 
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Het voordee l 
van een perfect e 

combinatie . 

Boo t met moto r van f 21.399,- voo r f la.yyy, -

Boo t met moto r van f 39.994,- voo r f 29.999,-

Zou u dit voorseizoen ook met met een van de 
meest perfecte boot/outboard-combinaties het 
water op willen'' Nog nooit was dot ideaal zo 
bereikbaar Want twee combinaties van een Uttern-
boot met een Suzuki buitenboordmotor kosten tij-
delijk duizenden guldens mindeH 

Als u die kennis combineert met de fantasti 
sche vooreigenschoppen van Uttern en de supen 
eure prestaties van Suzuki, dan zult u met lang over 
dit aanbod hoeven na te denken Temeer omdat 
de praktijk uitwijst dot deze boten en outboords 
gevifoon voor elkaar gemaakt zijn 

Het goot er dan alleen nog maar om welke 
combinatie het wordt De Uttern 4602 met de 
Suzuki DT 30CRL van f 21399,- voor f 15 999, 
Of de Uttern 5502 met de Suzuki DT-90TCL van 
f39994, voor f 29 999,-

De actie loopt tot en met eind augustus 1996 
Maar voor beide combinaties geldt zolang de voor-
raad strekt Dus als u het voordeel van een perfec-
te combinatie wel ziet zitten, ga don snel naar éen 
van de onderstaande Suzuki/Uttern-dealers 

mrmj!  $ SUZUK I 

GRONINGEN Hinrichs Watersport Damsterweg 32 Steendam 0596 629137 FRIESLAND Adolfs Bootbusiness Buorren 6 Schingen 0517 232013 GELDERLAND SOS Zomerschoe Schonsedijk 7 Alphen a/d Maos 0487 561489 
FLEVOLAND Henk ter Veen Wotersport Buitenveld 1 Ens 0527 251616 NOORD HOLLAND Jachtwerf Het Geluk. Uiterweg 153 Aolsmeer 0297 325253 Hulshaff Watersport Leimuiderdijk 53 Rijsenhout/Aolsmeer 0297 326644 
Bjvoet Bootservice Dijk 10 Broek op Longedijk, 0226 318212 ZUID HOLLAN D Roomburgh Watersport Roomburgerweg 22 Leiden 0715411906 Inboard Shop Buitengronden 5 Brielle 0181410467 Kots Watersport 
centrum Buitenhavenstraat 5 Oud Beijerlond 0186 619660 Ribowo Marine Baanhoekweg 1 Dordrecht 078 6211070 NOORD BRABAN T Watefïportspeciaolzaok A Liebau BIvd Antverpia 10 Roosendaal 0165 534358 



eoéwM 
Seaswirl 180 i/o v.a. f 33.995,-

Seaswirl 250 AFT va./ 74.995,-

BOAIS 
Seaswirl al ruim 40 jaar kwaliteit 
van cruiser tot sport of visboot. 
Seaswirl boten worden uitgevoerd met 
Volvo Penta inboard of met 
Johnson buitenboord motoren 

G. Woertman Watersport 
straatweg 28 
3604 BB Maarssen 
Tel. 0346-561362 Seaswirl201 cuddy v.a. f 39.995,-

{ 

CATFISH 1300 

WÊ^S 

Ontwerp : 
D. Boon - Vr ipack Yacht ing 
Lengte o.a. 
Breedte o.a. 
D iepgang 
Ui tvoenng in: 

G. VAN 
WEZEL 

JACHTBOUW 

Hoogveld 11 6598BLHei|en 
Tel 31 (0)485-517650, Fax 31 (0)485-511407 

13.50 
4.30 
1.15 
Knikspant 
Mult iknikspant 
Planerend 

MULTIKNIKMOTORKRUISER S 
Naast deze multiknikmotorkruisers kunnen wij voor u elk 
gewenst model in 
knik- of rondspant bouwen, als casco-technisch vaarklaar of 
geheel compleet. 

Deze 2 jachten zijn nu compleet te bezichtigen op onze werf 
i.v.m. winterstalling 

Lengte o.a. 16,25 
Breedte o.a. 4 .80 
D iepgang 1.20 
Ui tvoer ing in: 
Knikspant 
Mul t ikn ikspant 

CATF IS H 1625 

r * * 

gsmm 

nlSSL 

SSFde" 

OoK voor 
-130 

dep 
lezierv a 

175 220 -250 
beroep-isvaart 

ondel 

vai i 

of ges<^^f,' naar keuze! 

art» 
1-300 pk 

dus 
rhoud 

l JOH N DEERE , 

Bel of schnjf voor meer informatie of dealerlijst naar 
NEDALO B V 

"• Postbu s 4 
3640 AA Mijdrech t 

Tel 0297-293200 
Fax 0297-285930 

NEDALO BV 

ZANDBERGEN te RIED 
timmert aan het water 
In onze werkplaats te Ried krijgt uw boot 
optimale aandacht door onze vakmensen. 
Handwerk voor een machinale prijs. 

De betimmering wordt gemaakt 
van dat materiaal wat liet 
duurzaamst en.... liet mooist is 

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

Scheeps - en interieurbetimmerin g 

V. ZANDBERGEN 
LAGEWEG 1. RIED 
©0517-269372 
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KORENDIJK 
WATERSPORT 
Ampèrestraat 18 
8013 PV ZWOLLE 
Tel : 038 - 465 63 00 
Fax 038 - 465 58 09 

KOK 
WATERSPORT 
Straatweg 129 
3054 AC ROTTERDAM 
Tel : 010 418 04 50 
Fax 010 - 422 26 50 

JOS BOONE 
Winkcischi p "Helen a Maria " 

MaJsbaai 1 -Jachthaven 
4331 HJ MIDDELBURG 
Tel : 0 1 1 8 - 6 2 99 13 
Fax OU 8 - 63 96 58 

KAMERBEEK 
BOOTSHOP 
Keulsekade 9 
3531JW UTRECHT 
Tel : 0 3 0 - 2 9 3 10 09 
Fax 030 - 293 93 98 

tyotr^ 

Isother m Boiler s 
1 5 l i ter 849,-
22 l i ter 925,-
30 l i ter 1185,-
40 l i ter 1329,-

5^^ 

Autohel m meter s 
ST-50 Log 
ST-50 Diepte 
ST-50 Tridata K 
ST-50 Wind i : 

7 4 5 , - % 

'̂̂ ^ r AA/ / 
1050,- mx\) 
1295,-

r^ 

ST-50 Compas comp l . 895 , -% 
ST-50 Muit i 6 3 0 , - " 
ST-50 VMC/CH 595,-

Plastim o meter s i 
Navman Log 495, - | 
Navman Diepte 495, -
Navman Log/d iepte / ' 
combi 6 9 5 , - / 
Navman Wind ^ ^ ^ • ' / i' 
Navman Repeater ^75,-1 1 

GPS-systeme n 
Magellan 2000 499,- " 
Magellan 3000 595,-
Magellan Meridian XL 749,-
Carmin 45 820,-
Carmin 120 1 169,- " " 
Magellan NAV 1200 XL 995,-
Shipmate RS 5700 1395,-
Philips MK8 1595,-
Philips MK9 1795,- //ƒ 
Autohelm ST-50 DGPS 1795,- „'vA' A 

Radar 
D-,.,tUQ,->r . Dl Q I rv\  -ip.a^  _ i 

AutoheTm ST-50 LCD 3795^- 'O' 
Furuno 1621 LCD 4225, -

Plotter s 
Autohe lm Navpl . 100 1 159,-1 
Autohe lm Navc. 300 2095,-; 
Au tohe lm Navc. 500 2495, - , 

Navte x 
Nasa Target LCD 499,- i 
Nasa Target LCD-(-verl. 669,-
ICS/Sailtron Nav 4 1295,-

Marifoon s ^ 
Shipmate RS 8300 1750,- : 
Sailor RT 2048 1585,-

Stuurautomate n Autohel m / w . 
AH 800 599,- ,^^^|m 
AU CT 1 n n n Q Q C _ l'MM 

Brandblusse r 2 kg 
ABC brandblusser 2 Kg met 
manometer 
Poederblusser gechikt voor het 
blussen van branden van vaste 
(A) en vloeibare stoffen (B) en 

I gassen (C) Een noodzaak or 
ieder schip ' 

^ ^ 79, 

fi 
Reddingboe i set 
Trem 

Hoeftjzerboe, m RVs 
fioiJder Comp/eet met 
Reddingboei/^ht VOO 
extra veiligheid 

'"c/ bevestigings 
fnatenaa/ X%%-. 

RFD reddingvlo t 
RFD Seasava plus X 
Standaard met geïsoleerde 
bodem en O R C noodpak 
ket Gemaakt van hoog 
waardig PU gecoat nylon 
12 jaar garantie • — 
4 persoon s in tas 2595, 

Balti c automatisc h 
reddingsves t 
Volledig automatisch 
reddingsvest van Zweeds 
fabrikaat, met ingebouwd —— 
harnas Nu inclusief elastisch e 
veiligheidslij n van Wichard . 
Drijfvermogen I 50 Newton i 
Uitgerust met reflectie strips, hijs 
band en fluit Met CE keurmerk 

BOO T SHOPPING 
INFO 

-$- Alle pr i jzen INCL . BTW 
• Door onze scherpe 

pri jscalculatie kunnen 
wi j ons niet voorstel len 
dat u elders een betere 
deal kunt sluiten 

- ^ Postorder-service door 
geheel Nederland 

• i  ̂ Speciale aanbiedingen 
zi jn geldig tot 1 mei 

Pr i jswi jz ig ingen | * 
voorbehouden P l ï ^ 

Plastim o Rolreve n 

^1 ^ 

AH ST 1000 
AH ST 2000 

895,-
1170,-

AH ST 3000 Wheel 1245,- „ 
AH ST 4000 Til ler 1540,- '/' 
AH ST 4000 Wheel 1695,-
AH Afstandsbediening 245,-

Par toile t 
Zowel geschikt voor hoven 
als onder de waterlijn 
Witte keramische pot met 
massieve wit gecoate 
houten zitting en deksel 
Het pomphuis is zowel 
links als rechts te 
monteren 

8 1 0 S 1295, 
.• 101 1 Universail 2195 , 

1 1 12 Universail 2295 , 
1213 Universail 2450 , 

Lewma r Liere n 
6 A lum in ium 125, 
7 A lum in ium 195, 
8 A lum in ium 249 , 
16 A lum in ium 464 , 
16 AST 655 , 
30 AST 1030, 
40 AST 1299, 
44 AST 1670, 
48 AST 2195 , 
50 AST 2720 , 

' Koelunit s 12 Vol t 
. Isostar Super Comp. 1075, 

fA Isostar Classic Comp. 1095, 
^ Isotherm 3200 Asu 1895, 

: Isotherm 3700 Asu 2295 , 

f. Reddingvlotte n 
^  RFD Seasav a R.O.R.C. 

12 jaar Garantie ! 
4 Pers/Tas 2595 , 
4 Pers/Cont 2750 , 
6 Pers/Tas 2995 , 
6 Pers/Cont 3095 , 

Arima r Surviva l 
4 Pers/Tas 2195 , 
4 Pers/Cont 2395 , 

' Plastim o Offshor e R.O.R.C. 
4 Pers/Tas/Dubb 3250 , 
4 Pers /Cont /Dubb 3495, 



Beroemde Mariner betrouwbaarheid en 
veelzijdigheid met de extra stille prestaties en 
zuinigheid van de Mariner 4-takt technologie. 
De nieuwe 50 pk en compacte 9.9 pk Mariner 
4-takt met een grote cilinderinhoud hebben 
alle traditionele Mariner voordelen. 

Altijd startend d.m.v. electronische CD-
onsteking, gebruik van de exclusieve XK360 
aluminium legering voor de best mogelijke 
corrosiebestendigheid, drukgeregelde smering 
voor maximale prestaties en langere 
levensduur van de motor, een bovenliggende 
nokkenas voor ongeëvenaard rustig draaien 
bij stationar lopen, ingebouwd electronisch 
waarschuwingssysteem en een extra sterk, 
computer ontworpen onderwaterhuis. Alles 
met 3 jaar garantie op schade door 
corrosievorming. 

Voor de visser is het de Mariner-garantie van 
uur na uur super rustig en stil varen. Voor het 
gezin is het de zekerheid van plezierig, 
ontspannen rondvaren op welke snelheid dan 
ook. Ga daarom nu naar uw Mariner dealer. 

P 
Marine Power Nederland B V., Postbus 664 
2400 AR Alphen a/d R p 

ER IS GEEN 
WATERDRUPPE L 

HETZELFD E 

De wateren rond Den Helder vereisen 

een andere bescherming dan die bij 

Nijmegen. Vandaar dat International 

niet één maar vijf verschillende anti-

foulings produceert. 

Welke in uw situatie het beste is, hangt 

onder andere af van uw zomerligplaats. 

Op het kaartje kunt u zien welke anti-

fouiing van International voor uw schip 

de ideale bescherming heeft. 

(Daaro m is ieder e antifouiin g anders ) 

IntematKxta l H 

SA 
MiMiaginatnctdiJt t 

WIT1UK » 

XMemauon a J 

Waterunojfil 

OafreitAirtlfwIiiiiti l 1 
^  BnaM(>wa>M i 1 

, ^  «or/iMo o _ S 

Matig e aangroe i • Licht e aangroe i 

'«Internationa l 

!«s%«id e T6wAiitito(* L 
tl mg crotsier e anti-surtpas z 

Matig e aangroe i 

Licht e + ma t i g e aangroe i 

Sterl< e aangroe i 

OÉainaBoc m J ^  nlemaiiona l 

[latarSjoeecliWCBQNl 
'  ExtreStrcig • L 5 L ' 

L. 

Sterk e aangroe i 

^.aKaiiimimiii i W 

sterk e aangroe i 

Internationa l 
Q 

Internationa l Pain t (Neder land ) bv 
Postbu s 8 5 6 , 3160A B Rhoo n 

CouRTAULD S tel . 06-0226555 
COATINGS 

102 MOTORBOOT - april 1996 



Soms li|kt vareri wel oorlog Met lochthavens en sluizen en stuurboord De omkeervertraging en de flexibele kop 

als slagveld Om toch telkens weer ongeschonden uit de peling garanderen een lange levensduur, ook onder de 

stri|d te komen heb |e een geheim wapen nodig de Side zwaarste omstandigheden En met de doordachte, kinder 

Power boegschroef Ontworpen om ook in het S I D C - P O W C R veilige bedienings unit houdt u uw schip, ook 

heetst van de stri|d centimeter nauwkeurig te kunnen bi| sterke zi|wind volledig in de hond Zodat u, gewapend 

manoeuvreren De krachtige, zeewoterbestendige schroef met een SidePower boegschroef, de situatie dus alti|d 

zorgt voor een uitgebalanceerde bi|sturing naar bak onder controle hebt Hoe dicht de |ungle ook is 

I 1 
Jo stuurt u mi| oli e infonnotie over de Sleipnei SidePowei boegschroef 

en de deolerlijst 

Naom . 

Adres . 

Postcode 

Wooftploots , 

Locotre boot 

Stuur deze bon noor Boorrrsmo Postbus 50128 1305 AC Almere Hoven 

relefoonnr 036 5311524 Ml\ 
J 

B O O M S M A . D E D R I J V E N D E K R A C H T . BOOMSMA 
B E S T U R I N G S S Y S T E M E N 



Intelligentie heeft 
naam gemaakt! 

p-->«~- ^̂ ^  \merikaans toptalent uit 
Oconto. Motorjachten met 
oogstrelende designkwali-

I  ^ "  teiten. Maar  vergis u niet. 
... UI. , (__,̂  \ihter  het gestroomlijnde 

uiterlij k gaan tal van com-
fortabele en intelligente kwaliteiten schuil. Comfortabel is de 
dekruimte, de zacht gestoffeerde en meer  dan stahoge salon. 
De keuken, de bad- en doucheruimte, de sfeervol ingerichte slaap-
cabinesruimtes. Duur  /.aam zijn de matt i i.ilen, corrosie-bestendig en 
berekend op vele jaren probleemloos yebruik. De Cruisers is 
verkrijgbaa r  in vele tv pes en uitvoering n Nu in onze showroom. 

arie wiegmans 
SCHEENDUK 6, BREUKELEN TEL. 0346 - 261574 

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

maar 'ns 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. 
LJ bent welkom voor een proefvaart. 

Windkracht 8 geen bezwaar. 

• • • •• POLYTECH ENKHUIZEN 
Bierkade 2-3, 1601 KR Enkhuizen 

Telefoon 0228-321385 Fax 0228-321392 

ZELFLOZEN D • ONZINKBAA R • ZEEWAARDI G 

DE BARKAS SPECIALISTEN LEVEREN U ELK 
MODEL BARKAS VAN 9 TOT 13.50 METER 

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

y 

Wij leveren bouwpakketten, kasko's, vaarklare- en 
komplete schepen. 
Barkas 15.00 m. nu in aanbouw. 

VROEGH & ALBLA S v.o.f . 

Zaaiwaard 8 - 5308 JK Aalst (gem Brakei) - Tel 0418-673237 - Fax -673532 

IPmÊiÉmÊ UHm 

B!K 
UNIEKE KRUIPHOOGfrtSS 

Div. bouwpakketten/casco's leverbaar. Ook verhuur. 

MARVIS Stockholmstraat 2 
9723 BC Groningen 

l A r U T D n i i V A / ™ ® ' ° ° " 050-3180681 
J A U H I D U U W Fax 050-3181125 

LOOP EENS BINNEN BIJ 
Jachtwer f Maronie r in Lemme r 

525 .50 -55"  / 0 .55 .42-50" 
• Dealer YANMAR scheeps dieselmotoren 

van 5kW {9 pk) !ot 308 kW (420 pk) 
• FORD en JOHN DEERE 

scheeps dieselmotoren 
• EXALTO schroef en asinstallaties 
• Showroom voor alle nautische apparatuur 
• Kranen tot 30 ton 
• Winterberging overdekt en op de wal 
• One STERREN Hiswa jachthaven 
• Volledige scheeps onderlxjuds werf 
• Bel fax of kom langs om een offerte te 

laten maken voor de inbouw van een 
motor schroefasmstatlaties 
en nautische 
apparatui 

VUURTORENWEG 16 8530 AC LEMMER 

POSTBUS 110 TEL 0514 56 33 00 FAX 0514 56 56 95 
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Albatros 21 motorsloep 

POLYESTER DUBBELSCHALIG OVERNAADS 

6 10 X 2.45 X O 65 VETUS DIESEL 1 1 , 22. 33 PK 

PRIJS VAARKLAA R VA. F 39 9<X), INCL. 

JACHTWERF MOSTERT RIJNDIJK 112A LEIDEN 

071 5763865 FAX 5322444 B G G 0653-463430 

üFFicEEL DEALER S O L E D I E S E L M O T O R E N 

S E R V I CE - VERKOO P - I N B O UW 

Nu ook S A BB D I E S E L  in ons leveringsprogramma. 
Een klassieke kwaliteitsmotor van een modern bedrijf 

met ouderwets goede service. 

Gespecialiseerd in D A F motoren. 
Revisie alle merken motoren 

Keerkoppeling service - reparatie - inbouw. 
Motorkeuringen met endoscopisch motor-onderzoek. 

Mobiele service ( 06 - 52 731 581). 

VOS MOTOREN SLIEDRECHT B.V. 
Een naam voor kwaliteit 

"N^ Baanhoek 361, 3361 CC Sliedrecht. Tel. 0184-411882. Fax 0184-422,';44 /^ 

MOTORSL-OSR 
zwar e kabelarin g t teakhoute n lijste n • lelf lozend e kui p Standaar d 

11 pk Vetu s 
diese l 

6 50 m lang 

2 55 m breed 
O 55 m die p 

Sloep 
compl. V a. 

HFL39 850,-
incl BTW 

> 4ffe stadia  van afbouw  mogelijk  (ook  cas(o).  • Diverse  merken  motoren 
• Zeer bekend  om ons  zware Hand Lay Up'  polyester  (Uoyds  keur). 

M a k m a BV 
Kon Julianalcan 40 • Voorschoten 

Tel 071-561 1446 « F a x 071 5 6 1 1 4 4 7 

Deo e. voor het noorden 
Jachtwer f Alber t Weste r & Zn . 

Groüw «Tel 0566-623160 

KiLUlïilsiüJiJ^l^ISEIl -

c a r i b e ^  OPBLAASBOTEN 
. . . . - - ^ ^ / / / -5/ met POLYg§ï€RBODEM 

v a n a f 

ƒ3750; 
5 jaar garantie 

Importeur voor Nederland 

W A T E R S P O R T B E D R I J F 

Dealer voor Noord Nederland 
J A N B A R E N S B V Boot Akkrum , tel 0566-651306 

ZanddIjk S 
'3233 XJ Oostvoorn e 

Telefoo n 0181-484771 
Fax 0181-483742 

OP TERREIN 
b.v. JACHTHAVE N 

H. GEIJSMAN 

@ JACHTWERF DE WIT 
Voor ambachtelijk gebouwde, 
klassieke rondspant toerboten 
in diverse afmetingen 

P o l s l e a t w e i 4 8 4 9 1 E K A k k r u m Te l . 0 5 6 6 - 6 5 1 2 5 3 F a x 0 5 6 6 - 6 5 2 8 4 6 

"De Kapiteinssloep' 
^aUi^' %if4^  Engels e spiegelsloep, 6 & 7m 

Casco's leverbaar respectievelijk ƒ14 900, / ƒ17 700 -
Wajer Watersport & Mogano Shipbuilding 

Tel 035 58 21254 tot 21 00 uur 
ol Fax 035 58 23677 

de nederlands e 
Watersit e 

met informatie over gebruikte en nieuwe schepen e 
WaterWerf 

h t t p : / / w w w . w a t e r w e r f . n l 

HANS DE STEUR 
Boat-service 

Wiltielminalaan 10 
2159 LE De Kaag 
telefoon 0252-545738 
aulotel 06-52705921 
prive 070-3177076 
fax 070 3175320 

Servic e en onderhou d 
Lakken 
Winterstallin g 

T E V E N S R E P A R A T I E A A N A L L E M E R K E N M O T O R B O T E N 

• ^^• éSSk 

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 0 1 8 2 - 5 1 4 1 0 0 " 

Lankt iors t Taseiaa r Ronsta n besla g \X/ichar d Nep tune s t o u w 
Silv a M a r i n e Wallas  v e r w a r m i n g Epi fane s ve rve n C a m p i n g Gaz 
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Nieuw:  levering  en onderhoud  EFI 
HYPERFLOW multiport  fuel  injection 
with  POWERPOINT self  tuning  EFI 
controle  voor:  Mercruiser-OMC-Volvo 
V8 Benzinemotoren. 

Boston  • Whaler 
VIS en sportboten 

Mercury • Suzuki • Honda • Johnson 
buitenboordmotoren 

Mercruiser • Yanmar • O.M.C. 
scheepsmotoren 

9 1(9 
BOTEN, MOTOREN & SERVICE 

Havenkad e 1a, 4924 BC Drimmele n 

Telefoo n 0162 68 61 07 - Telefax 0162 68 64 92 

• =. .• t -

« • *-

Motorkruiser s 
8-14,50 m 

Yachtcharter Turfskip 
Turf kade 15 

NL 8539 SV Echtenerbrug (Lemmer) 
Tel 0514 541467-Fax 541606 

WATERSPORT 
n leuke  hobby  voor  het  hele  gezin 

STAM WATERSPORT 
Varen gaat vi a Stam waterspor t 

De betrouwbaarste loopplank tussen wal en schip, 

tussen Giethoorn en Zwartsluis. 

Dealer van : • Marine Power Production 
• Mercury en Force buitenboordmotoren 
• en de allernieuwste Quick Silver rubberboten 

WIJ levere n Beekman Starcraft - PC en Spectrum 
toer speed- sloep en open visboten 

Dealer van . • Honda 4-takt buitenboordmotoren en generatoren 
• 2- en 4 takt buitenboordmotoren 
• winterbeurten 

Betterwe g 64 - Belt-Schutsloo t - Telefoo n 038-3866924 

SCHEEFSMMMER- EM 
mESTAURATIEBEBmiJE 

M.J. WOILILEMSTEIM 
Nieuwbouw in: Staal / aluminium / hout 

Inbouw van: Motoren en schroefasinstallaties 
Le\ e ring en inboun van alle scheepselectromca 
Complete betimmeringen 
Lak en schilderwerk 
Speciale R VS Jachtbeslag en 
R VS Hatertanks op maat gemaakt 
Restauratie van klassieke schepen 

Pastoor Suidgeeststraat 38 1606 BJ Venhuizen 
Tel/Fax 0228 543564 Autotel 06 52643094 

INTERNATIONAAL 
YACHTTRANSPORT 

Voo r wer f en particulier . .. 
Gunstig e vervoerstarieve n dankzi j 

Vakmanschap en het weloverwogen 

Yachttransport. 

BIERMANS 
YACHTTRANSPORT^ 

Industriewe g 2 • 6051 AE Maasbrach t 
Tel o;75-461454 • na 18.00 u. 0475-465141 

Telex 36924 • Telefax 0475-465566 

VLET 980 0*^ 

• Alm 9 80 X 3 60 mtr 
• Kompleet ruim en luxueus inteneur 
• 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 "D E VOLHARDING " B.V. 
Molenstraa t 56 - 2471 AB Zwammerda m - Tel . 0172-612238. 

zware kabelarin g t teakhoute n li|ste n • zelflozend e kui p Standaar d 

ï 
^ Mr-:.-:' 

pDl^tej^ 

^ , Jj^  —^ 
• " - - ' • " " • • • " • ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. ^ 

• JÜIe stadia  van afbouw  mogelijk  (ook  casco)  • Diverse  merken moto 
• Zeer bekend  om ons  zware 'Hand  Lay Up'polyester  (Lloyds  k 

Makma BV 
Kon Juhonolaan 40 • Voorschoten 

Tel 071 5611446 «Fax 0715611447 

11 pk Vetus 
diese l 

7 m lang 
2 65 m breed 
0 68 m diep 

Vlet 
compl V a 

HFL 39 850, 

incl BTW 
en mogelijk, 
eur) 

Dealer voor het noorden 

Jachtwer f Alber t Wester & Zn. 
Grauw « T e l 056<W>23160 
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l A L H T H A V I N 

EVENAAR 

DACH r U NU HEUS 
dat we met z'n tweeëii 
van stoffering hadden 1̂  

in 34 jaar meer dan 20.000 schepen 
nnen voorzien? 

In het atelier van 1000 m^ is uw konnplete 
scheepsstoffering in handen van onge-
veer 50 echte vakmensen. 
Telstar heeft grote bekendheid verworven 
door de absolute topkwaliteit van haar 
produkten. In de showroom kunt u 
kiezen uit meer dan 100 stofsoorten in 
alle mogelijke kleuren en dessins. 

C J S I I O U T B O A R O S 

Suzuhj 
JACHTHAVEN 
DE EVENAAR 

Scheendijk 23, 3621 VC Breukelen 
Tel 0346-263163. Fax 0346-264870 

GOED. AL MEER DAN 34 JAAR! 

Uitgebreid e informati e en het prijsindica -
tiebla d zijn bij ons grati s aan te vragen . 
Ook een bezoek van één van onze vak-
mensen bij u op de boot is na overleg 
mogelijk. 

scheepsstoffeerders 
straat 16 (Industrieterrein Lorentz), 
bus 136, 3840 AC Harderwijk, 
n 0341 413960, Fax 0341 422940 
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INTERNATIONAA L BOOT TRANSPORT Jarenlange ervaring door geheel Europa 
Speciale opleggers, ook combinatie 
Zelf laad- en lossysteem voor bv. w/lnterstalling bij u thuis. 
Voor motorjachten en nu ook voor zeiljachten. 

"Bruijsvlet" OK lang 9,70 m breed 3,45 m. 
"Bruijsvlet" OK/AK lang 10,70 m. breed 3,60 m. 

/rnnn 

"Bruijsvlet" OK/AK lang 12,70 m. breed 4,25 m. 

"Bruijs Euroboot" OK/AK lang 14,90 m. breed 4,50 m. 

"Bruijsvlet" lengte 10,70 m. en 12,70m. 
in aanbouw te bezichtigen 

Callandwe g 31 4612 PG Berge n op Zoo m 
Tel.: (0164)257920 

HANS VAN KLEEF ZIJLEILAN D 1 

LEIDEN (MERE>JWIJK)(071)589.28.67 

Betimmeringen van motor- en zeiljachten Onderhoud 
Schilderwerk Reparaties Winterberging Teakdekken 

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

Oedsmowei 10 - 9001 ZJ Grou 
Telefoon 0566-622454 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 

U kunt bij ons terecht voor: 

• Scheepsdieselmotoren: nieuw, gereviseerd, gebruikt 
• Keerkoppelingen, schroeven en assen 
• Koelers, filters en trillingdempers 
• Afstandsbedieningen, uitlaatsystemen etc. 
• Ombouwdelen voor alle bekende autodiesels 

om deze te mariniseren 

FiLC O 
MOTOREN DORDRECHT 
Grevelingenweg 23 - 3313 LB Dordrecht 
Tel. 078-6162409 - Fax 078-6166600 
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MET EEN ECHTE PEGA 
MIST U NOOIT DE BOOT 

Pwffnwnef t M « ^ 

• Wnscal tPsg a toebehore n voo r 
j O g rruerntatefsportgerw k 

WfWf^  A SOOTTtAllit S 
I ^ B U M H O L L A N D 
&«<jri|t9tetrei n ZiedQwr j 37, 

2991 LA Barendrecht , 

Telefoo n 0180-fi1S38 0 - Fax 018(^2163 2 

DePega parad e s 'ndruiowWiand . 
WMeraportef s heftome n er al hu t hntscti e 

t\t\ü\  ' 
Keemngzodtfunoor i voo r verzope n verrassnge n 

komtteaiaw i 
Maar oo k een vef^Miar t • • «oor 
de futst s toppokngifkuk-ki-en 
mtwernfe g roesMi | ttemvsc h 
verzvM . 
En <n|l m i e jare n garaf« e op 
dekonstuhbe i 

Pe Pega-Drochur e versch^ A t^degebth e 
informai « over het gehel e aanbo d 
Grati s BelOiao e 15380 

Jacht  Techniek  Buis 

Scheeps  Electrische  Systemen 
Omschakelkasten I verdelingen op maat 
Inbouw  alle  electrische  en electronische  apparatuur 
Electrische  schema's/  Reparaties/  Advies 
O.a. Mastervolt  en ASA programma 
Gespec.  schepen  10-20 m / Nieuwbouw  en Renovatie 

Jacht Techniek Buis 
Postbus 852 
1000 AW Amsterdam 

020 - 6267458 
06 - 52829757 

TEAKDEKKE N 
VAN BOMMEL YACHTBETIMMERING 

15 jaar ervaring en specialisatie in het 
Aanbrengen van teakdekken is uw garantie voor 
een probleemloos en luxe ogend kwaliteitsdek. 
Wij werken op uw werf of particuliere lokatie. 

Snelle oplevertijden mogelijk. 

Dorpsstraa t 40, 5438 A M Gassel (N.B.) 
Tel. 0486-474272 Fax 0486-420213 

TE KOOP AANGEBODE N 

DAF 575 MOTOREN 
IN NIEUWSTAAT 

Prij s 

p.st . 

ƒ 2500 , -

(éxcl . B.T.W.) 

VAN LEEUWE N - KATWIJ K AAN ZEÉ 
Tel. 071-4014105 Fax. 071-4012800 

O.SGHEP&ZN.RV. 
WIJ ZIJN ^^'^, . 

GESPECIALISEERD 
OP HET GEBIED VAN: 

VSTAALSTRALE N 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

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

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

Tel . 0180-312461 Fax 0180-319412 

HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

EEN DROOM-BOOT... 
...als DEGO'm stoffeert of her stoffeert. 

Bezoek de showroom 
maar eens! 

DEGO B.V. 
Dijkje 1 
Nieuwendijk (N.Br.) 
« • 0183-401933 
fax 0183-403837 

Zeilmakeri j M. den Beste n 
Cabrioletkappen 
Bootkappen 
Raamlappen 
Railingzeilen 
Aluminium frames 
Roestvrijstalen frames 
Afdekzeilen etc. etc. 

*»* B«; 

% 

ASPEREN - Achterstraa t 11 
Tel . 0345 - 617822 of 0652-863588 

' < » ^ ^ 

N I E U W T I J D L O O S 

"ROEIER" 
O N T W E R P 

^J^ZZWt\  I C HOOFDAFMETINGEN VANAF 
^y^yffSj^r  LENGTE OVER ALLES 10 OOM 

LENGTE TUSSEN L L 8 90 M 
BREEDTE GD SPANTEN 3 50 M 

I TEL. (0570) 62 4917 - FAX (0570) 63 80 05 DETOANG" ACHTER) J 9O M 

JACHTWER F DEVENTER 
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VERKOOP • SERVICE • ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN 

• BMC-TEMPEST DIESEL 
• Captain-Commander-

Commodore-Sealord 
• Thornycroft Diesel 
• Lister Petter Diesel 
• DAF Diesel • Bukh Diesel 

c - -• %, 

BERGSEDIJK2-10, PB3, 4940AA 
RAAMSDONKVEER TEL 0162-513650 FAX 522406 

l ^aio/i 

Ook lev/erbaar Red Hawk 171 (5 03x2 11) 
Blue Moon 174 (cabin cruiser 5 21x2 11) 

Polyester 
toer- speedboten. 
BIJV 
-Red Hawk 151 (4 60x1 80) 
kompl met Evinrude 70 pk 
bb motor ƒ28 475-
- Indien u van rustig toeren 
houdt Red Hawk 151 kompl 
met bijv Evinrude 15 pk 
elektr start b b motor 

ƒ 21 235,-
JACXTWERF O 

DE H IP I ^R T iLhMmhm i).~y. 
SINDS lö.'5() 4 £ ̂  
Weerpad 2 - Zaandam 

Tel 075-616 34 62 
Fax 075-670 54 31 

B 
JACHTWERF 
WATER5P0 RTARTl KELEN 
JACHT SCHEEPSBETIMMERINGEN 
TEAKDEKKEN 
WINTERSTALLING 

• ONDERHOUD REPARATIE VAN JACHTEN 
• LIJSTWERK (FOLDER OP AANVRAAG) 
• BOOTLIFTI6TON 
• INTERIEURBETIMMERINGEN 

LOEME N DE MAAS B.V. 
Loonscwaard lU (i()0() KG Nittnk 
Telefoon 024-6418818 Fax 024-6450029 

JACHTBOUW E. BOUMA 
ontwerp L M Huitema 

WIJ bouwen de Barkas 10 H e n BARKA S 1100 
12 meter in diverse stadia van afbouw ' ' " " • ^ " » ' ' " " 
Inl E Bouma 

Koningsweg 12 
8861 KN Harlingen 
Tel 0517 418225 
Fax 0517 419259 

VIKNES 770 COMBI ^ ^ ^  SKILS O 975 
7,70x_2jam  ̂-taUt- _^_:^:=r-'^,75 x 3,20 m ^tiaLPt;::: ^ 

Motorboten ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
met een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding 
veilig en milieubewust, 
kanaal- en zeevaart 

=^3liiggeveldlaan 755, B-2100 Antwerpen (België) 
Tel: +32/3/325.51.62 Fax: +32/3/325.10.53 

WATERSPORTBEDRIJF 
GEBR. WEINHOLT 

, W TEAK 
' —' DEKKINGBOARD 

^SUPRA HECHTHOUT 
I I " l MAHONIE 

ounmmMUiKtMB  DECORA WAMD/ 
VLOERPLATEN 

?/z 

, _ ^ _ _ EEN COMPLETE LIJN 
S V S T S M (EPOXY) KUNSTHARS-

PRODUKTEN 

l=\\U\Ul[=\ YACHTPAINTS 

i PIFANES JACHTLAKKEN EN EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT WATERSPORT ARTIKELEN 

KORTE OUDEKERKERDIJ K 10 /M 
1096 AC AMSTERDAM 

TEL 0 2 0 - 6 6 5 74 8 7 / 6 6 5 16 25 

trading b \ 

360*̂  mobiele TV/FM antenne 

^ ^ ^ * ^ « * 

.l.M.R.-BV. 

Slaalstraat 1.2<Mt4 AJ Ridderkerk 

Tel.: 0180-427292 

ywu^' 

^i v 
^f^atersport 

Expertisedienst Plezien/aartuigen 
• Aankoop expertises 
• Proefvaarten 
• Bouwbegeleidmg 
• Taxaties 
• Contra-expertises 
• Osmose inspecties 
• Staaldikte metingen 

Voor onafhankelijke en deskundige dienstverlening 
Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met 
Geerte Hage tel 070-3146891 fax 070-3146174 

2 2 0 V O L T N O D I G voorTV/VIDEO, 
KOELKAST, MAGNETRON, computer/ printer, 

scheerapparaat, cd-stereo, laadapp. enz.? 
EVERDEAL PD150 MINI OMVORMER 
• voor stondaord lichtnet toestellen (ook TV) 
• veilig TUV/GS gekeurd dubbel geïsoleerd 
• vormt accusponninq om in 230V wissefsponn 
• continu vermogen 150VA (ca 138 Watt) max 

5 minuten 200 VA en 400 VA piekvermogen 
• accu leegloopbevelliging afscnakeling na ruim 

voofgoand alarm (tomputervriendeli|k) 
• werkt geruisloos beveiligd legen kortsluiting 

overbelosling en ovefvernitting 
• direkt gebruik skiaaud m v oanstekerptug in 

Duta carovon camper boot truck enz 
• kleiner dan een POCKETBOEK ca 500 gram 
• leverboar voot 12V of 24V accu sponning 

i-i/pAncii f miAMAF l I ISOVATEKUttP 

EVEKDEAL l e V K v P c V lONZEEOOMVORMEJISUVERnCOtmNUi 
ROOMPOT 25,5626 DJ EINDHOVEN HOLIAND I 200 ,500 T / M 1200VA 
TEL 0402623113 FAX0402623396 [VERDULSEtiectr«,KACCULADERS 

verlengen de levensduur van uw accu en zi|n ont 
worpen om veilig optimoal en continue te loden 

KOOLMEE S 
MARINE-SCHEEPSDIESELMOTOREN 

Kijk en vergelijk onze nieuwe uitgebreide FORD GENESIS RANGE 
X L D - 4 1 8 50pk 4cil FSD 425 68pk4c i l 2725E 135pk6ci l 2728T-
180 pk 6 cil GEN 450 L 80 pk 4 cil GEN 450 100 pk 4 cil GEN 675 L120 pk 
6cil GEN 875 150 pk 6 cil GEN 675T 200 pk 6-cil 
De FORD basismotor garandeert u bedrijfszekerheid - lange levensduur - kracht -
betrouwbaartieid • laag brandstofvertruik - kompakte bouw minder onderhoud 
rustige loop- en en wereldwijd service netwerk Internationaal garantiebewijs 

• M M U J O C I . ^ M Scheepsmotoren van 10 tot 62 pk gebaseerd op Kubota 

De Kubota motor wereldwijd bekend als de zeer rustige 
zuinige en bednjlszekere krachtbron 

Verder o a leverbaar div hydraulische keerkoppelingen PRM, Hurth Velvet en TechrKxlnve 
Mitsubishi Manne generatorsets 5 30 KVA 1500 omw /min 
Uranusstraat 4-a 3371 VN Hardmxveld-Giessendam tel 0184-617644 

KWALITEIT,  EN DE PRIJS ZAL U MEEVALLEN! 
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VERSCHILLEN ! 
99 

Daarom besteed ik zeer veel aandacht 
aan uw ideeën en wensen 

voordat ik Uw Barkas bouw. 
Want de motorboot van uw dromen 

zal er komen. 
Het is helemaal uw schip. 

Daarom zeggen we: 
Consonant Yachts, 

schepen gebouwd in de juiste harmonie. 

99 

M 
yachts 

Sportlaan 24 
7671 JW Vriezenveen 

tel. 0546 - 564561 

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

NIEUWE MOTOREN EIGEN MARINISATIE 
DAF-HINO-DEUTZ-PEUGEOT-MITSUBISHI 

OMBOUWSETS VOOR IEDERE MOTOR 

ALLE REVISIEWERKZAAMHEDEN IN EIGEN WERKPLAATS 

REPARATIE - INBOUW - GARANTIE (kraan tot 25 ton) 

PIM v.d. BERG 
DIESELMOTOREN 

Voorstraa t 15, Postbu s 2557, 2940 AB Lekkerker k 
Tel. 0180-661747-663297 Fax 662233 

T I I Y P motorjachten te huur 
J _ | C < ^ L v > Voor een v( 1 vaarvakantie in eigen land 

^«og de prospectus! Telefoon (Q75) eSljgJ? 

Vurehout 14-16, 1S07 EC Zaandam 

REPARATIE BEDRIJF 

00 „ o 

«in 

in 

o 

de BoogschyiïlïciD ^ 
In ZUTPHEN aa n d e GELDERSE USSEL 

STAAT VOOR U  KLAA R 
een I J Z E R S T E R K DUO 

voo r plezier - en beroepsvaar t 
' mobiel e storingsdiens t 
' alle reparatiewerkzaamhede n 
' inbou w motore n en aggregate n 
' schoonmaal< - en onderhoudsservic e 
' loodsservic e grot e riviere n 
' keurin g van gas installatie s 

O 
UI 

V» 

UI 

iervic e Hollan d 

Sdivlt e & Co BV, Oosterinslag 9, 

3871 AL Hoevelaken, 

Postbus MO, 3870 CC Hoevelaken, 

Tel (033)253 40 30/253 54 22, 

Fax (033)253 65 74 

Uit voorraa d 
Pompe n voor : 

• Bilge^vate r 

• Drinkv\^ate r 

• Toile t afvoe r 

• Motorkoelin g 

• Diese l oli e 

• 12 & 24 Vol t 

A 
fe._ 

Berekeninge n 

* prestatieberekeningen 
* schroefberekeningen 
* alle scheepsbouwkundige 

berekeningen 

SEAHORSE WAGENINGE N B.V. 
MARINE ENGINEERS 

& NAVAL ARCHITECTS 

CAM werkzaamhede n 

* huid uitslagen 
* nesten 
* leveren van snijfiles 

bouwpakketten 

Costerweg 5 
6702 AA WAGENINGEN 
Tel. 0317-497667 
Fax 0317-424408 

Bijzonder e werkzaamhede n 

* Toetsingen van bestaande 
ontwerpen aan de Europese 
Richtlijn Pleziervaartuigen 
(CE-normen) 
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I Bouw zelf uw schip 
met een bouwpakket van 
Euroship Services, alle 
onderdelen op maat 
uitgesneden, ook diverse 
andere ontwerpen 
beschikbaar. 

Euroship Services bv 
Waaldijk 11 A 
6621 KGDreumel 

l Tel.: 0487-573289 
y Fax: 0487-573391 

lengte: 7.85 m. breedte 2.55 m, 

naar ontwerp van JSSACK" 

KABOL A Scheepsverwarming 
De professionele verwarming die voor u het meest vol-

doet. STIL en BETROUWBAAR. Leverbaar in div. uitvoe-

ringen van klein type B12 tot groot BIOO. Ook met 

WARM water voor uw keuken, douche en/of bad. Uitv 

24 of 230 Vok. Stroomloze CV-ketels van 3.5 t/m 32.5 

kw. Scheepskachels met en zonder cv spiraal. R.V.S. 

rookgasafvoer, enkel en dubbelwandig. 

Radiatoren - handdoek en decor radiatoren etc. 

Voor meer informatie: 

GEBR. POST BV 
.Moienwal 31 - 3^21 CM OL ÜEWATER 
Tel 0348-561277 
r <r f\zAQ z/'-iAQ/ memberóf DMP 
raX U54ö-:)OZ4ö4 Dutch Manne Products 

KABOLA 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 

DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
• 100% gereviseerd te vergelijken met nieuw. 
• Geheel kompleet met hydraulische keerkoppeling 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname. 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10-16 pk voor schepe n tot 20 meter. 
• Vanaf / 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. 

DUGO SCHEEPSMOTOREN 
Keersluiswe g 17, 5433 NM Cuyk . 
Tel.: 0485-320008. Fax: 0485-317534 

Postbus 21 
2360 AA Warmond 
tel. 071-3019315 
fax 071 ̂ 3011900 

Houwelin g 
Mdrin e Consultant e 
experts èn troubleshooters 

- aankoopexpertise 
- schaderapportage 
- motorkeuringen 
- adviezen t.b.v. elektriéchë' 

en voortstuwingsinstallatie 
bij nieuwbouw, refits en 
onderhoud. 

MULTIKNIK KOTTER 

10,50 m. met achterkajuit.  Casco s vanaf 8,50 tot 20,00 m. 
TECHNISCH VAARKLAA R OF COMPLEET 

Winterstallin g tot 15 ton binne n 

j|fc % Jacht - en Scheepsbou w 
^ ^  MJ. van Geffen 

Kantoo r en werf : Steigerboo m 11 5331 KA Kerkdrie l Tel. 0418-631886 

^WBmyi lEI IJ I lCI I ÏHIHIE M 
GUNStIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSEUNEER 

LIGPLAATSE N 
beschikbaar aan de 
3TEIGERS 
van 6 tot 13 m. 
In het BÖTENHUIS 

° '^^^'^' HOOFDDEALER BUKH en SOLÉ dieselmotoren 
Vraög offert e of ... MARINER en HONDA outboards 
kom ééns lahgs MERCRUISER service-station 

Parallelwe i 7 bij de spoorbru g en N.S. statio n 
8711 CH W O R K U M TEL . 0515-641856 FAX: 0515-54170è 

i INBOUW BOEGSCHROEFINSTALLATIES eta; « h y * 
t REPARATIE EH I N S O U W BINNENBOOftOMOTOflEN 

* SCHILDERWERK IN STAAL HOUT EN POLYESTER 
• OSMOSE BEHANDELING VaGENS èCHIlMETHODE 

• WINKEL VOOR SCHEÈPSBENOOIGDHEDEN 
» VERKOOP EN REPARATIE BUITENBOORDMOTOREN 

• LEVERING EN MONTAGE ROLHEEf INSTALLATIES 
* BOtENlIF T AANWEZK ; T O T 20 TÖN 

B 

S c h e e p s w e r f 

de Breedendam bv 
Everhar d & Doll y van Burko m 

De sloepenbouwer s van Nederlan d 

Oud Loosdrechtsedijk 161 -1231 LV Loosdrecht - Tel /Fax (035) 582 18 31 

v.o.f . itvoeti 
Jachtschildersbedrijf 

is UW jach t als vanoud s in goed e hande n voo r all é soorte n 

nieuwbouw en onderhoud 
O schilderwerk O polyesterreparaties 
O spuitwerk O osnnosebehandeling 

SIKKEU S YACHTPAIMI S 
Verwarmde  hal  van 19 meter.  Doorrijhoogte  6.25 m. 

J.P. Broekhovenstraa t 23 - 8081 HB ELBUR G 
Telefoo n 0525-681959 - Fax 682082 

112 MOTORBOOT - apri l 1996 



r Atlanti c 444: To 
De Atlantic-serie van Holland Boot is uitgebreid met de fan-
tastische Atlantic 444. Een motorjacht van ongekende 
schoonheid en luxe én met sublieme vaareigenschappen. 
Kortom: met de nieuwe "custom-built' Atlantic 444 heeft 
Holland Boat topkwaliteit opnieuw vormgegeven. Overtuigt 
u zichzelf tijdens een proefvaart, die u niet snel zult vergeten. 
Overigens kunt u bij Holland Boat óók terecht voor robuus-
te, stalen "Atico"-motorjachten. 

Voor info en/of folder Hollan d bOHt 

Suderseleane 15 • Postbus 41 • 8710 AA Workum 
tel (0515)54 23 61 • fax (0515) 54 31 11 

OOK ONZE 'KOTTERS 
GETUIGEN VAN EEN STERK 

'STAAL'TIEU 
Hierbij onze "Blikvanger": 

..'^^mmW 

Verder  bouwen wij: 
Almkruiser s (vanaf lO mtr.) 

Kotter s (vanaf 10.50 mtr.) 
Trawler s (vanaf 12 mtr.) 

Oók in kasko! 
Inlichtingen : 

facAt ett ScAeep4jèo«U(A ̂ „"De  ^IIH>"  .̂É* . 

;^  Beatrixhaven 25,4251 NK Werkendam 

Tel. 0183-401759 / 0183-5031% / Fax 0183-403795 

• Serie en custombuilt • Alle ontwerpen inclusief miUimeternauwkeunge snijvoor-
berijding • Alle ontwerpen indien gewenst met keur Lloyd's, DNV of GL en CE 
• Ook voor exclusieve interieurontwerpen • Professionele achtergrond en ervaring 

^ 
Yacht Designers, Naval Architects & Engineers 

(^CttV^\ Cft^-fVO^/Vi- '/ 

Vondellaan 15 3117 PS Schiedam Tel / Fax (OIO) 4 27 02 13 
na 5 april t996 Schiedamseweg 57 3121 JE Schiedam Tel / Fax (010) 4 70 48 62 

Even voorstellen: de IVECO-aifo 8061 M12. 
Deze 6-cilinder dieselmotor levert zonder turbo-
oplading, maar liefst 120 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: (0347) 329 329 

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

11 Landré 
Ruhaak bv 

Uid Koninklijke Landre & Glinderman groep 
Vianen, Telefoon (0347) 329 329, Fax (0347) 329 290 
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JACHTBETIMMERING 

)T 
Parallelweg 12 

Nijverheidsstraat 28 
Telefoon 0184-611086-613305 
HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van interieurs. 

Teakdekke n enz . 
Verbouwingen en/of 

gedeeltelijke 
vernieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen 

VALKKRUISE R 
SPRANG-C A PELLE 

Haven 19, 5161 PB Sprang-Capelle, Holland 
Tel. 0416-313311, Fax 0416-313880 

Jactiten met veel comfort en uitstekende vaareigenschappen 

Standaard zeer compleet en luxueus afgewerkt 

T f l t e C ^ ^ I BOTEN en KANO' S 

j , Hollands produM 

' roei-visboten 
' toer-sportboten 
' kajuitboten 
' kano's 

« 
TOUWFAB RI E K 

KUNT U TEGEN EEN STOOTJE??? NEE??? 
onze KABELARINGEN wel!!! 

1 
^3ia n g m a n 

Ampèrestraat 3 3861 NC NIJKERK tel. 033-2461986 
Postbus 225 3860 AE NIJKERK fax 033-2461577 

Werkendam 

DE WATERFLAS H 
Bijzonder geschikt voor kleme ruimten aan boord van schepen 
en pleziervaartuigen 
Verknjgbaor in 12 24 en 220 volt 
Het toüet IS niet plaatsgebonden 
De locatie van de septictank of noolaonsluiting kan zes meter 

hoger liggen 
VOOR MEER INFORMATIE 
Werkendam 

Biesboschhaven Zuid 5a, 
Telefoon 0183-502722 

Fax 0183-502893 

Energiestr. 21, 8263 AG KAMPEN. Tel. 038-3312909 

Jachthaven "de Blieken'' 
Voor reparatie, onderhoud, schilder- en timmerwerk aan: 

houten - stalen - polyester schepen. 

VERKOOP •  nann i d iese l • • SERVICE 

Fa. A.E. Wester & Zn. Garde Jagerswei 4-5, Grouw 
Tel. 0566-621335 Fax 0566-623840 

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

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

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

Voor informati e en deskundi g advies : 
Leba Metaalbewerking Enkhuizen 
Telefoon 0228-317726 Fax 315205 

26.840,-
M: 2 cyl. Vetus-dlesel H fbt 15 p 
Ook 3 cyl Vetus-dlesel 20 pk 

Direkt getégBn aan de Heimanswetering 

wmüms Jos Boone 
BO/n - EQUIPMENT Hoofddealer voor Zuid-West Nederland 
Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 0118-629913 
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BOK WAALWIJ K 
JACHT - SCHILDERWERK 

STRALEN 
PLAMUREN 
SPUITWERK 
SCHOPÉREN 

WIJ kunne n deze werkzaamhede n in verwarmd e halle n uit -
voere n die een total e oppervlakt e hebbe n van 3000 m^ 
Tevens kunne n wij U een complee t pakke t levere n voo r wat 
betref t het onderhou d van Uw schi p 

Industnewe g 93 5145 PD Waalwij k 
Tel 0416-331277/Fax 0416-337718 

Beëdigd taxateur en expert van sctiepen 
Hiswa gecommiteerd 

s Gravelandsevaartweg 5a -1231 NL Loosdrecht 
tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

- Omvormer s 
12-24 naar 220 volt 

- Scheepsacculader s met druppellade n 
- Diodescheidingsblokke n 

W. WOUTERSE 

- spanningsdeler s 
24 12 Volt 

- DC-DC omvormer s 
• Combi-omvormeracculader s 

Franklinstraa t 9 
1221 HA Hilversu m 
Telefoon 035-6859250 

Snijtechnie k 
Braban t 

Speciaal voor de lacht en scheepsbouw industrie 
Het numeriek plasma snijden van JACHTEN 

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

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

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

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

WIJ maken gebruik van Autocad/Mastership software 
SNELLE LEVERTIJD!! ! 

Bel of fax voor meer informatie 
Forellenweg 6 4941 SJ Raamsdonksveer 

Tel 016?518285 Fax 0162 515333 

De echte  oablaasboten/sportbolen/traiiers/b.b.  motoren  en toebehoren  SHOW vindt  u in  Zoetermeer!!! 

Tijdens de Hiswa kunt u een dag gratis beurzen en bovendien profiteren van SUPERAANBIEDINGEN! ! Wij bieden u 10.000 m ' watersport sensatie 

SCHERP GEPRIJSDE TRAILERS 

250 B.B . MOTOREN OP VOORRAAD 

• ACCESSOIRES ^  U MAG DIT NIET MISSEN! 
^iPn 71L 
Betaalbare aluminiu m 

toer/vis/yon-bote n 

\MD 
a 

.i<f> 

DE NIEUWE LIJN 1996 WIKING 
OPBLAASBOTE N IS ER! 

SPORTBOTEN UIT 
CANADA 

Van Zeis t Waterspor t b.v. 
1 Voorwe g 161, Zoetermeer , Tel. 07§-351701l, Fax 07S-3521675 

BOOTFINANCIERIN G - SCHEEPSHYPOTHEEK ? 
BOOTFINANCIERIN G ENKELE VOORBEELDEN 

Nieuw en gebruil(t. Looptijd 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 

Termijnbedrag 
ƒ207 
ƒ310 
ƒ511 
ƒ501 
ƒ707 

SCHEEPSHYPOTHEEK 
60 

VARIABEL E RENTE 
ƒ 51 000 
ƒ 65 000 
ƒ 80 000 
ƒ 90 000 
ƒ 100 000 
ƒ 125 000 
ƒ150 000 
ƒ175 000 
ƒ 200 000 
ƒ 225 000 
ƒ 250 000 

ƒ 1 012 
ƒ 1 290 
ƒ 1 588 
ƒ 1 786 
ƒ 1 985 
ƒ 2 481 
ƒ 2 977 
ƒ 3 474 
ƒ 3 970 
ƒ4 466 
ƒ4 963 

96 

ƒ 69 8 
ƒ 88 9 
ƒ 1  09 6 
ƒ1 23 1 
ƒ 1  36 8 
ƒ 1  71 0 
ƒ 2 05 2 
ƒ 2 39 5 
ƒ 2  V3 V 
ƒ 3 07 9 
ƒ 3 42 1 

120 

ƒ 59 5 
ƒ 75 8 
ƒ 93 3 
ƒ1 04 9 
ƒ 1  16 6 
ƒ 1  45 8 
ƒ 1  74 9 
ƒ 2 04 1 
f 2 33 3 
ƒ 2 62 4 
ƒ 2 91 6 

180 

ƒ 461 
ƒ 588 
ƒ 723 
ƒ 814 
ƒ 904 
ƒ 1 131 
ƒ 1 357 
ƒ 1 583 
ƒ 1 809 
ƒ2 035 
ƒ 2 261 

Effectieve jaarrente 
9 2°o 
9 2 % 
8 7 % 
8 7% 
8 3 % 

Effec jr rente 
5 3% 
7 3% 
7 3% 
7 3 % 
7 3 % 
7 3% 
7 3% 
7 3% 
7 3% 
7 3 % 
7 3 % 
7 3 % 

ƒ 781 
ƒ 977 
ƒ 1 172 
ƒ 1 367 
ƒ1 563 
ƒ 1 /bö 
ƒ 1 954 

Rentevastperiode 5 10 jaar Effectief rentepercentage op jaarbasis 
Minimum 5 Ŝ o en maximum 9 2°o Rentewijzigingen voorbefiouden 
Gevolmacfitigd intermediair Prospecti aanwezig 
Vraag vrijblijven d telefonisch e of schriftelijk e informati e 

RASPOORT 
ASSURANTIE EN FINANCIERINGSBEDRIJ F B V 
Wilfielminastraat 56 Postbus 146 2000 AC Haarlem 
Tel (023) 531 47 55 (na 18 00 uur 023 5380416) 

° 100%financienng mogelijk 

° opbouwfinanciering mogelijk 

° fiypotheek voor Duitsers 

° rente fiscaal aftrekbaar 

° geen informatie bij werkgever 

° kwijtscfieldmg bij overlijden mogelijk 

° diverse looptijden en andere bedragen mogelijk 

° doorlopende geldleningen in alle vormen mogelijk 

° scfieepshypotheek met een Vaste en Vanabele rente mogelijk 

° toetsing en registratie bij B K R Ie Tiel 

° bescfiermd betalingsplan mogelijk 

Informee r ook naar onz e zeer concurrerend e 
pleziervaartuigenverzekermg i No clai m to t 40% 

Stuu r mij vnjblijvend een accoord van een iinanueiing ter g'oo"s 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 

MOTORBOOT-apri l 1996 115 



Jachtwer f „jB ^  Wxjht  iBIick " 
Moleneind 65-66 -1241 NK Kortenhoef - tel. 035-6560443 

Kruiser : 10.50 m., 12.00 m. 

STAAL 
H>M»i 

^ 
NIEUMV , _ ^ 
polyeste r ^  ^ J j | 

AKenO K Kotter : 
8.60 m., 9.60 m. OK 
10.60 m., 11.60 m., 12.60 m. 
AK en OK Grc 

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. 0566-621719/ 

623489 
Fax. 0566-622581 

• DEGELIJK 
• TIJDLOOS 
• KOMPLEET 

vwaar je 
zeker 
bent 
van een 
Soede 
IceUZfi l H TE KOOP 
• mKABfl^k^C ^ • K L A A S S E N V L E T 1983 1t»x365m txDafdKiselttioegsdK 

^  Jach twer f 
B. KLAAS S 'H. B.V. 

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49-51 TEL 071-5764548 

K N I P L A A N 1 2 T E L 071-5615813 

KLAASSENVLE T 1985 130Ox40Om 1x Volvo Penla«boegsctn 

SUPER VA N CRAF T 1975 1140x330m 2xVolvoPenta 

SUPER VA N CRAF T 1990 1470i445m 2xVolvoPerta sluurtxjis 
stalen opöouw hydr boegsctir Onan aggr 

S U P E R V A N C R A F T 1987 1470i445m 2xVo(voPenla*l>ianaggi 

S U P E R V A N C R A F T 1974 1570x450m 2xVolvoPaitatboegschrtgeslote^ ='J. 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begnp op nationale- en internationale 
wateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtuigen van ons oprecht 
vakmanschap in alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waarin meer 
dan 50-)aren ervaring is venwerkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 
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JACH'm\kELURüU 

mm'^mimï)(mm 
"HBt  H W u n t f Oog ^  IB d&  flcrvCv  g c a r t f f l r a s R t e JtacMnBAvlBB r t e r n c n n (téü  sOOst* 

31.1)0 X (.4012.30m. Bi: 1982. Moto r 2( SSOpl 
CaterpiSaf . 6 Hutten . Teleloon , stereo en airco . Ook 
bescMkbao r voor charte r 
VroacBiIjs : NLG 4.000.000 
|gfo:RW0-Prajecls-05iM8l40 9 

19 50 X 5.50 X 1.80m. Bj: 1991. Motor 2x350pl ( 
Coterpillo r Zeewoordi g jocht . Uitgerus t met 4 
ruim e hutte n voor 9 gosten 
Vraomrijs : NLG 1.750.000 
Info : RWO-Proierts-0561-48140 9 

22522 VAN LENT KOTTER 

r r t 3 0 x l . 5 0 i i i . B i : 1964. Moto r 2xl60pl ( 
Daf. Geheel gerenoveer d in '92/93. Rodor , GPS, 
stuuroutomoat , plotter , generato r etc 
Vriiiigprijs : NLG 445.000 
Info : HWO-Woudsen d 0514-592060 

13.66 X 4.00 xl.30m.8i : 1976 Motor'2xlD8p k 
Volvo . Met tweede stuurstnnd , zelfstuurinrichtin g 
('941,6 occu's , 2 belkosten , etc 
Vroawrljs : NLG 495.000 
Info : HWO-Woudsend-0514-59206 0 

12.50 X 3.65 x0.90m.Bi : 1979. Moto r I25pl ! 
Iveco. Mei generator , boegschroef , dovits , romen in 
aluminium , nieuw e lent en teakdek . 
Vraagprijs : NLG 189.000 
Info : RWO-DeBrekken-0514-56414 4 

9.70 X 3.15 x0.95iii.Bi : 1969. Moto r 55pkBmc . 
Motor gereviseer d in 1995. Verwarming , 4-pits 
kooktoesle l (1994). Foto zusterschip . 
Vroogorijs : NLG 127.000 
Info : RWO-Woudsend-0514-59206 0 

21.35 x 5.20 x2.75m . Bi: 1965. Moto r 2xl60pl ( 
Gardner Bijn a geheel herDouw d sinds 1986 
ligplaat s m Zuid-Frankrij k (exdusiel) . 
Vmogprijs : NLG 775.000 
Info : RWO-Proiects-0561-48140 9 

18.90 X 5.20 x 0 . 0 l k I j : 1991 
Gm. Zeer snel schip ! Met oport e 
airco bgploot s Griekenlon d 
Vrmgprlis : NLG 960.000 
Info : flWO-Projects-0561-481409 

2x735pl( 
en 

15.00 X 4.00 xl.60m.Bj : 1969. Moto r 2xl38p k 
Bmc. Geschilder d in '95. Teak interieu r en teokdek . 
2 Toiletten . Foto zusterschip . 
Vraagprijs : NLG 215.000 
Info : RWO-Woudsend-0514-59206 0 

^m'.'W 
55025 KOOPMANS TRAWLER 

13.00x3.90x1.30m.Bj:1970.Matarl20p k 
Ford lehmon . Teokdek en motorrevisi e van 
1991/1992 Tweede stuurston d en stuuroutomoot . 
Vraagprijs : NLG 238.000 
Info : flWO-Woudsend-0514-592060 

M ' — 
22380 SONAR 1 

• ^»<«M"r 1 ^ 

250 

12.50 X 4 00 xI.20m.Bj : 1994. Moto r 140pk 
Iveco. Eikenbelimmerin q Mognelron , 2 toiletten , 
kachel , keramisch e kookplaat , davits . 
Vroagprijs : NLG 330.000 
Info : flWO-Oe Brokken-0514-56414 4 

9.30 X 3.30 x0.90ffl . Bi: 1974. Moto r 160pk 
Perkins . Stoer, zeewnoroi g jacht . Nieuwe rooar , 
autopilot , kuiptenl , slingerruit , etc. 
Vraagprijs : NLG 96.500 
Info : flWO-DeBrekken-0514-564144 

21.00 X 4.80 X 1.60m. Bj. 1995. Moto r 2x 220pk 
DAF Uitgerus t met 8 sloopplootse n in 4 hutten , 
airco , verwormin q en bijboo t 
Vraagprijs : NLG 1.568.000 
Info : flWO-Proiects-0561-481409 

18.00 X 5.43 x0.95m.Bi : 1990. Moto r 2x6 
Mon Uitgerus t met teak, suede en Alcantar a interi -
eur Airco en verwormin g 
Vraagprijs : NLG 800.000 
Info : flWO-frojects-0561-481409 

15.00 x 4.60 xl.20m.Bi : 1989 Motor : 2x138pk 
DAT Essen interieu r Met aggregoat , wasmachine , 
cv., echolood , log, woJstroom , etc 
Vraagprijs : NLG 445.000 
Info : HWO-Woudsend-0514-59206 0 

12.50 X 3.85 x1.20m.Bj : 1980. Moto r 2x108ak 
Vohfo . Apart e novigohehoek . Voorzie n van teokde k 
en hydraulisch e boegschroef . 
Vraomrijs : NLG 229.000 
Info : RWO-Woudsend-0514-59206 0 

12.00 X 3.60 x1.25m . BI: 1991. Motor : 2x200pk 
DAF Met log , fishhnder , oovits , koelkast , elektrisc h 
toilet , rv 5 roiling , etc. 
Vraogprijs : NLG 225.000 
InfoHW O De Brekken-0514-56414 4 

IL - ' iCftFtB^-^Jg'^ 
^BHBIHH^H I 

54972 PALMOS 40 

8.00 X 2.72 x0.60m.Bj : 1994. Moto r 2x59pk 
Volvo Pento. Met koelkost , kooktoestel . Met teok 
betimmerd . Foto zusterschip . 
Vraagprijs : NLG 94.500 
Info : RWO-Woudsend-0514-59206 0 

20.10 x4.yx1.83m.Bi : 1975. Moto r 2xB20pl i 
Man Grondi g gerenoveer d in 1994/1995. Motor 
van 1988. Sledit s 300 vooruren ! 
V r i M m E N l G 672.000 
lnfD:flW-rroje(t s 0561-481409 

15.80 X 4.85 xl.20m.B| : 1990. Moto r 2x425i)k 
Coterpillo r Met 1 Ipk bijbixit , 3 occuloders , 6 sipl . 
in 3 hutte n 200 Vooruren ! 
Vraagprijs : NLG 588.000 
Info : RWO-Proiects-0561-48140 9 

14.00x4.00xl.20m.B| : 1985. Moto r 200pk 
DAF Geschik t voor langer e tochten . Met generator , 
boeg/hekschroef , radar, outopilot . 
Vraagprijs : NLG 245.000 
Info : RWO-De Brokken-0514-56414 4 

12.50 X 3.90 xl.10m.Bj : 1995. Moto r 120pk 
Iveco. Met teakbetimmering , omvormer , acculader , 
opart e douch e Slechts 40 vooruren ! 
Vraagprijs : NLG 295.000 
Info : RWO-De Brokken-0514-56414 4 

11.20 X 3.40 x1.00m.Bi : 1974. Motor : 130pk 
Ford Met omvormer , echolood , davits , dubbel e 
besturing , zonnepanelen , rvs . rolling . 
Vraogprijs : NLG 69.500 
Info : RWO-De Brokken-0514-56414 4 

7.86 X 2.59 xO.SOm. Bi: 1983. Moto r 200pk 
Ome. Met hekdouche , ectiolood , log, rodio/cossett e 
en kompo s Wordt gelever d met traile r 
Vroogpris : NLG 34.500 
Info : RWO-DeBrekken-0514-56414 4 

• Contin u meer dan 500 zeil-en motorjachte n te koop . • Jachthypothee k en verzekerin g in eigen 
beheer . • Dankzi j verregaand e automatiserin g zeer recen t jachten - en klantenbestand . • Inrui l veelal 
mogelijk . • Uw schi p verkope n d.m.v . uitgebreid e advertenti e campagn e in binnen-e n buitenland . 
• Deelneme r aan beurze n in Amsterdam , Diisseldor f en Hambur g «Eigen housemagazin e "LOGBOOK " 
met aktuel e aanbiedinge n grati s opvraagbaar . • 363 dagen per jaar geopend ! 

HOOfOKANTOOI: Jachtmakelaardi j "HET WAKEND OOG" BV, Postbu s 30, 8530 AA Lemmer . 
Te!.: 0514-564/87. Fax:0514-564644 . 

VESTKINUN: - HWO DE BREKKEN Te!.: 0514-564144. 
• HWO WOUDSEND Te!,; 0514-592060. 
• HWO PROJECTS Te!.: 0561-481409 

http://xl.10m.Bj


Als  partner  en toeleverancier  van de vaartuig-
industne  biedt  de Jong  & Zoon  tioogst  betrouw-

bare en economisch  werkende  apparatuur  aan 
Onze specialisatie  Akku's,  laders,  dynamo's, 
omvormers  en elektnsche  installaties. 

Dealer van o a •  
• BOSCH • VARTA • VDO • MASTERVOLT 

BEL HU VOOR: ADVIES • INBOUW • SERVICE 

Bloktro-technisch  biffv 

de jong & zoon \S) 

LEIDEN 
Flevoweg 43 
Ind Merenwiik 

AMSTERDAM 
Keienbergweg 43 
Trade Park Zuid-Oost 

071-5212101 020-6916311 

NIEUW VAN FORD!! ! 
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 prijs bij Uw officieel FORD New Hollan d dealer : 

A C H I N E S 

Crijnssenstraa t 1 

4571 CB Axe l 

Telefoo n 0115-561845 

Fax 0115-565177 

TEVENS INBOUW MERCEDES 
DAF 

Mobiel e service ! MITSUBISHI 
• 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!! 

DRINKWA« OTOREN 
Postbu s 265 - 3360 AG Sliedrech t Tel . 0184-412332 
Parallelwe g 20 - 3364 AL Slledrecfi t Fax 0184-410977 

DRINKWAAR D MOTOREN BELGI Ë N.V. 
Aan ' t Kanaa l 4, Tel . 011-392010 
3970 Leopoldsbur g Fax 011 -392011 

vjatcrsport 

JACHTHAVEN 

ZIJLZICHT 
HANS VAN KLEEF 

ZIJLEILAND 1 LEIDEN (MERENV\̂ IJK) 

TELEFOON 071-589 28 67 

Hoofddealer 

BOA T E Q U I P M E N T 

900 AK complee t vaarklaar v.a. / 95 000 - BEGE 750 compleet vaarklaar va ƒ 70 000 -

0
Tijdens (open) PAASDAGEN proefvaarten mogelijk! 

Bootcentrum Geertsma 
J is ter 5-D 9001 XX GROU Tel. 0566-623850 

Muilwijk 
Scheepsbetimmeringe n B.V. 

Meer dan 25 jaar ervaring in de jaclitbouw! 

Voor de complete betimmering. 

* voor al uw reparaties of nieuwbouw 

* specialist in teakhouten dekken 

* tevens overdekte ligplaats in 't water 

Troelstrastraat 29a 3371 VJ Hardinxveld-Giessendam 

tel.: 0184-612278 fax.. 0184-618680 

D. VAN BRUGGEN 
STRAALBEDRU F 

isj!^ l u y l ts) "  1 

PERFEKTWERK^ Q 
• Staalstralen , mobiel e en cabin e van jachten . 
• Tevens aanbrenge n van grondlagen . • Metaliseren . 
• Voor de perfekt e afwerkin g van uw schip . 

Kom langs of maak een afspraak! 

Loswa l 9 , 8263 BH Kampe n 

Tel. 038-3324268. Fax 038-3328162 

Jachtwerf de Bie van der Valk b.v. 
is ook een bouwer van VAN DER VALK JACHTEN 

Wij  bouwen casco's : 

De Valk 40/42: 
12,75 bij 3,70 

De Falcon 45/48: 
13.50 bij 4,20 
l t .50 bij 1.20 

Deze casco's zijn in 
diverse stadia van 
.ifbouw leverbaar. 

Verkoop \ ia Handeliionderneniing Leen de Bie, 
Eerste Zeine 90 D, 5144 Al Waal»ijk, TeL 04l6-?32t51, Fax: 0'»l6-3-*2-'l6 
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Tot 15 Men996 is uw oude kachel geld waard, 
u ontvangt namelijk F125,- tot F700,- retour 
voor uw oude kactiel bij aankoop van een nieuvte 
• EBERSPACHER • WEBASTO • TRUMA 

Sctteepsverwarmingsunit bij één van de 
vestigingen van de Jong & Zoon. 

ehUnHechnhch  bum 

de jon g & zoon \S) 
èc4U 

LEDEN 
Pevoweg43 

AMSTERDAM 

Traae Pari. Zuid-Oost 

BEL HU VOOR: ADVIES • IHBOUVI • SERVICE | | 071 - 5212101 020 • 6916311 

'^^^^ 

NewIinase3S/40/44/48 

Een mooi uiterlijk en luxe interieur.... 

DE RADIUS NEW IMAGE 
Eïen stijlvolle lijn met uitstekende vaareigenschappen. 

standaard zeer kompleet. Vanaf ƒ 205.000.- incl. B.T.W. 
Radius Jachtbouw & Jachtschilders 

Industrieweg 9.9011 WH Irnsum. 
Tel. 0566-6020O4, Fax: 058-2150122 

TEVENS OCCASIONS Ruimtewins t doo r Dositiev e SDieeel 

Boatsaver 
OTENH U IS 

ï> ^ • ^ voor elk type schip. 
Prijzen vanaf ƒ 5.950,- (6x3x1,8 m) 

Wajer Watersport, Loosdrecht 

Tel. 035 58 21254 tot 21.00 uur of Fax 035 58 2367 

af Arnhems e Fijnhouthande l 
Teak en nog 70 andere houtsoorten - (gefineerd)scheepsbouw multiplex - teak deklatten -
lijm en kit vindt u bij de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL, 
Driepoortenweg 12 6827 BR Arnhem, Voor informatie of folder 026-3648435 fax 3630309 

UBtUSl 
naar: hoofddealer / 

Installateu r 

Voor alle Vetus-artikelen , ook diesels , 
boegschroeven , scheepsrame n enz. 

MHwe^F Mma n 

umüDD^ 
Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan den Rijn 
Telefoo n 0172-422219 

Polyester motorvlel 
afqewerkt met teak en 
iroKo, brons beslag 
en kabelaring. 
Motor: diesel of elektrisch. 

Ixbxd: 5.20x2.00x0.60 

haqeb o bv 

Vosselaan 24 
8551 RA Woudsend 
Tel. 0514-591711 
Telefax 0514-591487 

BOEGSCHROEVEN 
v.a. 4 PK 
v.a. 6 PK 

v.a. 30 PK 

BOEG-e n HEKSCHROEVEN 
BOEGJET S 
KOPSCHROEVEN 

VOOR PLEZIER EN 

BEROEPSVAAR T 

Leverbaa r met 12-24-380 Volt-hydr o of dieselmoto r 
[(TsiLman Scheepstechnie k B.V. P.B. 23 2920 AA 
Parallelwe g 12, 2921 LE Krimpe n a/d IJsse l 

Tel . 0180-514644. Fax. 0180-518450 

Jachtwerf Goorden 
JACHT - EN S C H E E P S B E T I M M E R I N G 

Industrieterrein Dintelmond 
Markweg zuid 1-4, 4794 S\ Fijnaart - Postbus 76,4670 AB Dinteloord 

Telefoon 0167-524342 - Fax 0167-522977 

SPINDRIFT 4 0 12,50x3.80x1.1 5 

DE KWALITEIT VAN ERVARING. 
Deze kwaliteitskotter garandeert u onbezorgd vaarplezier 

en riant comfort voor lang verblijf aan boord. Een perfekte 

investering voor wie wil gaan genieten van 'het betere leven.' 

Dit waardevaste schip wordt ge-

bouwd door een werf die zijn ervaring 

opgebouwd heeft in de wereld van de 

megajachten. 

Wij vertellen u er graag meer over. 
R u i t e r  &c S l ot 
Builders of quality yachts 

't Prooyen 1, 1141 V D Monnickendam. Tel.: 0299 65 29 61. 
Gaigeriet 18/1, 1441 GP Monnickendam. 
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l^» ^zinktvaati B.V. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 

Nijverheidsstraat 24, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184 - 614393 Fax 0184 - 611153 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over drijvende steigers denkt wilt u 
weten wat er te koop IS Natuurli|ki 
Vraag een foto blad' 

S ' i m ' ' ° FA.HAVENHOUT lei.. 075-5351595 

Inbouw en reparatie van stalen, aluminium en polyester jachten 
Revisie van motoren en keerkoppelingen Onden(vaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsonderneming KUPEDO B.V. 
Zellingstraa t 3 - 4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l - Tel.: 0180 - 514602 

ALTEN A 
WOOD-LINE 

Voor teakdekken , complet e interieur s en prefa b meubels . 
Tevens reparere n of renovere n wi j Uw jacht . 
Ook schildere n van jachten . 
Spoorhaven 2, 4931 BZ Geertruidenberg 
Telefoon 0162-512714, Telefax 0162-522469 

STOFFEERDERU 

Spoorhaven 2, 
4931 BZ Geertruidenberg 
tel. 0162-512714, fax 0162-522469 

IVIeubelstofferingen 
met name boten en 
caravans 

Gordijnen en vitrage 

Tapijten 

U wilt uw boot verkopen? 
Jachthaven Westergoot 

organiseert een 

BOTENBEURS 
van 3 t/m 5 mei 1996 

Voor informatie: Jachthaven Westergoot 
Baanhoekweg 1, 3313 LA Dordrecht 

Tel. 078-6165201 

1 A IIMFiOESTVRIJSTAALINDUSTRIEIH 

WERKVREUGD E 
EXCLUSIEF JACHTBESLAQ OP MAAT 

L-Ur^ ' ''"^" ̂  \ NIEUW: 
f i^  ' Davi t 
^^B^^^m ̂ type "Diamant" 

AKKRUMER VLET 760 
Nieu w voo r 1995 
een nieu w ontwer p 

WERKVREUODE BV • Hoofdweg 2 • 8537 SB Echten 
Tel. (0031) (0514) 54 14 76 Fax (003 I) (0514) 54 I 667 
HTTP//WWW.WEB2DAY.riL/BUSir(ESS/WERKVREUQDE 

joop de schiffart 
WATERSPORT 
Koailan 6, 8493 LA Terherne 
Tel 0566-689888 Fax 0566-689850 

MONTY BANK KOTTER 

Leverbaar 

in div. af m. 

Of TRAWLER 

JACHTWERF GEBR WILLEMSBV 
Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 
Tel 0527-699477-618208 Fax 699248 

GlC C STOOTRANDEN DOt D 
Meer (Jan 150 verschillen(]e profielen. 
Stootranden voor schip en kade. 
In kunststof en aluminium. 

Boo t Servic e Frieslan d 
Ylsterkade 136. 8608 AC Sneek, tel, 0515-420020, fax 0515-412500 

Nautisch e cursusse n zowel schriftelij k als mondelin g te volge n 
• vaarbewijze n • rada r ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GMDSS-modul e B 

Postbus 10 Vraag vnjblijvond 
1474ZG OOSTHUIZEN om informatie 
Telefoon 0299-403000 an aan 
Fax 0299 403911 proeflos 

r i o U X I d J l l l Al maar dan 20 laar aan begnp 
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made in Europe 
Kwaliteitsboten, gemaakt door perfectio-

nisten voor watersporters die het absolute 

summum eisen: een beknopte omschrijving 

van de reeks Sealinc motorjachten en 

sportboten. 

Tot in detail afgestemd op het wensen-

pakket van de veeleisende eigenaar. 

'Standaard' is icn woord dat op 

^vaak wordt vermeid ia tk ;"• '*"*'• "' 

Zoals: elektrische ankelier. trimvlakkcn, 

radarsteun, waterdichte cabriolet kap, 

goedgekeurde navigatie verlichting, 

dieptemeter, elektrische snelheidsmeter, 

koelkast, warmwatervoorziening, oven, 

grill , royale bergruimte etc. 

Sealine, het kwaliteitsconcept dat zich 

Kl\\crkclii k onderscheidt Ftn gezonde 

"' '"""" i iq nhUm vaaqaenut. .;,-..,-,.„ 

Ji«r -

SEALINE 240 SENATOi 
l)c iJcale » pcr^o^^^̂  tamilicb(M)t niet alt-cabin. a 

' t n kcukcnhlok nut koelkast. 

SEALINE 37 FLAMENCO 
I.ii\ c sporlkriiiMT voor i/(> pcrMJiicn nul 1 s\: 
«n ""SCheiden iloiiehe en toilet. 

I I .^((m x 5 " l ni 

AUNC 410 STATESmMH 
Mt)Inr|athl nul ^rotc tlvbridjic, rouilt- s.iliin. 1 sLi.ipk.i 
fn diiicii c ol' .̂  sLiapkiimcrs /onder dinccic. 
I. xH l i W I m , X ( I I m 

SEALINE 28 BOLERO 

SEALINE 330 STATESMAN 
Motorjacht met grote llvhricl^e met geïntrenreerde trap en 
twee at/onderlijke sjaiipkaniers. 

EALINE  420 STATESMAN 
\lotorjai ht met royale tl) hridjie. 1 slaapkamers en 
gescheiden douche en toilet. 
1. xB 1.108 m. X 1.20 m. 

SEALINE 210 SENATOIt 
Trailerhare sponkruiser mei sJaapgelejitnhcid Mwr 
Z/  ̂ personen, keuken en imdervvalertoilel 
L x B 6 .40 ïM.x2 .3 I i i. 

SEALINE 240 SENATOIt SPORT 
Iniilerliare sportb<K)t met slaapgelegenheid \(H>r . 
1/  ̂ personen, keuken en ondenvatertoilel. 

SEALINE 310 AMBASSADOR 
Een 'j.\-(}ii.-  spiinkniiser m 
4/() personen, 

L x B 9-60m. X3.25m. 

SEALINE 360 STATESMAN 
.Vlinorjaelit met moderne thhridge niet geïntregreerdc ir 
2 slaapkamers en grote salon. 

f Lx » l l .^Om. x.V^I m. < 

SEALINE 450 STATESMAN 
VldiDrjai hl nul ll>l>ridj;t- . riante salon. 2 si; 
t-n dinctlt ol 3 slaapkamers /onder dinette. 
I. X H H . 9 i m. X i.24ni. 

Exclusief importeur: 

I^AfllilSMB^ ^ 
Nieuw-Loosdrcchtstdijk 217/220 
1231 KV Nieuw-Loo.sdrecht (Botmihoek). 

\ Tel. (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 

Vraag vrijblijvend  documentatie  aan 
of  bezoek  onze showrooms  voor  een 

overzicht  van de serie  Sealine 
sportkruisers  en motorjachten. 

Hier  vindt  u tevens  een interessant 
aanbod  van gerenommeerde  merken 

sportboten,  buitenboordmotoren 
en toebehoren. 

Een gezonde investering 

i n ult iem vaargenot. 

file:///lotorjai


Linssen  Yachts 
bouwt  voor  u de boot  van uw leven! 

• • i nssen Yachts bouwt motorjachten van excellente kwaliteit Van duurzaam staal samen met het high tech conserveringssysteem van 
Linssen de basis voor een waardevaste investenng De ervaren schipper zoals ook de bekende wereldzeiler Rollo Gebhard onderkent 
dat HIJ kiest zijn boot met de tijdloze klasse uit het programma van Linssen Yachts Omdat hij klasse met kvifaliteit combineert kiest hij 

voor het resultaat van de bijna 50-jarige ervanng van succesvolle jachtbouw uit Maasbracht 
Men zegt dan ook met voor mets 

linssen  bouwt  voor  u de boot  van uw leven!' 

seHes: 

(12.40' '̂ 

^ A S i n e * 1949 

Kokstraa t 6 Postbu s 7172, NL 6050 AO Maasbrach t 
Tel 0475-463405' Fax 0475 465461 


