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LINSSEN GRAND STURDY^ 460 

Innomtie op ïmtciiil 

Ltnssen Grand Sturdy 460 

(13,99 X 4,35 m) 

Indtltng 

De Grand Sturdy® 460 is qua 
rompvorm geschoeid op de leest 
van de succesvolle '500', terwijl 
de opbouwgeometrie is geba-
seerd op het klassieke salon/ 
achterdekconcept. Twee succes-
volle uitgangspunten, met daar-
bij de opmerkelijk hoge functio-
naliteit van het interieur. 
Kwaliteit zonder compromis. 

De Grand Sturdy*  460: klassieke 
Jachtbouw opmerkelijk gecom-
bineerd met high tech. Met 
innovatieve evolutie van 
bestaande systemen en voorzie-
ningen. Elk Linssen schip is uniek, naar uw wensen gebouwd: hoogwaardige interieurs, kwalitatief 
hoogstaande conservering, professionele electrische installatie. En de exclusieve service van Linssen. 

Unieke argumenten naast de eigenschappen die u al van Linssen kende: fraaie lijnen, ruimte, voor-
treffelijke systemen, comfort en veiligheid, uitnemende prestaties. Permanente aandachtspunten 
geconcentreerd in de combinatie van talent, techniek en stijl. 

Bent u geïnteresseerd? Wij sturen U graag onze uitgebreide documentatie. 

Onze producti e voldoe t aan 
de Europes e C^  normen . 

A7^or:v o 

Onderscheidend in productie 
Linssen Yachts®... since 1949. Bijna 50 jaar hoogwaardige jachtbouw. Met degelijke normen en opvattin-
gen, met moderne ontwikkelings- en productiemiddelen. Waarbij de resultaten van alle vakdisciplines in 
een doordachte bedrijfsrouting samengaan tot een schitterend eindprodukt. Uw schip! 

Overtuig u van de Ltnssen techniek: in de showroom, de werfliaven en de productiehaL Bel gerust voor een 
bezichtiging van de werf in Maasbracht. 

Since  1949 

ri?©M 
Brouwersstraa t 17 - Postbu s 7172, NL-6050 AD Maasbrach t 

TeL 0475-439999*  - Fax 0475-439990 
Homepag e Adres : www.linssen.n l 

E-mail : info@linssen.n l 

http://www.linssen.nl
mailto:info@linssen.nl
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n het volgende 
nummer 
ondermeer: 

* Avontuur op zee 

* Uithuizen 

*Birchwood 

Opini e 
Rumoer om tol op Oude Rijn 

Proefvaar t Bosto n Whaler Conques t 23 
Degelijke 'no nonsense' - boot 

Roermon d 
Hoog geplaatste bezienswaardigheden 

Biesbosc h 
Nieuwe ligplaatsen in Sliedrechtse Biesbosch 

Oostzee 
De route over het Mittellandkanaai 

Technie k 
Klein schroefraam: sneldraaiende motor 

Motorbootkran t 
stopt uw GPS volgende zomer? 

Motore n 
Nieuwe keerkoppelingen bij Volvo Penta 

Gebruikt e boten 
Proefvaar t Barkas 830 
Klein maar compleet 

Proefvaar t Fairlin e 52 
Baanbrekend ontwerp 

Vliegend e opblaasbote n 
Liever de lucht in 

Tukker 
Geschiedenis van een werf met een eigen stijl 

En verder : 
Brieven/ldee/Agenda 22 — Nieuwtjes van de Mets 24 — 
kaarten 26 — Boot Kiel 29 — Veiligheid 

21 

30 

34 

36 

42 

46 

49 

52 

57 
58 

62 

66 

70 

- Boeken en 
(slot) 38 — Tagrijn/Produkt-

informatie 55 — Kleine radars 69 — Scheepvaartberichten 74 
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Europese  Scheepsdiesels 
10-45 Pk en generatorsets 

ft 

Koala 4-6-8 Kva 

'lictit en compact 

• start direct zonder voorgloeien 

• hellingslioel( 35 zijwaarts 

• zeer degelijli draaiend gedeelte 

Importeur voor west-Europa 

• gunstige prijs-lmaliteitsveriiouding 

• inbouwmaterialen uit voorraad leverbaar 

• ool( als Saiidrive leverbaar 

Kerkenbos 10-15 

6546 BB Nijmegen 

Postbus 6630 

6503 GC Nijmegen 

Tel (024)377 77 73 W © [ F © © 

Fax(024)377 77 70 De mees t complet e watersportgroothandel ! 

Piete r Beeldsnijde r kotte r 
type 1500 

IVIaatwerk  in  kwaliteit 

Nu in aanbouw T&T Pieter Beeldsnijder 1580 

Bouwer  van rondspant  jachten 
van 10 tot 18 meter o.a.: 

- verschillende type's T&T kotters in zowel 
spiegel als spitsgat uitvoering 

- rondspant vletten 
- Custom built 

Blokweg 9 b 
4761 RA Zevenbergen 
Telefoon 0168-326122 
Fax 0168-326136 VAN DER TORRE & TEUNISSEN JACHTBOU W 

The smooth lines of the double- Principal dimensions: 
chined hull, with a deep fore foot and Length over all: 14,45 m. (47 ft.5ln.) 
moderate V-shaped aft ship, together 
with a long deep skeg are a guarantee 
for excellent course keeping and quit 
sailing performance. 

Breadth moulded: 4.95 m. fis ft.9in.) 

Also available: 
16.20 m. X 4.95 m. 
18.00 m. X 5.40 m. 

^mWM  ALTEN A 
B H Q YACHTIN G B.V. 

spoorhaven 2 
4931 BZ ceertruidenberg - Holland 
Tel. (-H31)162-512714 
Telefax (-H31)162-522469 
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WONING-HYPOTHEKEN 
SCHEEPS- HYPOTHEKEN 

SPAAR-LENINGEN 
DOORLOPENDE KREDIETEN 
PERSOONLIJKE LENINGEN 

vanaf 

vanaf 

NIEUW: 

www 

Welke vorm 
u ook  kiest, 
wij  bieden  u 

gegarandeerd 
de laagste 

rente! 

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 
Nijverheidswe g Noord 60 - 3812 PM Amersfoor t Tel: 033-4699946 Fax: 033-4699999 

Werfwe g 69 - 8243 PG Lelysta d Tel: 0320 - 261716 Fax: 0320 - 260967 
Geopend dagelijks van 9 00 tol 20 00 uur - 's zaterdags tot 17 00 uur 

0/ 

c s ^ Gevolmactitigd en onaftiankeli)k 

kredietadviseur 

Lid van de Nederlandse Vereniging van Financiël e Dienstverlener s 

Toetsing en registratie bi| BKR m TIEL 

COUPON VOOR EEN FINANCIERINGSVOORSTEL OP MAAT 
Mijn Interesse gaat uit naar: 
s v p . hokje(s) aankruisen. 

Scheeps-Hypotheek 

" Spaar-Lening 

_ Doorlopend Krediet 

Persoonlijke Lening 

^ ^ Woning-Hypotheek 

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

Naam/Voorletters . 

Straat/Nummer 

Postcod e 

m/v 

Plaats _ 

Telefoonnummer overdag Telefoonnummer 's avonds 

Naam/Voorl. echigen./partner 

Geboortedatum 

_m/v 

Geboortedatum partner. 

Netto inkomen aanvrager p. m.. 

Bfidrag van de lening 

Netto inkomen partner p. m. 

Woonlasten per maand MB1198 



Wate r hoor t aan 
de buitenkan t van 

umi rame n 
GeboThermic Line is het neusje van 
de zalm onder de scheepsramen. Een 
investering in comfort die zichzelf 
terugbetaalt. Want alleen Gebo 
Thermic Line biedt 100% thermische 
isolatie. En dat betekent het einde 
van condens op glas èn raamlijst. Bij 
dit gepatenteerde raamsysteem zijn 
binnen- en buitenlijst volledig 
gescheiden zodat de binnenlijst de 
temperatuur van het interieur aan-
neemt. Hierdoor wordt condens-
vorming voorkomen terwijl uw 
kostbare interieur gespaard blijft. De 
perfecte afwerking met hoogwaardige 
materialen oogt daarnaast niet 
alleen bijzonder fraai, maar geeft uw 

schip tevens een aanzienlijke, blij-
vende meerwaarde. Gebo Thermic 
Line ramen worden uiteraard op maat 
gemaakt. Buitenlijst en binnenlijst 
kunnen elk in een kleur naar keuze 
geleverd worden. Ook het glas is ver-
knjgbaar in diverse tinten. 

Alle Gebo scheepsramen, patrijs-
poorten en luiken zijn van 
Nederlands fabrikaat en voldoen aan 
CE-eisen. Goed voor jarenlang water-
sportplezier. 

GEBO T l M r m k U n a 

GeboThermic Line^ 
ship' s w indow s 

Bel voor de Gebo brochure: 036 - 5311524. l 3 0 0 M ! > M i V Postbus 50128, 1305 AC Almere Haven, Email: info@boomsma.com 

mailto:info@boomsma.com


im van oer 
J A C H,... . , . |„_ ^  „„  ^^^^  V 

Industrieweg 47a, 5145 PD Waalwijk 
Tel.: +31 (0)416-651562, Fax.: +31 (0)416-650566 

Leveringsprogramma: 

Continental 1450-1600 en 1700 
In de volgende uitvoeringen: 

windscherm -
stuurhuis -

open kuip -



R E / G O NEWLANDER1100 
Watersport BV 
Dokweg 14 
8243 PT Lelystad 
Tel : 0320-26 14 44 
Fax:0320-26 16 14 - ^ 

De NEWLANDE R 1100 is in opdracht 
van REGO bv ontworpen door 
WILLE M NIELAN D A DESIGN 

en zal derhalve exclusief 
door ons worden gebouwd 

en geleverd. 
Romant isch en 

stij lvo l varen 
voor  ƒ 2 4 9 . 2 5 0 , 00 

Romantiek moest 
eens terugkeren.... 

CROWN YACHTS 
Presenteert-

de 1150 DC 
Een nieuw type uit de Crown Riverholiday li)n 

Een ichip met maar liefst 2 open kuipen, 
een gezellige achterroef met kombuis/zitgroep 

en 4 vaste slaapplaatsen in de voorka|uit 
Maten over alles 

11.70 X 3.80 X 1,00 X 2,00 m (stnjkhoogte) 

CROWN YACHT S BY DE KONIN G - KEIZE R 
Doeswert -i 2351 ST Leiderdorp E-mail CROVtTS'YACHTeiiernet nl 

Telefoon 071 S895190 FJX 0 1̂ 5894242 

VANDENENDEN garandeert  j 
dat  ui^  jacht  meer  waarde  krijgt. 

De specm^hn  conserveren 
en schilderen  vanjacht^. 
Stel u wilt uw bezit professioneel J^fa^^ 
onderhouden of uw jacht Is toe aan één 
serieuze onderhoudsbeurt. Bij wie kunt u 

dan terecht? De grote werven zijn vaak 
'*'"\ren bouwen doorlopend 

f%. 
waar u met uw onderhoud 

van harte welko 

• In dat geval moet u 
VANDENENDEN eens 

• bellen. V/ant VANDENENDEN 
Is de specialist In het straten, 

conserveren en schilderen van 
schepen en jachten. Vandaar dat 
diverse wen/en hun jachten door 
VANDENENDEN laten > 
behandelen. Een echte 
specialist die met een 
uitgebalanceerde 
materiaalkeuze en een ' 
perfecte beheersing van het 
hele proces (stralen, 
conserveren, schilderen, 
plamuren, spulten, aflakken en 
drogen) garant staat voor een 
optimaal resultaat. 

^ma^^Êèid  staat  voorop! 
Een telefoontje met VANDENENDEN 
geeft u al vaak helderheid. Want vaak kan 
In een eerste Informatief telefoongesprek 
al worden aangegeven met welke 
mogelijkheden en kosten u rekening moet 
houden. Om vervolgens een messcherpe 
offerte te maken. Een offerte waar u ons 
overigens aan mag houden. Want afspraak 
• 'afspraak! 

. leidere garantie. 
Elk werk wordt bij VANDENENDEN 
uitgevoerd met duidelijke schriftelijke 
garanties. Wij werken volgens voorwaarden 

van het NJI, Nederlandse Jachtbouw 
• -. Industrie. Daar kunt u dus op 

"• bouwen. 

Meer informatie. 
Bel gerust vrijblijvend. Zonder enige 
verplichting. Ook als u nog niet exact weet 
wat u wilt. Want VANDENENDEN neemt 
elke vraag zeer serieus en zoekt samen 
met u naar de beste en vervolgens meest 
voordelige oplossing. Langskomen mag^ 
natuurlijk ook, even een afspraak enm»i'~' 
wordt rondgeleid en al uw vragen -
worden beantwoord. -^ 

• gecondit ioneerd e fia t •  
seperat e straalcabin e • 8o 
me te r e ige n s te ige r . 
botenwage n 65 to n - gro c 
buitenterrei n • staalreparati e 
• montag e boegschroeve n 1 
generatore n • reparati e e 
plaatsin g van alle eictronisch e 
apparatuu r • \ 
leidinge n -« 
certifrcerin E 

Altenaweg 8, 
514J PC Waalwijk 
Tel: (+31)10)416-696238 
Fax: (+311(0)416 - 69 37 00 
Email: vde.shipyards@)brabanthuys.com 
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Maak van een avontuur 
geen nachtmerrie! 
Ze zien er hetzelfde uit, ze kosten ook 
ongeveer hetzelfde. Maar als u pech heeft, 
dan kunnen ze uw vaarplezier grondig 
bederven. 

Kies voor veilig - gebruik originele 
Volvo Penta onderdelen. Kiest u voor 
originele onderdelen, dan weet u dat de 
onderdelen grondig zijn getest om 
100% betrouwbaarheid te garanderen. 

Onderhoudski t met V-snaar , 
zekeringen , impelle r en 
filter vanaf f 244,00* 

9 

Rubbere n 
balge n vanaf 
f94,10* 

V O L V O ^EWT * 

Oliefilter s 
vanaf f 20,10* 

Impeller s vanaf f 33,95* 

*  prijzen afhankelijk van motortype 

Voor dealeradrewen kunt u contact opnemen met 
Volvo Penta Benelux B V 
Tel. 0345-688700 
Fax 0345-688707 

m; ~r T ~ 

CJ)e Qpiet ^e in sfocp 

Ĵ A êr  dan voffecfig 

lïen meer dan volledige motorsloep met vele standaard 

accessoires, echte hand-layup, doordacht ontwerp en 

een perfecte afwerking, tot in de kleinste details. 

Bezoek 7 en 8 november  de "Zilvervloot-dagen " 

van 12.00 tot 18.00 uur . 

Jachthaven Jonkman - Sassenheim 

(afri t 3, van de A-44) a 
M e n k en M a r i t i em B V 

Telefoon 070-5 Mü 179, Fax 070-5179857 
Internet adres: http //www waterwert nl/sloep.piethein 

Wilt  u meer  dan alleen 
premie  betalen? 
Mooi,  dan bent  u bij  ons  aan het  goede  adres. 

Mist u bij  uw huidige verzekeraar kennis en inlevingsver-
mogen in de watersport, inventiviteit, duidelijke begelei-
ding in de bepalingen van de polis. 
Nazorg en last but not least, een doeltreffende en 
snelle schaderegeling. 
Bij ons is uw jacht niet alleen verzekerd, maar heeft u 
een FULL-SERVICE pakket. 

Paul  L'Ortye  Yachtverzekeringen 
biedt  o.a.:  , ^ 

- Een op maat gesneden advies 
- Waardebepaling en vaste taxatie « - Ï S 2 ^ 

- Bouwjaarkorting oplopend tot 45% 
- No claim tot 40% 
- 1-jarige contracten 
- Vaste ligplaats buiten Nederland is geen probleem 
- Mogelijkheid tot verzekering van charterschepen 
- Financiering en hypotheekverstrekking 

Paul L'Orty e Verzekeringe n BV 
Floralaa n West 175 
Antwoordnr . 13045 
5600 VE Eindhove n 

1 ^ 

Tel. +31-(0)40 211.14.56, Fax. +31-(0)40 211.59.50 
Mobiel e telefoo n +31 -(0)6 531.465.97 

Aanvraagformulie r voo r premle-offert e bootverzekering . 

naam en voornaam-

adres_ 

woonplaats. 

telefoonnummer-

type boot 

gewenst vaargebied -

rompmateriaal 

afmetingen 

bouwjaar 
T T N B V 

merk motor. 

aantal PK's. 

brandstof 

huidige waarde. 

aantal jaren schadevrij 
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i ^ " w V C W I I l i marine diesel engines 
European sales office 

• hiHÊhuuuut 
manne 
reversing 
gears 
European sales office 1 

IfFX 
Steering and controls {mechanical and 
hydraulic) bow thrusters instruments 
Benelux and 
Germany sales office 

lnstrum*ntaHon 
'' sta«nng 

wheels 

controls 

senders 

M 

"You have th e mould -
we have the equipment " manne diesel generators 

European sales office 

RADICE 

a l lpa Is sole distributor for Benelux and 
(Germany of: RADICE PROPELLERS 

H Electrolux 
THE SIGN OF COMFORT 

a l l p a qualit y steerin g wheels 

electric equipment 
Benelux and 
Germany sales office 

m o compasses 
Benelux and 
Germany sales office 

allp a 
stainless steel 
nautical equipment 
(own manufactur ng) 

^' ^  ' 

u 
.CM 

^ ^ ̂ c 

allp a 
s/s gas stoves 

fire 
extinguishers a l l p a 
^ n i n v s/s sinks 

OCERNHELH 
steering systems for 
sailin g yactlt s Global sales office 
(own manufacturing) 

QJQX 

JOHNSON PUMP 
cooling and bilge 
pumps pressure 
systems impellers 
Benelux and Germany 
Warehouse 

llSii ; 

h 

M 

allp a 
winches and 
deckfittmgs 

manne hardware, 
hatches 
Jib furling systems 
stay tensioners 
Benelux and 
Germany sales office 

'^^y'm 
allp a 

s/s fuel tanks 
silencers 

(own manufacturing) 

YACHTfnARBeN 

allp a 
Kerkenbos 10-15, 6546 BB Nijmegen 

PO Box 6630,650S CC Nijmegen 
The Netherlands 

B allp a B 
Tel +31 (0)24 3777773 Fax +31 (0)24 3777770 

a l lp a lus 24 hours shipment service 
a l l p a supplies to almost everr shop 
shipyard yachtbuilder in the BeneluK 
Germany and other countries a l l p a 
equipment is fitted on quality yachts 

a l l p a - O c e a n h e i m - a l l p a - O c e a n h e i m - a l l p a - O c e a n h e l m - a l i p a - O c e a n h e l m - a l i p a - O c e a n h e l m - a i i p a 
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ys"""-ms^'^'"3^'  '^  " 

Weet u alles al van 
uw Yanmar motor? 
Ook deze winter organiseert Nedalo tn sanfienwerking met haar Yanmar-

dealers de cursus' onbezorgd op 't water Voor slechts ƒ 50 - pp 
(incl lunch en cursusboek) wordt u gedurende 1 dag volledig op de 

hoogte gebracht van alle in s en out's van uw Yannnar motor 
waardoor uw vaarplezier komend seizoen nog groter zal worden en u 

onbezorgd het ruime sop' kunt kiezen 

De cursussen worden gehouden bi) 

• Jachtwerf Maronier Vuurtorenweg 16 8531 HJ Lemmer 
tel 0514 56 33 00 21 november 1998 

• Andijk Yacht Service Nieuwe Haven 7 1619 JW Andijk 
tel 0228-59 30 71 5 december 1998 

• Klerk Yachtservice Vlakwater 1601 EVEnkhuizen 
tel 0228-31 38 30 12 december 1998 

• Van der Wansem Service Center Huigsloterweg 400 
2158 LS Buitenkaag tel 0252-54 42 64 16|anuan1999 

• Shipshape Jachtservice Mulderzand b.v. IJmeerdijk 4 
1309BAAImere tel 036-536 78 74 30|anuari 1999 

• V/d Rest Nautic b.v. Sluisplateau 31 4424 PK Wemeldinge 
tel 0113-62 20 93 6 februari 1999 

Vraag het inschriifformulier 
voor de datum van uw keuze aan bi| 
Nedalo BV Rendementsweg 4 3641 SK Mi|drecht 
Postbus 4 3640 AA Miidrecht tel 0297 - 29 32 00 

NEDALO BV 

^ 
ALBIN SCANSHIP MARITIEM 

Jach tbemidde l i ng voor de betere occas ions en 
k lass ieke vaar tu igen in het hart van Neder land 

IJSVRI J 
OVERWINTEREN ! 

Ook U kunt ijsvnj overwinteren 
zonder de bekende explosies en 
nsico van schade door ijsgang' 

DE-ICER, simpel zelf te installeren. 
werkt op 220V en is uiterst 

effectief 
Reeds vele honderden in gebruik bij 
enthousiaste en tevreden eigenaren. 

zowel particulieren, havens en 
sluiskomplexen'" 

*  Absoluut onderhoud-vrij (rvs) 

Met kleine aanpassing "s-zomers te 
gebruiken als WATER 

MANAGEMENT SYSTEEM 
voor cristalhelder, alg- en stankvrij 
zuurstofrijk water, een plezier voor 

VIS en eend' 

Bel voor info en dokumentatie 

Meestentijds uit voorraad leverbaar 

PRIJZEN: 
F2400 
vanaf/ 1865,-
excl BTWafWeesp 
zonder stekkers 

F3400/2100,-
cxcl BTW 

Steigermontageset 
vanat/80=;. 

Showroom Nijverheidslaan 22, Weesp 

Corr Postbus 158, 1380 AD Weesp 

Tel 0294-417276 Fax 413681 

MOGEN WIJ U COMPLETE DOCUMENTATIE 
ZENDEN OMERwrnUDDsMmsmin 

De b rochures® en(4) zijn verkrijgbaar in de navolgende 
talen Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans 

(T) Verkoopbrochure van alle VETUS DEUTZ scheepsdiesel-
motoren van 48 kW (65 PK) to t 210 kW (286 PK) 

(2) Technische wetenswaardigheden inzake de VETUS DEUTZ 
scheepsdieseimotoren 

(3^ Verkoopbrochure van de VETUS scheepsdieseimotoren 
van 4 kW (6 PK) to t 45 kW (62 PK) op basis van Farymann, 
Mitsubishi en Peugeot 

(4)"Rondom de motor" Uitvoerige informatie omtrent de 
installatie van scheepsdieseimotoren en de benodigde 
inbouwcomponenten 

fOKKERSTRAAT571 3125BDSCHIEDAM TEL (010)4377700 
FAX (010)4621286 email diesel@vetusnl 

Ik verzoek U de volgende VETUS brochure(s) toe te sturen en accepteer 
daarvoor een kostenvergoeding van Hf! 3,50 te betalen (per stuk) 
voor behandelings- en portokosten 
Deze brochures zijn ook bij Uw watersporthandelaar verkrijgbaar 

Brochure nr(s) 

Taal 

Naam 

Straat 

Postcode/Plaats 
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SOMS MOETIE ER 
GEWOON EVEN UIT! 

WINTERBERGING JAGHTGENTER ELBURG 
MET EEN BOOTLIFTTOTSO TON HEFVERMOGEN 
Winterberging in onze werl<lial incl. uit en in het water , 
o.w. schip schoonspuiten, bok en incl. BTW ƒ 73,-
Winterberging in onze geïsoleerde hal incl. uit en in het water, 
o.w. schip schoonspuiten, bok en incl. BTW ƒ 77,-
Schepen zwaarder dan 30 ton of langer dan 16 m. ƒ 102,50 per m' 

Winterberging op ons buitenterre^^nSer dezyild't^'" ' ' '— •( 
condities ƒ 36,- per m incl. BTW. Schepen zwaarder 
dan 30 ton of langer dan 16 m. ƒ 50,- per m . 

J.P. Broekhovenstraat 23, 8081 HB Elburg tel (0525)68 28 00 fax (0525) 68 45 18 
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de a a n l d [ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | i g i n g s a p p a r a f [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B u l a d e r s , Combi ' 

ieratoren , accu' s en bijkomen d installatiemateriaa l wil t u de zekerhei d dat u iets 

;ds koopt . U wil t nie t alleen kwaliteit , maar ook goed e informati e en betrouwbar e 

int ie . En wannee r u eventuee l klachte n heeft , wil t u ook dat er naar u geluisten , 

dt en dat de klachte n opgelos t worden . 

rom hebbe n wi j voo r u een groo t aanta l STROOMKRING verkooppunte n geselek -

'd, die kwaliteit , garanti e en kenni s garanderen . Deze winkel s herken t u aan het 

.OOMKRING log o en worde n ondersteun d doo r Mastervol t Amsterdam , 

erkend e STROOMKRING winke l onderscheid t zich doo r deskundighei d en een hog e 

e van service , waardoo r u, als klant , optimaa l geadviseer d wordt . 

VOOn VEILIGHEID EN COMFORT AAN 800RD 

^ Gebr. van Enkhuizen 
Suderseewei 4a 
8754 GK MAKKUM 
tel. 0515-232665 

^ Jachtwerf Rimare 
Oppenhuizerweg 87-89 
8606 JC SNEEK 
tel. 0515-412396 

| / De Fundatie MarineCenter 
Industrieweg 1 
8531 PA LEMMER 
tel. 0514-562777 

^ Oosterhaven Watersport 
Oosterkade 3-4 
9711 RS GRONINGEN 
tel. 050-3140892 

%/ Bijvoet Boatservice 
Dijk 10 
1721 AE BROEK OP L'DIJK 
tel. 0226-340660 

^ A. de Keizer Maritime BV 
Kennemerbivd. 716-718 
1976 ES IJMUIDEN 
tel. 0255-560310 

* / De Rietpol 
De Rietpol 1 
2063 KA SPAARNDAM 
tel. 023-5371470 

| / Shiptron 
St. Janstraat 15-19 
1601 HD ENKHUIZEN 
tel. 0228-317437 

K E.T.B, de Jong & Zoon 
Keienbergweg 43 
1101 EX AMSTERDAM 
tel. 020-6916311 
Flevoweg 43 
2318 BX LEIDEN 
tel. 071-5212101 

^ Eshuis Marine 
Uiterweg 104a 
1431 AR AALSMEER 
tel. 0297-340666 

^ Jachth. Kempers 
Kudelstaartseweg 226 
1433 GR KUDELSTAART 
tel. 0297-385385 
Herenweg 100 
2450 AB LEIMUIDEN 
tel. 0172-508770 

• Kok Watersport 
Straatweg 129 
3054 AC ROTTERDAM 
tel. 010-2857177 

| / Tijssen Elektrowerken 
Zeeland 
Sluisplateau 
4424 BK WEMELDINGE 
el. 0113-62606" 



LINE : 
• Geheel stalen motorjacht 
• Geavanceerd topdesign 
• 38-, 41 en 46-voets uitvoeringen 
• Uiterst complete en luxe standaard-

uitrusting 
• Meer dan 30 jaar ervaring in jachtbouw 
• Absolute exclusiviteit tegen een zeer 

scherpe prijs 
• Afbouw geheel in eigen beheer 
• Bezoek vrijblijvend onze werf en/of dealer 

RE LIN E 
YACHTS BV 

WERF 
Wheermaten 16 
8331 TL Steenwijk 
Tel (0521)52 37 66 
Fax (0521)52 37 67 

DEALER 
De Koeweide Yachting 
Waagenaak38 
6019AAWessem 
nabij Roermond) 

Tel (0475)5612 21 
Fax (0475) 56 32 75 
E mail info@koeweide nl 

AQUA -STAR 

De Aqua-Star Pilotboat 38' is een exclusief topproduct 
gebouwd voor de ruwste omstandigheden. 

Het casco van deze heavy-duty polyester halfglijder is Lloyds 
gecertificeerd en wordt volgens de huidige CE normering 

afgebouwd door 
Jachtbouwer P. Valk te Franaker. 

De Aqua-Star Pilotboat 38' is naar individuele wens 
leverbaar met een motorisering van 130-640 pk 

en snelheden van 9-28 knots. 

EXPERIENCE THE DIFFERENCE! 

lANSMA ' 

Butenstreek 3a 9003 MC Wartena Holland 
Telefoon (058) 2552700 Fax 2552699 

Perfecte afwerking, zeewaardig en uitstekende vaareigenschappen . 
Ontwerp John A Bennett & Associates Ltd 

Motorvermogen 2 x 355 ph 2x 669 pk - Rechtstreeks vanaf fabriek leverbaar 
PRIJZEN 2x355 pk £268 770 2 x 470 pk £ 282 090 2x669 pk £311,530 
Voor verdere informatie neem contact op met 

€olvic Craft pk 
Earls Colne, Colchester, Essex, C06 2 NS, England 
Tel +44 (0) 1787223993 Fax +44 (0) 1787224330 

SKILSO YACHT S of NORWAY 
Skilsö 975: leverbaar in drie modellen 

Seaways Yachting 
«• Offic teel Importeur i oor Nederland KJ 

afmetmg 9 75 x 3 20 x O 90 
matenaal polyester 
pnjzen vanaf Fl 252 000 
6 slaapplaatsen m 3 afgesloten kabmes 
Motonsenng naar keuze Yanmar of Volvo Penta vanaf 170 pk 
Standaard zeer uitgebreid uitgerust 

Zwolsmanweg 14 
8606 KC Sneek 
Telefoon/fax 0515-421599 

Sport 
(\^k leierbaar mcl hardion 

Internet , www seawavs.nl 

E-mail : info@$eaways.nl 
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DE MEEST VERKOCHTE SPITSGATTERS VAN NEDERLAND 

Afgebeeld is de Agder 840 in verschillende uitvoeringen. De Agder en Inter spitsgatters zijn te zien op de permanente 
boatshow in onze nieuwe overdekte verkoophaven, waar overigens ook onze gebruikte jachten liggen. 

Wij importeren de Noorse AGDER en 
INTER spitsgatters in lengten van 6,6,30, 
6,80, 7,70,8,40 en 9,50 m. Vanaf 8,40 m 
kunt u ondermeer kiezen uit een versie met 
open kuip of met achterkajuit. Deze degelijke 
schepen zijn ontworpen en gebouwd voor 
gebruik op binnenwater en op zee en kunnen 
naar keuze uitgerust worden met Volvo 
Penta of Yanmar dieselmotoren. 

BRANDSN A 
JACHTE N 

It Ges, Eeltje Baasweg 6-8, 8606 KA Sneek 
Tel. 0515 - 425 000, Fax 0515 - 420 505 

Brabant  kruiser 
SRACELiN 

L 14 25m. 
Br, 4.25 m 
Diepgang 1.20 m. 
6 vaste slaapplaatsen 
Motorvermogen 150 PK Volvo 
Kruissnelheid 18 km. 
Rechtstreeks vanaf werf. 
Geheel compleet en vaarklaar vanaf ƒ 389 000,-. 

Neggers Jachtbouw BRABAN T YACHTIN G Sprang-Capelle 
Nederveenweg 18 - 5161 PA Sprang-Capelle - Tel. 0416-312428 / 06-53219731 - Fax 073-5115992 

j j ^ g g ^ ^ • s.gravenwaardsedifk, 'S, 6916SIZ Toikamer, tekfoon. 0316 54 16 92, tekfax: 0316 54 25 14 
**TÏRS**0« T B V 

Officieel importeur van Cranchi sportboten en cruisers van 21 t/m 48 voet 'VOL'V O P E KTXA . 
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Raf chart 620 is  een stand 
^ ft  s'on e elektronische  10 

kaartplotter  met  de nieuwste 
C-aof 

Nav 398 navigatiedisflay, 
combineert  GPS en Loran En u dacht dat 

eon alleen 
maar de beste 

Raytb 
Rafpilot  S50P stuurautomaat 

stuurt  precies  en betrouwbaar 

radars ter wereld 
maakte. 

Raydata  instrument  repeater  biedt 
vele  functies 

Ray 430 megafoon  met 
30 W vermogen 

Raychart  611T is  een stand  alone 
elektronische  kaartplotter 

SeaTalk is een geregisKeerd handelsmerk 

liolhiiii l iiaiific ^ 
Hollan d Nauti c Apeldoor n BV 
Nagelpoelweg 16 
Postbus 20089 
7302 HB Apeldoorn Holland 
Tel 055 541 21 22 Fax 055 542 26 95 

Dat doen we ook Maar we maken 
ook de beste navigatie apparatuur 
stuurautomaten instrumenten 
fistifinders en communicatie-
apparatuur 

Ze zijn even prettig in tiet gebruik als 
ze eruit zien dankzij de elegante en 
innovatieve vormgeving duidelijke 
kleurstelling en uniformiteit m 
afmetingen 

Bi|na al onze producten kunnen 
worden gekoppeld via SeaTalk(R) of 
NMEA zodat ze een geïntegreerd 
totaalsysteem vormen Hun sterkte en 
duurzaamheid zijn andere eigen 
schappen die ze gemeen hebben 

Het resultaat met Raytheon techniek 
verbetert u met alleen het uiterlyk van 
uw boot maar ook de presaties en de 
waarde ervan 

Als u wilt weten wat Raytheon voor u 
op het gebied van navigatie kan 
betekenen bezoekt u een van onze 
dealers of bel voor een brochure 

055 - 541 21 22 

SL72P4 heeft  meer  geavanceerde 
kenmerken  dan enige  andere  LCD radar 

601XX kaartplotter  aan te sluiten  op 
XXserie  radar  en RL-9 radar 

R41XX radar  heeft 
een 48 mi/ls  bereik. 

Raytheon Electronics 
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Gromme r 800 

\ j r O n U I uvyui l i l ii_iAt^ i^it. V Wï^i II l y , 

met een uitvoenge teakhouten betimmering fl 142.000, -

Inclusief een 33 pk, 4 cylinder dieselmotor. 

De polyester Grommer 800 is geschikt voor vrijwel alle soorten 
vaarwater van kanalen en plassen tot en met Oostzee. 

Special Edition uitvoering is er al voor fl.128.500,-

Voor anker gaan bij: 

Jachtwer f 

Moleneind 65-66 - 1241 NK Kortenhoef 
tel. 035-6560443 - fax 035-6561319 

^T^O K WAALWIJ K 
STRAAL-  SPUIT -  E N J  A C H T S C H  I L D  E  R  W E  R  K  E  N  B  V 

modern jach 
bedrijf dat een veelzijdig 
plienstenpakket aanbiedt 
bp het gebied van 
êtraten en schilderen 
voor jachtbouwers en 
jachteigenaren. 
Bovendien heeft Bok 
een speciale afdeling 
waar alle voorkomende 
reparatie en groot 
ondejijgud aan jachten 
kan worden uitgevoerd. 

Veelzijdig specialisme in onderhoud 
en schilderwerk van jachten... 

De jachtschipper wil, 
naast duurzaamheid, 
dus genng onderhoud, 
een mooi afgewerkt 
schip. Een totaalbe-
handeling op basis 
van tweecomponenten 
systemen maakt dat 
mogelijk. Een vak-
kundige schilderbeurt 
maar ook na stralen 
geheel voorzien van 
een nieuw laksysteem 

Bok werkt daarvoor 
exclusief met Sikkens 
Jachtlakken, voorzien 
van een rapport. 
Ook het stralen van het 
onderwaterschip van 
uw jacht wordt door 
ons op vakkundige 
wijze uitgevoerd. 

Bel ons gerust voor 
advies en een vrij-
blijvende prijsopgave 

.iji!»' » 

BOK WAALWIJ K 
STRAAL- SPUIT- EN JACHT-
SCHILDERWERKEN B V. 

Industneweg 93 
5145 PD WAALWIJK 
Industrieterrein Haven Route 28 

Telefoon: 0416-331277 
Telefax : 0416-337718 
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Wat je lief hebt 
wil je goed 
verzekeren 

Je boot bijvoorbeeld. Met een verzekering van Oranje 
vaart u ontspannen en zorgenvrij. Want Oranje is 

gespecialiseerd in het verzekeren van pleziervaartuigen. 
Onze compacte organisatie kenmerkt zich door korte 

communicatielijnen, waardoor we snel en flexibel kunnen 
opereren. Ons verzekeringspakket is compleet en gericht 

op maatwerk. Schade wordt vlot en vakkundig 
afgehandeld door ons team van deskundigen. 

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? 
Stuur dan onderstaande bon in of bel ons voor een 

persoonlijk advies. 

(050) 526 25 55 
1 — — — — '~ — — — 

/ W ^ ik wil weten »at ORANJE 

Vaartuig gegevens 

Type 

> Gebruik D privé 

1 Bouwaard D staal 

1 Afmetingen 

, Merk motor(en} 

D charter 

\3hout 

X 

Brandstof D diesel D benzine 

' Gewenst verzekerd bedrag fl 

1 Naam 

1 Adres 

1 Postcode 

Telefoon 

Plaats 

Fax 

voo r mi j kan betekenen . 

Bouwjaar 

D verfiuur D bewoning 

D p o / y e s f e r D 

X 

Bouw/aar 

PK's 

a 
s 

J 
In een envelop zonder postzegel opsturen naar 

Vereniging "Oranje", Antwoordnummer 350, 9700 VB Groningen 

ORANJE Vertrouwe n en zekerhei d , 
Daar gaat het om 

Verenigin g "Oranje "  Onderlinge verzekenng van schepen u a 

Postbus 340, 9700 AH Groningen, e-mail oran|e@oranje-verzekenngen nl 

Pk 
11 
14 
16 
22 
25 
31 
45 

j 60 
72 
88 
100 

1 155 
210 
270 

- Kw 
- 8.1 
- 103 
- 118 
- 16.2 
- 18.4 
- 22 8 
- 331 
- 44.2 
- 53.0 
- 64.8 
- 73.6 
- 114.1 
- 154.6 
- 199.0 

^aOiULeóel 

MITSUBISHI • MAZDA • HINO • FORD 

• Stil en betrouwbaar 

• trillingsvrije, rustige loop 

• voldoen aan de Bodensee normen 

• marinisatie met duurzaam materiaal 

• Saildrivet/m25Pk 

• alle inbouwmaterialen leverbaar 

'ookalsgeneratorset 

• 1500/3000 t.p.m. BtotSSkva 

Voor informatie, dealers of bezoek Importeur voor noordwest-Europa 

Kerkenbos 10-15 

6546 BB Nijmegen 

Postbus 6630 

6503 GC Nijmegen 

Tel (024)377 77 73 W d P g C g Ö O ! 

Fax (024) 377 77 70 De mees t complet e watersportgroothandel ! 

AFBOUW? 
VERBOUW? 
REPARATIE? 

U MAG REKENEN 
OP VAKWERK! 

De iverf van Van der Metjden aan 
de haven van Hardinxveld-

Giessendam verzorgt de afbouw, 
verbouiv en reparatie van jachten 

en schepen. 
Vier generaties vakmanschap laat 
zijn sporen na, dus kwaliteit is het 
trefwoord op deze werf. Van der 
Metjden biedt een totaalpakket, 

ondersteund met een unieke 
showroom. Ook het prefab systeem 

wordt hier succesvol tm i^epast. 

'an der Meijden ^ 
M a r i t i e m 

V I E R G E N E R A T I E S V A K M A N S C H A P 

Blikstraa l 7, Hardinxveld-Ciessendam , tel . (0184) 675556 
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Een toonaangevende zeilmakerij op 
het gebied van al uw canvaswerk 

k^ffm 
Brasem 50, 4941 SE RAAMSDONKSVEER 

Tel. 0162.512.537 - Fax 0162.519.511 

WANTED 

Sinds kort vrij : "D E AANDRIJVER " 
Alias: VM Marin e motor 
Signalement: gedrongen, krachti g postuur 
Kenmerken: rookt niet, drink t slechts matig, 

houdt zich graag op aan boord van jachten 
Waarschuwing: verdringt in hoog tempo oudere en afgeleef-

de aandrijvingen! 
Indien u een geschikte verblijfplaat s heeft, bel dan direct 
voor  meer  informati e onderstaande importeur , of de 
VM dealer  bij  u in de buurt 

' J.W. FRISOSTRAAT 31 

4413CBKRABBENDIJKE Mm MACHINEFABRIEK / 

MOTORENREVISIE 

TUINMACHINES TEL. 0113-501255 

^B-  WORKING LIKE CLOCKWORK, VAN 35 • 250 PK. 

EIGENLIJ K IS ER MAA R ÉÉN 8-10 METE R 
SCHIP GOED GENOEG VOOR U. .. 

Uent Vachten, de naam zegt het al, zijn gemaakt 
mensen die het beste verdienen. Mensen die het zich kunnen 
permitteren om te varen in een modern schip, met veel 
comfort en uitmuntende vaareigenschappen. Voor mensen die 
zelf willen bepalen hoe de indeling eruit ziet en voor mensen 
die houden van een stijlvol interieur. Kijk , voor die mensen 
bouwen wij onze schepen. De prijs van zo'n Excellent Yacht? 
Bel maar eens, u staat versteld! 

T' I EXCELLENT J5P Y A C H T S BV 
Zoa\\Naar6 10 
5308 jK Aalst 

Excellent 800, 8 mtr. 960 C)K Hardtop, 10.20 mtr. • Excellent 960 AK, 10.20 mtr. • Excellent 960 Express, 10.20 mtr. 
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...en kunne n onz e klante n optimaa l van diens t zijn . 

Op ons nieuv/ e werf-comple x met een bedrijfsha l van 2400 m \ 

worde n vanaf nu onz e Proficiatkruisers , de Lauwersmeerkruiser s 

en de Lauwersmeerkotter s gebouwd . 

Tevens heben wi j een verwarmd e hal van 3000 m^ to t U w 

beschikkin g voo r de winterberging . 

Tijden s de winterbergin g kunne n wi j op verzoe k 

alle onderhouds - en reparatie-werkzaamhede n uitvoeren . 

P R O F I C I A T J A C H T B O U W B.V . 
Simmerwei 6 - 9295 KA Westergeest 

Telefoon 0511-447355 
Telefax 0511-443333 

PROrSuïï T 
HRUISeR 

dj 

B 

^éoé^Uc ^Cet 650 

VISIONSTAR BOATING 
POSTBUS 1022, 3350 CA PAPENDRECHT 

TEL 078 6150265 FAX 078 6412231 

EEN NIEUWE KLASSIEKE  DUBBELSCHROEFS 
MOTORKRUISER IN AANBOUW  VAN 11.30 M. 

Technauti c aluminiu m ramen en Moonligh t vluchtlulke n en patrijspoorten . Voor lich t en luch t in uw schi p 

/ / 

Technauti c aluminiu m ramen 
• Zeer scllerpe priizen • Jarenlange ervaring • H ^ lardige kwaliteit • Vele profiel 
mogelijkheden tot nnax wanddikte 35 mm • Absoluuf maatwerk • Zeewaterbesten 
dig aluminium Diverse uitvoeringen • Klemprofiel • Sch - -I • Vast raam •  
Hcf'Ikiappend raam • Halfklappend raam • Schuifraam 

Moonligh t vluchtlulke n en patrijspoorte n 
• ip kwalite t • 10 12 mn acn/laat • j j ida*"" 
beniidii bcn^ttwös • Ct keur • Speciaal ontworpen stnar 
door praktijk rTOisen Diverse uiP/oeringen • Laag model • i 
scharnieren of uitstellers • Alu of zwart geanodiseerd • Vaste 
poorten»' ^racii ot i i . uitrit 

od s register en 
trgen «Gemaakt 

r n Jel • Frittie 
f openslaande patrgs 

technautic bv 
Kado bi j uw bestellin g di t najaar ! Een uniek e kleurkrijt-tekenin g 

van uw schi p 30 x 50 cm aan de hand van uw foto . 

Ik Wil UW grati s catalogus ontvangen : 

Naam 

Adres 

postcode Woonplaat s 

Portvrlie envelop Antwoordnummer ï8 1520WB wofmerveer 

industriewe g 35,1521 NE WORMERVEER, Telefoon : 075-6474545, Telefax : 075-6213663 
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Elke keer als er op onze werf een nieuwe l'cdro van sUipcl 
loopt, is dat het begin van vele jaren onbekommerd vaar-

plezier. De enorme duurzaamheid is een 
van de kenmerken van een Pedro. 

Dat betreft zowel het ontwerp en 
1 fc^ de solide staalconstructie, als 

de keuze van de materia-
len en de feitelijke 
bouw en afwerking. 
Elke bout, elke las, 
draagt bij aan de 
duurzaamheid 
van onze motor-
]achten. 

Wij weten uit ervaring dal elke Pedro lang, heel lang mee-
gaat en bovendien een hoge inruilwaarde behoudt. Want ook 
als occasion is Pedro populair Meer weten? Bel ons! Of kom 
eens langs op de jachtwerf in Zuidbroek, voor een nadere 
oriëntatie. J A C H T B O U W 

PEDRO 
B O A T 

W.A. Scholtenweg 94, Postbus 33, 9636 ZG Zuidbroek, 
Telefoon (0598) 45 17 63, Fax (0598) 45 13 38 

www.pedro-boat.nl 

M e t Pedr o vaar t u o p zeke r ! 
On:e produkti e word t voorberei d 
op de Europes e C C-eiitn . 

AP Survivo r GPS: overleve n 
met uw Decca-navigato r 

Vanaf nu kunt u met uw Decca-navigator gebruik maken van het GPS-systeem. 
Het Decca-systeem zal per 31 januari 1999 niet meer operationeel zijn. 

AP Navigation laat u niet in de steek en biedt de ideale oplossing om uw 
Decca-navigator te behouden met de AP Survivor GPS. De AP Survivor GPS is 
een 'upgrade kit' voor bezitters van de Decca-navigators AP MK4 en AP MK5. 

• 'Upgrade kit': antenne met geïntegreerde 12-kanaals GPS, 10 meter 
kabel en GRATIS software-aanpassing van AP MK4 of AP MK5 

• Eenvoudig te installeren: u vervangt simpel de oude Decca-antenne 
door de nieuwe AP Survivor GPS antenne en behoudt uw (ingebouwde) 

Decca-navigator • Compact formaat en extreem laag stroomverbruik. 

Adviesverkoopprij s AP Survivo r GPS f 995,-- incl . BTW. 

JA, stuur mij infornnatie over de AP Survivo r GPS. 

Naam 

Postcod e 

Plaats 

Zend deze bon in ongefrankeerde enveloppe naar: 
Sailtron B.V., Antwoordnummer 2710, 3500 VJ Utrecht 

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

Sailtro n B.V. 

Croeselaan 163, 3521 BL Utrecht 
Postbus 5044, 3502 JA Utrecht 
Telefoon 030 - 294 47 41 
Telefax 030 - 293 76 42 

Exdusief importeur van o.a. AP Navigation, Brookes & 
Gatehouse, Furuno, Garmin, RR Electronic en Sailor 
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Koudekerk 

In Koudekerk aan den Rijn is een conflict 

ontstaan tussen de gemeente en de schip-

persorganisatie Schuttevaer. De gemeente 

wil namelijk van de schippers tol gaan 

heffen voor het passeren van de brug over 

de Oude Rijn in deze gemeente. 

Schuttevaer is daar fel tegen. 'Koudekerk 

wil de klok terugzetten', aldus Schutte-

vaerwoordvoerder Ruiten in de krant van 

de Kamer van Koophandel in het 

Rijnland. Hij wijst erop dat in Gouda 

onlangs de bruggelden zijn afgeschaft en 

vreest bovendien gevaarlijke situaties in 

Koudekerk als de schippers moeten stop-

pen om bruggeld te kunnen betalen. 

Hij  vindt de Kamer van Koophandel aan 

zijn zijde. Secreataris Broeksma ver-

klaart (in dezelfde krant) dat onderhoud 

van bruggen en wegen een zaak van de 

gemeenschap is, die uit gemeenschapsgeld 

moet worden betaald. 'Bij hoge uitzonde-

ring kun je denken aan een eigen bijdra-

ge, maar dan moet de betaler wel een uit-

gesproken belang bij dat onderhoud 

hebben,' zegt hij. 

Verstandige taal, die je niet vaak tegen-

komt. Er zijn maar weinigen tot wie de 

eenvoudige waarheid is doorgedrongen 

dat een brug er is voor het wegverkeer. 

Als de beheerder dan een bijdrage wil 

vragen moet hij natuurlijk bij de gebrui-

kers van de bruggen zijn en dat zijn dus 

automobilisten, fietsers, voetgangers etc. 

Schippers staan er buiten. Wat de scheep-

vaart betreft kunnen alle bruggen weg. 
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Dure benzine 
Na 10 dagen varen wilde ik 
tanken in de haven van Naar-
den. 
Deze jachthaven met ongeveer 
900 ligplaatsen, van alle facili-
teiten voorzien, heeft een groot 
nadeel: zowel diesel als Euro 
95 zijn vrij prijzig. 
Bij Texaco, Shell, BP betaalt 
men ongeveer/2,10 (twee gul-
den 10 cents) per liter Euro. In 
Naarden is d i t /2 ,50 per liter. 
Men mag best wat verdienen, 
maar geen 40 cent per liter 
meer dan elders. Veronderstel 
dat men 50 liter tankt maal 40 
cent, dan heeft men toch/20,-
verdiend. 

De dichtst bij zijnde benzine-
pomp is 10 minuten fietsen in 
Naarden zelf. 
Ter vergelijking: Zutphen, bij 
de brug Shell-pomp is de prijs 
ƒ2,10 per liter. 
M. Scholten, Rotterdam. 

Directeur J Gastelaars van deiactitha-
ven Naarden geeft als reactie dat de 
verkoop van brandstof gezien moet 
worden als service Gezien de grote in-
vesteringen, die ervoor nodig zijn en de 
geringe omzet, is het een verliesge-
vende activiteit, waar veel jactittiavens 
dan ook mee zijn gestopt De prijs is 
overigens met ƒ 2,50, maar ƒ 2,46 

Onbekende boot 
Op zaterdag 5 september was 
ik mede-organisator van de 
jaarlijkse stertocht van de wa-
tersportvereniging De Greft in 
Woerden. 
Eén van de attrakties was dat 
alle deelnemers tijdens het va-
ren ongemerkt werden gefoto-
grafeerd. Bij het inlijsten kwam 
ik bijgaande foto tegen. Aan-
gezien menigeen trots is op een 
foto van zijn of haar schip dat 
tijdens de vaart op een onver-
wachte plaats is genomen, wil-
len wij deze graag aan de eige-
naar van dit schip doen toeko-
men. De foto is genomen langs 
Kromme Mijdrecht tussen De 
Hoef en Uithoorn op zaterdag 
5 september j l om ongeveer 11 
uur. Dit schip is ongemerkt 

tussen de deelnemers van de 
vereniging geraakt. De deelne-
mers voeren allen de clubvlag 
van de vereniging. Als de 
schipper zich meldt, sturen we 
hem de foto toe. 
A.M. Vianen, Terschellingkade 
73, 3446 BK Woerden. 

Groningen 
Graag willen wij u bevestigen 
wat u schrijft in het september-
nummer (Motorbootkrant) 
over Groningen. Dat Gronin-
gen geliefd is bij de watertoe-
rist heeft zo zijn reden. Je hoeft 
er geen bruggeld te betalen zo-
als op veel plaatsen in Fries-
land. Of sluisgeld (ter vergelij-
k i n g :/ 10,- in Muiden). Ook 
geen klompjes voor de neus 
zoals op de Vecht bij de meeste 
bruggen (wat vreemd aandoet 
als er geen bruggeld verschul-
digd is). 

Naast redelijke kosten voor ha-
vengeld is het verschil in be-
handeling enorm. Hier wordt 
een verzoek om bediening via 
de marifoon vlot ingewilligd. 
Vaak heeft men aan een half 
woord genoeg en draait de 
brug meteen. 
Ook hebben wij een groot ver-
schil aangetroffen tussen 
Leeuwarden en de stad Gro-
ningen in havenfaciliteiten. In 
Leeuwarden troffen wij in het 
centrum wel voldoende lig-
plaatsen maar sanitaire voor-
zieningen op grote afstand en 
geen stroomaansluiting. 
In Groningen lagen wij zeer 
centraal in de Oosterhaven 
met uitstekend sanitair en wa-
ter en stroom voor ieder schip 
dat er afmeerde. Wij zijn er 
dan ook 6 dagen gebleven, een 
fantastische stad (gezellige ha-
venmeester en watersportwin-
kel aanwezig). 

De topper van 1998 zijn voor 
ons de bruggen en de sluispas-
sages in Veendam. Hulde voor 
deze brug en sluiswachters. 
Met slechts enkele mensen be-
dienen zij maar liefst 30 brug-
gen en 3 sluizen, waarvan de 

• Wil de schipper zich melden? 

meeste handbediend. 
In weer en wind fietsen zij van 
brug naar brug (en sluis). En 
toen wij terug moesten omdat 
de 31-ste brug niet goed func-
tioneerde alles weer in omge-
keerde volgorde, met goede 
zin! 
Dat is nog eens wat anders dan 
brugwachters die te beroerd 
zijn om hun brug volledig 
open te doen omdat zij menen 
dat dat bootje met een door-
gangshoogte van de mast rond 
7 meter er toch wel door kan 
als zij de brug maar gedeelte-
lij k heffen. 
J.J. Koeman, Breda. 

Vaarbelasting 
Ook ik ben onaangenaam ver-
rast door de onverkwikkelijke, 
oneerbare voorstellen van de 
PvdA om maar weer eens de 
vaarbelasting boven water te 
halen. Die zijn volgens mij zeer 
onredelijk, omdat alleen de 
Nederlandse watersporter 
wordt belast en wel dubbel, 
daar we ook al de hoge accijns 
op dieselolie moeten betalen. 
Ook is het onredelijk omdat er 
- net als bij de dieselolie - een 
uitzondering wordt gemaakt 
voor de beroepsvaart. Ik kan 
mij evenwel, zij het schoorvoe-
tend, vinden in het KNWV -
idee voor een bijdrage-rege-
ling. Als men een bijdrage van 
de watersport wil , waarom dan 
geen vaarvignet. zoals in 
Frankrijk en België. Dan 
draagt iedereen bij die van de 
Nederlandse waterwegen ge-
bruik maakt, ongeacht de na-
tionaliteit. 
B. van den Engel, Gorinchem. 

Betalen voor 
anl<eren 

Afgelopen zomer zijn wij op 
vakantie geweest naar Lim-
burg. We hadden met kennis-
sen afgesproken om bij een 
watersportvereniging in de 
Mookerplas aan te meren. 
Toen wij op de afgesproken 

plek aankwamen was alles vol 
en konden we alleen nog met 
onze boot voor anker gaan lig-
gen. 
We waren zeer teleurgesteld 
toen bleek dat we moesten be-
talen om voor anker te liggen. 
Het is te gek voor woorden dat 
je voor iets waar je niets voor 

• Betalen voor ankeren'^ 
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hebt -geen douche, geen tank 
voor het chemisch toilet, geen 
wandelmogelijkheden- moet 
betalen. De volgende morgen 
zijn wij direct vertrokken. We 
besloten ook om er nooit meer 
terug te komen. 
A.M. Kors, Den Haag. 

Wi) zouden zijn vertrokken op het mo-

• Vaarbelasting'^ O K Maar dan 
ook voor de beroepsvaart' 

ment dat de rekening werd aangebo-
den Dergelijke plaatsen-er zijn er 
meer in Limburg - moeten we met zijn 
allen boycotten Redactie 

- Tot en met 1 november: ex-
positie 'Nederlanders in Na-
gasaki; Japanse prenten uit de 
19e eeuw. Lokatie: Maritiem 
Museum, Rotterdam. 
- Tot 22 november: expositie 
aquarellen van Herman Bos-
boom van de Rotterdamse ha-
ven. In het maritiem museum 
Prins Hendrik in Rotterdam. 
Tijd: 10 tot 17 uur. 
- Tot Sail 2000: Expositie 'Zei-
lend over wereldzeeën'. Lokatie: 
Scheepvaartmuseum, Amster-
dam. 
- Tot en met 6 december: 
Groningen overbrugd. Expositie 
over de Groninger geschiede-
nis. Lokatie: Noordelijk 
Scheepvaartmuseum, Gronin-
gen. 
- 24 oktober tot 2 november: 
Hanseboot 98, Hamburg. 
- 8 november: Tweedehands 
scheepsonderdelen-markt. Loka-
tie: Binnenplein van het Noor-
delijk scheepvaartmuseum in 
• Schilderij van Ploos van Amstel. 

Stromende luiwagen 
Om van het eeuwige putsen 
van het dek af te zijn heb ik 
een stromende luiwagen ge-
maakt, die mij goed bevalt. 
Al s je putst is het water 
meestal al weg tegen de tijd dat 
je met de luiwagen kan gaan 
boenen. Ik heb een slang aan 
de bezemsteel gemaakt, die 
verbonden is met een elek-
trisch pompje. In de bezem 
heb ik twee gaatjes geboord. 

Daarin heb ik stukjes slang ge-
lijmd die via een T-stukje op 
de slang naar de pomp aanslui-
ten. Het werkt perfect. Duur is 
het niet. Slang en pomp samen 
hebben me nog geen ƒ 60 ge-
kost. Ik heb er 8 meter slang 
voor gebruikt met een door-
snee van 15 millimeter. Het T-
stuk is half duims en het 
pompje heeft een capaciteit 
van 6 liter per minuut. 
Sraar Boom, Maashees. 

• Sraar Booms stromende bezem. 

f 
JÊÊ ^^^ÊÊÊÊK^m. 

Agend a 

Groningen. Tijd: 13 tot 17 uur. 
- 5 tot 8 november: botenbeurs 
Stockholm. 
- 17 tot en met 19 november: 
vakbeurs Mets. Lokatie: Rai, 
Amsterdam. 
- 23 tot 28 november: boten-/ 
duik-/visbeurs Naulipesca.. Lo-
katie: Anhembi-expocentrum, 
Sao Paulo. 
- 27 november tot 28 maart 
1999: Maritieme schilderijen en 
tekeningen van de Haarlemse 
kunstenaar Ploos van Amstel. 
Lokatie: Marinemuseum Den 
Helder. 
- 28 november tot en met 5 
december: watersportbeurs 
Barcelona. Informatie: Intra-
service, telefoon 010-4744497, 
fax 4753190. 

È 

- 5 tot 14 december: Boten-
beurs Parijs. Lokatie: Paris 
Expo, Porte de Versailles. 
- 16 tot en met 24 januari 
1999: 5oo/Düsseldorf. 
- 3 tot en met 7 februari 1999: 
Boot Holland, Leeuwarden. 
- 12 tot 15 februari: Boot'99. 
Beurs voor nieuwe en 
gebruikte boten. Lokatie: 
Darling market, Rijswijk. In-
formatie: telefoon 030-666 
7388. 
- 20 tot 28 februari 1999: Bel-
gian Boat Show in Gent. 
- 27 februari tot en met 7 
maart 1999: Hiswa Amster-
dam. Lokatie: Rai-complex. 
- 27 tot en met 30 maart 1999: 
Internationale watersportbeurs 
China. Lokatie: overdekte 
markt Sjanghai. Informatie: te-
lefoon 0044 171 376 7777. 
- 11 tot 14 juni 1999: boten-
beurs St. Petersburg. 
- 31 augustus tot en met 5 sep-
tember 1999: Hiswa te Water. 
IJmuiden. 
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Op de Marine Equipment 
Trade Show (Mets), die van 
17 tot en met 19 november in 
Amsterdam wordt gehouden, 
zullen meer dan tweehonderd 
nieuwe produkten aanwezig 
zijn. Vrijwel alle grote merken 
op het gebied van uitrusting en 
toebehoren voor de plezier-
vaart en de beroepsvaart zul-
len op de beurs te vinden zijn. 
Van de in totaal zevenhonderd 
leveranciers die zich hebben 
aangemeld, komen er bijna 
honderd uit de Verenigde Sta-
ten. Ook zijn er twintig deelne-
mers uit Canada. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de 
Mets is er deze keer een collec-
tieve inzending van Australi-
sche bedrijven. Naar het zich 
laat aanzien zullen 24 landen 
op de beurs vertegenwoordigd 
zijn, waarvan twaalf zich pre-
senteren in een landenpavil-
joen. 

Voorafgaand aan de beurs is 
er het 15e 'International Hiswa 
Symposium on yacht design 
and yacht construction', dat 
zich met name zal bezighouden 
met nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van het ontwerpen 
en bouwen van jachten. Ge-
lijktijdi g met de Mets 98 wordt 
een tweede congres gehouden 
onder de naam Project '98. 
Dat is onder andere gewijd aan 
het gebruik en het beheer van 
luxueuzejachten. Op de eerste 
beursdag zal weer de Design 
Award Mets (Dame) worden 
uitgereikt, een onderscheiding 
die wordt gegeven voor 'het 
best ontworpen produkt' dat 
pas sinds kort op de markt is. 
De Mets is op dinsdag 17 en 
donderdag 18 november geo-
pend van 10.00 tot 19.00 uur 
en op donderdag 19 november 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Noviteite n 
Een selectie uit de aangekon-
digde noviteiten geeft een ge-
varieerd beeld. 

Uitrusting 

- Scharnieren van kunststof 
toont Beckson Marine uit 
Bridgeport (VS). Ze zijn be-
schikbaar in tien maten en 
kunnen een gewicht van ne-
gentig kilo aan. Parkhal, stand 
852. 

Mets 98 met 
veel nieuw e 
produicte n 

- Een hulpmiddel om buiten-
boordmotoren uit het water te 
halen is de Easy Lift , bij C-Le-
vel uit Southport (VS). Er zijn 
twee modellen die motoren tot 
een gewicht van 68 kilo ge-
makkelijk omhoog kunnen 
brengen. Parkhal, stand 867. 
- Cooney Marine Interna-
tional uit Kettering (GB) is 
aanwezig met een loopplank 
met verlichting in de leunin-
gen. Hij kan ook worden ge-
bruikt om er met behulp van 
een kraan een gewicht van 250 
kil o mee op te hijsen en te ver-
plaatsen. Parkhal, stand 1110. 
- Freeman Marine Equipment 
uit Gold Beach (VS) presen-
teert lichtdoorlatende luiken 
met een speciale sluiting en een 
zware afdichting waarmee zij 
wachterdicht kunnen worden 
gesloten. Zij kunnen desge-
wenst worden voorzien van 
luchtdrukcilinders om het ope-
nen gemakkelijker te maken. 
Deltahal, stand 1233. 
- L.V. Jachttechniek uit Was-
senaar toont een bronzen an-
kerlier (kaapstander), die 
werkt op 24 volt en die met 
kettingen van 8, 10 of 12 milli -
meter kan worden gebruikt 
voor boten van 18 tot 22 me-
ter. Deltahal, stand 1219. 
- Zwaar uitgevoerde stootwil-
len, bedoeld voor gebruik op 
grotere jachten of werkboten, 
zijn aanwezig bij Norflaot UK 
Limited uit Exeter (GB). Park-
hal, stand 1073. 
- De Hawserfit is een haspel 
waarmee op een eenvoudige 
en ordelijke manier meerdere 
kabels die van de wal naar het 
schip lopen, kunnen worden 
ondersteund. Te zien bij Rojo 
Manufacturing uit Southville 
(GB). Parkhal, stand 1103. 
- Rondal uit Vollenhoven 
toont een schuifluik dat volle-
dig in het dek verzonken ligt 
en dat of met de hand of met 

behulp van luchtdruk kan 
worden bediend. Een opblaas-
bare afdichting zorgt ervoor 
dat het luik volgens de leve-
rancier 'absoluut' waterdicht 
is. Deltahal, stand 1199. 
- Een nieuw type davit is aan-
wezig bij Smith Montague uit 
Southampton (GB). Het toe-
stel is gemaakt van met kevlar 
versterkte epoxyhars waar-
door het de helft minder zou 
wegen dan traditionele davits. 
Parkhal, stand 1070. 
- Wahle (Munster Simms 
Engineering) uit Bangor (GB) 
toont een dompelpomp die is 
voorzien van bevestigingen 
waarmee hij eenvoudig op een 
accu kan worden aangesloten. 
Hij wordt geleverd met een 
slang en een kabel, beide van 
vier meter lengte. Parkhal, 
stand 805. 
- Van Italiaanse snit is het 
boottextiel dat Adria Bandiere 
uit Cesenatico (I) toont. Te 
zien zijn onder andere dekens, 
lakens handdoeken en bad-
handdoeken. Parkhal, stand 
800. 
- Verzonken hang- en sluit-
werk is te zien bij Perko uit 
Miami (VS). Voor de sloten 
geldt dat in gesloten positie 
een afdichting onder de hand-
greep de slot cilinder be-
schermt tegen binnendringend 
water. Parkhal, stand 860. 
- Een vochtbestrijder met de 
naam Dry bag wordt gepre-
senteerd door Anders Bendt 
uit Arhus, Denemarken. Er 
kan dure apparatuur aan 
boord mee worden beschermd 
tegen de invloed van condens 
en damp. Hollandhal, stand 
1513. 
- Bij Aqua-Marine Manufac-
turing uit Eastleight (GB) wor-
den koelkasten van het merk 
Euro Engel tentoongesteld die 
zijn voorzien van binnenver-
lichting en voor verschillende 

voltages geschikt zijn. Parkhal, 
stand 1130. 
- Ati uit Cesena (I) staat op de 
Mets met een nieuw type boi-
ler, die in vij f modellen kan 
worden geleverd, respectieve-
lij k met een inhoud van 19, 22. 
30, 45 en 60 hter. Hollandhal. 
stand 1332. 
- De Walker Bay is een bij-
boot van polypropyleen die. 
2,51 meter lang en 1,32 meter 
breed, maar 32 kilo weegt. Hij 
is te zien bij Den Bol Sport en 
Recreatie uit Kerkdriel. Delta-
hal, stand 1241. 
- Du Pont de Nemours uit Le 
Grand-Saconnex (CH) intro-
duceert als noviteit 'Corian 
magna antarctica white' dat 
het aan het kleurengamma van 
zijn verven heeft toegevoegd. 
Deltahal, stand 1281. 
- De Diwwy is een elektrisch 
werkend apparaat dat snel 
warme dranken als koffie, cho-
colademelk, thee en soep 
maakt en dat ook koude dran-
ken 'verstrekt'. Het kan aan 
boord zowel op 12 als 24 volt 
worden aangesloten. Het is 
aanwezig bij Same uit Le-Cha 
telet-en Brie (F). Hollandhal. 
stand 1413. 
- Selmar Technologies uit 
Marsala (I) komt naar de Mets 
met verschillende typen water-
makers. Hollandhal, stand 
1309. 
- Watermakers zijn ook aan-
wezig bij Universal Aqua 
Technologies uit Santa Fe 
Springs (VS). Parkhal, stand 
855. 
- Bij Headhunter uit Fort Lau-
derdale (VS) is onder andere 
een elektrische tankmeter te 
zien. De Tank Sentry, die geen 
elektrische delen heeft die in 
contact kunnen komen met de 
vloeistof in de tank, kan alarm 
slaan bij een te laag niveau, 
maar ook bij een te hoog ni-
veau. Daarnaast kan hij wor-
den gebruikt voor het contro-
leren van de werking van de 
pompen. Hollandhal, stand 
1442. 

- Een serie draagbare koelkas-
ten, met één model dat tegelijk 
ook een diepvriezer is, wordt 
tentoongesteld bij Vitrifrig o uit 
Montecchio (I). De kasten zijn 
uitgerust met een nieuwe com 
pressor van Danfoss, nemen 
weinig stroom af en zijn geluid-
arm. Deltahal, stand 1230. 
- Ancor Marine Grade Pro-
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ducts uit Cotati (VS) is aanwe 
zig met een serie elektrische 
pompen met een flexibele im 
peller die geschikt zijn \oor 
lenswater olie en benzine Er 
zijn modellen voor 12 en voor 
24 volt Hollandhal stand 
1355 
-Johnson Pump uit Orebro 
(S) presenteert een volautoma 
tisch werkende waterpomp 
ontworpen voor de douchecel 
en de keuken Er zijn uitvoe 
ringen voor 12 en voor 24 
volt Deltahal stand 1212 
- Een hermetisch af te sluiten 
tas die ook blijf t drijven, is te 
zien bij Melania uit St Claude 
(F) HIJ kan worden gebruikt 
om er de GPS of een camera m 
op te bergen Hollandhal, 
stand 1391 
- BIJ Pump International uit 
Camborne (GB) is een auto 
matische schakelaar voor lens 
pompen te zien van het merk 
Patay, die zowel met 12 als 
met 24 volt overweg kan 
Parkhal, stand 1016 

Veiligheid 

- Heinen en Hopman Engi 
neering uit Bunschoten Spa 
kenburg presenteert de Salor 
Spakenburg brandblussers, die 
gemakkelijk met de hand of 
elektrisch zijn te bedienen en 
die rond zowel als vierkant, m 
verschillende afmetingen wor 
den geleverd Deltahal, stand 
1216 
- Een bril die reisziekte, en 
dus ook zeeziekte, zou tegen 
gaan, is te zien bij Tempest 
Optical Research uit Brussel 
De werking ervan berust op 
het gegeven dat reisziekten 
ontstaan doordat wat de ogen 
waarnemen, met overeenstemt 
met hetgeen de evenwichtsor 
ganen signaleren Hollandhal, 
stand 1598 
- De Italiaanse firma Water 
games di Sordi komt met een 
soort 'airbag' voor zwemmers 
Het gaat om een voorziening 
die is opgeborgen in een zakje 
aan een riem Door m geval 
van nood aan een koordje te 
trekken, heeft de zwemmmer 
binnen enkele seconden de be 
schikking over een luchtbed 
met, afhankelijk van het mo 
del, een inhoud van 7 of 9 li 
ter Hollandhal, stand 1437 

- Onder de verschillende red 
dmgmiddelen die Rescue Solu 

tions International uit San 
Diego (VS) toont is de Res 
cuesling, een reddingsysteem 
V oor een 'man over boord si 
tuatie Het blaast zichzelf op 
tot een reddingboei zodra het 
in aanraking komt met het wa 
ter en heeft dan een drijfver 
mogen van 130 kilo Ook is 
hier de Reescue Pocket te zien 
een toestel dat werkt op pers 
lucht en waarmee uit de hand 
een lij n kan worden overge 
schoten Hollandhal stand 
1502 

- Verschillende soorten vuur 
vertragend materiaal, dat tijde 
lij k is te gebruiken als er aan 
boord constructiewerkzaam 
heden moeten worden uitge 
voerd wordt getoond door 
Bainbridge International uit 
Hedge End (GB) Het kan zo 
wel ter bescherming aan dek 
als m het interieur worden ge 
bruikt Parkhal, stand 919 
- Geluidwerende panelen met 
de merknaam Topakustik 
worden getoond bij Bruynzeel 
Multipanel uit Zaandam Ze 
zijn er ook in een uitvoering 
die een brandvertragend effect 
hebben Parkhotel, stand 940 
- Geluidabsorberend maten 
aal voor de machinekamer, 
waarvan de kern bestaat uit 
onbrandbaar schuim m ver 
schillende dikten, is te zien bij 
Galdic Isolatietechmek uit Pa 
pendrecht Hollandhal stand 
1525 

Elektronica 

- Nieuwe kaartplotters zijn te 
zien bij Garmin Europe 
Humminbird Marine, Icom 
Communications JRC, Low 
rance Electronics, Magellan, 
Maptech, Navionics, North 
star Technologies, Simrad en 
Yeoman Marine 
- American Bow Thruster uit 
Rhonert Park (VS) presenteert 
elektronisch gestuurde stabili 
satiesystemen die werken met 
een nieuw type vinnen Hol 
landhal, stand 1586 
- Floscan Instrument uit Seat 
tie (VS) brengt een systeem 
voor het meten van de snel 
heid aan de hand van het ver 
loop van de brandstofstroom 
Het werkt met een digitale en 
twee analoge meters en maakt 
onder andere gebruik van GPS 
of Loran Het systeem is ge 
schikt voor boten met een en 

kele benzinemotor met een 
vermogen vém 25 tot meer dan 
1000 pk Parkhal stand 932 
- Bij Lowrance Electromcs uit 
Tulsa (VS) IS onder andere 
een reeks meuwe elektromsche 
dieptemeters en visvinders aan 
wezig Deltahal, stand 1260 
- Mat Equipment uit St 
Maur des Fosses (F) toont een 
in glasvezel gewikkelde an 
tenne met een lengte van 1,42 
meter (156/162 mhz ) Hol 
landhal, stand 1422 
- Navicom uit Conflans ste 
Honorine (F) is aanwezig met 
de draagbare RT 210 VHF ra 
diotelefoon voor maritiem ge 
bruik Het toestel is met groter 
dan 55x33x135 millimeter en 
weegt 320 gram Hollandhal, 
stand 1520 
- O'Gara Satellite Networks 
uit Salisbury (GB) presenteert 
een satelliet telefoonsysteem 
dat voor allerlei soorten bood 
schappen (gesprekken, fax en 
e mail) kan dienen als elektro 
nische postbus Zodra de tele 
foon wordt aangezet en de sig 
nalen van de satelliet kunnen 
worden ontvangen wordt de 
gebruiker gewaarschuwd dat 
er 'post' voor hem is Hol 
landhal, stand 1518 
- Raytheon Marine uit Ports 
mouth (GB) komt met een ge 
heel nieuwe reeks mstrumen 
ten, waaronder radars van het 
merk Pathfmer, GPS ontvan 
gers en stuurautomaten Park 
hal, stand 967 
- Marex OS afstandbedienm 
gen voor de voortstuwing die 
werken met een microproces 
sor, worden getoond door 
Rexroth Mecman uit Han 
nover (D) Er zijn eenvoudige 
versies, maar ook typen 
waarm met behulp van modul 
len meerdere functies zijn on 
dergebracht Parkhal, stand 
1116 

Voortstuwing 

- Van de schroeven die Ame 
rican Bow Thruster uit Roh 
nert Park (VS) toont, bestaan 
meer dan 200 modellen met 7 
verschillende diameters (van 
200 tot 700 millimeter) De 
dubbele en tegengesteld draai 
ende schroeven hebben vol 
gens de fabrikant een vijftien 
procent hogere opbrengst dan 
enkelvoudige schroeven Hol 
landhal stand 1586 

- Image Amenca Corporation 
uit Newport (VS) laat een aan 
tal nieuwe diesel en benzine 
motoren van het merk Man 
netek zien Ook is hier een se 
rie filters en afscheiders voor 
gebruik op schepen aanwezig 
Hollandhal stand 1515 
- Een nieuwe sene druklagers 
van het merk Aquadnve is 
aanwezig m de stand van Um 
Cardan Svenska uit Skarhol 
men (Zw) Deltahal, stand 
1288 

Elektriciteit 

- Een systeem om op afstand 
de elektrische voorzieningen 
aan boord te kunnen regelen, 
wordt gepresenteerd door 
Axon Components uit 
Sherburn In Elmet (GB) Er 
kunnen schakelaars mee wor 
den bediend vanaf elke plek 
aan boord Parkhal, stand 
1074 
- BCM lUumianazione uit Ca 
pezzano Pianbore (I) laat een 
systeem voor vloerverlichtmg 
zien dat bestaat uit lampen van 
3 of 5 watt van rood, groen of 
wit glas Parkhal stand 891 
- Cabm Denmark/Munster 
Cabm uit Sonderborg (DK) 
stalt op de Mets een aantal van 
de halogeenlampen uit, die het 
bedrijf speciaal voor gebruik 
aan boord op de markt brengt 
Er zijn zowel lampen voor het 
interieur als kaartleeslampen 
bij Parkhal, stand 887 
- AGF Electronics uit Albiz 
zate (I) toont een collectie om 
vormers, laders en transforma 
toren, waaronder een aantal 
die naar de wensen van de 
klant zijn gefabriceerd Hol 
landhal, stand 1308 
- Mastervolt uit Amsterdam 
komt onder de naam Hass met 
een nieuwe lij n omvormers en 
acculaders, die reikt van 10 
amp/150 watt tot 4 kw Het 
gaat om instrumenten die zeer 
compact en licht van gewicht 
zijn Deltahal, stand 1198 
- Ses Spezialelektronik uit 
Mamz (D) presenteert een 
lamp die volgens de fabrikant 
een levensduur heeft van 5000 
uur, zelfs als hij zijn werk moet 
doen onder moeilijke omstan 
digheden zoals sterk wisse 
lende spanning Hij is gevuld 
met xenongas en geeft even 
veel licht als een halogeen 
lamp Parkhal, stand 888 
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Davis catalogus 
In de watersport zijn nog niet 
veel postorderbedrijven actief. 
Al s er dan een bij komt kan 
dat nuttig nieuws zijn. Zeker 
als dat een ervaren Ameri-
kaans bedrijf is dat een vesti-
ging in Nederland begint. Het 
betreft hier Davis Instruments, 
dat ons zijn goed verzorgde ca-
talogus Products for Outdoor 
Adventures stuurde. Die naam 
is raar, want het gaat helemaal 
om artikelen voor de water-
sport. Bovendien, en dat is na-
tuurlijk het aardige van zo'n 
Amerikaanse achtergrond, 
voor hier veel nieuwe dingen. 
Het opvallendste vond ik de 
roerstandaanwijzer die je zon-
der ingewikkelde toestanden 
bij het roer simpel op de naaf 
van het stuurwiel plakt, ook op 
houten spaakwielen. Dat is 
echt handig. Leuk is ook zon-
der meer een ding dat de an-
kerketting schoon maakt als je 
anker-op gaat. En dan de Roc-
ker Stopper, een apparaatje dat 
je boot stabiliseert als je stil 
ligt. Nu is het allemaal nog in 
de Engelse taal, maar je mag 
toch verwachten dat die cata-
logus, nu het bedrijf hier een 
vestiging heeft, in het Neder-
lands zal verschijnen. Het lijk t 
mij een nuttige nieuwkomer. 
Informatie: Davis Marine Eu-
rope, Akeleilaan IA , 3333 GA 
Zwijndrecht. Telefoon 078-
6194316. H 

Sika-gidsje 
'Met Sika aan boord doorstaat 
u elke storm.' Deze zin staat, in 
plaats van een titel, op het om-
slag van het boekje dat Sika, 
de maker van kitten en lijmen 
voor de watersport, heeft ge-

maakt. Het mag gezegd, het is 
een nuttig, handig boekje dat 
met duidelijke illustraties een 
goed inzicht geeft in wat het 
bedrijf levert en hoe je zijn pro-
dukten het beste kunt toepas-
sen. Systematisch geeft het wat 
achtergronden: welke materia-
len je voor bepaalde doelen het 
beste kunt gebruiken en ein-
digt met voor ieder produkt 
een heldere gebruiksaanwij-
zing-
Echte kritiek is er in redelijk-
heid niet, daarom even een op-
merking over het ver-Engelsen 
van het geschrevene. Zo wordt 
in het boekje consequent 'pri-
meren', 'remover', 'cleaner' en 
'afsealen' geschreven. Dat is 
toch niet nodig. Zelf had ik 
aanvankelijk moeite met 'bed-
ding compound', tot ergens uit 
de tekst bleek dat bedoeld 
wordt: een stof voor water-
dicht monteren van beslag. 
Kortom: een prima boekje, 
maar volgende druk in onze ei-
gen taal. 

Uitgave: Sika, Zonnebaan 56, 
3606 CC Maarssen. Telefoon 
030-2470720. Gratis verkrijg-
baar bij watersportzaken. H 

Haven-
logboek 

Het is de tweede keer dat het 
Havenlogboek verschijnt. Ge-
gevens over ruim zeventig ha-
vens worden er in gepresen-
teerd. In de Motorboot van 
maart jl . bespraken wij de eer-
ste editie uitvoerig dus houden 
wij het nu kort. Wij waren 
toen niet enthousiast en dus ga 
je vergelijken om te zien of hij 
nu beter is. Dat is hij zeker. Al 
was het alleen al omdat hij nu 
gratis is. Daar zit natuurlijk 
wel een deel van de proble-
men, want het betekent veel 
ruimte voor de sponsors en die 
is zelden nuttig besteed voor 
de gebruiker. De hoeveelheid 
nuttige informatie is echter 
groter dan in de eerste editie 
en dat wijst op een opgaande 
lijn . Er blijven bezwaren. Nog 
steeds staat er bij te veel steden 
'Variabele seizoensgebonden 
winkeltijden'. Daar heb je wei-
nig aan. Nog steeds ook staat 
in Aalsmeer 'Nieuwe Meer' in 
de rubriek Watersportbedrijf 
terwijl het in Jachthavens 
hoort en rijst bij de tabel op pa-
gina 12 de vraag welke kolom 
hoog- en welke laagwater be-
treft. 

Samenvattend is mijn oordeel 
minder negatief dan eerst en 
denk ik dat met nog wat extra 
inspanning de editie 1999 echt 
aardig zal kunnen zijn. 
Havenlogboek 7998. Uitgever: 
Terra/Dukdalf Nautical Produc-
tions, Postbus 788, 7200 AD 
Zutfen. Telefoon 0575-525222. 
H 

Vaaragenda 
De uitgeverij Terra in Zutfen 
brengt de Vaaragenda 1999 
onder de aandacht. Het is de 
nieuwe versie van een ring-
agenda, die het bedrijf reeds 
twee keer op de markt heeft 
gebracht. Het is een week-
agenda met op de rechter pa-
gina de dagen van de week en 
op de linker pagina een foto 
van een boot of een haven. 
Verder is er informatie over 
het watersportverbond 

KNW V en over de redding-
maatschappij, die volgend jaar 

Vechtkaart 
Het hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht heeft sa-
men met het Utrechtse bureau 
voor toerisme een kaart uitge-
bracht van de Vecht. Het is 
een vouwblad met tekeningen 
van de belangrijkste beziens-

t - M «• •< l i l I 

Waypoints Noordzee 
'Waypoints Noordzee, van 
Helgoland tot Wight' is be-
paald niet het eerste boek waar 
de zeevaarder zijn routepunten 
uit kan halen, maar het bevat 
voor Nederlandstaligen wel 
een prettige lijst. Keurig syste-
matisch, met simpele maar 
duidelijke kaartjes, word je 
noord-westwaarts geleid over 
de Noordzee en door Het Ka-
naal. De meeste routepunten 
zijn logisch gekozen en waar 
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ARACEND A 

175 jaar bestaat. Het KNM I 
maakt in de zomerweken re-
clame voor zijn weertelefoon 
voor de watersport (een gul-
den per minuut). Achterin zit 
tenslotte een kalender van 
2000. Het is een zeer bruikbare 
bureau-agenda, die een paar 
rare veranderingen te zien 
geeft tegenover de vorige ver-
sie. Zo zijn de namen van de 
dagen en de maanden er ook 
in het Engels bij gezet, waar 
werkelijk niemand op zit te 
wachten. Prijs ƒ 24,90. Te 
koop bij de boekwinkel. 

waardigheden, zoals de bui-
tenhuizen. De folder bevat ge-
gevens over de geschiedenis 
van de Vecht, de aanlegmoge-
lijkheden, de musea, de brug-
gen en sluizen, markten en de 
koopavonden. Het is een ver-
nieuwde versie van de kaart 
die vorig jaar is uitgebracht. 

Boeken en kaarten 

Brabantse 
molenkaart 

Molenliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen in het Brabantse 
land: genoeg molens in dorpen 
en stadjes aan het water. Sinds 
begin oktober verstrekt het 
provinciale bureau voor toe-
risme de Brabantse molen-
kaart waarop 122 molens in 
kaart worden gebracht. Elke 
molen krijgt een korte be-
schrijving. In die beschrijving 
staat onder meer het bouwjaar 
van de molen, de soort molen, 
het adres en de openingstijden. 
De molenkaart is v o o r/ 1,50,-
verkrijgbaar bij de meeste mo-
lens en bij de grote VVV-kan-
toren in Brabant. Je kunt 'm 
ook bestellen bij de Brabantse 
Molenstichting. Informatie; te-
lefoon 073-6927070. 

maritiem 

s 

i 

5 

gesproken 
Zonder beschuit scheep gaan % 

ff 

Beschuit, of beter gezegd scheepskaak, was eeu-
wenlang een voornaam onderdeel van het scheeps-
menu. Dat menu was eentonig en beperkt. De enige 
afwisseling bestond er vaak uit, dat het de ene dag 

was: erwten, bonen, scheepskaak, de andere dag: 
bonen, scheepskaak, erwten en de volgende dag: 

scheepskaak, erwten, bonen. Maargoed, die 
scheepskaak of beschuit was dus een belangrijk on-
derdeel van de proviandering. Zonder beschuit aan 
boord voer een schip beslist niet uit. Tegenwoordig 
wordt met de uitdrukking bedoeld: aan iets begin-

nen, maar het allernoodzakelijkst e vergeten , g ; r 

Uw idee is / 50,- waard ! 
Laat het ons weten als u ook iets handigs hebt bedacht of gemaakt waar anderen 

plezier van kunnen hebben en dat ze ook zelf kunnen maken Omschrijf uw 
vinding, vertel hoe het gemaakt moet worden en voeg er schetsen of foto's bij 

Vermeld uw bank of gironummer Wij maken een keus uit aanbiedingen 
Die publiceren wi] m de rubriek Uw Idee Voor exclusieve tips die worden 

geplaatst ontv angt de inzender ƒ 50 tipgeld 

andere keuzen mogelijk zijn zal 
ik graag op de ervaring van de 
auteur, Ruud Kattenberg, ver-
trouwen. Bijna aan het eind 
van het boek is nog een stukje 
tekst 'GPS nader bekeken'. 
Dat stuk had ik aan het begin 
verwacht of helemaal aan het 
eind, maar smaakverschil zal 
er altijd blijven. Het boekje 
geeft veel waar voor het geld 
(/• 29,90). 

Uitgeverij Heijnen, Rotterdam. 
ISBN90-75449-02-X.H 

Waypoints IJsselmeer 
en kust 

'Waypoint IJsselmeer en Ne-
derlandse kustwateren.' Het is 
wat moeilijk de echte naam 
van het boekje van Paul Schol 
te noemen want ik zie drie ver-
sies, maar het bovenstaande 
staat op het omslag dus dat is 
watje het eerste ziet. Wij be-
spraken het boekje, dat blijk-
baar jaarlijks uitkomt, al in de 
Motorbootedities jul i 1996 en 

juni 1997. Kern van de inhoud 
is dat, met een kaartje, lengte, 
breedte en omschrijving van 
een groot aantal routepunten 
worden gegeven. Wij vonden 
en vinden het een nuttig 
boekje dat zijn prijs, ƒ 15,90, 
zeker waard kan zijn. Blijf t 
echter ons grote bezwaar dat 
het gebruikersonvriendelijk is 
doordat niet wordt aangege-
ven welke routepunten gewij-
zigd zijn ten opzichte van de 
vorige editie (s). Ik begrijp wel 
dat de uitgever wil dat wij ie-

der jaar opnieuw een boekje 
kopen, maar gegeven de lage 
prijs zouden wij dat toch wel 
doen, zeker als de veranderin-
gen bij voorbeeld met een ster-
retje zouden zijn aangeduid. 
Nu dwingt hij ons tot een zoek-
tocht. En als er geen wijzigin-
gen zijn maak je echte vrien-
den - dus vaste klanten - door 
dat gewoon mee te delen. 
Waypoints 1998, Paul Schol. 
Uitgever: C. Heijnen, Rotter-
dam. Telefoon 010-2021706. 
ISBN 90-75449-01-1.^1 
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SEA ANGLER 23 

OORSPRONKELIJK ONTWORPEN ALS WERKBOOT VOOR DE ENGELSE ZUIDKUST. 
ZEER ZEEWAARDIG. NU AANGEPAST AA N UW WENSEN. 

6.90 X 2.90 X 0.66 m. 
27 pk Yanmar 
Overnaads polyester romp 
Grote open kuip (ca. 3.80 x 2.50 m.) 
2 Vaste slaapplaatsen. 

haqebo bv Vosselaan 24 
, , , 8551 RA WOUDSEND 
Jachtbouw Tel. 0514-591711 

Fax 0514-591487 

^ [ U / ^ Ö i U ^ f KLAAS MULDER 
HOOFDDEALER EN INSTALLATEU R VOOR NOORD-HOLLAN D 

MOLENKRUISER 

Gerri t Bolkad e 9, (vol g borde n Westerspoo r Oost ) 1507 BR Zaandam, Tel.: 075-6174535 (open verbinding met noordzeekanaal). 

AQUANAUT STELTIDE KWALITEITSNORM: 
JACHTBOUW VbLGENS ISO 9001! 

/4^^  A i i a ^ 

DRIFTER-OK: 9.00 - 12.15 m. 

mn^m&'%^^^^^''^\ m^m 
CE-nom«!« 

DWFTn-UNE: 9Jtn  - 14.95 m. 

wferû  
i i i f « ' < 

T M W i n : 10.«5 12.«5 m. BEAUTY-LINE : ».20 14.40 m. 

1 TE HUUR! 

UNICO-LINE: 10.55 - 14.95 m. 

wjii^mmviX '^(iiMm%  holland 
SELFHELPWEC 9, 8607 AB SNEEK, NEDERLAND. TEL. (0515) 412253. FAX (0515) 416655. www.aquanaut.n l 
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Weerstand uit de bedrijfstak en felle slagregens kenmerkten 
de premiere van de drijveiide watersportbeurs Boot Kiel, die 
begin september in de gelijknamige hoofdstad van de Duitse 
deelstaat Sleeswijk-Holstein is gehouden. 
Het verzet van de watersportbedrijven, die de beurs overbo-
dig vinden, leidde tot een bescheiden deelname: 90 bedrijven 
en 70 boten, een vloot die in watersportstad Kiel (er liggen 
5000 boten in stad en omgeving) niet direct opviel. 
De regen zorgde van tijd tot tijd voor verlaten steigers en ka-
den. En voor reclamevlaggen die als natte dweilen aan hun 
masten hingen te druipen. 

Optimisme om 
Boot Kiel 

Het optimisme van deelne-
mers, bezoekers (15000) en or-
ganisatoren werd door deze ui-
terlijke omstandigheden even-
wel niet beïnvloed. Blijkens de 
beursenquête was 80 procent 
\an de bezoekers tevreden. De 
standhouders reageerden 
eveneens positief. Ze geloven 
dat een relatief goedkope drij-
vende beurs in deze hoek van 
Europa, die zo sterk op het 
noorden van Duitsland en op 
de Scandinavische landen is 
gericht, bestaansrecht en groei-
kansen heeft. Frank Thor-
wirth, projectleider van Boot 
Kiel. die wordt georganiseerd 
door de Düsseldorfse beurs, is 
ervan overtuigd dat de show 
binnen driejaar tot de grootste 
in zijn soort van Europa be-
hoort. 'Volgend jaar is de 
beurs al 2 keer zo groot als nu. 
Ik heb al toezeggingen voor 
100 boten', zegt hij. 
Aan de lokatie zal het evenmin 
liggen, zo mochten we bij een 
bezoek aan Kiel vaststellen. De 
stad heeft met de Kieler Wo-
che, een zeilevenement dat al 
116 jaar bestaat, een van de 
grootste watersportevenemen-
ten ter wereld in huis, terwijl 
de marine en de vele veerdien-
sten op Scandinavische landen 
zorgen voor een sfeer van ma-
ritieme bedrijvigheid. Het Kie-
ler kanaal, dat de Noord- en de 
Oostzee verbindt, maakt van 
de stad een belangrijk kruis-
punt in het scheepvaartver-
keer. De stad (237.000 inwo-
ners) ligt aan een beschutte in-
ham van de getijloze Oostzee 
met mooie jachthavens en 
stranden, die voor vele vor-
men van watersport geschikt 
is. Voor veel Nederlandse zeil-
charterbedrijven is Kiel de uit-
valshaven voor reizen op de 
Oostzee. 

De Tirpitzhaven, waar de 
beurs werd gehouden, is ei-
gendom van de marine, die 
zijn vloot de komende jaren uit 
Kiel zal terugtrekken, zodat de 
haven een nieuwe bestemming 
nodig heeft. In het ontwikke-
lingsplan van de stad Kiel voor 
dit gebied (dat onder meer 
mikt op het aantrekken van 
watersportbedrijven) past de 
beurs uitstekend, zodat het ge-
meentebestuur alle medewer-
king verleent. Ook de marine 
ziet heil in het plan en stelt dan 
ook behalve een deel van de 
haven de sfeervolle officiers-
mes ter beschikking, waarin 

het kantoor van de beurs, een 
club voor standhouders en 
hun klanten en het perscen-
trum waren ondergebracht. 
De Tirpitzhaven is groot, zo-
dat de expansiemogelijkheden 
voor de beurs haast ongelimi-
teerd zijn. De diepte van de ha-
ven (8 tot 10 meter) maakt het 
mogelijk ook superjachten te 
exposeren. 

Aanbod 
Ondanks de tegenstand van 
veel Nederlandse watersport-
bedrijven, waren er verschei-
dene Nederlandse bedrijven in 
Kiel vertegenwoordigd. We 
noemen de verzekeraars Eerd-
mans uit Lemmer en Kuiper 

• Motorbootsteiger op Boot Kiel 

uit Heerenveen, motorboot-
bouwer Condor uit Kerkdiel, 
Princessimporteur Dolman, 
makelaardij Het Wakend Oog 
en Seijsener Recreatietechniek. 
Vi a Duitse dealers waren on-
der meer produkten van Vetus 
aanwezig. 
Het aanbod van motorboten 
bestond onder meer uit: 
- Taiwantrawlers van het 
merk AMS, tweemotorige po-
lyester boten, die worden 
geïmporteerd en afgewerkt, 
door een Hamburgs bedrijf 
met dezelfde naam. 
- Twee boten van de Itali-
aanse Azimutwerf, en wel de 
typen 46 en 52. die worden in-
gevoerd door de firma Thal-
mann uit Hamburg. 

- De Bayliner 3587 werd ge-
toond door A en S uit Ham-
burg. 
- De Broom 34 en 3 boten van 
Sealine waren te zien bij Spür-
kel uit Bochum. 
- De Condor 127 is een 12.70 
meter lange stalen kruiser van 
de werf Condor uit Kerkdriel. 
- De snelvarende tweemoto-
rige Elegance van 21.20 meter, 
die ook te zien was op de Hiswa 
te water, werd getoond door de 
firma Drettman. Het bedrijf 
toonde ook de Scand 29 Baltic, 
een Noorse polyester kruiser. 
- Zes kleine polyester boten 
(4,57 meter tot 6,78 meter) 
werden getoond door Pagatec 
uit Papenburg, waar ook de 
ruim 12,50 meter lange Carver 
356 was te zien. 
- Stalen motorjachten van 
Fürstenberg uit Eisenhütten-
stadt van 12 en 13 meter 
lengte, die ook (in aluminium) 
te leveren zijn als halfglijders. 
- Drie snelvarende polyester 
boten van het Zweedse merk 
Nordwest. 
- De Maxum 3000 SCR, een 
10 meter lange Amerikaanse 
sportboot. Bij Salomon uit Als-
dorf. 
Verder waren er diverse boten 
uit Scandinavische landen: 
Saga 26, Skagerak 720. TG-
7000, Kingcruiser, Westfjord 
9000 en Yamarin 650. 
Op het gebied van accessoires 
en toebehoren was er eveneens 
een gevarieerd aanbod (moto-
ren, elektronica, lieren, schroe-
ven, generatoren en beslagen). 
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Proefvaart Boston Whaler 23 Conquest 

Snelle no-nonsens e 
boot 

De 23 Conquest van Boston Whaler was een van de primeurs op de 
Hisxva van maart dit jaar. Motorboot-medewerker Dag Pike maakte 
onlangs een proefvaart met de hoot die in de Conquest-serie een bij-
zondere plaats inneemt doordat hij als eerste is uitgerust met een die-
selmotor. 

-~, i 

Door Dag Pike 

Boston Whaler heeft zich de 
afgelopen veertig jaar een re-
putatie verworven op het ge-
bied van vernieuwend ontwer-
pen. Met zijn modellen voegde 
de Amerikaanse botenbouwer 
een nieuwe dimensie toe aan 
het motorbootvaren. Het con-
cept waarmee dit werd bereikt, 
voorzag in kleine boten die wa-
ren uitgerust met een prakti-
sche buitenboordmotor. Daar-
bij kwam dat de trimaran-ach-
tige romp van polyester en 
gevuld met schuim zorgde 
voor de legende van de 'on-
zinkbare Boston Whaler'. Dit 
concept weet zich ook in deze 
tijd nog goed te handhaven. 

In het kort 
De kenmerkende gegevens 
van de 23 Conquest zijn: 
- afmetingen: lengte 6,90 
meter; breedte 2,60 meter; 
diepgang 0.38 meter: 
- motor: zescilinder Mer-
cruiser D-tronic diesel, met 
oplading en laadluchtkoe-
ling met elektronisch gere-
gelde brandstofinspuiting: 
de motor levert 240 pk bij 
3800 toeren per minuut: 
- gewicht: 1845 kilo: 
- brandstoftank: 427 hter: 
- prijs:/158.900,-. inclusief 
btw; 
- fabrikant: Boston Wha-
ler; 
- importeur: E. W. Dries-
sen. Amsterdam, telefoon 
020-6151508, fax 6176784. 

ook al heeft het ontwerp zich 
verder ontwikkeld. Het uit-
gangspunt van de kleine trima-
ran-achtige romp is enigszins 
verlaten ten gunste van grotere 
afmetingen. Boston Whaler is 
ook gaan behoren tot Sea Ray, 
de groep van jachtwerven die 
op haar beurt deel uitmaakt 
van de machtige Brunswick 
Corporation die ook eigenaar 
is van Mercruiser en Mercury. 
De boten van de Conquest-se-
rie waren de eerste Boston 
Whalers met een kajuit. Daar-
mee erkenden de ontwerpers 
dat niet alle motorschipppers 
een voorkeur hebben voor het 
stoere varen met een op het 
water klappende open boot en 
ook, dat veel booteigenaars 
graag slaapaccommodatie aan 

boord hebben. Een interessant 
aspect van de proefvaart die ik 
maakte met de Conquest 23 
was dat de boot de eerste van 
de serie was die was uitgerust 
met een dieselmotor. Boten 
met (benzine-)buitenboord-
motoren blijven bijzonder po-
pulair in de Verenigde Staten, 
waar de brandstof goedkoop 
is. In Europa en in andere de-
len van de wereld bestaat ech-
ter meer gevoel voor de voor-
delen van de goedkopere die-
sel en het is veelzeggend dat 
deze eerste Boston Whaler met 
dieselmotor zijn wereldpre-
mière in Europa en niet in de 
Verenigde Staten beleefde. 

Interessant 
De romp van de Conquest 

heeft een interessante vorm. 
Hi j werd ontworpen door C. 
Raymond Hunt en combineen 
de voordelen van een diepe V 
romp met die van een trima-
ran-achtige romp. Het resul-
taat is dat de boot goed door 
het water loopt als er snel 
wordt gevaren en dat hij een 
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goede stabiliteit vertoont als hij 
stilligt. De zeeglijn begint heel 
fraai hoog aan de boeg, loopt 
vandaar omlaag en zorgt voor 
een markant accent in het ui-
terlijk als hij achteraan sterk 
omlaag gaat. Met dat laatste 
wordt de suggestie opgeroepen 
dat het om een trimaran-ach-
tige romp zou gaan, maar dit 
toch ook weer niet helemaal. 
Het model geeft de boot een 
goed 'laadvermogen", dat van 
pas komt voor het extra ge 
wicht van de diesel. Tegelijk 
voorziet de opzet in een gene-
reuze ruimte in de kuip. 
De 23 Conquest is vooral ont-
worpen als visboot, wat ook de 

reden is voor de grote en vrije 
kuip. Voor het vissen zijn veel 
extras beschikbaar, waaron-
der hengelhouders en aas-
tanks. De stijl van de Con-
quest maakt hem echter ook 
tot een heel praktische sport-
boot. Aan de achterzijde van 
de kajuit zijn twee zitplaatsen, 
waarvan één op de centraal ge-
legen overkapping van de mo-
tor. Een deur in de spiegel 
geeft toegang tot het smalle 
zwemplateau dat de hekmotor 
beschermt. Voor m de kuip be-
vinden zich twee functionele 
stuurstoelen, geplaatst op een 
voet. Zij hebben comfortabele 
en steun biedende zittingen, 
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wat vooral prettig is als het 
volle vermogen van de Con-
quest wordt aangesproken. Dit 
deel van de boot is goed be-
schermd, allereerst door de 
achterwaartse uitbouw van de 
kap en ook door het wind-
scherm dat er aan de voorzijde 
omheen is gebogen. De stoelen 
maken het mogelijk de boot 
zittend zowel als staand te be 
sturen. Beide gaat heel prettig 
dank zij de lage plaatsing van 
het stuurwiel. Op het instru-
mentenpaneel is ruimte voor 
enkele elektronische instrumen-
ten. De bediening van de motor 
is zo ontworpen dat er gemak-
kelijk mee te werken valt. 
Op het voordek is rondom 
loopruimte, waarbij een roest-
vrijstalen reling de nodige be-
scherming biedt. Het anker 
heeft een plaats onder de korte 
boegspriet en de voorzienin-
gen voor het vastmaken zijn 
met zorg gekozen. Een luik op 
het voordek zorgt voor licht en 
ventilatie in de daaronder ge-
legen kajuit. 

In de voorpiek zijn in een v-
vorm twee kooien onderge-
bracht. Met behulp van een 
tussenstuk kunnen zij in één 
grote dubbelkooi worden ver-
anderd. De ruimte tussen 
beide afzonderlijke kooien kan 
ook worden gebruikt voor een 
chemisch toilet of een vaste 
boord-wc. Onder de kooien is 
een behoorlijke opbergruimte. 
De accommodatie is tamelijk 
eenvoudig, maar kan zeker 
dienen om een nacht aan 
boord door te brengen. 

Voortstuwin g 
De D-tronic dieselmotor van 
Mercruiser, met een vermogen 
van 240 pk. zit nauwomsloten 
in de ruimte die ervoor be-
schikbaar is maar de belang-

• De Mercuiser hekdiesel met 
duoschroef 

* Kooien in de kajuit. 

rijkste onderdelen zijn goed be-
reikbaar. Panelen in de spiegel 
kunnen gemakkelijk worden 
verwijderd om de achterzijde 
van de motor en de aandrij-

ving beter te kunnen bereiken. 
Het hele gebied is goed geïso-
leerd zodat de geluidniveaus in 
de kuip aangenaam laag blij -
ven. De Bravo hekaandrijving 
is uitgerust met tegengesteld 
draaiende duoschroeven. Het 
vermogen van de dieselmotor 
in combinatie met de duo 
schroeven geeft de 23 Con-
quest een grote acceleratie. De 
boot komt snel in plane en 
schiet gemakkelijk naar zijn 
topsnelheid van 40 knopen (74 
kilometer per uur). Het varen 
met zoveel kracht bezorgt je als 
stuurman een heel tevreden 
gevoel, maar je wordt je wel 
bewust van de rauwheid van 
de volop belaste diesel. 
De boot heeft goede vaarei-
genschappen. De bijzondere 

rompvorm zorgt ervoor dat 
het slaan op het water wordt 
gedempt en dat de boot ge-
makkelijk door behoorlijk le-
vendige golven snijdt. De Con-
quest wekt een groot gevoel 
van vertrouwen en voor een 
tweepersoons bemanning wie 
het serieus gaat om te vissen. 
zou het een goede boot kun-
nen zijn om de zee mee op te 
gaan. Op rustiger binnenwater 
is de 23 Conquest een prakti-
sche gezinsboot die ook als ski-
boot kan worden gebruikt en 
het is deze veelzijdigheid die 
hem aantrekkelijk maakt. De 
stijl van de boot ontbeert mis-
schien enige moderne flair, 
maar vanuit praktisch oogpunt 
gezien is de 23 Conquest in 
alle opzichten een winnaar. 
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 ̂ Electronica 
Autohelm ST30 bidat 
Autohelm ST4000 
Snelheid ST50+ 
Diepte ST50+ 
0\erig Autohelm -/-

Apelco flshflnder 
Humminbird 
Magellan GPS 2000 
Magellan Pioneer 
Marifoon Icom handh 
Marifoon ICM 58 
Marifoon RS 8300 bas 
Marifoon RS 8300 
VDO compact diepte 
Silva compass 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

780.00 
2.240.00 

960.00 
955,00 
35 ̂ c 

490.00 
320.00 
360,00 
279,00 
499,00 
740.00 

1.435,00 
1.695,00 

985,00 
195,00 

 ̂ Combi's 
Combi 12/1200 
Combi 24/1200 
Victron 24/1500 

fl.  2.500,00 
fl.  2.635,00 
fl.  2.795,00 

VümM/ioït 

M ï̂̂ ^ '̂̂ 'öêsopruirom L 
• Diversen 
Di\. kompassen 
Klokken/Barometers 
Nautische boeken 
Scheepsmodellen 
Kapokkussens e.d. 
Serviesgoed 
Stuurwielen 

30% 
20% 
15% 
10% 
40% 
2 5% 
30% 

\erlichting binnen/buiten 15 '^c 

Dekmeubelen 
Bootschoenen/laarzen 
VDO meters 
Fenders wit/blauw/zwart 
Reddingsboeien/\ esten 
Antifouling/v erf soorten 
RVS zwemtrappen 
Toiletten 

^ ^ 

15 % 
20% 
15 % 
2 5% 
15 % 
2 5% 
15% 
20% 

^ Acculaders 
Mass 12/80 
Mass 12/25 
Mass 24/50 
Skvlia 24/25 
Hoppeke 24/25 
TBC 12/25 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

1.995,00 
955,00 

1.965,00 
1.060,00 

225,00 
715,00 

% Omvormers 
Mass 12/400 
Mass 12/1200 

fl  915,00 
fl  1.995,00 

En nog vele andere 
aanbiedingen! 

Kudelstaartseweg 226,1433 GR Kudelstaart (Aalsmeer) 

Tel.: 0297 - 38 53 85, fax: 0297 - 38 53 80 

Openingstijden: ma - vri j  van 8.00 tot 17.00 
za en zo van 9.00 tot 17.00 

mil  TOPPIRS 
VAN:  ® 

GSM 
scheepsgeneratorsets 
genieten een hoge reputatie 
bij watersporters. Het geluids- en 
trillingsniveau van deze generatorsets aan 
boord is minimaal. Ze zijn kompakt en dus 
gemakkelijk te installeren en ze 
voorzien volledig in de behoefte aan 
comfort. International B.V 

Hoogwaardig, lichtgewicht kunststof 
propeller met verwisselbare bladen 
voor buitenboordmotoren v.a. 10 pk 
en hekdrives. 

• levenslange garantie op de naaf 
• eenvoudig spoed en diameter 

aanpassen 

• geen dure reparaties 
• niet tevreden, geld terug 
• sterker dan aluminium propellers 

• onderhouds- en corrosievrij 

De volgende producten behoren ook tot het leveringsprogramma van Clouds International B.V. 

VIRE 
Scheepsbenzinemotoren 

S j g Gor i ' 
sefs  propeller 

klapschroeven 
2 en 3 blads 

SONIC 
Hek-, sail- en 

catamaranaandnjving 

^AS^ILDUt l 

waterjet- aandrijvingen scheepsdieselmotoren 
7 t/m 35 kW 

B e l o f s c h r i j f v o o r m e e r i n f o r m a t i e e n / o f d e a l e r l i j s t . 

Postbus  44 2740 AA Waddinxveen  tel.  0182 - 616944 fax.  0182 - 611915 

Opblaasboten 
2 t/m 12 meter 

M O T O R B O O T - november 1998 33 

file:///erlichting


Tekst en tekeningen Gerda Stoorvogel 

In een drukke winkelstraat, de 
Schoenmakersstraat, staat een 
groep wandelaars schuin om-
hoog te kijken. Deze wegver-
sperrende lieden turen naar 
het dak van Peek 8c Cloppen-
burg, waar een beeld van St. 
Jozef nogal verdekt staat opge-
steld. Mini van Marion, rond-
leidster van de V.V.V. , vertelt 
dat dit beeld oorspronkelijk op 
een waterput op de Varkens-
markt stond. Sinds de der-
tiende eeuw hadden groepen 
bewoners van niet meer dan 
dertig huizen een gezamenlijke 
waterput, die door hen keurig 
onderhouden werd. Zij vorm-
den een putgemeenschap.Bij of 
op de put (ook wel pomp) 
stond een beeld van een hei-
lige. In de loop van de tijd ver-
huisden de putbeeldjes uit 
praktische overwegingen naar 
muurnissen. Later was vaak 
moeilijk te traceren bij welke 
familie de beelden hoorden. 
Zo is de St. Jozef zomaar op 
het dak van de winkel terecht 
gekomen. Op allerlei plaatsen 
in de stad zien we heiligenbeel-
den. De mooiste exemplaren 
staan nu in het stedelijk mu-
seum aan de Andersonweg 4. 
Op de markt, een gezellig vier-
kant plein kijk t het groepje 
weer omhoog; nu naar de 
open grijs-witte toren midden 
boven het rechthoekige zeven-
tiende-eeuwse raadhuis. De 
klokken van de beiaard han-
gen in de open toren en daar-
boven zie je figuren rondom 
het achthoekig leistenen dak. 
Elke dag om twaalf uur 
draaien de acht figuren onder 
de geluiden van een speelwerk 
in het rond. De poppen stellen 
beroemde mensen voor of 
symbolische figuren die de ge-
schiedenis van Roermond ver-
tegenwoordigen. Om te begin-
nen is dat de architect Pierre 
Cuypers die in 1827 geboren is 
in Roermond en pas 94 jaar la-
ter stierf. Dan komen achter-
eenvolgens de nar, die staat 
voor carnaval, de bisschop 
omdat Roermond sinds 1559 
bisschopsstad is en de orgel-
draaier, die het kermiswezen 
vertegenwoordigt. Er volgt 
Vulcanus, de god van het 
smeedwerk, dat overal in 
Roermond te zien is en de 
kleermaker, die de lakenhan-

del symboliseert. De figuur 
van een vorstin stelt Maria 
Theresia voor, de keizerin die 
Roermond de stenen brug 
schonk, toen de stad onder 
haar Oostenrijkse bewind 
stond. De monumentale brug 
over de Roer met de drie tun-
nelvormige openingen geeft de 
stad een karakteristiek en schil-
derachtig aanzien. 
We moeten aan het liedje 
'Omhoog Sammy, kijk om-
hoog' denken want ons gezel-
schap onder leiding van de 
vrouwelijke gids staart nu wel 
weer erg in de hoogte. De blik 
is gericht op het in de zon 
schitterend beeld dat in 1957 
op de nieuwe toren van de ka-
thedraal is gezet. Het stelt de 
reus Christoffel voor met het 
Christuskind op de schouder. 
Het beeld is drie meter zestig 
hoog en is met 22 karaats blad-
goud bedekt. De vorige toren 
werd een dag voordat Roer-
mond werd bevrijd door de 
Duitsers opgeblazen. De reus 
die het Christuskind op zijn 
schouder over de rivier droeg 
is de patroon van Roermond. 
Hi j is ook altijd de bescherm-
heilige van de reizigers ge-
weest, vandaar dat de pelgrims 
naar Santiago de Compostella 
vaak Roermond aandeden. 
Ook gingen zij dan naar de 
voorstad St. Jacob. Deze wijk 
ligt aan de andere kant van de 
Roer en is nog steeds een oude 
buurt. In het kapelletje St. Ja-
cob en in het witte kerkje werd 
en wordt een reliek van St. Ja-
cob bewaard. Het is de moeite 
waard om over de stenen brug 
naar het pittoreske driehoekige 
plein van de voorstad te gaan. 
Er staat ook nog een oude giet-
ijzeren pomp en er is een Ma-
riabeeld in een nis . Wanneer 
je met je boot aan de passan-
tensteigers langs de Roer komt 
te liggen ben je vlakbij de 
voorstad maar je ligt dan ook 
bijna aan de voet van de Chris-
toffelkathedraal. De bisschops-
kerk staat op een oude verho-
ging langs de Roer, vandaar de 
straten hier in de oude kern 
iets schilderachtigs hebben. De 
naam Roermond zegt het: de 
eerste nederzetting was aan de 
monding van de Roer. Hier 
stonden kranen langs de wa-
terkant, vandaar nu de straat-
naam Kraanpoort. De Chris-
toffelkerk werd pas in de vijf -

tiende eeuw gebouwd en in de 
zestiende eeuw werd Roer-
mond bisschopstad, zodat de 
kerk toen een kathedraal 
werd. De cathedra of zetel van 
de bisschop is danook in de 
kerk te bekijken, evenals an-
dere kerkschatten. We zullen 
er een paar van noemen. Daar 

m 

is de kruisafname van Chris-
tus, geschilderd 'in de trant' 
van Jan van Scorel. Voorts zijn 
er een Piëta uit de zeventiende 
eeuw (zie de tederheid waar-
mee Maria het hoofd van 
Christus vasthoudt) en een 
houten beeld van St. Anna met 
Maria en Christus (een Anna 
te Drieën). Petrus Vinck was 
in de eerste kwart van de acht-
tiende eeuw de knappe beeld-
snijder van de eikenhouten 
biechtstoelen en de impone-
rende preekstoel. Let eens op 
de realistisch uitgebeelde rat-
ten. 

Christoffel is in zijn eigen kerk 
nog een paar maal te vinden: 
een houten beeld in de noor-
delijke transept en daar tegen-
over, zeer hoog onder de ge-
welven een grote stenen Chris-

toffel. Van heel groot naar heel 
klein. Aan het stalletje van de 
kerkvrijwilligers kan men een 
zilveren Christoffelbedeltje 
kopen. Leuk voor reislustigen 
om rond de nek te hangen. 
Onze blikken gaan via de glas 
in loodramen van Joep en 
Frans Nicolas aan de oostzijde 
en Max Weis aan de zuidzijde 
omlaag naar de vloer die be-
zaaid is met tachtig grafzerken. 
Dan eindigt onze blik bij het 
houten Christuskruis dat tegen 
een enorme pijler in het mid-
den van de kerk staat. Een zeer 
smalle deerniswekkende figuur 
met een nog smaller gezicht. 

* St Chnstoffel-kathedraal aan de 
Roer. 

dat bijzonder van eenvoud is. 
Het is het Dalheimer kruis, het 
oudste kunstwerk uit de kerk: 
dertiende eeuws. 
Het gezelschap gaat van de ka-
thedraal en het stadhuis naar 
het andere grote vierkante 
plein, het Munsterplein, waar 
de gelijknamige kerk tussen 
veel oude bomen staat. Mun-
ster betekent klooster. Eeu-
wenlang stond hier een abdij 
van Cisterciënzernonnen. Be 
gin van deze eeuw is het kloos-
ter met de grond gelijk ge-
maakt en is er een ontmoe-
tingsplein naar Spaans 
voorbeeld voor in de plaats ge-
komen, met lanen, bomen, 
bankjes en een smeedijzeren 
muziektent in kioskvorm. Er 
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staat een enorm bronzen beeld 
van een met de kin omhoog, 
eigenwijs kijkende Pierre Cuy-
pers, de architect, aan de zuid-
kant van de kerk. Het stand-
beeld is van August Falise uit 
1929. Cuypers ontwerpen en 
renovaties waren nogal eens 

omstreden, zoals de Munster-
kerk, hoewel die in ons land 
een prachtig voorbeeld van 
Romaanse bouwkunst is. 
Toch zijn de vier hoektorens 
en de bekroning van de koepel 
opnieuw gebouwd door Cuy-
pers. Die torens zijn dus neo-
Romaans. We gaan de kerk in. 
Een immense ruimte met ge-
welven die van oost naar west 
in stijl van Romaans naar 
vroeg gotisch verglijden. Op-
vallend zijn de boogdragende 
zwartmarmeren zuiltjes. Ty-
pisch Romaans. Onze blik 
wordt getrokken door een zeer 
grote ovalen plaquette die in 
het middenschip hangt. Aan 
beide zijden bevindt zich een 
Mariafiguur, ruggelings naar 
elkaar, een zogenaamd Maria-
num. Het opmerkelijke is dat 
de Maria aan de oostkant uit 
de vijftiende of zestiende eeuw 
stamt, terwijl de Maria aan 
westzijde van de hand van 
Cuypers is. Deze kerk was ei-
genlijk wel een beetje te groot 
en weelderig voor de strenge 
Cisterciënserinnen. De kloos-
terkerk werd dan ook in de 
tweede plaats gebouwd als 
mausoleum voor de stichters. 
Roermond heeft van 1232 tot 
1543 onder bewind van Gelre 
gestaan. Gerard IV van Gelre 
heeft de abdij in de dertiende 
eeuw met zijn vrouw Marga-
retha van Brabant gesticht. 
Voor hun praalgraf was er een 
plaatsje beschikt: onder de 
koepel en voor het priester-
koor. Het grafmonument staat 
daar nu nog steeds! Overeen-
komstig de symboliek van de 
dertiende eeuw is het echtpaar 
]eugdig verbeeld. Dit praalgraf 
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is een van de oudste grafmo-
numenten van Europa, zo niet 
het oudste. 
We noemen twee andere bij-
zondere bezittingen van de 
kerk. Een madonna, genaamd 
Onze lieve vrouwe Vogelzang. 
Moeder en kind dragen beide 

een feestelijke grote kroon op 
de vrolij k kijkende hoofden. 
Dan is er net als in de Chris-
toffelkathedraal een prachtig 
dertiende eeuws Christus 
beeld. Dit beeld is vrijstaand 
en in een opmerkelijke Ro-
maanse stijl uit mergelsteen 
gehouwen. 
Roermond heeft een aantal be-
roemde kunstzinnige zonen, 
waarvan de oudste de meester 
van Elsloo uit de zestiende 
eeuw is. Deze beeldhouwer on-
dertekende zijn beelden nog 
niet, evenmin als de meeste 
kunstenaars uit zijn tijd, die 
door zichzelf en door anderen 
eerder ambachtslieden ge-
noemd werden. Zijn kunste-
naarsnaam dankt deze hout-
snijder aan de nu nog steeds 
fraaie plaats Elsloo aan de 
Maas, waar een van zijn vele 
beelden, een Anna te Drieën in 
de kerk staat. In de Munster-
kerk staan een beeldengroep, 
de Bewening van Christus en 
een beeld van Bernardus van 
Clairvaux, een Middeleeuws 
kerkhervormer. En van de 

Christoffelkerk noemden wij 
al een houten Christoffel en 
een Anna te Drieën. De 
Tweede grote zoon was Joep 
Nicolas, een glazenier uit een 
Roermondse glaskunstenaars-
familie. Dan is er Hendrik 
Luyten die leefde van 1859 tot 

1945. Hij was een impressio-
nistisch en realistisch schilder 
die heerlijk zonnige taferelen 
van het boerenland maakte. In 
het stedelijk museum kunt u 
zijn werk bewonderen. De 
schilder woonde in het huis 
aan de Kraanpoort waar nu de 
V.V.V . zit, een fraai pand in 
regionale Rococo stijl. 
De vierde beroemde zoon is 
Pierre Cuypers. Hij leefde van 
1827 tot 1921.1n het midden 
van zijn lange leven heeft hij in 
een zelfontworpen huis aan de 
Vondelstraat in Amsterdam 
gewoond, waar hij aan het sta-
tion en het rijksmuseum heeft 
gewerkt. Daarvoor en erna 
werkte hij in Roermond, on-
der andere in het huidige ste-
delijk museum (ook zelfge-
bouwd) waar hij tot 1865 heeft 
gewoond. Heel bijzonder is 
daar de muziekkamer die hij 
voor zijn tweede vrouw Antoi-
nette, een beroemde altzange-
res heeft ingericht. De decora-
tieve versieringen van muren 
en meubels zijn bijzonder 
mooi. Dezelfde fraaie versie-

ommH 

7̂  

ringen zien we aan en in de 
'Teekenschool' aan de Gods-
weerdesingel die hij nog op 
achtenzeventigjarige leeftijd 
opende, een prachtig gebouw 
in baksteenstijl waar alle vor-
men van kunstonderwijs wer-
den gegeven. 

De komende eeuwwisseling 
zet Roermond voor ons in een 
boeiend licht. Naast het werk 
van Cuypers dat honderd ja-
ren of meer oud is zijn er ook 
veel huizen in Roermond in 
een stijl die nu bijna een eeuw 
oud is; de Jugendstil. In de 
Neerstraat zijn representatieve 
pandjes in die stijl te bewonde-
ren, zoals nummers 38 en 10. 
Er zijn nog prachtige gebou-
wen te over in Roermond, 
waarvan veel kerkelijke ge-
bouwen. Twee kerken mogen 
we niet vergeten te noemen: 
de Minderbroederskerk met 
het spitse torentje aan het ver-
lengde van de Neerstraat en de 
Caroluskapel aan de Swalmer-
straat. Deze door het stadspark 
ingesloten kerk die voor de 
toerist bijna onbereikbaar is 
heeft een bijzonder fraai Ro-
coco plafond. De luchtigheid 
en sier van dat gewelf uit de 
achttiende eeuw staat lijnrecht 
tegenover de vreselijke moord-
partij die hier in 1572 heeft 
plaatsgehad. Het leger van 
Willem van Oranje richtte 
toen een bloedbad aan onder 
de eenzaam levende Kartuizer 
monniken, zodat men nu nog 
steeds vol mededogen spreekt 
over de martelaren van Roer-
mond.Maar Roermond is be-
slist meer dan kommer en 
kwel en diepe ernst uit de ka-
tholieke geestelijkheid. De stra-
ten tussen de vier grote gezel-
lige pleinen (ook nog het Sta-
tions- en het Wilhelminaplein) 
zijn van een grote feestelijk-
heid met veel aparte winkels, 
veel eethuisjes en veel straat-
markten. En er staan overal 
vrolij k makende beeldhouw-
werkjes, die slaan op Sjinder-
hannes, een komische opera, 
waarin alleen de duivel Neder-
lands spreekt.Er is dus voor 
elck wat wils in Roermond. 
Onze gids vatte het aldus sa-
men: Het is heerlijk om een 
beetje aan Roermond te 
snuffelen. 

• De Maria  Theresia-brug  over  de 
Roer. 
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DoorJ.W Sluimer 

De Sliedrechtse Biesbosch ligt 
tussen de Beneden Merwede, 
het Wantij en de Nieuwe Mer-
wede. Dit Zuidhollandse deel 
van de Biesbosch is veel klei-
ner dan het Brabantse. Het 
grootste verschil tussen beide 
gebieden is, dat er in de Slied-
rechtse Biesbosch nog altijd 
een flinke eb- en vloedstroom 
loopt en in de Brabantse niet. 
In het westelijke deel van de 
Sliedrechtse Biesbosch be-
draagt het getijverschil onge-
veer 0,90 meter. Toch zijn bij 
gemiddeld gewoon laagwater 
vrijwel alle bevaarbare kreken 
voldoende diep. De Slie-
drechtse Biesbosch wordt 
hoofdzakelijk bezocht door 
motorboten. Voor zeilers is het 
gebied, met betrekkelijk smal 
vaarwater en veel hoog ge-
boomte langs de oevers, min-
der geschikt. 

De mensen die de Sliedrechtse 
Biesbosch bezoeken, zijn vrij -
wel allemaal afkomstig uit de 
directe omgeving. Bij een on-
derzoek naar de recreatieve 
functies van de Biesbosch ga-
ven zij aan het gebied vooral te 
bezoeken wegens de rust en de 
natuur. Tot de wensen en ver-
langens die zij hadden, be-
hoorden de inrichting van 
meer aanlegplaatsen, speel- of 
ligweiden en strandjes. Strand-
jes zijn er in de Sliedrechtse 
Biesbosch niet meer sinds de 
afsluiting van het Haringvliet 
in 1970. Ligweiden komen al-
leen bij de Paardenwei aan de 
Dode Kikvorskil en aan het 
eind van het Katse Gat voor. 
Reguliere aanlegplaatsen, waar 
ook mag worden overnacht, 
waren er tot voor kort uitslui-
tend in het Moldiephaventje, 
de Sterling- en Mariapolder, 
het Katse Gat, de Hengstpol-
der en de Paardenwei. In het 
Moldiephaventje en de Paar-
denwei kan ruim een dozijn 
boten afmeren, op elk van de 
andere plaatsen slechts een 
handjevol. In een mooi week-
einde en in de vakantieweken 
komen echter honderden ka-
juitmotorboten naar de Slied-
rechtse Biesbosch. Voor de 
nacht gaan veel daarvan voor 
anker omdat er aan de oevers 
lang niet voor iedereen een ge-
schikte plek is. 

* De Sliedrechtse Biesbosch. 

Nieuwe aanlegplaatsen in 
de Sliedrechtse Biesbosch 

De Sliedrechtse Biesbosch is sinds kort 35 nieuwe aanlegplaatsen rijk. 
De realisering daarvan is niet zonder slag of stoot gegaan. Het eerste 
overleg erover begon twaalf jaar geleden. Zie ook Motorboot van 
augustus 1996. 

• In de Sionsloot. 
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Bezwaren 
Hoewel het tekort aan afmeer-
plaatsen dus groot was, bleek 
het niet eenvoudig om tot een 
oplossing van het probleem te 
komen. De verklaring daar-
voor is deels gelegen in de om-
standigheid dat de Sliedrechtse 
Biesbosch behoort tot het Na-
tionaal Park De Biesbosch. 
Daarin spelen natuurbescher-
mers van verschillende her-
komst een belangrijke rol. Zij 
bleven vrezen voor aantasting 

• Het steiger tussen Moldiep en 
Sionsloot. 

van belangrijke natuurwaar-
den, ook nadat een universitair 
onderzoek heeft uitgewezen 
dat schade door de waterspor-
ter hier niet aantoonbaar is. De 
natuurbeschermers hadden tel-
kens opnieuw tal van bezwa-
ren. Daarnaast was er het pro-
bleem dat er geld voor de aan-
leg van nieuwe plaatsen moest 
worden gevonden. 
De Biesboschfederatie, een sa-
menwerkingsverband van wa-

• Drijvend steiger met 'eigen' 
grasveld. 

tersportverenigmgen met meer 
dan vijfduizend leden rond het 
gebied, ijverde al jaren voor 
meer aanlegplaatsen in de 
Sliedrechtse Biesbosch. Zij 
werd daarbij gesteund door 
het bestuur van het Nationaal 
Park De Biesbosch dat in zijn 
Beheers- en Inrichtingsplan uit 
1993 het verlangen van de fe-
deratie onderschreef. 
De federatie had voor de aan-
leg van nieuwe plaatsen een 
mooie locatie op het oog, de 
plaats waar het Moldiep uit-
komt in de Sionsloot. Dat is 
een plek in het uiterste noord-
westen van de Sliedrechtse 
Biesbosch, vlakbij de spoor-
brug over het Wantij. Uit-
gangspunt was dat een te grote 
concentratie van boten op één 
punt moest worden voorko-
men. Uiteindelijk ontwierp het 
Natuur- en Recreatieschap de 

Hollandse Biesbosch een plan 
waarbij de aanlegvoorziening 
in dri e stukken werd opge 
deeld. 
Eén deel werd gesitueerd in 
een bestaande kom, die daar-
voor moest worden uitgebag-
gerd: een ander werd gedacht 
langs een bestaand eilandje en 
het derde aan een nieuw te 
graven verbindingskreekje. In 
de kom vormen palen met glij-
beugels en ringen in totaal 
twaalf ligplaatsen, elk vier me-
ter breed. Zij horen bij een ste-
vig drijvend steiger, dat door 
twee loopbruggen met de vaste 
wal is verbonden. Even verder 
in de verbindingskreek ligt 
ook vijfti g meter drijvend stei-
ger met een breedte van twee 
meter. Daar kan dus in de 
lengterichting aan worden af-
gemeerd. Een loopbrug vormt 
de verbinding met een lig-
weide, die niet over land be-
reikbaar is. Langs het eilandje 
in de Sionsloot is de oever 
over een lengte van negentig 
meter alleen met rijshout be-
schoeid. Daarom staan er 
vloedpalen langs. Op het gras-
veld zijn een paar banken ge-
plaatst. Ook in de Sionsloot 
staan op drie plaatsen palen 
met glijbeugels om gemakke-
lij k langs aan te leggen. 

Twaalf jaar 
Eindelijk kon in de eerste week 
van 1998 een aannemer aan de 
uitvoering van het project be-
ginnen en vlak voor het begin 
van het huidige vaarseizoen 
werden de 35 nieuwe aanleg-
plaatsen opgeleverd. Er was 
toen bijna twaalf jaar verlopen 
sinds het allereerste overleg 
erover. Die tijd was ermee ge-
moeid om de twee grote knel-
punten, de eisen van de kant 
van natuurbeschermers én de 
financiering, te overwinnen. 
Wat de kosten betreft moest er 
ongeveer één miljoen gulden 
op tafel komen. De provincie 
Zuid-Holland heeft daar 75 
procent van voor haar reke-
ning genomen. De gemeenten 
Dordrecht en Sliedrecht, ver-
enigd in het schap, betaalden 
de rest. 

Voor de nieuwe gratis voorzie-
ningen geldt een drie-dagenre-
geling. Met elkaar vormen zij 
een fraaie uitbreiding van de 
faciliteiten voor de toervaarder 
in de Sliedrechtse Biesbosch. 

• Ruime boxen in de beschutte 
kom 
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Veilighei d en 
overleve n 

In de serie 'Veiligheid en 

overleven' belicht MOTOR-

BOOT de risico's die het va-

ren met zich kan meebrengen 

en hoe daar preventief mee 

kan worden omgegaan. In de 

reeks kwamen de psychologie 

van het overleven en de men-

tale instelling van de be-

manning aan bod, zo goed 

als praktische zaken als de 

reddingmiddelen, het werken 

met noodsignalen en de 

brandveiligheid aan boord. 

De serie wordt in dit num-

mer afgesloten. Aflevering 

7 / (slot). 

Kenmerkend voor een echte 

noodsituatie is dat zij Zich 

onverwacht en plotseling 

voordoet. Snel reageren is 

dan geboden. De reactie van 

de bemanning in de eerste 

minuten na het ontstaan van 

een noodtoestand is vaak be-

palend voor het verdere ver-

loop van de gebeurtenissen. 

Aflevering 10 stond in Mo-

torboot van mei 1998. 

Een aanvaring, aan de grond 
lopen, een man over boord. 
Het zijn gebeurtenissen die, als 
zij zich voordoen, de beman-
ning van een schip meestal 
overvallen. De kunst is dan 
vooral om niet in paniek te ra-
ken. De ervaring heeft geleerd 
dat het verdere verloop van 
een noodtoestand vaak wordt 
bepaald door de wijze waarop 
de mensen die ermee worden 
geconfronteerd, in de eerste 
minuten nadat het probleem 
zich heeft aangediend, reage-
ren en handelen. Juist om die 
reden is het voor een motor-
schipper zo belangrijk dat hij te 
allen tijde erop bedacht is dat 
zich een ernstig probleem kan 
voordoen. Hij moet zich reali-
seren dat in een echte nood-
toestand met het nemen van 
maatregelen niet kan worden 
getalmd. 

In deze laatste aflevering van 
de serie 'Veiligheid en overle-
ven' worden voor een aantal 
noodsituaties suggesties voor 
'snel handelen' gedaan. Zij ge-
ven een idee van de mogelijk-
heden. In de praktijk is veel af-
hankelijk van de omstandighe-
den op dat moment. 

Zinken voorkomen 
Een gat in de romp is meestal 
het gevolg van een aanvaring 
of aan de grond lopen. De 
schrik die daar het gevolg van 
is, kan het de bemanningsle-
den enige tijd moeilijk maken 
logisch te denken. Toch zal er 
iets moeten worden gedaan en 
het liefst zo snel mogelijk. Het 
hoofd erbij houden, is van het 
grootste belang. 
Wat er precies moet gebeuren, 
hangt af van zowel het bouw-
materiaal van de romp als van 
het type boot. Bij een boot met 
een met glasvezel versterkte 
polyester romp is de kans dat 
een fors gat ontstaat, niet zo 
groot. Het kan wel, bijvoor-
beeld wanneer de boot recht 
tegen het einde van een drij-
vende balk vaart of wanneer 
de steven van een andere boot 
door het vrijboord naar bin-
nen komt. Polyester is behoor-
lij k schokbestendig en wordt 
in het algemeen niet compleet 
ingedrukt. Bij een aanvaring 
kan op de plaats waar de boot 
wordt geraakt, een deel van de 
romp een stuk naar binnen 

Noodsituatie s 
liet lioo f d bieden 

wordt geduwd. Het materiaal 
zal echter niet gauw helemaal 
bezwijken. Het betekent dat er 
wel water binnenkomt, maar 
dat zich waarschijnlijk niet een 
plotselinge en catastrofale 
vloedgolf voordoet zoals bij 
een groot gat. 
Het is duidelijk dat wanneer 
een motorboot met grote snel-
heid de rotsen opvaart, er een 
serieus gat in de romp zal ont-
staan. Zelfs dan echter is het 
verwonderlijk hoe klein het 
werkelijke gat kan zijn, terwijl 
de structuur van de romp ern-
stig is beschadigd. Waarschijn-
lij k vertoont in zo'n geval de 
boeg een aantal kleinere lek-
ken. Om die te dichten, kan 
het probleem het best aan de 
buitenkant van de romp wor-
den aangepakt. Het is zaak zo 
snel mogelijk beddegoed of zit-

kussens over de lekken heen 
vast te sjorren. Dat helpt om 
de lekkage te beperken en met 
een beetje geluk kunnen de 
lenspompen de rest van het 
water aan. Daarna is er tijd om 
de situatie van binnenuit op te 
nemen en het probleem gron-
diger aan te pakken. Ook dan 
kunnen kussens en matrassen 
worden gebruikt. Die kunnen 
over de gaten heen worden 
vastgezet tegen dekbalken en 
stringers. 

Om de plaats waar het water 
binnenkomt te kunnen berei-
ken, is het misschien nodig de-
len van de inrichting van de 
boot weg te breken. Gesteld 
voor de keus tussen zinken of 
bijvoorbeeld het wegbreken 

• Een van de moeilijkste noodsitu-
aties die zich kunnen voordoen-
man over boord 
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van een kast. moet een schip-
per niet lang aarzelen. Door 
het wegbreken van een deel 
van het interieur kunnen zelfs 
balkjes en andere stukken hout 
beschikbaar komen waarmee 
het afdichtingsmateriaal kan 
worden vastgeklemd. 
Bij jachten met een houten of 
metalen romp is de kans dat 
door aanvaring of aan de 
grond lopen een echt gat ont-
staat, groter. Bij een houten 
romp zullen de gangen tussen 
de spanten naar binnen wor-
den gedrukt. Ook bestaat het 
gevaar dat een gang naar bui-
ten toe losspringt. Dat gebeurt 
vooral bij de voor- en achter-
steven en bij de spiegel. Dat 
soort schade is heel moeilijk 
aan te pakken en provisorisch 
herstel is alleen mogelijk van 
buitenaf Bovendien is onmid-
dellijke actie vereist om enige 
kans op succes te hebben. 
Herstel van stootschade waar-
bij de huidgangen naar binnen 
zijn gebroken, biedt meer kans 
op succes. De eerste reactie 
moet dan meestal zijn een kus-
sen in het gat te duwen om het 
binnenstromende water te 
stoppen. Daar moet vervol-
gens nog het nodige tegenaan 
worden geklemd om het ge-
heel te verstevigen. Bij een me-
talen romp kan op gelijke wijze 
te werk worden gegaan. In dat 
geval kunnen de puntige ran-
den van het gat het soms moei-
lij k maken het afdichtmgsma-
teriaal er stevig genoeg in te 
krijgen. 

Lekkages die ontstaan door 
aan de grond lopen zijn 
meestal veel moeilijker aan te 
pakken. Daar zijn twee rede-
nen voor. Ten eerste kunnen 
er stenen door het gat in de 
romp naar binnen steken 
waardoor de opening haast 

niet te dichten is. Ten tweede 
is de kans groot dat de schade 
steeds groter wordt doordat de 
boot ligt te stoten en er pas 
echt iets kan worden onderno-
men als hij weer vrij is geko-
men. Blijf t de boot liggen op 
de plaats waar hij is vastgelo-
pen, dan is de kans op zinken 
waarschijnlijk heel klein, sim-
pelweg omdat hij op de grond 
rust. In die situatie zal de 
schipper zich denkelijk meer 
zorgen hoeven te maken over 
de veiligheid van de opvaren-
den dan over de toestand van 
het jacht. Komt de boot toch 
vlot, dan kan worden gepro-
beerd een eventueel gat te 
dichten op dezelfde manier als 
bij een lek door een aanvaring. 

Aan de grond 
Als een boot is vastgelopen, 
hangt het voor een groot deel 
van de soort onderwaterbo-
dem en van de hoogte van de 
golven af welke actie de be-
manning dient te ondernemen. 
Vastlopen in de beslotenheid 
van een haven of een rivier-
mond beschadigt waarschijn-
lij k meer de trots van de schip-
per dan de boot. Het is dan 
zaak de motor in de achteruit 
te zetten om te proberen de 

boot direct los te krijgen. Na-
tuurlijk kan ook worden ge-
wacht tot de vloed de boot van 
de grond tilt . Vastlopen op 
open water, waar golven en 
stroming hun invloed doen 
gelden, is ernstiger en op de 
rotsen lopen kan ronduit 
rampzalig zijn. In alle situaties 
is er dan bij een motorjacht 
nog de kans dat roer, schroef 
en schroefas worden bescha-
digd zodat er geen aandrijving 
meer is. 
Een waterverplaatsende boot 
die aan de grond is gelopen, 
komt misschien vrij door de 
motor achteruit te laten slaan. 
Bij een boot met een plane-
rende romp is er een grote 
kans dat bij het vastlopen 
schade aan de schroef is ont-
staat. De schipper van zo'n 
boot doet er verstandig aan al-
vorens te proberen de boot 
met motorkracht los te krijgen, 
na te gaan hoe het er met de 
schroef bijstaat. Als die al is be-
schadigd, zou dat bij achteruit-
slaan weleens verergerd kun-
nen worden. Zeker als de 
schroeven erg kwetsbaar zijn, 
zoals bij hekaandrijvingen het 
geval is, moet uiterst voorzich-
tig worden gehandeld om ver-
dere schade te voorkomen. Bij 
een boot met een dubbele 
schroef die een beetje scheef 
ligt, kan worden geprobeerd 
weer vlot te komen door de 
schroef aan de hoge kant te la-
ten draaien. 

Het is cruciaal voor de manier 
waarop moet worden gehan-
deld, dat de schipper zich re-
aliseert hoe het staat met het 
tij . Bij opkomend water moet 
niet worden geprobeerd met 
achteruit draaien los te komen. 
Bij vallend water kan mis-
schien nog snel in dieper water 

• Het aan boord halen van een 
drenkeling kan een zwaar karwei 
zijn 

* De schroefbladen en het roer 
van een aan de grond gelopen 
lacht, 

een anker worden uitgebracht. 
Door aan het anker te trekken, 
eventueel samen met het ge-
bruik van de motor, kan de 
boot mogelijk nog van het on-
diepe punt worden wegge-
haald voor het water te ver is 
gezakt. 
Het anker moet worden uitge-
bracht met een bijboot. De 
beste manier om dat te doen is 
het anker langszij de bijboot te 
hangen waarbij de ketting met 
een dun lijntj e aan boord van 
de bijboot wordt vastgemaakt. 
Om het anker op de juiste 
plaats te laten vallen, hoeft ver-
volgens alleen het dunne lijntje 
te worden doorgesneden. 
Als het bij vallend water niet is 
gelukt om met een snelle actie 
los te komen, moet ook een an-
ker worden uitgebracht, zeker 
als het hard waait. Daarmee 
wordt voorkomen dat de boot 
nog verder omhoog wordt ge-
blazen. Bovendien houdt het 
anker de boot met de kop in de 
wind en zorgt het voor een vei-
lige verbinding als de vloed 
opkomt en de boot weer vrij 
komt van de grond. Drijf t de 
boot weer, dan kan rustig de 
ankertros worden ingehaald. 
Gewoonlijk kan dan ook de 
motor weer worden gestart, 
waarmee de situatie weer nor-
maal is. Het uitzetten van een 
anker is vooral van belang in 
situaties waarin de schroef of 
het roer bij het vastlopen be-
schadigd zijn geraakt. Als een 
vastgelopen boot overhelt en 
de situatie zich ervoor leent, 
kan worden geprobeerd de 
scheepshuid bij de kim te be-
schermen door er kussens on-
der te schuiven. In elk geval 
moet worden gekeken of er 
brandstof uit de beluchtings-
en Vulgaten lekt. Ook moeten 
de accu's worden gecontro-
leerd. Zij kunnen zijn verscho-
ven en zijn gaan lekken. Als de 
boot weer drijft, mag de motor 
pas worden gestart nadat is na-
gegaan of de inlaat van de mo-
torkoeling schoon is. Dit is 
vooral van belang wanneer de 
boot heeft vastgezeten op een 
modderige bodem. Bij een 
stranding is het altijd verstan-
dig zo mogelijk via de radio ie-
mand te laten weten hoe de si-
tuatie is, zelfs als er geen hulp 
nodig is. 
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Slepen en gesleept worden 
Als een motorjacht gesleept 
moet worden, betekent dat ge-
woonlijk dat er een defect is 
aan de motor of de stuurin-
richting. Al het werk moet dus 
worden gedaan door de sle-
pende boot. Er zal een grote 
kracht op de sleeplijn staan. 
De lij n moet dus op een sterk 
punt aan boord worden vast-
gezet. Zo nodig moeten twee 
sleeplijnen gecombineerd wor-
den gebruikt. Als de sleep een-
maal in beweging is gekomen, 
kan het slepen worden verge-
makkelijkt door op het schip 
dat wordt gesleept, bij te stu-
ren. Daarmee kan wild gieren 
van de gesleepte boot worden 
voorkomen zodat de sleeplijn 
minder zwaar wordt belast. 
Een boot op sleeptouw nemen 
is niet iets om achteloos aan te 
beginnen. Slepen vereist kun-
dig manoeuvreren en ver-
trouwd zijn met het gebruik 
van touw. Allereerst moet alles 
wat voor het slepen nodig is, 
aan dek worden klaargelegd. 
De eerste stap is de sleeplijn 
over te geven aan de boot die 
moet worden gesleept. Dat 
gaat het beste als het achter-
schip van de 'sleepboot' ter 
hoogte is van de andere boot. 
Manoeuvreer er dicht genoeg 
naar toe om de lij n over te 
kunnen gooien. Gebruik even-
tueel eerst een lichtere lij n die 
gemakkelijker is over te 
gooien, om daarmee vervol-
gens de zwaardere sleeplijn 
over te laten halen. Golven en 
wind kunnen het riskant ma-
ken de te slepen boot al te 
dicht te naderen, met name als 
de andere boot aan de grond is 
gelopen. In die situatie kan het 
verstandiger zijn de sleeplijn 
naar de andere boot te laten 
drijven. Dat kan door aan het 
uiteinde een stootkussen vast 
te maken. Dat geeft drijfver-
mogen en zorgt er ook voor 
dat de lij n goed zichtbaar is. 
Een andere mogelijkheid is om 
bovenwinds voor anker te 
gaan, de ankerlijn loos te ge-
ven en zo de te slepen boot be-
heerst te naderen. 
Bij het uitgeven van de sleep-
lij n is het zaak er goed op te 
letten dat die niet in de schroef 
komt. In elk geval mag de lij n 
nooit zo veel worden gevierd 

• Bij het maken van een sleepver-
binding met een vastgelopen boot 
kan een anker goede diensten be-
wijzen. 

* Combinatie voor man-over-
boord met joon, reddingboei, zee-
anker, fluit en licht. 

dat er een lus in het water 
komt te liggen. Als de lij n 
wordt vastgezet op het achter-
schip kan het nodig zijn dat 
een spruit wordt gebruikt om 
de trekkracht over de twee 
achterklampen te verdelen. 
Moderne plezierjachten heb-
ben maar zelden een goed 
sterk punt om een sleeplijn op 
vast te zetten. Een alternatieve 
oplossing kan worden gevon-
den door de lij n met een paar 
slagen om een achterklamp te 
leggen en hem vervolgens 
voor de zekerheid te beleggen 
op een klamp voorop. 
Is de verbinding tot stand ge-
bracht, dan moet de sleep rus-
tig in beweging worden ge-
bracht zodat de sleeplijn lang-
zaam op spanning komt. De 
trekkracht moet zo gelijkmatig 
mogelijk worden gehouden, 
wat in een ruwe zee geen ge-
makkelijke opgave is. Meestal 
kan wel een sleepsnelheid wor-
den gevonden waarbij de beide 
boten zich goed gedragen zon-
der al te veel geruk aan de lijn. 
In rustige omstandigheden kan 
de sleeplijn vrij kort worden 
gehouden, in ruwere omstan-
digheden moet hij langer zijn. 
Dat laatste zorgt voor enige 
rek in de verbinding. Door wat 
te experimenteren met de af-
stand kan worden uitgevon-
den bij welke lengte van de 
sleeplijn de boten het best ge-
lijk-op varen. Radiocontact 
tussen de twee boten maakt de 
sleepoperatie veiliger. 

Stuurloos 
Problemen met het roer kun-
nen ervoor zorgen dat een 
boot stuurloos wordt. Bij een 
dubbelschroefs motorboot kan 
dan een beetje worden ge-
stuurd door de motoren met 
een verschillend toerental te la-
ten draaien. De beste manier 
daarvoor is één motor met een 

vaste snelheid onder het maxi-
mum toerental te laten draaien 
en koers te houden door de 
snelheid van de tweede motor 
te variëren. 
Een alternatief voor een kapot 
roer is te proberen een nood-
roer in elkaar te zetten. Hoe 
zo'n noodvoorziening wordt, 
hangt af van de materialen die 
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er voor beschikbaar zijn. Bij 
een motorboot is dat meestal 
niet veel. Misschien is het mo-
gelijk iets dat op een roer lijk t 
in elkaar te knutselen van een 

pikhaak en een stuk plaat van 
hout of metaal. De plaat moet 
worden vastgemaakt aan een 
van de uiteinden van de pik-
haak. Vervolgens wordt de 

pikhaak op enige afstand van 
het andere uiteinde achterop 
de boot vastgemaakt en wel 
zodanig dat hij om een draai-
punt kan bewegen. Een andere 
mogelijkheid is om een puts 
aan een lij n achter de boot mee 
te slepen en deze van de ene 
kant van de spiegel naar de an-
dere te bewegen. Ook trim-
vlakken kunnen worden ge-
bruikt om te sturen. Dat kan 
door het trimvlak aan de kant 
van de gewenste vaarrichting 
naar beneden te doen. Het 
gaat langzaam, maar de boot 
draait wel. Is alleen de roer-
aandrijving defect en niet het 
roer zelf, dan kan soms een 
noodhelmstok aan het boven-
einde van de roerkoning wor-
den vastgemaakt. Bij een boot 
die is uitgerust met twee roe-
ren waarvan er één in het on-
gerede is geraakt, kan het pro-
bleem misschien provisorisch 
worden opgelost door het ka-
potte roer weg te nemen en al-
leen met het overgebleven roer 
verder te varen. 

Man overboord 
Op het eerste gezicht lijk t het 
eenvoudig wat er moet wor-
den gedaan als een beman-
ningslid over boord is geval-
len. De voor de hand liggende 
procedure is dan de boot om-
draaien, terugvaren en de 
drenkeling oppikken. Het te-
rugvinden van iemand die in 
het water ligt, kan echter on-
der omstandigheden een bui-
tengewoon moeilijke operatie 
zijn, evenals het weer aan 
boord nemen van de drenke-
ling. 

Al s eerste actie moet onmid-
dellijk een merkteken over-
boord worden gegooid. Dat 
kan een stootkussen zijn, een 
reddingboei of een ander voor-
werp dat blijf t drijven. Daar-
mee wordt het makkelijker de 
plaats van het ongeval terug te 
vinden. Ook kan de drenke-
ling, als de afstand al niet te 
groot is geworden, zich aan 
zo'n voorwerp vasthouden. 
Voorts moet iemand aan 
boord direct de taak krijgen de 
drenkeling continu in het oog 
te houden. 

Op zee kan het heel moeilijk 
en frustrerend zijn iemand in 
de golven terug te vinden en al 
helemaal als het ook nog don-
ker is. Het kan heel veel hel-

• De manier waarop een nood-
roer kan worden opgetuigd. 

pen als de drenkeling, of het 
voorwerp dat als merkteken 
over boord is gegooid, is uitge-
rust met een licht. Veel elek-
tronische navigatie-instrumen-
ten zijn uitgerust met een "man 
over boord'-toets. meestal ge-
merkt met 'MOR". Ook die 
voorziening kan van grote be-
tekenis zijn. Zodra de MOB-
knop is ingedrukt, wordt de 
positie van de boot geregis-
treerd en wordt aangegeven 
welke koers moet worden ge-
varen om naar de plaats van 
het ongeval terug te varen. 
Met een motorboot is het in de 
meeste gevallen waarschijnlijk 
het beste gewoon de motor te 
stoppen en naar de drenkeling 
terug te manoeuvreren. Zelfs 
als de boot een snelle bocht 
draait, zal hij nooit meer dan 
honderd meter van de drenke-
ling vandaan zijn. 
Is het schip eenmaal bij de 
drenkeling aangekomen, dan 
doet zich de vraag voor hoe 
deze weer aan boord kan wor-
den genomen. Het is een bijna 
onmogelijke opgave iemand 
die doornat is uit het water te 
tillen. Dat geldt ook als de 
drenkeling bij bewustzijn is en 
zelf kan meewerken. Allereerst 
moet de drenkeling naast de 
boot worden vastgehouden zo-
dat hij niet kan wegdrijven. 
Dat kan ook gebeuren met be-
hulp van een lij n die onder de 
oksels van de drenkeling 
wordt geslagen en aan boord 
wordt vastgemaakt. Vervol-
gens kan worden geprobeerd 
een lij n om de benen van de 
drenkeling te slaan zodat hij 
horizontaal kan worden ge-
trokken, een positie waarbij hij 
aan boord kan worden 'ge-
rold'. Dit zal niet gemakkelijk 
zijn, zeker niet als de redder 
helemaal alleen is. Een alterna-
tief is om, met de motoren van 
de boot stilgezet, de drenkeling 
naar de achterkant van de 
boot te manoeuvreren waar hij 
mogelijk via een zwemplat-
form of met behulp van een 
bijbootdavit terug aan boord 
kan worden gebracht. Het 
hoge vrijboord van moderne 
motorjachten maakt het aan 
boord halen van een drenke-
ling moeilijk. Een verstandige 
schipper zal voor hij in de 
praktijk met het probleem te 
maken krijgt, bedenken welk 
systeem op zijn boot het beste 
is om een drenkeling weer aan 
boord te krijgen. 
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Naar de Oostzee (1) Door Kasper van Zuilekom 

De lange rout e via 
hel Mittellandkaiiaa l 
'Een tocht vanuit Nederland naar de Oostzee per motorboot is niet zo 'n onhaalbare 

kaart als veel schippers denken.' Kasper van Zuilekom, medewerker van Motorboot, 

spreekt uit ervaring. De keren dat hij het gebied bezocht, zijn niet op de vingers van 

één hand te tellen. In deze serie beschrijft hij allereerst de vaarroutes naar de Oost-

zee. De reeks wordt afgerond met een aflevering over de mogelijkheden van dit aan-

trekkelijke vaargebied zelf. 

Een tocht over de Oostzee zal 
voor Nederlandse schippers 
veelal beginnen bij Kiel, aan 
'de andere kant' van het Kie-
lerkanaal. Travemünde bij Lü-
beck zou als vertrekpunt ook 
kunnen, maar heeft naar mijn 
idee nogal wat tegen. 
Er zijn van Nederland uit 
meerdere mogelijkheden om 
het Kielerkanaal te bereiken. 
Daartoe behoren ook de route 
over de Duitse Waddenzee en 
die door het Eems-Jadekanaal. 
Deze gaan voor een deel over 
beschut water en voor een deel 
over open zee. Een aanrader 
vind ik ze niet, het 'waarom 
niet' komt hieronder aan de 
orde. De meest aandacht in 
deze serie gaat uit naar de 
vaarwegen door de kanalen: 
door het Mittellandkanaal 
voor motorboten die aan een 

doorvaarthoogte van 2,70 me-
ter niet voldoende hebben 
(deze aflevering) en door het 
Küstenkanaal voor motorbo-
ten die geen problemen heb-
ben met deze hoogtegrens (af-
levering 2). De laatste route is 
de kortste en de meest gebrui-
kelijke. Het zijn beide vaarwe-
gen naar de Oostzee die met 
een motorboot uitstekend te 
bevaren zijn, met een mini-
male kans op verwaaide dagen 
en onzekerheden. 

Over het wad 
Steekt de boot niet dieper dan 
1,30 meter, dan is het mogelijk 
om vanuit Delfzijl voor een 
groot deel over de Waddenzee 
richting Weser te varen en 
daarna naar de Elbe. Het laat-
ste stuk van Spiekeroog of 
Wangerooge naar Cuxhaven 

gaat over de Duitse Bocht. Dat 
is een flink stuk over open zee. 
Daarbij moet worden bedacht 
dat de Duitse Bocht een ge-
vreesd vaarwater is, ook bij de 
grote scheepvaart. Bij deze 
route is de motorschippper af-
hankelijk van het weer en het 
tij want de Elbe moet worden 
aangelopen met opkomend wa-
ter. Wie voor deze route kiest, 
kan veel plezier hebben van het 
boek 'Vaarwegen naar de Oost-
zee' van Foeke Roukema. Het 
biedt uitstekende informatie en 
is eigenlijk onmisbaar. Voor 
schepen die aan een doorvaart-
hoogte van 2,70 meter niet vol-
doende hebben, is de weg via 
de Waddenzee een mogelijk-
heid, maar niet de enige. Ook 
voor deze boten is er namelijk 
een route binnendoor. Is een 
maximale doorvaarthoogte van 

2,70 meter geen bezwaar, dan 
kan van Spiekeroog of Wan-
gerooge over de Weser naar 
Bremerhaven worden gevaren. 
Het stuk over open zee is dan 
aanzienlijk korter. Van Bre-
merhaven gaat de reis dan ver-
der via de Geeste en het Weser-
Elbekanaal. 

Bij de route over de Wadden-
zee is het varen over het wad 
zelf niet het grootste probleem, 
hoewel aan het passeren van 
de verschillende wantijen ha-
ken en ogen kunnen kleven, 
zeker als de boot niet of min-
der geschikt is om droog te 
vallen. Daar moet onmiddel-
lij k aan worden toegevoegd 
dat de Duitse waddenzee smal-
ler is dan het Nederlandse wad 
en dat het verval er groter is. 
Dat betekent dat er bij hoog 
water bij een wantij meer wa-
ter onder de kiel staat. Maar 
toch. In de zeegaten tussen de 
Waddeneilanden kan een be-
hoorlijke zeegang staan, ook 
bij een betrekkelijk matige 
wind en daar heeft een motor-
boot die bestemd is voor rivie-
ren en kanalen, met zijn kajuit 
met grote ramen, niets te zoe-
ken. Vanuit de haven ziet alles 
er vriendelijk uit en lijk t het 
best te doen, maar dat kan bui-
tengaats heel anders uitpak-
ken. Voor wie de goede stem-
ming aan boord wil bewaren 
en niet roekeloos met de be-
schikbare tijd wil omspringen, 
geldt het advies dat de route 
over de Waddenzee een moge-
lijkheid is, maar beslist geen 
eerste keuze. 

Eems-Jadekanaal 
Een variant op de route over 
de Waddenzee gaat via het 
Eems-Jadekanaal. Dat kanaal 
begint in Emden en eindigt in 
Wilhelmshaven. Het kanaal 
loopt nagenoeg evenwijdig aan 
de kust en is 72 kilometer lang. 
Er moeten zes sluizen worden 
gepasseerd, zes vaste bruggen 
(de maximale doorvaarthoogte 
is 3,85 meter) en een aantal be-
weegbare bruggen. De laatste 
worden na een afspraak vooraf 
met de sluismeester van de 
Vierwegsluis in Emden vlot 
bediend. De schipper die voor 
deze variant kiest, ontwijkt 

• De vaarwegen  naarde  Oostzee. 
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daarmee de Waddenzee met 
als voordeel dat hij niet afhan-
kelijk is van het weer en geen 
rekening hoeft te houden met 
het tij . Het is er leuk varen en 
vanaf Emden kan in twee da-
gen Wilhelmshaven worden 
bereikt. Dat betekent niet dat 
er tijdwinst wordt geboekt ten 
opzichte van de route over het 
wad. Om van Delfzijl in Spie-
keroog of Wangerooge te ko-
men, zijn minimaal ook twee 
dagen nodig, aangenomen dat 
het tij het dagritme niet al te 
veel geweld aan doet en het 
weer niet tegen zit. Kennissen 
van mij voeren ooit met stra-
lend weer in één tij van Delfzijl 
naar Norderney, om daar ver-
volgens zeven dagen verwaaid 
te liggen. Denemarken, het 
doel van hun reis, konden ze 
toen wel vergeten. 
Van Wilhelmshaven gaat de 
tocht, net als vanaf Spiekeroog 
of Wangerooge, verder over 
zee. Van hieruit is er geen weg 
binnendoor en dat kan heel 
vervelend uitpakken als het 
weer niet meewerkt. Er is wel 
een vaarweg over het wad 
naar Bremerhaven, het begin-
punt van het Weser-Elbeka-
naal, maar die route zou ik niet 
een weg binnendoor willen 
noemen. De afstand van Wil -
helmshaven tot Bremerhaven 
is ongeveer vijfti g kilometer. 
Deze route is alleen geschikt 
voor schepen met een diep-
gang van minder dan 1,30 me-
ter en er is goed weer voor no-
dig. Bijgewerkte kaarten zijn 
een vereiste en wel de Duitse 
zeekaarten 'Mondingen van 
Jade en Weser', 'Weser van 
Robbensteert tot Bremerhaven 
en Nordenham' en 'Elbe van 
Cuxhaven tot Brunsbüttel'. 
Ervaring in wadvaren is voor 
deze tocht gewenst. Daarnaast 
is het heel verstandig zoveel 
mogelijk informatie op te doen 
bij de leden van de jachtha-
vens in Wilhelmshaven. 

Mittellandkanaa l 
Wat de verschillende moge-
lijkheden betreft die echt bin-
nendoor gaan, begin ik met de 
langste, de route via het Mit -
tellandkanaal en het Elbe-zij-
kanaal. Voor boten met een 
strijkhoogte van meer dan 2,70 
meter is dit de aangewezen 
weg om binnendoor via de 
Elbe het Kielerkanaal te berei-
ken of bij Lübeck aan de Oost-
zee te komen. 

Aan het Mittellandkanaal 
wordt al jaren hard gewerkt 
om het te verbreden en aan te 
passen aan de eisen van deze 
tijd. Grote delen zijn al klaar. 
Daarbij wordt de doorvaart-
hoogte gebracht op de alge-
meen geldende norm van 7,20 
meter. Op dit moment is er 
overal in elk geval een door-
vaarthoogte van vier meter en 
dat is in de regel voldoende. 
Vroeger werd nogal eens 
schamper gedaan over het be-
varen van het Mittellandka-
naal, waarom is mij nooit hele-
maal duidelijk geworden. Een 
kanaal is vaak kaarsrecht, dat 
wel, maar in het Mittellandka-
naal maken de oevers en de 
vergezichten veel goed. Mij n 
vrouw en ik hebben er meer 
dan eens gevaren en het nim-
mer vervelend gevonden. In 
het kanaal is op verschillende 
plaatsen gelegenheid om af te 
meren. 

Zui d of noord 
Er zijn twee manieren om het 
Mittellandkanaal te bereiken, 
van het zuiden of van het 
noorden uit. 
Wordt vertrokken vanuit het 
zuiden, dan kan ervoor wor-
den gekozen over de Rijn naar 
Wesel te varen. De tocht gaat 
dan stroomopwaarts over de 
drukbevaren Rijn. Dat is vrij 
moeizaam varen, vooral als er 
veel regen is gevallen en er 
daardoor een sterke stroom 
staat. Voor dit drukke en stro-
mende vaarwater geldt uiter-
aard dat er oplettend en waak-
zaam gevaren moet worden, 
nog meer dan anders het geval 
is, maar onmogelijk is het niet. 
Een en ander hangt natuurlijk 
af van het schip en de kruis-
snelheid. Een paar kilometer 
voor de invaart van het Wesel-

Dattelnkanaal ligt de jachtha-
ven van Wesel. Het kanaal is 
zestig kilometer lang en telt zes 
sluizen. Het mondt uit in het 
Dortmund-Eemskanaal. De 
reis gaat verder in noordelijke 
richting tot Bevergern, waar 
de ingang van het Mittelland-
kanaal wordt bereikt. Gere-
kend vanaf Arnhem is dan een 
afstand van 212 kilometer af-
gelegd, waarvan 65 kilometer 
over de Rijn. 

De andere mogelijkheid gaat 
via Delfzijl en de Eems. Na de 
sluis van Herbrum is de Eems 
gekanaliseerd en heet het vaar-
water Dordtmund-Eemska-
naal. Op sommige plaatsen 
zijn er dode zijarmen, ontstaan 
door het afsnijden van boch-
ten. De meeste mogen worden 
gebruikt door de watersport, 
zij bieden rustige ligplaatsen. 
De tocht gaat niet bakboord 
uit het Küstenkanaal in, maar 
rechtdoor over het Dordt-
mund-Eemskanaal. Daarbij 
worden onder andere de jacht-
havens van Haren en Meppen 
gepasseerd. Na twaalf sluizen 
wordt Bevergern bereikt en 
daarmee het begin van het 
Mittellandkanaal. Gerekend 
vanaf Delfzijl is dan een af-
stand van 168 kilometer afge-
legd. Het vervolg van de route 
is gelijk, of men nu vanuit het 
zuiden of vanuit het noorden 
is gekomen. 

Naar  de Elbe 
Het Mittellandkanaal loopt, de 
naam geeft het al aan, door het 
midden van Duitsland. Aan 
het kanaal liggen, soms op 
enige afstand, de steden Osna-
brück, Minden, Hannover en 
Braunschweig. Zijkanalen van 
vij f tot tien kilometer lengte 
voeren naar die steden. Mij n 
vrouw en ik trokken meestal 

* Jachthaven aan het Mittelland-
kanaal. 

wat tijd uit om bij een of meer 
van die plaatsen op de fiets 
rond te neuzen - een niet-vaar-
dag met recreatie op de wal. 
Een kilometer of vijf in het zij-
kanaal naar Osnabrück bij-
voorbeeld ligt voor de sluis in 
dat kanaal een heel mooie 
jachthaven met ligplaatsen 
voor gasten vlak bij het restau-
rant. Vandaar is het een kilo-
meter of zeven naar de stad. 
Ook in het zijkanaal naar 
Braunsweig ligt voor de sluis 
een mooie jachthaven, ook 
weer aan bakboord. 
Na 235 kilometer over het Mit-
tellandkanaal, met daarin één 
sluis, wordt de invaart van het 
Elbe-zijkanaal bereikt. Dat ka-
naal gaat pal noordwaarts, 
door de Lüneburgerheide en 
min of meer evenwijdig aan de 
voormalige grens tussen West-
en Oost-Duitsland. Het 115 ki-
lometer lange kanaal mondt 
uit in de Elbe. Halverwege, bij 
Esterholz, is een sluis die 23 
meter hoogteverschil voor zijn 
rekening neemt. Na het passe-
ren van die sluis wordt vrij 
snel de stad Uelzen bereikt, 
waar zich aan stuurboordzijde 
een jachthaven bevindt. Z on 
tien kilometer voor de aanslui-
ting met de Elbe laat een hef-
werk de scheepvaart 38 meter 
zakken. De Elbe, dat wil zeg-
gen de gekanaliseerde Elbe, is 
aan de kanten ondiep. Er moet 
dus op de betonning worden 
gelet. In de zomer, als er wei-
nig regen is gevallen, heeft ook 
de vaargeul (voor de beroeps-
vaart) een beperkte diepte. 

• Het hefwerk in het Elbe-zijka-
naal. 
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• De haven van Artlenburg. 

Elbe-Lübeckkanaal 
Een paar kilometer stroomop-
waarts op de Elbe ligt Lauen-
burg, een heel mooi en oud 
stadje. Er is een fietspad dat 
voor een deel de historische 
zoutroute volgt. Al in het jaar 
1000 werd er zout gewonnen 
in de omgeving van Lüneburg. 
Bij het zieden van zout werd 
veel hout verstookt en zo is, 
door het vele kappen, de Lü-
neburgerheide ontstaan. Het 
zout werd naar Lübeck ge-
transporteerd en daar ver-
scheept. In Lauenburg begint 
het Elbe-Lübeckkanaal dat 61 
kilometer lang is en zeven slui-
zen heeft. Dat kanaal is leuk 
om te bevaren. Onderweg zijn 
er op meerdere plaatsen uitste-
kende ligplaatsen, onder an-
dere in de Prüss-see, min of 
meer te vergelijken met de 
Prinsenhof in Friesland. Bij 
Mölln , de stad waar Tij l Ui-
lenspiegel vandaan komt, is 
een meertje met twee jachtha-
vens. Eén ervan hgt slechts en-
kele minuten lopen van het 
centrum. 

Ongeveer tien kilometer voor 
Lübeck. bij het plaatsje Krum-
messe en vlak voor de laatste 
sluis, is aan een grasveld dat 
door de sluismeesters wordt 
onderhouden, een uitstekende 
ligplaats voor zo'n acht tot tien 
motorboten. Het is een goede 
uitgangspositie om op de fiets 
Lübeck te bezoeken of een 
tochtje te maken naar Ratze-
burg. Dat is een stadje dat op 
een eiland in een meer ligt en 
met een dam verbonden is met 
het vaste land. 

Vanaf Lübeck resten nog zo'n 
27 kilometer over de Trave 
om bij Travemünde de Oost-
zee te bereiken. Wij hebben 

deze route meermalen met ple-
zier gevaren maar zijn nooit bij 
Travemünde de Oostzee opge-
gaan. Er moeten van daaruit 
behoorlijke trajecten worden 
afgelegd om in het beschutte 
gebied van Jutland te komen, 
bovendien zijn er langs de kust 
grote gebieden waar niet mag 
worden gevaren omdat het mi-
litair terrein is dat onder an-
dere voor schietoefeningen 
wordt gebruikt. Dat waren 
voor ons voldoende redenen 
om dit deel van de Oostzee te 
laten voor wat het is. 
In plaats van naar Lübeck/ 
Travemünde kan over de Elbe 
worden doorgevaren naar het 
Kielerkanaal. Na het verlaten 
van het Elbe-zijkanaal, dat 
plaatselijk ook wel het Heide-
Suez wordt genoemd, gaat de 
reis dan verder stroomaf-
waarts richting Hamburg. En-
kele kilometers na het punt 
waar het Elbe-zijkanaal in de 
Elbe komt. ligt aan bakboord 
een smalle invaart naar Artlen-
burg, die is aangegeven met 
kleine tonnen. Het is een door-
gang die gemakkelijk wordt 
gemist. Wie er binnenvaart, 
komt nogal verrassend in een 
vrij grote plas, ik denk een oud 
baggergat, waar drie water-
sportverenigingen zijn geves-
tigd. Er zijn uitstekende lig-
plaatsen en ook deze plek is 
een prima uitgangspunt voor 
het maken van een fietstocht 
over de Lüneburgerheide. 
Verder in de richting van 
Hamburg wordt na de sluis 
van Geesthacht weer getijde-
water bereikt. 

Vlak voor Hamburg splitst de 
Elbe zich. De westelijke tak is 
de meest toeristische, met 
kleine jachthaventjes. De oos-
telijke tak is grootscheeps vaar-

water, dat onder andere ver-
binding geeft met de Dove 
Elbe. Dat is een doodlopend 
stuk water, over een lengte 
van zo'n 25 kilometer bevaar-
baar en met een aanzien als dat 
van de Linge. Om er te komen 
moet eerst in Tatenberg wor-
den geschut. De invaart naar 
de sluis vanaf de Elbe is maar 
een paar honderd meter lang. 
Direct na de sluis ligt een aan-
tal jachthavens. Wie Hamburg 
wil bezoeken, vindt hier een 
goede ligplaats. Er zijn meer-
dere jachthavens, grote en 
kleine, het is een vriendelijk 
ogend, landelijk gebied en het 
is er heel rustig - en dat onder 
de rook van een wereldstad als 
Hamburg. Op vijf minuten 
loopafstand stopt een vrij fre-
quent rijdende bus, die bezoe-
kers voor een paar mark in 
vijftien tot twintig minuten in 
het hart van Hamburg brengt. 
In Hamburg zelf is er aan de 
Elbe ook gelegenheid tot afme-
ren, maar dat hebben we nooit 
gedaan omdat het ons te on-
rustig leek. Wel hebben we 
eens gelegen in de grote jacht-
haven van Wedel, westelijk 
van Hamburg. Er is daar 
plaats voor zo'n tweeduizend 
schepen en het is er netjes en 
rustig. Het is echter vrij ver 
van de stad. terwijl een goede 
busverbinding ontbreekt. 
Verder stroomafwaarts, na 
circa 38 kilometer, ligt aan 
bakboord de invaart van de 
Schwinge, nu een smal riviertje 
maar in het verleden een vaar-
water van betekenis. Vij f kilo-
meter dit riviertje op ligt aan 
bakboordzijde een jachthaven. 
Het is wel zaak de Schwinge 
met hoogwater in te varen, bij 
laagwater valt de jachthaven 
voor een deel droog. Aan het 
einde van de Schwinge, een 
kleine tien kilometer vanaf de 
Elbe, ligt de stad Stade. Ook 
daar zijn ligplaatsen. Stade was 
in het verleden een rijke stad, 
die door het verzanden van de 
Schwinge verarmde. Geld om 
daar wat tegen te doen, ont-
brak. Nu is de historische 
kern, van staatswege be-
schermd, een bezoek zeker de 
moeite waard. Vanaf Stade 
resten nog veertig kilometer 
naar Brunsbüttel. het begin 
van het Kielerkanaal. De hon-
derd kilometers van het Kie-
lerkanaal vormen de laatste 
etappe om de Oostzee te berei-
ken. 

Kaarten 
- Nordwestdeutsche Wasser-
stralen. Uitgever: Binnen-
schiffahrts-Verlag GmbH. 
- Bijlage Nederlandse Schip-
persalmanak. Verkleinde uit-
gave. 
- Goede autokaart. 

In kor t 
bestek 

Routes naar Brunsbüttel aan 
het begin van het Kielerkanaal. 
gerekend vanaf Delfzijl . 

Buiten de Waddeneilanden om 
Geen bruggen of sluizen, geen 
beperking in de diepgang. Af-
stand circa 212 kilometer. 

Over het wad 
Over open zee circa 100 kilo-
meter. Geen bruggen of slui-
zen. Tot diepgang 1,30 meter. 
Afstand circa 212 kilometer. 

Via het Eems-Jadekanaal 
Beperkte doorvaarthoogte, 
3,85 meter. Tot diepgang 1,70 
meter. Vanuit Wilhelmshaven 
verder over zee. Afstand circa 
212 kilometer. 

Vervolg over het wad 
Vanuit Wilhelmshaven over 
het wad naar Bremerhaven. 
Tot diepgang 1,30 meter. Af-
stand circa 221 kilometer. 

Binnendoor, lange route 
Van Delfzijl (of Lobith) naar 
het Mittellandkanaal, Elbe-zij-
kanaal en Elbe. Doorvaart-
hoogte 4 meter. Afstand tot 
Travemünde circa 630 kilome-
ter. Afstand tot Brunsbüttel 
circa 705 kilometer. 

Binnendoor, korte route 
Eems, Küstenkanaal, Weser. 
Elbe-Weser vaarweg en Elbe. 
Doorvaarthoogte 2,70 meter. 
Beperkte breedte, 4 meter. Tot 
diepgang 1,50 meter. Afstand 
circa 290 kilometer. 

Volgende keer: 

De korte route 
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KENT 2 7 

De Kent 27 is een royale 
spitsgatter, ook uitermate 
geschikt voor ruim water. 
Op haar 8.10 m. lengte en 

3.00 m. breedte, treft u een zee 
van ruimte en accommodatie 

aan voor 2 tot 4 personen. 
Door het gebruik van 

onderhoudsarme materialen 
is de Kent 27 een zeer 

gebruiksvriendelijk schip. 
Dankzij het afgesloten stuurhuis 

met zithoek en kombuis én de 
grote open kuip Is de Kent voor 

alle weersomstandigheden 
een perfect schip I 

Een schip op maat 

KOALITE 
JACHTCENTRUM 

J A C H T B E M I D D E L J N G - J A C H T B O U W 

Vosselaan 51 8551 ML Woudsend Tel. 0514-591321 Fax 0514-591345 
E-mail koaliteiwxs.nl 

l*ytl ioii-l lr i%^ e 
De ideale trillingvrij e aandrijving 

Komplete aandrijfunits bestaande uit: in rubber opgehangen 
stuwdruklager met klemmende of conische passing, homo-
kinetische aandrijfas en adapterflens voor de keerkoppeling 
tegen zeer concurrerende prijzen. Homokinetische assen en 
stuwdruklagers ook los verkrijgbaar. 

Homokinetisch e aandrijvinge n voo r motore n 
van 10 pk to t 100 pk 

Voor technische informatie en dealeradressen: 

D I N T R A T R A N S M I S S I E S B.V . 
Keizerswoert 30 
3881 LE PUTTEN 
tel.: 0341 353712/357308 
fax: 0341 360046 

DE LAAGST E RENTE EN DE MEESTE ERVARING!!! ! 

BOOTFINANCIERIN G - SCHEEPSHYPOTHEKEN 

° 100% financiering (evt. aanbouw) mogelijk; 
° rente fiscaal aftrekbaar: 
° diverse looptijden en bedragen; 

° vaste en variabele rente; 
° meestal kwijtschelding bij overlijden; 
° toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel; 
° alle kredietvormen; 
' maatwerk; 

- gevolmachtigd intermediair 

DOORLOPEND KREDIET ZONDER AFLOSSING/SPAAR-LEE N KREDIET 
bedrag per maand rente p.m. eff rente p.j th.lptd, 

ƒ60.000.- ƒ367.- 0.612% 7.6% 180 mnd. 
ƒ80.000.- ƒ489.- 0.612% 7.6% 180 mnd. 
ƒ90.000.- ƒ550,- 0.612% 7.6% 180 mnd. 

U betaalt alleen rente met daarnaast een spaarpolis (belastingvnj)!!! 

SCHEEPSHYPOTHEKEN/WOONBOOTHYPOTHEKEN 
Variabele rente 
bedrag 

f 55.000.-
ƒ 75.000.-
ƒ100.000,-
ƒ150.000.-
ƒ175.000,-

120 

ƒ 594.-

ƒ 810.-
ƒ1.080,-
ƒ1.620,-
ƒ1.890.-

180 

f 446,-
ƒ 609,-
ƒ 812,-
ƒ1.218.-
ƒ1.420,-

240 

f 375.-
ƒ 511.-
ƒ 682.-
ƒ1.023.-
ƒ1.194,-

eff rente p.jr 
4.9% 

5.5% 
5.5% 
5.5% 
5.5% 
5.5% 

Woninghypotheken v.a. 4.0% 

Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte op maat, met de door u 
gewenste looptijd en krediefbedrag. 

INFORMEER OOK NAA R ONZE CONCURRERENDE 

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERIN G 

NO CLAIM TOT 40% 

C O U P O N V O O R M A A T W E R K O F F E R T E 

Mijn interesse gaat uit naar; J Scheepshypothee k 
s.v.p. hokje(s) aankruisen _i Woonboothypothee k 

ü Doorlopen d Kredie t 
Spaar/Leenkredie t 

Naam/Voorletters 

Geb. datum 

Adres 

Plaats 

Postcode 

Telefoon 

Naam voorl./partner 

Geboortedatum 

Netto inkomen p.mnd. aanvrager 

Netto inkomen p.mnd. partner 

Woonlasten per pmd. 

Lopende leningen 

Te lenen bedrag 

In gesloten enveloppe sturen naar: Raspoort, antwoordnummer 469,2000 VB Haarlem 

WWW/PortSi te /NL'Raspoor t 

assurantieM.financieringsbedrijfb.v. 
Postbu s 146, 2000 AC Haarlem 
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Snel-
draaiend e 
moto r 
gewens t 

Ik ben sinds kort in het bezit 
van een motorboot zonder mo-
tor. Het type schip is een mo-
torzalmschouw, lengte 7,00 
meter, breedte 2,60 meter, 
diepgang 0,50 meter, lengte op 

de waterlijn 5,60 meter, 
breedte op de waterlijn 2,25 
meter, gewicht ongeveer 3 ton. 
Vroeger heeft er een benzine-
motor ingestaan, een Albin 10 
pk. Ik kan via kennissen een 
motor kopen, een Volvo Penta 
M D 1, 10 pk diesel. Is deze 
motor geschikt voor mijn 
boot? Ons vaargebied wordt 
gevormd door de Maas en de 
Maasplassen. Zo niet, wat ad-
viseert u dan? En welke 
schroef hoort hierbij? Er zit nu 
een driebladschroef onder. 
Daar staan de volgende cijfers 
en letters in: 13-E 12 7 LH. 
Het schroefraam is 35 x 35 
centimeter. Wat is de romp-
snelheid van deze boot? En 
wat is de formule om deze te 
berekenen? 
A. Ebbin, Cuijk. 

Antwoor d 
De rompsnelheid van uw schip 
is theoretisch 10,6 kilometer 
per uur. Dat is bij benadering 
te berekenen met de volgende 
formule: rompsnelheid in kilo-
meters per uur = 3,6 x 1,26 x 
de wortel uit de waterlijnlengte 
in meters (er zijn meer formu-
les). 
De Volvo-motor die u op het 
oog heeft, de MD IB van 10 
pk, heeft naar de gegevens die 
ik heb, een keerkoppelingre-
ductie van 1,91, terwijl de mo-
tor een maximaal toerental 
heeft van 2500 omwentelingen 
per minuut. Daar het schroef-

raam 35 centimeter is, is een 
maximale diameter van de 
schroef van 12 duim mogelijk. 
Met een berekening van de 
schroef op basis van de Volvo-
motor kom ik op een schroef 
van 15 duim. Gaan we kijken 
naar een vierbladschroef, dan 
kom ik op een niet uit te voe-
ren model. Ik denk dat de 
vroeger toegepaste Albin 
(1600 omwentelingen per mi-
nuut) geen reductie heeft ge-
had. 

Voor wat het vermogen be-
treft, klopt het wel. De door u 
toe te passen motor moet een 
snel draaiende zijn, zodat de 
schroef klein kan zijn om in 
het schroefraam te passen. 

Koelwate r 
met 
mysterieu s 
gedrag 
Sinds enkele jaren ben ik in het 
bezit van een polyester motor-
boot type Waterland 700. Er 
staat een benzinemotor in, een 
Ford Watermota ZF, type Se-
awolf MK II (Ford motorunit 
2261) met directe waterkoe-
ling, viertakt, vier cilinders 
met een inhoud van 1098 cc, 
toerental 4000, boring en slag 
80,9 X 53,3 met een koppel 
van 7,15 bij 3000 toeren per 
minuut en een ZF-keerkoppe-
Hng, model BW6 M30, met 
een reductie van 2:1. Het 
bouwjaar van boot en motor is 
geschat op 1976. 
Tijdens het varen doet zich de 
volgende vreemde situatie met 
de koeling van de motor voor. 
De motor bouwt volgens de 
temperatuurmeter een tempe-
ratuur op tot circa 80 graden, 
waarna de thermostaat open-
gaat, een stoomwolk achter de 
boot ontstaat en de tempera-
tuurmeter terugzakt naar circa 
40 graden. Vervolgens begint 
de motor opnieuw met het op-
bouwen van de temperatuur 
tot 80 graden, waarna de gang 
van zaken zich herhaalt. De 
vereiste bedrijfstemperatuur 
van 80 graden wordt niet vast-
gehouden, met als gevolg dat 
de motor beurtelings warm en 
koud wordt. Dat heeft een ho-
ger brandstofverbruik tot ge-

• Volvo Penta MD 1 Zie: Snel-
draaiende motor gewenst 

volg en beperkt de belasting 
van de motor. 
Ik heb de thermostaat al tot 
tweemaal toe laten vernieuwen 
(zonder resultaat), het druk-
ventiel (veer met kogel) los ge-
tikt uit de leiding en schoonge-
maakt (zonder resultaat) en te-
vens in een nieuwe 
thermostaat een gaatje van 
circa 2 millimeter geboord met 
als resultaat dat de motor nu 
niet meer op de bedrijfstempe-
ratuur van 80 graden komt 
maar op circa 40 graden blijf t 
steken. De motor loopt verder 
mooi en regelmatig. 
Het enige wat ik nog niet heb 
gedaan is het meten van de 
compressie van de motor om-
dat ik daar geen reden toe zag. 
Ook de mogelijkheid van een 
lekke koppakking is niet on-
derzocht omdat de olie aan de 
peilstok blank is en op peil 
blijf t en de olievuldop aan de 
binnenzijde alleen zuivere olie 
laat zien en geen schuim. Een 
wegenwachter deed de sugges-
tie het uitlaatspruitstuk te ver-
nieuwen (materiaalprijs onge-
veer ƒ.1200,-), wat ik nog niet 
heb gedaan omdat ook over 
het resultaat daarvan geen ze-
kerheid bestaat. 
Eigenlijk ben ik ten einde raad 

Moforlioo t aeefi I 
technisc h aavies 
Als u met problemen zit 
die te maken hebben met 
uw motorkamer (motor, 
koppeling, asleiding, elek-
triciteit) dan kunt u die 
voorleggen aan onze 
werktuigkundige mede-
werker, C. Voest. 
Is het een probleem waar-
van we denken dat meer 
mensen er mee kampen, of 
waarvan de oplossing ook 
voor anderen interessant 
is, dan wordt het in behan-
deling genomen en het ant-
woord gepubliceerd in Mo-
torboot. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief met de 
omschrijving van het pro-
bleem en gegevens over 
motor en schip (plus even-
tuele foto's en tekeningen, 
aan: 

Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86, 
3011 KD Rotterdam. 
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omdat niemand de juiste oor-
zaak van het probleem weet. 
G. Leijten, Hoge Zwaluwe. 

Antwoor d 
Bij dit soort vragen ben ik al-
tijd benieuwd of het euvel al 
vanaf het begin aanwezig is ge-
weest. Anders kun je afvragen 
of er tussentijds iets veranderd 
is waardoor de moeilijkheden 
met het koelwater zijn opgetre-
den. 
Zoals u al begreep, heeft de 
compressiedruk in de cilinders 
niets te maken met de wisse-
lende temperatuur van het 
koelwater. Het meten van de 
compressiedruk zou wel een 
aanwijzing kunnen opleveren 
voor een lekke koppakking. 
Een lekke koppakking kan lei-
den tot een kokende motor, 
maar niet tot wisselende wa-
tertemperaturen tussen 40 en 
80 graden. Als het uitlaat-
spruitstuk lek zou zijn, zou ook 
dit tot een permanente situatie 
leiden (hoewel overigens gas 
in koelwatersystemen de 
vreemdste gevolgen kan heb-
ben). Ik denk dat de samen-
werking tussen thermostaat en 
ontlastklep niet goed is. 
Al s de motor koud is, is de 
thermostaatklep gesloten en 
pompt de koelwaterpomp het 
water via de ontlastklep en uit-
laatgassenleiding overboord. 
Komt het water nu op tempe-
ratuur, dan gaat de thermo-
staatklep open en de ontlast-
klep dicht en stroomt het wa-
ter door de motor. De 
bedoeling van de samenwer-
king is een constante tempera-
tuur te behouden. U heeft een 
gaatje van 2 millimeter ge-

boord in de thermostaatklep 
waardoor kennelijk zoveel wa-
ter stroomt dat de temperatuur 
40 graden blijft . Het zou kun-
nen zijn dat de ontlastklep bij 
hoge druk open gaat en direct 
sluit als de thermostaatklep 
opent. Ik weet niet of u een 
snel danwei traag werkende 
thermostaat heeft. In uw geval 
zou een traag werkende het 
beste zijn. Probeer de ontlast-
klep op een lagere druk af te 
stellen. 

Veel hinde r 
van zijwin d 
Tot vorig jaar had ik een 
Noors spitsgattertje van 6,00 

meter waarmee ik messcherp 
kon manoeuvreren, ongeacht 
de invloed van zijwind. Het af-
gelopenjaar kocht ik een Spurt 
25, de huidige OISQ-loodsboot. 
Deze boot. met een lengte van 
7,50 meter, is een vlakke rond-
spant met aan de achterzijde 
een scheg die naar voren in 
hoogte vermindert en op nage-
noeg niets uitloopt. Hoewel de 
boot niet eens zo hoog is, on-
dervind ik veel last van zijwind 
en is het aanleggen onder veel 
omstandigheden een moeilijke 
zaak, evenals het insteken van 
de box. Ik heb inmiddels mid-
denbolders aangebracht, waar-
door ik vanaf de stuurstand 
wat meer greep op de boot 
heb, maar vaak blijf t het tob-
ben. Heeft het zin om aan de 

• Schema waterkoeling. 

• Spurt 25. Zie: Veel last van 
zijwind. 

voorzijde een kiekje aan te 
brengen, een zogenaamd "loef-
bijtertje"? Ik merk nog op dat 
de boot in de bocht ook wat 
drift , dus een ruimere bocht 
vaart dan je op basis van de 
roeruitslag zou verwachten. 
De technische uitvoering is 
voor mij geen probleem en bij 
een positief advies zal ik de 
boot onverwijld uit het water 
sleuren om de kiel aan te bren-
gen. Anderzijds is het niet zin-
vol om bij een twijfelachtig re-
sultaat zoveel moeite te doen. 
Ik heb mij al verstaan met de 
fabrikant van de ONJ-loods-
boot, die van een kiekje geen 
hoge verwachtingen had. Die 
visie was echter niet onder-
bouwd. 
J. Vermeulen, Zwolle. 

Antwoor d 
U heeft gedaan wat het meest 
voor de hand lag: de fabrikant 
om advies vragen. Wie anders 
kan meer uit ervaring spreken 
dan de maker? 
Ik neem aan dat dit probleem 
ook aan anderen niet voorbij 
gaat. We spreken hier over 
een bepaald type schip. Mis-
schien moet u uw huidige 
schip niet vergelijken met het 
voorgaande en zult u in de toe-
komst meer ervaring krijgen 
met de eigenschappen van uw 
huidige boot. Ik adviseer u 
eens contact op te nemen met 
de eigenaar van eenzelfde 
schip als het uwe. Dat kan 
vaak verhelderend werken. 
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De nieuwe  dimensie 

Onze Contessa modellen 37 E (Afm 11 20 x 3 80 m), 
40 E (Afm 12 1 0 x 3 80 m) und 45 E (Afm 13 70 x 
4 15 m) worden gebouwd in een geheel nieuwe uit-

voenng met vele weldoordacfite details De inrichting 
^wordt naar keuze met voorkajuit of rondzit geleverd 

VRI JON YACHTS B.V. 

VQor uw ¥rUe tüdf 
SURPRISE 33 

ue Surprise 33 (Afm 10 50 x 3 50 m) en de Surprise 
39 (Afm 11 87 X 3 85 m) zijn onze splinternieuwe 

toerjachten met zeer veel binnenruimte en een luxe 
uitvoering Ook deze jachten zijn naar keuze lever-

y_ baar met voorkajuit of rondzit 

Opd i jk ie 8376 HH Ossenzijl 
Telefoon 0561 477700 Telefax 0561 -477472 

l A P U T D H i l l A f Afmeting 1 3 5 0 x 4 3 0 m Diepgang 1 1 5 m 

PIJPERS 

• Waterverplaatsing 14 5 t 

Inrui l en proefvaar t mogelij k 

ë'eité^ 

WERF 
V Weedstraat 5 
5866 BL Swolgen 
Tel 0478-692816 

PRIVÉ 
Meester Bergerstraat 20 
5872 AT Broekhuizen 
Tel 077 4632248 
Fax 077 4632248 
GSM 06 53416911 

Accesso i res 

- motor Deutz 
- boegschroef en hekschroef 
- electr ankerlier 
- omvormer acculader 
- generatorset ONAN 
- keram kookplaat 
-koelkast 140 1. 
- boiler 60 I 
- magnetron 
- geknikte reling RVS 
- cabriolet kap 
- verwarming WEBASTO 
- seperate douche 

OOK ONZE 'ALMKOTTERS 
GETUIGEN VAN EEN 
'STERK STAALT/E' 
Hierbij ons succes-nummer: 

Verder  bouwen wij : 
Almkruisers (vanaf lO mtr.) 

Kotters (vanaf 10.50 mtr.) 
Trawlers (vanaf 12 mtr.) 

Oók in liasko! 
Inlichtingen: 

f<tc4t CK Sc^eefioj^öcuif^ „'De  /4(*H'"  ^.«*. 

L Beatrixhaven 25,4251 NK Werkendam 
J: Tel. 0183-401759 / 0183-503196 / Fax 0183-403795 
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Tijdklok verspring in augustus 

Onzekerheid om GPS 
De kans bestaat dat een aantal 
GPS-ontvangers het in de loop 
van volgend jaar laat afweten. 
In augustus verspringt namelijk 
de tijdklok waarop het GPS-sys-
teem is gebaseerd. De tijd, die 
in januari 1980 is gaan lopen 
en die een cyclus heeft van 1023 
weken, springt op 22 augustus 
op O en begint dan aan de vol-
gende serie van 1023 weken. 

Het GPS-systeem zelf merkt 
daar niets van. maar het is niet 

zeker dat alle GPS ontvangers 
de overgang aankunnen. De 
meeste ontvangers die na 1994 
zijn gebouwd zijn beschermd 
tegen de gevolgen van de over-
gang, maar oudere toestellen 
en ook nieuwere die niet zijn 
aangepast, kunnen in de war 
raken. Philips deelde desge-
vraagd mee dat zijn GPS-navi-
gators zijn aangepast. Andere 
fabrikanten bleken het pro-
bleem niet te kennen. Onze 
medewerker Das; Pike stuitte 

op het probleem bij de voorbe-
reiding van een serie artikelen 
over de elektronica, die in het 
volgende nummer van de Mo-
torboot van start gaat. 

Ook is onzeker of alle GPS-
toestellen bestand zijn tegen 
het millenniumprobleem, als 
het jaartal dus van 99 op 00 
springt. Omdat GPS de tijd in 
weken meet. moet het er geen 
last van hebben, maar zeker-
heid daarover bestaat niet. 

Benzinetank 
ontplof t 
Snel en doortastend handelen 
van watersporters heeft een 
ramp voorkomen in de 
Nieuwe jachthaven van Drim-
melen toen daar een motor-
jacht in brand vloog. Zij zagen 
kans een lij n aan de boot vast 
te maken en deze de haven uit 
te slepen. 'Als de brandende 
boot tegen de omringende 
jachten zou zijn aangekomen, 
was de ramp niet te overzien 
geweest,' aldus de waterpolitie 
van Drimmelen. In de jachtha-
ven liggen gewoonlijk 1400 
schepen. 

Het ongelukkige jacht, een 
Waterland, had kort tevoren 
benzine getankt aan het station 
in de haven. Toen het zo'n 25 
meter uit de kant was, ont-
stond na een ontploffing in de 
motorruimte een begin van 
brand. Enkele tientallen secon-
den later ontplofte de benzine-
tank en vloog de gehele boot 
in brand. Het echtpaar aan 
boord, Nederlanders die in 
België wonen, redde zich het 
leven door. daartoe aange-
spoord door andere water-
sporters, over boord te sprin-
gen juist vóór de benzinetank 
ontplofte. De vrouw heeft ern-
stige brandwonden opgelopen 
aan beide armen, de man aan 
een been. 

• De brandende DOOI in ae naven 
van Dnmmelen 

De waterpolitie gaat ervan uit 
dat de oorzaak van het onge-
luk niet kan worden achter-
haald. 'Misschien is er bij het 
tanken benzine op een motor-
onderdeel terecht gekomen 
door een kleine lekkage in de 
vulopening. Maar dat is alleen 
maar gissen. De eigenaar heeft 
verklaard dat hij twee ventila-
toren had draaien, die hij onaf-
hankelijk van de motor aan- en 
uit kon zetten. Technisch on-
derzoek heeft geen zin, want 
van de boot is alleen een stukje 
bodem overgebleven," aldus 
een politieman. 

Hiswa te Water 
blijf t in IJiiiuiden 
Ook in de komende vier jaar 
wordt de Hiswa te Water in IJ-
muiden gehouden. Bovendien 
bereikten Amsterdam Rai en 
Seaport Marina IJmuiden een 
akkoord over voortzetting van 
de samenwerking met nog 
eens vier jaar. Er lagen dit jaar 
zo'n 350 jachten van zeven me-
ter of langer, op de kade pre-
senteerden zich ruim 120 be-
drijven en de beurs trok 
32.116 bezoekers, ruim2.100 
minder dan vorigjaar, hetgeen 
wordt toegeschreven aan het 
slechte weer. 

Verreweg de meeste bezoekers 
(zeven op de tien) bleken van 
plan binnen vijfjaar een nieuw 
jacht aan te schaffen. Voor 
ruim 35% van die (be)zoekers 
bleek het om een motorjacht te 
gaan. Driekwart van alle be-
zoekers was van plan volgend 
jaar naar IJmuiden terug te ke-
ren. Het evenement is dan van 
31 augustus tot en met 5 sep-
tember. 

• Omstanders slepen de bran-
dende boot de haven uit. 

Redders, bergers 
en politie mogen 
scheuren op het 
Wad 
Bij reddings-, bergings- en poli-
tieacties mogen de maximum 
snelheden die gelden in de 
Waddenzee worden over-
schreden. Wel moeten de 
schippers, die aan dergelijke ac-
ties deelnemen rekening hou-
den met de andere vaart en 
met de natuur. Ze dienen 'eco-
logisch gevoelige gebieden' te 
mijden, aldus het besluit ter 
aanpassing van de Scheep-
vaartverkeerswet, waarin een 
en andere vorige maand is 
vastgelegd. De overschrijding 
van de snelheidsgrens is ge-
rechtvaardigd in gevallen van 
nood en andere gevallen 
waarin snelheid geboden is. zo 
staat bij de toelichting, die is ge-
publiceerd in de Staatscourant. 
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MOTORBOOTKRANT BEDRIJFSLEVEN 

Van der Velden 
koopt Attema 
Van der Velden (hydraulische 
systemen) in Krimpen aan de 
Lek heeft Attema Systeem-
techniek in Drachten overge-
nomen. Het bedrijf wordt 
voortgezet onder de naam Van 
der Velden Systeemtechniek. 
Van der Velden, die veel werk 
heeft in de noordelijke provin-
cies, vooral met hydraulische 
systemen voor de kustvaart, 
was op zoek naar een vestiging 
in het noorden. 

Elburg vri j 
van asbest 
Jachtcenter Elburg heeft een 
ingrijpende renovatie ter hand 
genomen: alle daken die in as-
bestcement waren uitgevoerd, 
worden (of zijn inmiddels) ver-
vangen door geïsoleerde pane-
len van het merk Kingspan ter 
dikte van vij f centimeter. Een 
klus van ongeveer acht weken. 
Het betreft een totale opper-
vlakte van zo'n dertienduizend 
vierkante meter. Door de in-
greep, aldus Jachtcenter El-
burg, zijn de grote werkhallen 
beter bestand tegen weersin-
vloeden. De constante tempe-
ratuur beperkt de condensvor-
ming op schepen tot een mini-
mum, waardoor het werk-
klimaat aanzienlijk verbetert. 

Brielle Yachting 
naar Ouddorp 
Brielle Yachting, Fairline-im-
porteur voor de Benelux en 
Noord-Duitsland, is vorige 
maand verhuisd naar het 
Zuidhollandse Ouddorp. 

Het bedrijf, dat de vestiging in 
Brielle aanhoudt, had meer 
ruimte nodig vanwege de toe-
nemende vraag naar grotere 
boten. De Ouddorpse vesti-
ging in de jachthaven Port Ze-
lande biedt volop ruimte. Niet 
alleen is er een showroom van 
1500 vierkante meter, maar 
ook een verkoophaven en een 
servicecentrum voor Fairline-
jachten. Het adres is: Kabbe-
laarsbank 11, Ouddorp. Tele-
foon 0111-677111, fax 677110. 

12 Van Wijk-sloepen in ̂ artsluis Yeoman koopt 
Brooks & Gate-
house 
Yeoman, bekend van zijn ma-
ritieme kaarten en plotters, 
heeft Brooks & Gatehouse 
overgenomen. Vi a deze aan-
koop denkt Yeoman zijn 
marktpositie te kunnen verbe-
teren, vooral in de Verenigde 
Staten en Frankrijk waar 
Brookes & Gatehouse een ste-
vige vinger in de pap heeft. Dit 
uit 1956 daterende bedrijf is 
een van de bekendste fabri-
kanten van elektronische in-
strumenten en automatische 
piloten voor de pleziervaart. • Dejaarlijke Van Wijk-sloepen-

tocht bracht onlangs 72 sloepen 
bij elkaar in Zwartsluis. Er waren 
270 mensen aan boord van de bo-
ten, die een tocht maakten naar 
Vollenhove, waar een bezoek 
werd gebracht aan de jachtwerf 
Huisman. Via de Weerribben en 
de Beulaker Wijde ging de vloot 
terug naar Zwartsluis, waarde 
dag met een borrel en een diner 
werd besloten. 

Verhuisd 
Huberts en Keikes is verhuisd 
naar de Vosselaan 38 in 
Woudsend, telefoon 030-
6882509 (informatie) of 0514-
413789 (werf). Het bedrijf 
heeft zich gespecialiseerd in de 
afbouw en verkoop van stalen 
motorjachten van het type Bar-
kas. 

Open Dagen 
HTS Haarlem 
De afdeling Scheepsbouw-
kunde van de Hogeschool 
Haarlem houdt ook dit jaar en-
kele Open Dagen, om jonge-
ren te interesseren voor de op-
leiding. Ze zijn op vrijdag 13 
november (van twee uur tot 
halfzeven), 12 maart en 4 juni 
welkom. De school is geves-
tigd aan de Veldzigtlaan 1, 
langs de westelijke randweg 
van Haarlem, op enkele minu-
ten lopen van NS-station Over-
veen. 

Nieuw complex 
voor Radius 
Op het industrieterrein It 
String in Irnsum (gemeente 

Boarnsterhim) wordt voor Ra-
dius een nieuw complex ge-
bouwd. De eerste paal zit in-
middels in de grond. Op een 
terrein van ongeveer zesdui-
zend vierkante meter verrijst 
een totaal nieuwe accommoda-
tie met alle faciliteiten die een 
jachtbouw/haven nodig heeft. 
Deze bevat onder meer een 
loods van 2500 m met een 
toegangsdeur van zeven bij ze-
ven, bestemd voor winterstal-
ling. Nieuw bij Radius wordt 
een spuitcabine met een diepte 
van 32 en breedte van acht 
meter, met toegangsdeur van 
dezelfde grootte. Naast die 
spuitcabine is een loods van 
veertien bij 35 meter en nok-
hoogte van 12,40 meter voor-
zien. Daar heeft de afbouw 
van de Radius-jachten plaats. 
Aan de Boarne, uitmondend in 
het Prinses Margrietkanaal, 
komen veertien ligplaatsen 
met een breedte van vijf meter 
per box. Het hellingwerk heeft 
plaats bij RFU in Irnsum, waar 
de schepen worden gelicht en 
afgespoten. 

Cramm 
verkoopt 
Parker-
c omponenten 
Het ingenieurs- en handelsbu-
reau Cramm uit Leeuwarden 
is aangesteld tot distributeur 
van het hele assortiment pro-
dukten van Parker Hannifin. 
Di t bedrijf is marktleider op 
het gebied van de componen-
ten en systemen voor aandrijf-, 
besturing- en procestechniek. 

• De scheepswerf De Steven in 
Drachten heeft een botenlift in ge-
bruik genomen, die geschikt is 
voor schepen met een gewicht tot 
40 ton. De werf heeft de nieuwe lift 
aangeschaft omdat er steeds 
meer zware jachten worden ge-
bouwd. Zo heeft de werf zelf mo-
menteel een kotter van 17 meter 
met een gewicht van 32 ton in 
aanbouw, het grootste schip dat 
hier ooit IS gebouwd. De werf re-
kent erop dat de vraag naar grote 
schepen verder zal toenemen. 
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orvaar cIc 
pc - r l ^ f i c • an: 

OCQUETEAU 

Lengte 7 42 cm 
Breedt e 2 74 cm 

motorisering 33 170 pk inboard 

Lengte 6 85 cm 
Breedte 2 45 cm 

motonsenng 33 100 pk inboard 

615 

Lengte 6 1 5 cm 
Breedt e 2 45 cm 

motorisering 15 90 pk outboard 

nivmpio 600 

Lengte 5 99 cm 
Breedte 2 45 cm 

molonsermg 20 100 pk inboard 

OlyrTTpio565 

Lengte 5 65 cm 
Breedte 2 18 cm 

motorisering 15 150 pk outboard 

franfcjoifc . vvcihC'  Z-MK i f | ' l ' = * • "«•+ (=»«+, 
iJewLff-njfc , ^nc j maar vi»otT ( z««*v9ard ^ 

Wil hebben  ddMotof-M i +&r bc^chikkjn^ 

om V fe- ov'eYiy\ac^^ 

JANSMA ' 

Bütenstreek 3a 
9003 MC WARTENA-HOLLAND 

Tel (058)255 27 00 
Fax : (058) 255 26 99 

WATERSPORTBEDRIJF 
GEBR. WEINHOLT 

/ 'W' Teak deckingboard 
^f ' • Supra hecht Supra hecht 

Regina Mahonie 
/ / ~ ƒ • Decora wand 

BRUnamiMUaWMB.  vloerp/aten 
' Okoume hechthoul 

EEN COMPLETE LIJN 
(EPOXY) KUNSTHARS-

PRODUKTEN 

t-HINNJiLH YACHTPAINTS 

.I.M.R.-BV. 
Staalsinui l 1. 2984 AJ Ridderker k 

Tel.: 0180-427292 

Lî iFANES JACHILAKKEN EN EEN UlTGEBRElP 
ASSORTIMENT WATERSPORTARTIKELE N 

KORTE OUDERKERKERDIJK10/1 4 
1096 AC AMSTERDAM 

TEL. 020-665 74 07 /66516 25 

• eel dealer  van: 

tIEtUS 

engines &^qu ipment_^ i< l 

ALLE MATERIALEN VOOR UW SCHIP 
^H DE BEMANNING 

Forellenweg 28 (Ind. Dombosch I) 4941 SJ Raamsdonkveer 
Tel 0162-519859 Fax 0162-515794 

WINTERBERGING IN BRUINISSE 
Moderne droge hallen (electr. beveiligd) 
Eigen kraan tot 30 ton 
Deskundig personeel 

Reserveer direkt 
of vraag informatie bij: 

A 
BAL & Co BRUINISSE 

Tel. 0111-481388 Fax 0111-483018 

v.o.f. itvoet/ 
Milieu-vriendelijk 

Kwaliteitswerk 
Jachtschildersbedrijf 

is uw jacht als vanouds in goede handen voor alle soorten 

nieuwbouw en onderhoud 
O schilderwerk O polyesterreparaties 
O spuitwerk O osmosebehandeling 

* Nu ook straalwerk ! 

SIKKENS YACHTPAINTS 

Verwarmde hal van 19 meter. Doorrijhoogte 6.25 m. 

J.P. Broektiovenstraat 23 - 8081 HB ELBURG 
Telefoon 0525-681959 (tevens faxnr.) 

Ze zijn echt enig in hun 
soort. Exclusief gemaakt 

voor hun eigenaar. 
Zonder compromissen 

tussen wens en 
werkelijkheid. 

De Gier Kotte r 1550 

De Gier Classic i 300 

De Gier Trawle r 1550 

De Gier Tjal k 

D P f^ip r 
JACHTBOU W BV 
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Droge oliepai t 
bi j Mercruise r 
De Six Drive staartstukken 
voor Mercruiser hekmotoren, 
die in supersnelle boten wor-
den toegepast, zijn uitgerust 
met een zogenaamde droge 
oliepan. Het is een techniek 
waarbij slechts een vijfde van 
de gebruikelijke hoeveelheid 
olie in het reservoir aanwezig 
is, terwijl een hoge druk pomp 
de juiste hoeveelheden smeer-
olie in de tandwielen, assen en 
lagers sproeit. Het systeem 
spaart niet alleen smeerolie het 
vermindert ook de wrijving in 
het staartstuk, waardoor aan 
de schroef 50 tot 80 pk extra 
beschikbaar is. De Six Drives 
worden toegepast op grote V8-
benzinemotoren. 

• SIX Drive-staartstuk 

Thornycrofl : 
7 nieuw e 
diesel s 
De Engelse motorenfabrikant 
Thornycroft brengt zeven 
nieuwe scheepsdiesels op de 
markt, die zijn gebaseerd op 
motorblokken van Mitsubishi. 
Het gaat om drie 3-cilinder 
motoren (21. 29 en 31 pk bij 
3000 en 3600 toeren per mi-
nuut) en om vier 4-cilinders 
met vermogens van 39, 42, 60 
en 67 pk bij 3600 toeren per 
minuut. Thornycroft wordt 
vertegenwoordigd door Asto 
in Raamsdonksveer. Telefoon 
0162-513650, fax 522406. 

• Volvo Pertta TAMD22 met nieuwe keerkoppeling 

Volvo Penta: nieuw e 
keerkoppelinge n 

Volvo Penta heeft nieuwe 
keerkoppelingen ontwikkeld 
voor diverse motorenseries. 
De 22-serie diesels van 50 
tot 105 pk wordt voortaan 
geleverd met de mechani-
sche MS25L. die een recht 
uitgaande as heeft of met de 
hydraulische MS25A. waar-
van de asuitgang een hoek 
van 8 graden omlaag maakt. 
De keerkoppelingen zijn 
voorzien van een inge-
bouwde oliekoeler en de hy-
draulische versie is leverbaar 
met een zogenaamde slenter-
klep, waardoor er langzaam 
(onder het stationaire toe-
rental) mee kan worden ge-

CF/MAN diese l 
van 250 pk 
CF-motoren uit Krabbendijke 
heeft een zescilinder MAN-die-
sel ontwikkeld, die een vermo-
gen levert van 250 pk bij 2600 
toeren per minuut. Het gaat 
om een gereviseerde MAN -
diesel met oplading en laad-
luchtkoeling, die bedoeld is 
voor de vervangingsmarkt en 
daarom past op de fundatie 
van diverse Daf-diesels. De 
motor wordt geleverd met 
keerkoppeling en 24-volts elek-
trisch systeem. Gewicht 675 
kilo. Informatie: telefoon 0113-
501255, fax 502872. 

varen. Voor de zwaardere 
motoren uit de 31 en 44 se-
rie (100 tot 260 pk) zijn er 
drie nieuwe keerkoppelin-
gen. De HS45A en de 
HS63 A werken hydraulisch 
en hebben een uitgaande as 
onder een hoek van 8 gra-
den. Het type HS63V is een 
V-aandrijving met een hoek 
van 12 graden. Ook deze 
keerkoppelingen zijn met 
een slenterklep leverbaar. 
Voor elektronisch geregelde 
diesels is een elektrische 
keerkoppeling ontwikkeld. 
Informatie bij Volvo Penta 
Benelux in Beesd, telefoon 
0345-688700, fax 688707. 

• CF/MAN-dlesel van 250 pk. 

Nieuwe 4-tak t 
bb-motore n bi j 
Marin e Power 
Marine Power komt met een 
grote serie nieuwe viertakt bui-
tenboord motoren van de mer-
ken Mercury en Mariner. Ook 
introduceert het merk een aan-
gepaste serie tweetakt motoren 
voor grotere boten. 
De kleinste viertakts zijn een-
cilinder 4 pk modellen. Ze zijn 
watergekoeld, wegen relatief 
weinig (26,5 kilo). Ze zijn 
voorzien van vooruit-, vrij -
loop- en achteruit-schakeling 
en 360 graden draaibaar. Op 
basis van dezelfde motor, in-
houd 123 cc, is er ook een 
nieuwe 5 pk motor. 

• Mercury Bluewater met elektro-
nische brandstofinspuiting. 
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Nieuwe motoren 

De 9.9 pk motoren zijn nu ook 
leverbaar in de zogenaamde 
Bigfoot-uitvoering als werk-
motor. Ze hebben een 40 pro-
cent hoger koppel dan de stan-
daard motor. Ook 15 pk moto-
ren zijn nu leverbaar in deze 
zware uitvoering. Beide moto-
ren hebben een nieuw systeem 
van trillingdemping. De 25 pk 
Bigfoot motoren hebben een 
verbeterd motorblok, waar-
door er minder  wrijvin g op-
treedt en het vermogen groter 
is geworden. 

Nieuw zijn ook de driecilinder 
viertakts van 30 en 40 pk, uit-
gerust met een bovenliggende 
nokkenas met snaaraandrij-
ving. Ze hebben het sterke 
middenstuk van de 50 pk mo-
toren en een dynamo van 15 
ah. Ze zijn leverbaar met elek-
trische start. 
Bluewater is de naam van de 
nieuwe serie zware tweetakt-
motoren, die leverbaar zijn in 
vermogens van 115 tot 250 pk. 
De serie is uitgevoerd met lan-
gere staartstukken (76,2 centi-
meter) en met links en rechts 
draaiende schroeven met het 
oog op toepassing van 2 moto-
ren. Veel onderdelen (assen, 
stuurstangen, draaipunten) 
zijn gemaakt van roestvrij staal 
en de tandwielkasten zijn ge-
maakt van een aluminium le-
gering, die de fabriek zelf heeft 
ontwikkeld. De motoren zijn 
leverbaar in verschillende uit-
voeringen, bijvoorbeeld met 
de Optimax brandstofmspui-
ting, met zogenaamde EFI 
elektronische brandstofrege-
ling (V6-modellen) of met een 
carburateur. 

• k 9 9pk viertakt Mercury. 

• De nieuwe Mercury waterjet. 

Waterjet s 
De viercilinder waterjet van 
Mercury wordt voortaan gele-
verd met een sterkere pomp en 
met een voorziening om wa-
terplanten te verwijderen. 
De nieuwe pomp wordt al toe-
gepast in de zescilinder water-

NEEM NU EEN ABONNEMENT! 

BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTENLiJN 

0800-0224222* 
' ^ 7 dagen per week van 

~ 09 00 tot 20 30 uur 

[BEL GRATIS 
uitsluitend voor het 

' " W / / ' ' 

Straalmotor. Hij is voorzien 
van een drieblad schroef met 
verstelbare spoed, die er onge-
veer 14000 liter water per mi-
nuut doorjaagt. Ook zijn de 
motoren voorzien van een om-
loopleiding, die ervoor zorgt 
dat de cilinder koppen gelijk-
matig worden gekoeld onder 
verschillende bedrijfsomstan-
digheden. 

Al s waterplanten de inlaat 
dreigen te verstoppen til t de 
motor automatisch het inlaat-
rooster op waardoor de plan-
ten makkelijk zijn los te trek-
ken. Kleinere planten worden 
door de kracht van de pomp 
naar binnen gezogen en door 
de schroef vermalen. 

Wimpel 
voor abonnees 

Voor de abonnees van het maandblad MOTORBOOT heb-
ben wij een speciale motorbootwimpel laten maken. De prijs 
van deze wimpel (40 x 60 centimeter) is slechts/15,- inclusief 
btw en verzendkosten (België Bef 300). U kunt de wimpel be-
stellen door dit bedrag over te maken op bankrekening 
694715085 of op onze giro 576557 (België postchequereke-
ning 000-1439291-05) van MOTORBOOT Rotterdam. 
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» • • "^ , FOR SAILINGS 
[ H | Y D R O M A R | MOTOR YACHTS 

FIXED 

• BOWTHRUSTERS 

RETRACTABLE 

BOWTHRUSTERS 

SEAHORSE 
& 

SEASCOTER 
DECKCRANF S 

MARINE HYDRAULICS 
Hydromar b.v., J. Tademaweg 45, 2031 CT Haarlem Holland 

Tel. (0)23-5313310 - Fax (0)23-5314529 

Kom eens kijken bij 

^ ^ ^ 
VROEGH & ALBLA S v .o. f ] 

ö*d€twiat dc S<vi&<iUifieciajUatf 

Want bij ons vindt u de mooiste 
BARKA S schepen, 

eerste itlas sctiilderwerif, 
schitterend betimmerd en met een 

perfect verzorgde technische installatie! 

Van 9.00 tot 15.00 in elk bouwstadium. 

Vroegh & Alblas v.o.f., Zaaiwaard8, 5308 JK 
AALST (gem. Brakel) 

Tel: (0418)-673237 Fax: 0418-673532 

Jachtwerf de Bie van der  Valk b.v. 
is ook een bouwer van VAN DER VALK JACHTEN 

Wij  bouwen 

Saloflkruiser 12, 5̂ ."•  
o ok leverbaar met 
CE voorbereiding 

De Valk 40/42: 
12,75 b i j 3,70 

De Falcon 45/48: 
14,10 bij 4,20 
15,00 bij 4.20 

Oe/c casco's zijn in 
diverse stadia van 
afbouw leverbaar. 

Openingstijden: 
ma-vrij. van 
8.00 - 18.00 uur 
/.a.. van 8.00-
17.00 uur 

andere tijden 
op afspraak. 

Falcon 14,10 m. 
voldoet aan CE-normen 

Voor meer informatie: 
Veerweg 5-7, 5145 NS Waalwijk 

TeL 0416-652111/332451, Fax 04 l6 -3427 l6 

LESTE 

Nieuw ontwerp : Gillisse n ^ 
12.45 mtr . s 

rondspan t gejoggeld  motorjach t P 
diepgang 95 cm. r 

DE SCHEEPSBOUWERS B.V. 
Steurgat 3b - 4251 NG Werkendam 
Tel. 0183-503291 Fax 0183-502231 

loooooooooocoococx: 
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Antivochtzak 
Uit Denemarken komt de Dry-
bag, een 'vochtverslinder". zo-
als hij in de informatie van le-
verancier Dry Al l in Loos-
drecht wordt genoemd. Het 
gaat om een zak die is gevuld 
met natuurlijk materiaal dat 
vocht opneemt. De vulhng zou 
bestaan uit miljoenen jaren 
oude fossielen. Het absorptie-
vermogen is zestig procent van 
het eigen gewicht. De zak kan 
bijvoorbeeld in een kajuit wor-
den opgehangen of op de 
grond worden gelegd. Als het 
materiaal verzadigd is, kan de 
Dry-bag in de zon of een 
warme ruimte worden ge-
droogd, waarna hij opnieuw 
dienst kan doen. Een zak met 
een inhoud van een kilo kost 
ƒ 15,95. Informatie: telefoon 
035-5827799, fax 5827823. 

Bootkarren 
Kruiskamp in Almelo heeft 
bootkarren aan zijn pro-
gramma toegevoegd. Het be-
drijf maakt ze zelf. met ver-
schillende draagvermogens. Ze 
kunnen boten aan tussen de 3 
en 12 ton. De karren zijn be-
doeld voor langzaam verkeer. 
De prijs van de kleinste boot-
kar is ƒ 3.190.-. die van de 
grootste ƒ 5.874,-. exclusief 
btw. Informaüe: telefoon 0546-
852000, fax 852100. 

Messen aan boord 
Een serie (zak-)messen van het 
Engelse merk Ibbseron of 
Sheffield, die voor allerlei 
functies aan boord kunnen 
worden gebruikt, wordt op de 
markt gebracht door Siep Rui-
ter in Apeldoorn. De snijwerk-
tuigen zijn uitgevoerd in roest-
vri j staal. Een bijzondere uit-
voering is die waarbij het 
lemmet is voorzien van een 
groot oog waardoor het mes 
ook met koude vingers kan 
worden opengeklapt. Andere 

• Anti roestpen. 

Antiroestpen 
De Starbrite-antiroestpen heeft 
20.000 glasvezel-vezeltjes in 
zijn punt, waarmee in de klein-
ste hoeken en gaten roest en 
vuil kunnen worden wegge-
krast. Afhankelijk van de 
noodzaak daartoe kunnen de 
vezeltjes langer of korter wor-
den gemaakt. De pen is ver-
krijgbaar bij de dealers van 
Mercury- en Mariner-buiten-
boordmotoren. Informatie: 
Marine Power Nederland, te-
lefoon 020-6158400, fax 020-
6170057. 

modellen zijn meer gereed-
schapsets en omvatten behalve 
een mes ook een schroeven-
draaier, een tang, een bahco en 
een marlpriem. De prijs van de 
zakmessen varieert van ƒ 69,— 
tot ƒ 119,95, die van de ge-
reedschapsets v a nj 59,95 tot 
ƒ 169,95. Informatie: telefoon 
055-5222115. fax 5225367. 

MOTORBOOT-
venamelban d 

Voor lezers die MOTORBOOT bewaren, brengen wi j een 
handige luxe verzamelband. Het is een stevige blauwe 
band met goudopdruk, waarin de bladen stevig bijeen 
worden gehouden. Door een constructie van kunststof 

koordjes kunnen de bladen niet uit de band vallen. 
Men kan de banden bestellen door het overeenkomstige 
bedrag over te maken op giro 57 65 57 of bankrekening 
69 4 7 15 085 (België: postrekening 000-1439291-05) . 

Op uw overschrijving vermelden: Verzamelband(en). 
Prijs per stuk ƒ 2 2 , - incl. btw en verzendkosten. 

België Bef. 440 . 

Brandertje 
Een 'uitgekookt brandertje' is 
de Ufo. een gasbrandertje van 
maar 13,5x13,5x9,00 centime-
ter en met een gewicht van 610 
gram. Het is daardoor gemak-
kelijk mee te nemen en in een 
klein hoekje neer te zetten. Het 
ingebouwde tankje kan een-
voudig worden nagevuld, met 
het 'eigen' Ufo-gas maar net zo 
goed met aanstekergas. Het 
toestel heeft een piëzo-ontste-
king en een keramische bran-
der. Daarbij komt, dat het er 
nog leuk uitziet ook. De prijs is 
J 69,—. Informatie: Themans 
Zutphen, telefoon 0575-
595700. 
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Zijlman s Jachtbouw v.o.f. 

Havenkade 23, 
4924 BC Drimmelen N B 
Tel. (0162)68 68 76 
Fdx (0162) 68 73 00 

Eagle 1500 Labri o 
V afm 14 95 X 4 50 X 1.20 

Eagle 1000 A.K. 
afm 10 00x3.60x0 90 

Levering van casco 's 

t/m komplete schepen 

van 10 t/m 15 meter. 

CE. Gekeurd door N.K.I.P. 

Botenlift 32 ton. 

Eigen timmerwerkplaats 

Vraag vrijblijvend offerte. 

GRENZELOOS JACHTTRANSPORT 

roiitL' met de minst mogelijke praktische en 'papieren' 
-: obstakels. Perfect georgjmiseerd. - ^ 

Met financieel gunstige condities en een prijsopgS, 
die vast is, zonder verrassende naberekeningen. 
Biermans kan zo uw jacht vervoeren dankzij het 

prima verzorgde wagenpark, de grenzeloos goede 
service, goed geschoold personeel en de uitstekende 

organisatie. Met vakmanschap dus. 

mÊé r 

BIERMANS 
YACHTTRANSPORT 

Industrieweg 2, 6051 AE Maasbracht 
Tel. 0475 461454, na 18.00 u 
0475-465141 Fax 0475-465566 

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

CUNO 
CUNO NEDERLAND B.V 
Biensma 41 9001 XZ Grou 
Tel (0566)621133* 
Fax 621144 

Onder de li)n 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

E S S É Ë S ^ I ^ ^ 
ALPATEK B V 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel (0343)453744 
Fax 456394 
e-mail info@alpatek com 
internet www alpatek com 

Elke watersporter heeft weleens te 
maken met moeilijke situaties bij het 
manoeuvreren in 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-/hekschroef? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en ... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voor zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 

^ ifc 

De bouwer s va n onde r ander e 

SI: 

eie r ® 

^ 1 DLF, Specialisten op het gebied van - nieuwbouw en verbouw - onderhoud 

- reparatie - inbouw motoren - straal- en schilderwerkzaamheden DEVENTER 

Voor meer informatie Hanzeweg 31-35 7418 AV Deventer - tel 0570-624917 - fax 0570-638005 
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Klein e advertentie s 

YACHTSERVIC E 
Vier getlfnltics l^lknijusdhlp l 

afbouw 

verbouw 

reparatief=~~ 
zeu Bezoek onzéjtnieke showroom. 

Van der  Meijden 
M a r i t i e m 

AAN DE HAVEN IN BOVEN-HARDINXVELD 
TEL (0184)675556 

Te koop Storebr o 31 Biscay , 9,30 
X 3,20 X 0,90 meter, 2 x Volvo 124 
pk, compleet uitgerust, accu, la-
der, verwarming, koelkast, radio, 
davits, bijboot 4 pk, vraagprijs 
ƒ 129.000,-. Telefoon 0334-
720537. 
ANWB-cursusse n Zeiltrim/Wadva-
ren/TKN/Dieseltechniek/Platbo-
dem varen/SporadentochtA'acht-
master Schotland/Meteo en Dui-
ken. Telefoon 070-
3146151. 
DSA Hollan d scfieepsmakelaardij 
en beëdigde taxaties in binnen- en 
buitenland, professioneel 
scheepstransport op eigen kiel, te-
lefoon -H31 (0)252 230733 of 06-
54375167. 
Vaarbewijze n schriRelijk . Nautica 
Nederland, 055-5332033. 
Bootverzekeringen . Zeer voorde-
lige premie voor: speedkruisers, 
weekendkruisers, sloepen, platbo-
dems en een bijzonder laag tarief 
voor alle boten met een buiten-
boordmotor tot 25 pk! Vraag 
offerte, bel Eddy van Ooijik Boot-
polis, telefoon 035-6234035. 

Jachtservic e Van Swaay, repara-
tie, onderhoud, enz. Haalderen 
(GId), telefoon/fax 0481-463952, 
Buzzer 06-59746524. 
Te huur Vaikvie t 11,35m, 6 slaap-
plaatsen, telefoon 036-5235017. 

Te koop Vanderval k Vitess e 48 
bouwjaar 1992, 15,93 x 4,65 x 
1,40 meter, halfglijder, 2 x VOLVO 
TAMD 72 elk 430 pk, overcom-
pleet uitgerust, GPS-plotter, auto-
pilot, Onan generator 6,5 kw, ra-
dar, Navtex, airco, vaatwasser 
enz. Schip ligt vertrekkensklaar. 
Van privaat persoon prijs 
ƒ 750.000,-. Telefoon (België) 
0032-75-271188, fax 0032-3-
8899964. Volledige lijst van inrich-
ting op aanvraag. 

Te koop motorkotte r van Rossu m 
rondspant staal, bouwjaar 1981, 
afmetingen 15x4,5x1,65 meter. 

Klassiek interieur, salon/stuurhut, 
keuken, toilet, beneden: 3 slaap-
kamers, douche/toilet, 1 x Merce-
des 180 pk. Vraagprijs ƒ 275.000,-. 
Telefoon 0487-501329, fax 
501349, bgg. 516849. 
Mobiel scheepsonderhou d Bert 
Visser voor al uw schilder- en lak-
werk, tevens schildersloods in Le-
lystad. Telefoon 035-6561616/06-
52881650. 
Koopje, Waterkampioe n jaargan g 
'79-'96 en/of te ruil voor dit blad. 
Telefoon 046-4856155. 
Te koop Tengrokruise r 8,50 x 2,85 
meter, GS en AK, nieuwe Peugeot 
52 pk, dubbele besturing, veel 
nieuwe onderdelen. Vraagprijs 
ƒ 36.500,-, telefoon 077-4774144. 
Ten Broekekruiser , bouwjaar '78, 
9,00 X 2,80 X 0,90 meter, open 
kuip, achterkajuit, 33 pk Vetus die-
sel, 400 uur, boegschroef, diepte-
meter, kompas, koelkast, radio-
cass., nieuwe zomer- en winter-
kuiptent. Prijs 37.500,-. Telefoon 
0226-422239. 
Fjord 24 weekendkruisar , vern. 
'97, Mercruiser 220 pk diesel, WC, 
4 slaapplaatsen, telefoon België 
0032-3-8441164. 
Te koop stale n motorboot , 7,80 X 
2,95 meter, aluminiumramen, Mer-
cedes inbouwdiesel, pas gerevi-
seerd, volgboot met buitenboord-
motor, 4/5 slaapplaatsen, mari-
foon, koelkast, trailer, etc. in per-
fecte staat van onderhoud. Vraag-
prijs ƒ 35.000,-, telefoon na 19 uur 
040-2527956. 

Te koo p tekeninge n en uitslage n 
op board van rondspantkotter 
12,30 X 3,80, motorsailer, ge-
bouwd als motorkotter. Mooi 
schip, prijs ƒ 2.000,-, ook mallen 
aanwezig. Telefoon 036-5332263. 
Te koop Northstar , 7,95 X 2,40 
meter, 140 pk Volvo benzine, 
bouwjaar 1971, van eerste eige-
naar, 2 jaar oude cabrioletkap en 
nieuwe vloer, 4 slaapplaatsen, toi-
let etc, compleet, vaarklaar, wel 
iets werk aan het dek, boot moet 
weg dus tegen elk aannemelijk 
bod!!!, telefoon 020-6477810. 

Te koop IMultivle t Van de Werff , 
10,10 X 3,20 meter, vraagprijs 
ƒ 124.500,-, telefoon 0184-613571. 

— '"''ï̂ rjlk : 

Te koop Van Gelder-kruise r Staal-
knikspant, 16 x 4,2 x 1,4 meter, 
7 slaapplaatsen, 2 douche/toilet, 
Webasto verwarming, 220V-wal-
aansluiting, acculader, echolood, 
radio, kompas, reddingvlot, boeg-
schroef, zwemplatform, 2 x 200 pk 
diesel, 1900 liter brandstof, 700 li-
ter water, enz. prijs ƒ 224.000,-, 
telefoon en fax (Duitsland): 0049-
201-262551. 

Gevraagd : werf schi p 10 tot 12 me-
ter , achterstallig onderhoud of de-

fecte motor geen bezwaar. Aanb. 
telefoon/fax 0591 -352577. 
Uniek aanbod ! restpartij, direct van 
fabriek: opblaasboot 245 cm, licht 
en compact met oprolbodem 
ƒ 1100,-. Uitermate geschikt als 
volgbootje. Telefoon 015-2573981. 
Te koop: Nieuwe winterten t voor 
Doerak 780. Nw.-prijs ƒ 3750,- nu 
ƒ 1000,-. Snel beslissen aub. 
Telefoon 06-22408800 of 0320-
261444. 
Nieuw e Peugeo t 52 pk scheeps -
diese l geheel compleet met Hurth 
HBW 100 + instrumentenpaneel. 
Van particulier. Vraagprijs 
ƒ 7000,- Telefoon Duitsland 0049-
2835-79297 na 21.00 uur. 

Van Rossu m Trawle r 1400, Merce-
des diesel 180 pk. Steunzeil, 
zwemplatform, davit, 2de stuurs-
tand, 2700 Itr. diesel, 1200 Itr. wa-
ter, vuilwatertank, centrale vero/ar-
ming, radar, GPS, autopiloot, etc. 
Prijs ƒ 239.000,-, telefoon 010-
458 82 95. 
Steilsteven , Staal, houten opbouw, 
10x3 meter, 4 slaapplaatsen, keu-
ken, dinette, 80 pk diesel, keer-
koppeling; trilt, geen tijd, dus: 
ƒ 14500,-, telefoon 06-53514517. 
Softwar e klein/groot vaarbewijs 
marifoon Marcom A/B CWO kiel-
boot TKN, telefoon 0251-244320, 
Bos. 
Volledig ingerichte zeer luxe mo-
tortjal k 20 X 4,55 meter, voor 
lange reizen en/of permanente be-
woning eventueel met ligplaats 
aan eigen kavel grond met alle 
aansluitingen en eigen steigeren 
garage + bouwvergunning tot 50 
vlerk, mtr, (NB), zien is kopen, al-
les ƒ 350.000,-. Telefoon 0416-
352337. 

Te koo p Smelnekruise r ok , '81 , 
9,60 X 3,20 X 0,85 meter, Peugeot 
TD 50, r.v.s railing, heteluchtver-
warming, dieptemeter. Telefoon 
0598-616521. 
Te koop Sole diesel , mini-2,1 cilin-
der 9 pj, compleet met keerkoppe-
ling en elektrische start. Nul draai-
uren. Helft nieuwprijs. Telefoon 
0475-592425. 
Motorgrunde i 6,5 meter, 2 Cilinder 
diesel, diverse accessoires. Tegen 
elk aannemelijk bod. 030-2420670 
of 06-22252702. 
Zeegaand e rondspan t motorvlet . 
Ex-Rijkswaterstaat. Afmetingen 
12x3,20 meter. Motor: Daf-575 , 

als nieuw (revisie 1994). 4 slaap-
plaatsen, marifoon, radar, centrale 
verwarming(nieuw), lader, omvor-
mer. Prijs ƒ 135.000,-. Telefoon 
010-4125708, fax 4119690. 
Avond: 0180-525321. 
Speedkruise r verzekeringen , bijv . 
nieuwprijs 50.000 premie ƒ 357,-
nieuwprijs 100.000 premie 
ƒ 637,-, nieuwprijs 150.000 pre-
mie ƒ 980,-. Bel ons voor een 
offerte, Eddy van Ooijik Bootpolis, 
telefoon 035-6234035. 
Te koop gevraagd 2 vouwfietse n 
met versnelling. Telefoon 026-
3211778. 

Kranerweerd : 
gebruikt e boten 
De jachthaven Kranerweerd in 
Zwartsluis heeft een apart be-
middelingskantoor opgericht 
voor de aan- en verkoop van 
gebruikte boten. Het kantoor, 
dat geleid zal worden door Ad 
de Haer, richt zich op recent 
gebouwde schepen in de prijs-
klasse vanaf/150.000,-. Infor-
matie: telefoon 038-3867351, 
fax 3868351. 

Makelaar in Eiburg 

• Luca Arbouw (links) en Rob den 
Duik. 

Op het jachtcentrum Eiburg 
heeft zich vorige maand de 
jachtmakelaardij Eiburg Yach-
ting gevestigd. Het nieuwe be-
drijf specialiseert zich op mo-
torboten van 10 tot 30 meter. 
De initiatiefnemers. Rob den 
Duik en Luca Arbouw, die 
meer dan tien jaar ervaring 
hebben in de (internationale) 
jachtmakelaardij, richten zich 
nadrukkelijk op de hele Euro-
pese markt. Het bedrijf biedt 
ook diensten aan: verzekering, 
kadasterregistratie, btw-rege-
ling en financiering. In samen-
werking met de andere bedrij-
ven op het jachtcentrum wordt 
verder zomer- en winterstal-
ling aangeboden, onderhoud 
en reparatie en transport. 
Informatie: telefoon 0525-
686868, fax 686867. 
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Proefvaart Barkas 830 
• Barkas 830 

Droombootj e 
Eén van de opvallende kleinere motorboten op de Hiswa te Water in IJmuiden 
was de Barkas 830. De boot viel op door zijn compacte stoere uiterlijk, de 
mooie afwerking, de omvangrijke standaarduitrusting (teak kuip, rvs beslag, 
kabelaring, verwarming, douche) en de opmerkelijke ruimte. Op een nevelige 
herfstdag hadden we de gelegenheid proef te varen met deze nieuweling in de 
Barkasvloot, die inmiddels bestaat uit 9 verschillende boten die in lengte uit-
eenlopen van 6 tot 15 meter, terwijl nog een 7,30 meter-versie op komst is. 

De Barkas 830 is een stevige 
en - door de relatief forse 
breedte - ruime boot. Afme-
tingen: lengte 8.30 meter: 
breedte 3.20 meter; diepgang 
0,75 metei: kruiphoogte 2,20 
meter. 

Casco 
De overnaadse romp wordt ge-
bouwd uit 5 gangen (aan beide 
kanten) van 5 millimeter dikke 
staalplaat (gestraald), die dub-
belzijdig volledig worden ge-
last. Het vlak wordt versterkt 
met spanten om de 40 centi-
meter en met een doosvormige 
motorfundatie die van 8 milli -
meter dikke plaat is gemaakt 
en die wordt gevuld met zand, 
waardoor extra massa ontstaat 
voor het smoren van motor-
trillingen. Apostelen op de 
boorden en een stevenbalk. die 
via een loefbieter overgaat in 
een doorlopende kiel verhogen 
de stijfheid van de romp ver-
der. De opbouw is gemaakt 
van 4 millimeter dikke plaat. 
De boot weegt dan ook 6500 
kilo. 

Het kenmerkende verhoogde 
halfdek. waardoor veel ruimte 
in de kajuit zit. is uiteraard op 
deze Barkas aanwezig. Een ka-
belaring is standaard op deze 
boot. die exclusief door de 
nieuwe werf Huberts en 
Keikes in Woudsend wordt 
gebouwd. Overal waar be-
schadigingen kunnen optreden 
is roestvrij staal gebruikt: de 
opstaande randen van de ban-
ken en opstapjes in de kuip, de 
loosgoten. waarop de kuip-
vloeren liggen, de bolders, de 
reling. Tenslotte zijn er roest-
vrijstalen slijtstrippen aange-

bracht bij de bolders, waar 
schavielend touwwerk de verf 
kan beschadigen. Ook de 
mastkoker en de grijprelingen 
op de stuurhut zijn van roest-
vrij staal. 
Het casco is hoogglans gespo-
ten in een twee componenten 
verfsysteem en kathodisch be-
schermd door 8 magnesiu-
manoden. 

Voortstuwin g en techniek 
De boot wordt voortgestuwd 
door een drieciünder Yanmar-
diesel, die een vermogen levert 
van 40 pk bij 3800 toeren per 
minuut. De motor staat onder 
de kuip om geluidsoverlast in 
de stuurhut en de kajuit te be-
perken. Hij drijft , via een 
keerkoppeling met een reduc-
tie van 2,6:1. een rechtse drie-

• De kuip IS afgewerkt met teak. 

blad schroef aan met een door-
snee van 16 en een spoed van 
12 duim. De schroef is gemon 
teerd op een watergesmeerde 
roestvrij stalen as (doorsnee 30 
millimeter). De motor in ons 
proefschip is flexibel opgesteld 
en via een eenvoudige flexi-
bele koppeling met de roestvrij 
stalen schroefas verbonden. 
De motorsteunen vangen hier-
bij de stuwdruk op. Het is een 
constructie, die in de volgende 
boten van dit type wordt ver-
vangen door zachte motor-
steunen met een homokineti-
sche askoppeling en druklager. 
De motor is uitgevoerd met 
een warmtewisselaar. Het wa-
ter van het buitencircuit zorgt 
via een bronzen wierpot en 
een roestvrij stalen waterslot 
voor koeling en geluiddem-
ping van de uitlaat. Op het 

H M 
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koelsysteem van de motor is 
een boiler aangesloten, die 
zorgt voor warm water in de 
douche en in de kombuis. Ver 
brandingslucht zuigt de motor 
aan via roosters met waterke-
ring in de boorden van het 
schip. 
De brandstof wordt bovenuit 
de stalen tank (van 300 liter) 
aangezogen via een extra grof-
filter/waterafscheider. De tank 
is uitgerust met een peilglas, 
een waterzak (om bezinksel af 
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de kenmerken van de Barkas. 
Ontwerper L.M.Huitema heeft 
daar steeds een belangrijk punt 
van gemaakt. Barkassen horen 
dan ook tot de stilste motorbo-
ten, die er momenteel op de 
markt zijn. 
In de standaarduitvoering 
staat de motor van de meeste 
Barkassen buiten de verblijfs-
ruimten onder de kuipvloer. 
Dat bleek op de relatief kleine 
Barkas 830 niet helemaal mo-
gelijk. De stuurhut steekt en-
kele decimeters over de kuip, 
zodat de motorruimte een 
klein beetje onder de stuurhut 
zit. Door ter plaatse een extra 
vloerplaat te leggen werd het 
geluidsniveau in de stuurhut 
gemiddeld met drie decibel 
verlaagd. Dat is een duidelijk 
hoorbare verbetering. Het ligt 
daarmee ongeveer op het peil 
van de Barkas 900. die in 1988 
op de markt kwam en - net als 
de Barkas 830 - was uitgerust 
met een Yanmardiesel. 
De motorruimte is rondom be-
kleed met 4 centimeter dikke 
geluiddempende kunststof 
schuim-platen. Het vlak om de 
motor heen is beplakt met ont-
dreuningsplaten. De zware 
met teak beklede kuipvloer 
rust op geluiddichte rubber-
strips die op de vloerdragers 
zijn gelijmd. 

te kunnen tappen) en 3 slinger-
schotten. Inspectiedeksels zijn 
niet aanwezig, zodat de tank 
niet kan worden schoonge-
maakt. De tankontluchting 
eindigt via een zwanehals on-
der de kabelanng. Omdat de 
ontluchting naast de kuip uit-
komt is er een geurfilter in aan-
gebracht. Men heeft daardoor 
geen last van dieselluchtjes. 

Geluidsisolatie 
Weinig motorlawaai is één van 
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Elektriciteit 
Er is een 12 volts elektrische 
installatie, bestaande uit een 
startnet gevoed door een accu 
van 88 ah en een boordnet be-
staande uit 2 accu's van elk 
105 ah. De motordynamo 
laadt beide groepen via een 
diodebrug: de verst ontladen 
groep het eerst. Op het boord-
net zijn (standaard) aangeslo-
ten: een grote (80 liter) koel-
kast met koudebatterij, 9 halo-
geenlampjes, 2 bedleeslampen, 
kuipverlichting, 3 stopcontac-
ten, een lenspomp, een hy-
drofoor, de heteluchtkachel, 
een zekeringkast en een scha-
kelpaneel. Tenslotte wordt de 
stroom geleverd voor een ke-
ramische dieselkookplaat (2 
pits), die standaard wordt in-
gebouwd. Gas is uit veilig-
heidsoverwegingen niet aan 
boord, maar is op verzoek le-
verbaar. 

Tanks 
In het ruim onder de stuurhut, 
staan behalve de brandstof-
tank, een vuilwatertank van 
200 liter en een drinkwater-
tank (rvs) van 400 liter. De 
vuilwatertank is standaard niet 
aangesloten. De ontluchting en 
de afzuigdop aan dek zijn wel 
aangebracht. Hij is geplaatst 
als voorbereiding op milieu-ei-
sen, die in de maak zijn. In ons 
proefschip was het een stalen 
tank. In de volgende schepen 
wordt dit eveneens een roest-
vrij stalen tank. 

Interieu r 
Wat het eerst opvalt als men 
op deze betrekkelijk kleine 
boot aan boord stapt is de 
ruimte. De Barkas is wat dat 
betreft uitgekiend. Het voor-
schip is ruim door het ver-
hoogde halfdek, de stuurhut 
doordat er geen motor onder 
staat en er dus volop stahoogte 
is en de kuip tenslotte doordat 
de gangboorden zijn weggela-
ten. Daar komt nog bij dat de 
Barkas 830 voor zijn romp-
lengte van 8 meter breed is: 
3,20 meter zoals gezegd. 
De indeling is als volgt. 
- kajuit 2 kooien in v-vorm 
met legplanken en in de voor-
piek een boekenplank; met een 
vulstuk is er een brede twee-
persoons kooi van te maken; 
er is een ventilatie/vluchtluik; 
drie patrijspoorten zorgen 
voor licht en extra ventilatie; 
aan bakboord is verder een 

grote hang- en legkast en aan 
stuurboord de toilet/douche-
ruimte waar menig schipper 
van een aanzienlijke grotere 
boot jaloers op kan zijn; 
- stuurhut/salon via een trapje 
komt men in de stuurhut/sa-
lon; aan stuurboord zit een 
comfortabele L-vormige bank 
met tafel tegenover de royale 
kombuis met de genoemde 
koelkast en kookplaat plus rvs 
spoelbak met warm en koud 
water; in het front van de bank 
zit bergruimte en een afvalem-
mer; de L-bank is leverbaar in 
een uitschuifbare uitvoering, 
die 2 reserve slaapplaatsen op-
levert; aan bakboord is de 
stuurstand geplaatst met me-
ters en controlelampjes voor 
de motorfuncties; er is een hy-
draulisch stuursysteem, dat 
ook bediend kan worden met 
een helmstok in de kuip; de 
stuurhut heeft aan de voor- en 
de zijkanten aluminium ra-
men, waarvan het raam bij de 
stuurstand klapbaar is; in het 
plafond zitten twee padde-
stoelventilatoren, die zorgen 
voor permanente ventilatie; 

- twee teak deuren geven toe-
gang tot de zei/lozende kuip , die 
is voorzien van een teak vloer 
en van teak afwerking op de 
opstapjes en de zitbank over 
de volle breedte van de kuip; 
tegen de spiegel zit een uit-
klapbare rvs zwemtrap; de mo-
tor zit onder de kuip, evenals 
de boiler en de Webasto hete-
luchtkachel, die uitstroomope-
ningen heeft in de stuurhut en 
in de wc/doucheruimte. 

De betimmering is uitgevoerd 
in mat gelakt mahonie en mooi 

• Achterschip 

scheeps afgewerkt: laden zijn 
geborgd, tafelblad en boven-
kanten van kasten zijn voor-
zien van slingerranden. Het 
hele casco is geïsoleerd met 
vier centimeter dikke steen-
wolplaten; de betimmering is 
met een flexibele kit op het 
grondhout vastgezet, zodat er 
geen direct contact is tussen 
het interieur en het casco; mo-
tortrillingen zijn dan ook vrij -
wel afwezig. 

Varen 
Het is mooi rustig weer als we 
losmaken en de Woudsender 
Rakken op varen. De driecilin-
der Yanmar maakt een snor-
rend geluid en de Barkas 830 
glijdt golfloos door het water. 
We zijn met vier man aan 
boord, rijkelij k veel dus voor 
een boot, die is ingericht voor 
twee personen, maar het is 
geen probleem. De grote bank 
in de stuurhut biedt royale zit-
ruimte, terwijl er ook volop 
ruimte is in de kuip, die via de 
openslaande deuren een geheel 
vormt met de stuurhut. 
Het stuurgedrag is - net als bij 
de grotere Barkassen - rustig. 
Je hoeft niet veel bij te sturen 

en kunt het stuur best even los 
laten. 
Tot een toerental van rond de 
1600 per minuut is het motor-
geluid te verwaarlozen. Het 
loopt van 51 decibel in de 
stuurhut en 56 in de kuip (bo-
ven de motor) geleidelijk op 
tot 58 en 64. Dat zijn geluids-
niveaus, waar niemand last 
van heeft. De boot loopt dan 
zo'n 7 kilometer per uur, een 
mooie snelheid voor smalle 
wateren als deze vaart, waar 
veel boten liggen afgemeerd. 
Op het meer voeren we het 
toerental stap voor stap op tot 
2600. De geluidsniveaus in de 
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Barkas 830 kor t 
De voornaamste kenmerken 
van de Barkas 830 samenge-
vat: 
- afmetingen: lengte (over 
alles) 8.30 meter, breedte 
3.20 meter, diepgang 0.75 
meter, kruiphoogte 2.20 me-
ter; gewicht 6500 kilo; 
- constructie: stalen romp. 
overnaads (5 gangen), 5 mil-
limeter dik; opbouw 4 milli -
meter plaat; romp verste-
vigd met apostelen; ver-
hoogd halfdek. gesloten 
stuurhut/salon, zelflozende 
kuip; 
- voortstuwing: driecilinder 

• k Algemeen plan. 

Yanmardiesel met een ver-
mogen van 40 pk bij 3800 
toeren per minuut; keerkop-
peling met reductie 2,6 :1; 
rvs watergesmeerde schroef-
as; drieblad schroef, rechts 
met een doorsnee van 16 en 
een spoed van 12 duim; 
- tanks: brandstof 300 liter, 
water 400 liter, afvalwater 
200 liter; 
- ontwerp ing. L.M.Hui-
tema, Kropswolde: 
- pr i js/ 195.550,- incl. btw; 
- bouw en informatie: Hu-
berts en Keikes, telefoon 
0515-413789 en 030-6882509. 

toerental 
per minuut 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3600 

Geluid en 
geluidsniveau in 
stuurhut 

51 
55 
55 
58 
61 
61 
64 
67 
68 
69 
71 
-

snelhei d 
decibels geschatte 

kuip snelheid 

56 
59 
58 
64 7 km/u 
66 
66 8 km/u 
69 9 km/u 
71 10 km/u 
75 11 km/u 
76 
77 12 km/u 

12,5 km/u 

Geluidswaarden tot 60 decibel stil, tot 70 db laag, 70 tot 80 db. aanvaardbaar; 
80 db en meer onaanvaardbaar 

• Voorpiek met 2 kooien 
stuurhut en de kuip nemen 
daarbij toe tot 68 en 75 deci-
bel (daarbij kun je nog praten 
zonder stemverheffing), terwijl 
de snelheid naar schatting tot 
11 kilometer per uur toeneemt. 
De boot, die nog niet op zijn 
rompsnelheid vaart (de theo-
retische snelheid, die een wa-
terverplaatsend schip kan va-
ren), begint een bescheiden 
hekgolf te trekken, maar een 
boord blijf t alles rustig. Van 
trillingen of resonanties is in 
het toerengebied tussen de 
1600 en 2600 per minuut vrij -
wel geen sprake. Bij dit toeren-
tal zijn comfortabel lange af-
standen te overbruggen. De 
snelheid schatten we op ruim 
11 kilometer per uur. 
Het toerental opvoerend tot 
3000 komen we in de buurt 
van de rompsnelheid, die rond 
de 12,5 kilometer per uur ligt. 
De motor is dan met geluids-
waarden van 71 (stuurhut) en 
77 (kuip) nadrukkelijk aanwe-
zig, maar het zijn nog aan-
vaardbare waarden. Wie lek-
ker op wil schieten met deze 
boot kan dit toerental op rui-
mere wateren rustig aanhou-

• Stuurstand 
den. Omdat de boot een merk-
bare hekgolf gaat trekken is dit 
voor kleine en ondiepe vaar-
wateren teveel. 
Volaan draaiend tenslotte 
komt de Yanmar op 3600 toe-
ren. De boot trekt dan een 
flinke hekgolf en het geluids-
peil komt in de kuip boven de 
80 en dat is te gortig. Binnen -
als de deuren dicht zijn - blijf t 
het onder die grens, zodat ook 
op 3600 toeren per minuut 
best enige tijd kan worden ge-
varen. Bijvoorbeeld voor een 
inhaalmanoeuvre. De motor 
blijf t er namelijk mooi bij lo-
pen en van hinderlijke trillin -
gen is geen sprake. Maar voor 
de snelheid hoefje het niet te 
doen. Die ligt naar schatting 
ongeveer een halve kilometer 
per uur hoger dan bij het va-
ren op 3000 toeren. Wel is de 
hekgolf vrij fors. De boot 
manoeuvreert rustig en goed. 
Rustig door de doorlopende 
kiel, waardoor hij niet snel ver-
lijert. Goed door het effectieve 
profielroer. Bochten over 
stuurboord draait ons proef-
schip (met rechtse schroef dus) 
in ongeveer anderhalve 
scheepslengte en over bak-
boord in ongeveer twee 
scheepslengten. Zonder ge-
bruik te maken van de kop-
schroef (een optie). Ook ach-
teruit varen gaat goed. De 
boot draait daarbij uiteraard 
iets naar bakboord, maar dat is 
met het roer te corrigeren: 
men hoeft voor die correcties 
niet vooruit te slaan. 
Een prettig varende boot al 
met al, die uitnodigt tot lange 
zorgeloze reizen. WH. 
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Proefvaart Fairline 52 Squadron 



De nieuwe Fairline 52 Squadron, die te zien was op de Hiswa te Water, is een 
verfrissende verrassing tussen de snelvarende polyester kruisers met open stuur-
brug van rond de 16 meter lengte. De boten in deze groep, die de laatste jaren op 
de markt zijn gekomen, lijken allemaal op elkaar Net als auto 's. Maar Fairline 
heeft met dit ontwerp de schijnbaar onafwendbare vorm weten te doorbreken. 
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Door Dag Pike 

Fairline, een van de grootste 
motorbootbouwers in Groot-
Brittanniè, heeft er daarbij wel 
voor gewaakt om al te drama-
tisch af te wijken van de gang-
bare stijl. De nieuwe Squadron 
52 is voortgekomen uit be-
staande ontwerpen, maar dan 
met enkele nieuwe uitgangs-
punten ten aanzien van de ver-
langens van toekomstige eige-
naren en met een aantal nieu-
wigheden. Het zijn niet alle-
maal verbeteringen, maar het 
geeft deze tweemotorige boot 
iets orgineels, waardoor hij in 
veel opzichten interessant is 

De boot is, zoals alle snelva-
rende kruisers met dakstuur-
stand getekend voor de zon. 
Voor gebieden dus als de Mid-
dellandse Zee of de kustwate-
ren van Florida, waar je zeker 
kunt zijn van stralend weer. 
Een grijze dag op het Engelse 
kanaal met een harde wind 
verbindt je niet direct met 
dit scheepstype. Maar de 
Squadron 52 heeft intussen be-
wezen ook in dergelijke weers-
omstandigheden een aantrek-
kelijke boot te zijn. 
Het ontwerp heeft iets karak-
teristieks gekregen. De verti-
cale achterkant van de stuur-
brug en de rechtop staande 
dubbele mast rekenen af met 
de gebruikelijke stroomlijn. Er 

* De salon 

zijn klassieke elementen in ver-
werkt, terwijl de vormgeving 
van de ramen van stuurhuis en 
salon origineel en fraai gede-
tailleerd is. De boot heeft er 
iets gedistingeerds en klassieks 
door meegekregen. 
De romp is conventioneel: een 
diepe V-boeg en halve schroef-
tunnels in het achterschip. Het 
is een beproefd concept dat 
ook op deze boot voldoet. 
Alleen het interieur kan nog 
wat verfijning gebruiken. De 
verhoogde stuurbank, vier tre-
den boven de vloer van dek en 
kuip, ziet er fraai en uitnodi-
gend uit, maar is niet helemaal 
praktisch. Het is weliswaar een 
luxe en verstelbare stoel, maar 
de roerganger zit er wel alleen. 

Er is alleen een provisorisch 
zitje bij de kaartentafel, maar 
verder moeten de andere op-
varenden in de salon blijven 
zitten zonder enig zicht naar 
voren. Willen ze zien wat er 
gebeurt dan zullen ze moeten 
gaan staan. 
In dit opzicht is de stuurbrug 
beter ingericht. Hier kunnen 
drie mensen bij de stuurstand 
zitten, met de roerganger in 
het midden tegenover een 
mooi bij instrumentenpaneel 
en de bedieningsorganen. Ook 
de achterbank in de vorm van 
een halve cirkel biedt royale 
zitgelegenheid met ruim uit-
zicht rondom. Voor de stuur-
stand is nog een beschut zon-
nedek. Het is van de meest uit-
gekiende stuurbrug-indelingen 
die ik ken. 

Interieu r 
In de salon en in de hutten is 
gekozen voor een diagonale in-
deling. Wanden en schotten 
staan onder een hoek van 45 
graden ten opzichte van de 
hartlijn van het schip. Het is 
een aanpak, die opvallend 
goed gebruik maakt van de be 
schikbare ruimte. Zo omarmt 
in de salon een half ronde 
bank een lage koffietafel tegen-
over de radio/tv-hoek en de 
drankenbar. Ook de eethoek, 
verder naar voren en twee tre-
den hoger gelegen, bestaat uit 
een tafel en een halfronde 
bank. De kombuis, die weer la-
ger ligt, is geheel aan het oog 
onttrokken door een schot met 
een grijpreling. Door de ver-
schillende niveaus zijn de ver-
schillende hoeken meer afge-
zonderd dan in vroegere Fair-
line boten. 

De kwaliteit van het interieur 
is buiten kijf . De weelderige 

64 MOTORBOOT - november 1998 



• Indeling. 

Squadro n 52 
in het kor t 
De hoofdkenmerken\ande 
Fairline Squadron 52: 
- afmetingen: lengte 16 me-
ter, breedte 4.67 meter, 
diepgang 1.12 meter, ge-
wicht 18.5 ton: 
- voortstuwing: 2 zescilin-
der Volvo Penta-diesels van 
610 pk met oplading en 
laadluchtkoeling met elek-
tronische brandstofregeling: 
- tanks: brandstof 2182 li-
ter, water 572 liter: 
- ontwerp: Bernard Ole-
sinski; 
- bouw: Fairline Boats. Pe-
terborough. Engeland; 
- prijs:J 1.656.200,-; 
- importeur: Brielle Yach-
ting, telefoon 0181-414835 
en 413680, fax 416203. 

betimmering met kersenhout 
en de kwaliteits bekledingstof 
bewijst dat de werf dit onder-
deel serieus neemt. 
In de slaaphutten zie je de-
zelfde kwaliteit. Anders dan in 
de meeste schepen van deze af-
metingen heeft Fairline geko-
zen voor twee hutten met dub-
belkooien. Het zijn dan ook 
luxueuze en royale hutten met 
fraai sanitair en grote hang- en 
legkasten. 

Dek 
De kuip is groot. Aan stuur-
boord is de trap naar het stuur-
brug. terwijl aan bak- en stuur-
boord enkele treden leiden 
naar het gangboord en het 
voordek. Tegen de spiegel zit 
een comfortabele zitbank met 
een weerszijden deurtjes, die 

toegang geven tot het grote 
zwemplatform. De bank geeft 
ook toegang tot de tweeper-
soons bemannings- of kinder-
hut, die eveneens tegen de 
spiegel is gemaakt. Een opval-
lend element is de opstaande 
rand langs het hele dek, die in 
de mal van de romp is opgeno-
men. 

Voortstuwin g 
In de motorkamer staan 2 zes-
cilinder Volvo Penta-diesels 
met oplading en laadluchtkoe-
ling, die elk 610 pk leveren bij 
2250 toeren per minuut. Je be-
reikt ze via een luik in de kuip-
vloer, waarin ook een luik zit 
naar een onderdekse berg-
ruimte waarin onder meer de 
generator is geplaatst. Met die 
twee elektronisch bediende 

motoren en een boegschroef 
gaat het manoeuvreren op lage 
snelheden precies en makke-
lijk . Je hebt geen excuus meer 
voor futen, zelfs niet bij harde 
wind. 

Varen 
Wij voeren met deze Squadron 
op een ruwe zee. En juist dan 
merk je hoeveel deze boot 
mans is. Met de kop in de gol-
ven en de trimvlakken omlaag 
loopt de 52 er gemakkelijk en 
soepel doorheen, als je de snel-
heid tenminste goed zorgvul-
dig bij de omstandigheden 
aanpast. Je moet alleen even 
wennen aan de elektronische 
bediening, die je pas na enige 
oefening een soort vingertop-
pen-gevoel geeft over de moto-
ren. De boot vaart droog en 

geeft het rustige gevoel datje 
hem volledig onder controle 
hebt. In dwarse zeegang helt 
de boot nauwelijks over en 
ook hierbij blijf t de boot exact 
luisteren naar de roerganger. 
In achterop komende zee kun 
je de volle snelheid van 30 
knopen volhouden. De 
Squadron 52 geeft bij de golf-
afdalingen een sportief race-
bootachtig gevoel. De kritiek 
dieje op details van deze boot 
kunt hebben, valt volledig in 
het niet als je ziet hoe veilig en 
soepel de boot zich in ruw wa-
ter gedraagt. Het is een schip 
voor echtparen bijvoorbeeld 
die met zijn tweeen comforta-
bel aan boord willen wonen en 
die ook op zee in minder fraaie 
omstandigheden, gesteld zijn 
op comfort. 
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Iedereen die een beetje vertrouwd is met het varen in een 
rubberboot met vaste bodem, heeft er ook wel eens mee 
gevlogen. Meestal was dat dan niet de bedoeling. Het 
ging vanzelfbij het raken van een grote golf, misschien 
wel omdat op dat moment het enthousiasme van de man 
aan het stuur het even won van het verstand. Er bestaan 
echter speciale opblaasboten die juist zijn bedoeld om er 
mee te vliegen. 

Vliegend e 
opblaasbote n 

Door Dag Pike 

Het Italiaanse bedrijf Lomac 
heeft voorop gelopen bij het 
ontwikkelen van opblaasboten 
waarmee kan worden gevlo-
gen. Het voorzag de basisuit-
voering van een lichte op-
blaasboot met vaste bodem 
van de belangrijkste onderde-
len van een ultra-lichtgewicht 
vliegtuigje: een met doek be-
klede vleugel en een kleine 
luchtgekoelde benzinemotor 
die direct een luchtschroef aan-
drijft . De schroef levert de 
stuwkracht om de boot in be-
weging te brengen en dat leidt 
tot genoeg Uft onder de vleugel 
om hem in de lucht te krijgen. 
Eenmaal los van de weerstand 
van het water verandert de 
boot in een heel licht vlieg-
tuigje, dat er steeds sneller 
vandoor gaat. 

Het vliegen wordt gecontro-
leerd met behulp van een be-
weegbare staaf waarmee de 
hoek van de vleugel ten op-
zichte van de romp kan wor-
den veranderd en het vliegtuig 
(of de boot?) omhoog of om-
laag kan worden gestuurd. De 
staaf wordt ook gebruikt voor 
het maken van bochten, terwijl 
de bestuurder de snelheid re-
gelt met behulp van een gas-
hendel. Het lijk t vrij gemakke-
lij k de Lomac weer in het wa-
ter te laten ' landen', maar ik 
ben er zeker van dat daar zorg-
vuldig handelen voor vereist 
is. 

Door de vleugel en de lucht-
schroef doet het uiterlijk van 
het voertuig niet echt meer aan 
een boot denken. Op het water 
kunnen de vleugels worden 

weggevouwen, maar dan nog 
ziet het geheel er niet uit als 
een bruikbare boot. Met de 
luchtschroef achterop is de Lo-
mac als boot maar beperkt be-
stuurbaar. Het is beslist een 
opblaasboot die zich in de 
lucht meer thuis voelt dan op 
het water. 

Amphistar 
Datzelfde geldt voor de Am-
phistar. Deze Russische op-
blaasboot met harde bodem is 
een zogenoemde 'grondeffect-
boot', maar dan wel de eerste 
die zowel van land als vanuit 
het water kan opstijgen. Er is 
snel vervoer mee mogelijk bij 
golven tot een meter hoog en 
ook kan ermee over zandban-
ken en ijsvlakten worden ge-
vlogen. 
Het geheim van de Amphistar 
zit in de kantelbare lucht-
schroeven die het mogelijk ma 
ken een luchtstroom naar om-
laag en onder de vleugels te 
richten. Daardoor kan het toe-
stel gaan zweven zonder dat 
het vooruit gaat. Dat gebeurt 
pas als de luchtschroeven weer 
horizontaal worden gezet. 
Naarmate de Amphistar snel-
heid ontwikkelt, komt er lif t 
onder de vleugels en gaat hij 
vliegen. Hij komt nooit meer 
dan een halve meter boven de 
grond doordat de lif t afneemt 
als de afstand tot de grond gro-
ter wordt. Met de 200 pk ben 
zinemotor haalt het toestel een 
snelheid van 148 kilometer pei 
uur. 

Dat het bij de Amphistar wel 
degelijk nog om een opblaas-
bare boot gaat, blijk t uit de 
aanwezigheid van de twee op-
blaasbare drijvers aan de uit-
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einden van de korte vleugels. 
In het water blijf t hij er als een 
boot op drijven, boven land 
dienen de drijvers als lan-
dingsgestel. De ontwerpers ko-
zen voor opblaasbare drijvers 
omdat die het schokken en sto-
ten bij het opstijgen en landen 
beter opvangen dan een stijve 
constructie. De kajuit van de 
Amphistar biedt plaats aan zes 
mensen. 

Griffo n 
Verder heeft Griffon Hover-
craft een luchtkussenvaartuig 
op basis van een opblaasboot 
ontwikkeld. De Griffon 
375TD is het zesde nieuwe 
model luchtkussenvaartuig dat 
Hovercraft in de afgelopen zes 
jaar heeft gemaakt, maar het 
eerste dat tegelijk opblaasboot 
is. Het doet alles wat een 
kleine snelle boot kan doen, 
maar komt bovendien op 
plaatsen die voor andere boten 
onbereikbaar zijn. 
De eerste 375TD is gekocht 
door de Vigil i del Fuoco, de 
Italiaanse brandweer die hem 
gaat gebruiker voor hulpverle-
ningswerk in de ondiepe la-
gune van Venetië. Voor dat 
doel is de boot ook uitgerust 
met een brancard, een sirene 
en een zwaailicht. Anders dan 
andere boten zal hij in een 
rechte lij n van zijn basis naar 
de plaats van een ongeval kun-
nen gaan, waardoor in een 
noodsituatie kostbare tijd kan 
worden gewonnen. De 375 I D 
kan drie grote reddingvlotten 
'dragen', van het type dat in 
passagiersvliegtuigen wordt 
meegenomen en die naar de 
plaats van een ramp brengen. 
Hij ligt uiterst stabiel in het wa-

ter wat hem bijzonder geschikt 
maakt voor het oppikken van 
drenkelingen. Die stabiliteit is 
te danken aan de platte romp-
bodem, waardoor hij er uitziet 
als een vlot en aan de "rok' die 
de golfbewegingen dempt en 
als een heel effectief anker 
werkt. 
Het besturen van de 375TD is 
gemakkelijk. All e bedienings-
organen zijn samengevoegd in 
één enkele stuurknuppel. De 
stuurman zit op het zadel zoals 
in een echte opblaasboot. 
Vóór hem heeft hij een mi-
niem instrumentenpaneel en 
een windscherm. De boot 
heeft achter de luchtschroef 
drie verticale roeren en daar 
weer achter drie horizontale 
roeren die worden gebruikt 
om te trimmen. Tr im is heel 
belangrijk voor de prestaties 
van een luchtkussenvaartuig, 
dus zijn de horizontale roeren 
van vitaal belang. Zij hebben 
bovendien nog een andere 
functie. In hun uiterste stand 
sluiten zij de straalpijp achter 
de luchtschroef af waardoor de 
luchtstroom van de straalpijp 
wordt weggebogen. Op die 
manier kan de druk in het 
luchtkussen bij lage snelheid 
worden gevarieerd, wat het 
langzaam manoeuvreren ge-
makkelijker maakt. 
Wat al deze vliegende vaartui-
gen gemeen hebben, is de 
luchtschroef. Zij zijn daardoor 
zeer gevoelig voor de wind en 
minder goed in de hand te 
houden dan een gewone op-
blaasboot. Zij kunnen echter 
een attractie zijn voor iedereen 
die het nu eenmaal leuk vindt 
niet door het water te gaan, 
maar er overheen. 

Wimpel 
voor abonnees 

Voor de abonnees van het maandblad MOTORBOOT heb-
ben wij een speciale motorbootwimpel laten maken. De prijs 
van deze wimpel (40 x 60 centimeter) is slechts ƒ 15,- inclusief 
btw en verzendkosten (België Bef 300). U kunt de wimpel be-
stellen door dit bedrag over te maken op bankrekening 
694715085 of op onze giro 576557 (België postchequereke-
ning 000-1439291-05) van MOTORBOOT Rotterdam. 
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— NIKS GEEN BRR BENEDENDEK5! 
Daar zorgt een Dickinson flieselkachel voor een heerii|ke droge warmte 

Alle kachels hebben een maximum capaciteit van 4100 Kcal 
Afhankelijk van het type kunnen ze hangend of (vrii)staand 

gemonteerd worden 

VERHEiJ 
Dickinson s komen uit Canada 

Rolf Vertiei j Tuigeri j vof 
Overleek7/c 1671 GD Medcmblik 
n 0227 - 54 40 96 Fax 54 41 58 

Dealeradressen op aanvraag 

<D ® @ ® 

J.H. Pronk 
^ 

^ ö\ Scheepstimmerbedrijf 

Complet e interieure n - Teakdekke n 
Uilenburg 26, 8651 EK IJlst Tel 0515-531766 Prive 0515-420915 

® 

EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAAR T S\ 

.11 

HIIR D 
HOUT 

Uit eigen zagerij 
Specialist in TEAKHOU T 

(o.a. teakdeeltjes) 

HF. 
AMSTERDAMS E FIJNHOUTHANDE L 
Minervabaven 14, Tel 030-682 80 79 Fax 030-684 31 54 

Amsterdam (Houthaven) 

WIJ LEVEREN UIT 
VOORRAAD o.a.: 

Abachi, Azobe. 
Balsa, Ebben, Eiken, 
Essen, Iepen, Iroiio , 
Red Cedar, Kersen, 
Mahonie, Meranti , 

Mcrbau, Noten, 
Oregan Pine, Pitch 

Pine, Pokhout, Teak, 
Wenjé. 

Div. soorten 
multiplex o.a. Teak. 

Leverancier: 
Bruynzeel hechthout 
en decking boards 

Zo'n bezi t 
gun je het best e 

onderhoud . 
C» " *M 

Elzinga straalt, coat. onderhoudt en schildert 
lachten tot een lengte van 20 meter Van kleine reparat ie 

tot compleet nieuw verfsysteem 
Betrouwbaar kwaliteitswerk- Elzinga is gecertificeerd 

volgens ISO 9002 Dus vaar even naar Elzinga 
in hart ie Friesland - 't is vlakbi] de kruising van het 

Pr inses Margrietkanaal en De Boarn Of bel voor 
een offerte of meer informatie 

Elzinga 
Y A C H T C O A T I N G 

It String 5 - J i rnsum - Tel 0566-601214 - Fax 0566-601648 

\ ^ 

SCHEEPSRAME N EN 
WINDSCHERMEN 

KWALITEI T - SERVICE - GARANTIE 
Vraag vrijblijven d informati e 

TECHN. IND. & HANDELSONDERNEMING B.V. 
AMBACHTSWEG 28 - 3831 KB LEUSDEN - TEL 033-4945040 A 

@ <© ® 
©> 

I Dealer  Volvo  Penta  reparatie en onderhoud 
^ Wereldwijde service en distributie van onderdelen 
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John heepsmotoren 
• Vermogensrange: 80 -115 - 130 - 175 - 220 - 250 en 300 pk. 
• Robuust, betrouwbaar  en zuinig. • Rusdge loop. 
• Minimaal en eenvoudig onderhoud • Wereldwijde service. 
• Warmtewisselaar  of Ideiitoeling naar  i(euze. 

LID VAN . • * •« 

• •. Tienduizenden John Deere dieselmotoren 
m > I Jm ; over de gehele wereld leveren dagelijks 
V I V • • •*  het krachtige bewijs van kwaliteit en 

betrouwbaarheid. Reden genoeg om bij 
renovatie of nieuwbouw van schepen de 
talloze mogelijkheden van John Deere 
eens nader te bekijken. 

Voor alle informatie-

NAGEL)] LOUIS NAGEL BV 
Postbus 76 - 6500 AB Nijmegen 

Telefoon 024 - 3716640 - Fax 024-3782270 

Verenigin g Importeur s 
Verbrandingsmotore n 
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Door Dag Pike 

Sinds kort zijn er twee nieuwe 
radars voor jachten op de 
markt, die allebei werken met 
een bijzonder kleine antenne. 
De RlOOO-radar van Navico 
heeft een koepel van maar 31.5 
centimeter doorsnede, de Ra-
dar 1000 van J RC een van 
31.8 centimeter. Omdat aan 
boord van kleine jachten altijd 
moeilijk ruimte is te vinden 
voor een radar, is het voordeel 
van deze apparaten duidelijk. 
Er zijn echter ook nadelen. 
Om die te kunnen begrijpen, is 
het nodig iets te weten van de 
werking van radar. Daarbij is 
de antenne de kern van de 
zaak. 

Gecompliceerd 
In de koepel van een radarsys-
teem draait een antenne rond 
die regelmatig een korte puls 
van minder dan een microse-
conde uitzendt. Na het zenden 
gaat de antenne over op ont-
vangen om de van een object 
teruggekaatste puls op te van-
gen. Uit de tijd die het duurt 
om het uitgezonden signaal 
weer op te vangen, kan de af-
stand tot het object worden af-
geleid. Dat klinkt eenvoudig, 
maar in werkelijkheid gaat het 
om een gecompliceerde tech-
niek. 

Hoe geconcentreerder het uit-
gezonden signaal is, hoe meer 
ervan zal worden terugge-
kaatst. De kleine radars waar 

Baby-radar s 

NEEM NU EEN 
ABONNEMENT! 

/ / / / • ••  

BEL GRATIS 
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BEL GRATIS DE 
ABONNEMENTEN-

LIJN 

0800-0224222* 

7 dagen per week van 
09.00 tot 20.30 uur 
• uitsluitend voor het opge-

ven van een nieuw 
abonnement 

het hier over gaat, hebben een 
piekvermogen van 1.5 kilo-
watt. Dat zou op zich vol-
doende moeten zijn. De anten-
nes echter die tegenwoordig al-
gemeen worden toegepast, zijn 
van het zogenoemde "slotted 
waveguide'-type en hebben de 
eigenschap dat de uitgezonden 
puls meer wordt gespreid naar-
mate de antenne korter is. Ra-
dars van grote schepen, met 
hun twee tot drie meter lange 
antenne, hebben een puls met 
een hoek van minder dan één 
graad. Met antennes van der-
tig centimeter is een hoek van 
zeven graden het maximaal 
haalbare. Dat heeft twee ge-
volgen. De puls is zwakker 
doordat hij is gespreid is over 
een grote hoek, met als gevolg 
dat kleine doelen minder goed 
worden onderscheiden. Daar-
naast is de kwaliteit van het ra-
darbeeld slechter. Dat laatste 
komt doordat met een straal-
hoek van zeven graden elk ob-
ject binnnen die hoek wordt 
gezien, wat leidt tot een vaag 
beeld. Ook is het zo dat een 
object dat wordt gezien als de 
antenne 3,5 graden de ene 
kant op wijst, pas uit het beeld 
verdwijnt als de antenne 3,5 
graden aan de andere kant is. 
Zelfs het kleinste object is dan 
op het beeldscherm zichtbaar 

in een boog van zeven graden 
breed. 
Als het om afzonderlijke objec-
ten gaat, zijn deze effecten niet 
zo erg. Er komen echter pro-
blemen als er zich meerdere 
objecten dicht bij elkaar bevin-
den. Zo zullen bijvoorbeeld de 
boeien aan beide kanten van 
een vaargeul op het scherm in 
elkaar vloeien waardoor het 
niet meer mogelijk is te zien 
waar moet worden gevaren. 
Een haveningang zou niet 
meer te zien zijn omdat die 
minder dan zeven graden 
breed is en de kans op aanva-
ringen neemt toe doordat het 
niet mogelijk is meerdere bo-
ten afzonderlijk van elkaar te 
onderscheiden. Bij nadering 
lossen problemen van deze 
soort zich vaak als vanzelf op, 
maar veel schippers zullen lie-
ver niet zo dichtbij komen 
voor zij weten waar zij aan toe 
zijn. Het identificeren van ob-
jecten op een vol radarscherm 
kan al moeilijk genoeg zijn 
zonder de extra problemen die 
een brede straalhoek veroor-
zaakt. 

I n de mist 
De kleine antennes van de 
RIOOO en de Radar 1000 ge-
ven een schipper al gauw het 
idee dat er wel een plaatsje 

voor aan boord te vinden zal 
zijn. De nieuwe generatie 
kleine radars maakt het zeker 
mogelijk radar te hebben op 
kleinere zeilboten en zelfs op 
opblaasboten met vaste bodem 
en sportboten. Van beide ap-
paraten echter is het scherm 
niet echt waterdicht, zodat zij 
beter niet zonder enige vorm 
van bescherming buiten kun-
nen worden gemonteerd. Ver-
der voldoen zij aan bijna alle 
eisen en voor het varen in het 
algemeen zijn zij toereikend. 
Zij leveren een goed beeld van 
wat er rondom gebeurt en 's 
nachts kunnen zij goede dien-
sten bewijzen bij het waarne-
men van de kustlijn. In mist 
echter, als volledig moet wor-
den afgegaan op wat de radar 
toont, is enige voorzichtigheid 
op zijn plaats. Dan is de infor-
matie die de kleine radaran-
tennes geven, toch niet hele-
maal te vertrouwen. Zo lang 
een schipper de beperkingen 
van deze apparaten begrijpt, 
zijn zij goed te gebruiken. Als 
er echter ruimte voor aan 
boord is en als de portemon-
nee het toelaat, kan het beste 
altijd voor de grootst moge-
lijk e antenne, en dus het beste 
radarbeeld, worden gekozen. 
Meer informatie over JRC: 
Honlland Nautic Apeldoorn, 
telefoon 055-541 21 22, fax 
542 26 96. Over Navico: En-
geland, telefoon 0044 1843 
290290. 

• R1000 van Navico. 
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Unieke botenbouwer bestaat al 43 jaar 

Tukker : stoer e en 
sterk e boten 

Botenbouw Tukker in Gorinchem bouwt al 43 jaar schepen in allerlei soorten en ma-
ten. De meeste daarvan voor de beroepsvaart maar erfelijk belaste watersporters we-
ten hem ook te vinden. 

Bij een opsomming van knikspantvlettenbouwers in Nederland wordt de naam Tuk-
ker vaak niet op de eerste plaats of zelfs helemaal niet genoemd. Toch zou dit bedrijf 
wel eens de grootste kunnen zijn. Naast de meer dan 7300 roei- en visbaten werden er 
ook nog eens een paar duizend beroepsvaartuigen zoals sleep- en werkboten, lelie-
vletten en jachten gebouwd. In 1955 begon vader Piet Tukker met f 5000 geleend geld 
aan het Molenpad in Sliedrecht voor zichzelf. Hij was toen 33 jaar oud en had vóór 
die tijd onder andere bij Beenhakker in Kinderdijk gewerkt. 

DoorAndréSuykerbuyk 

Lang duurde het verblijf in 
Sliedrecht niet. De gemeente 
gaf geen hinderwetvergunning 
voor de houten bouwloods, 
zodat het bedrijf moest verhui-
zen. In 1956 vinden we het te-
rug in Papendrecht in de 
Kerkbuurt onder de naam Las-
constructiebedrijf en Roei-
bootbouw P J.Tukker. 
De annalen vermelden dat 
daar op 2 augustus 1956 het 
grootste tot dan gebouwde 
schip met een lengte van 70 de-
cimeter en een breedte van 20 
decimeter te water gelaten 
werd. Over vletten werd in die 
tijd nog niet gesproken. Ter-
wij l op foto's uit die tijd op de 
bouwloods met manshoge let-
ters 'roeibotenbouw" staat, 

• Open motorvletje. 

wordt in 1959 naast de loods 
(die was te klein) een pro-
viandboot voor een Dordtse 
ondernemer gebouwd. Vol-
gens een kranteknipsel is het 
geheel op spanten gebouwde 
schip met een lengte van 15,33 
meter en een breedte van 4 
meter de grootste parlevinker 
die op de rivieren rondvoer. 
Het schip, ingericht voor zelf-
bediening werd volgens het-
zelfde bericht in 11 weken 
door twee mannen gebouwd. 
Later werd nog een dergelijk 
schip gebouwd dat evenals het 
eerste nog als recreatieschip in 
de vaart is. Ook werden toen 
al sleepbootjes van 12.50 me-
ter lengte gebouwd. 
Toch bestond het grootste deel 
van de produktie uit roeibo-
ten. Na de watersnood in 1953 
ontstond een grote vraag naar 
roeiboten terwijl ook de be-

roepsvaart steeds meer ging af-
nemen. Een ander goedlopend 
produkt waren de ankeraken 
die gebruikt werden om de an-
kers van baggermolens uit te 
brengen en te verplaatsen. Be-
gin zestiger jaren werkten er 
dan ook 8 a 9 man in het be-
drijf . De grootste produktie 
ooit gehaald bestond uit 11 
roeiboten in één week. In 1957 
werden contracten gesloten 
waarbij aan wederverkopers -
ook in Duitsland - het alleen-
recht werd gegeven Tukker 
roeiboten te verkopen. In de 
zeventiger jaren waren het er 
al een kleine 5000 die voor het 
grootste deel verkocht werden 
als bijboot voor de beroeps-
vaart. De boten werden al-
lengs groter en er kwam een 
kajuitversie voor sportvissers. 
In 1965 verhuist het bedrijf 

* Werkvlet  van Tukker. 

weer. Per binnenschip gmg het 
bedrijf naar Kinderdijk. Het le-
veringsprogramma bestaat in-
middels uit 6 standaard casco's 
van 6.60. 7.20 . 8. 9, 9,50, en 
10,30 meter lange boten, die in 
diverse stadia van afbouw ge-
leverd werden. Van de 6.60 en 
de 7,20 meter boten tezamen 
werden er 500 gebouwd, van 
de 8 meter ongeveer 60 voor 
de beroeps- en de pleziervaart. 
Van de 9 meter vonden er 
meer dan 100 hun weg in de 
pleziervaart. 

Met de wensen van de klant 
werd en wordt voor zover het 
de opbouw en de indeling van 
het schip betreft zoveel moge-
lij k rekening gehouden. Voor-
waarde is dat Piet en later 
Govert Tukker het mooi vin-
den. 
Door uitbreiding van de acti-
viteiten werden in 1970 door 
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Tukker plannen ingediend om 
de gammele loods te vervan-
gen door nieuwbouw. Er 
wordt echter weinig medewer-
king van de overheden ont-
vangen, zodat de zaak door 
blijf t sudderen totdat het be-
drijf door de dijkverzwarings-
plannen definitief moet ver-
dwijnen. Om het bedrijf heen, 
komt een dijk te lopen, zodat 
het contact met de rivier verlo-
ren gaat en het niet meer mo-
gelijk is grotere schepen met 
behulp van een bok te water te 
laten. 

In 1972 overlijdt vader Tuk-
ker op 50-jarige leeftijd, zoon 
Govert die dan 19 jaar is, 

* De Tukkerboot van de Dordtse 
havendienst (links) en zijn voor-
ganger. 

wordt door de wet nog hande-
lingsonbekwaam geacht zodat 
moeder Tukker als directeur 
aan het bedrijf verbonden blijft . 
Overigens sprak men bij Tuk-
ker niet over vletten. Men 
bouwde roei- en kajuitmotor-
boten. In 1979 komt Govert al-
leen aan het roer van het be-
drijf te staan. Aangezien in Al-
blasserdam geen ander terrein 
te krijgen is, verhuist het be-
drijfi n 1981 naar Gorinchem. 
waar net buiten de stad aan de 
Linge onderdak gevonden 
wordt in een pas leeggekomen 
loods. Een mooie plaats aan de 
Linge net buiten de stad met 
een beperkte mogelijkheid 
voor winterstalling. Met een 
gemiddelde personeelsbezet-
ting van 4 man worden voor 

de beroepsvaart werkvletten. 
sleepbootjes, pontjes (Rijswijk, 
Jonen en Terheyden) en der-
gelijke gebouwd. In opdracht 
is thans een L5 meter lange 
veerboot bestemd voor de Gel-
derse IJssel bij Deventer. De 
platen liggen klaar, maar eerst 
wordt nog een 13 meter meer-
boot bestemd voor Afrik a 
voor verscheping wegge-
bracht, daags daarna gevolgd 
door een motorvletje voor een 
Duitse duwboot. Het tendertje 
wordt gebruikt voor de weke-
lijkse personeelsaflossingen 
van de continu varende kolen-
en ertstransporten. Als het 
transport in zicht komt steekt 
Govert van wal. verdwijnt in 
de verte en komt een halfuur-
tje later weer met een vletje 

• Vlootschouw ter gelegenheid 
van het 40-]arig bestaan 

voor een onderhoudsbeurt te-
rug\aren. De duwboot heeft 
even ingehouden, aan de 
zwarte uitstoot uit de schoor-
stenen zie je dat het gas er 
weer zo gauw mogelijk opgaat. 
Een deel van de produktie is 
bestemd voor de export, voor-
namelijk naar Afrikaanse lan-
den. De opmerkelijkste vaar-
tuigen zijn de twee roeiersvlet-
ten bestemd voor de haven 
van Zeebrugge, de Haven-
dienst 1 voor de gemeente Dor-
drecht en de dubbelschroefs 
vlet gebouwd voor Belgische 
rekening die dienst doet bij de 
sluis van Wintam op het zee-
kanaal naar Brussel. In 1997 
werd ten behoeve van de zout-
winning in de Dode Zee een 
werkscheepje gebouwd dat een 
maximale diepgang mocht 
hebben van 30 centimeter. 
Voor Scouting Nederland wor-
den sinds de tachtiger jaren de 
Lelievletten gebouwd. Enige 
tientallen per jaar. Nieuw mo-
del zijn de stevenvletjes waar-
van er het laatste jaar een aan-
tal gebouwd zijn. Je zou kun-
nen zeggen dat de vijftiger 
jaren terug komen, kleine 
stoere scheepjes al of niet met 
een kajuitje en stuurhutje. Eén 
daarvan doet dienst als sleep-
boot van Scouting Erskine in 
Amsterdam. Hoewel de bouw 
voor de beroepsvaart nog 
steeds voorrang heeft, staat 
ook de bouw van schepen 
voor de pleziervaart niet stil. 
Meestal zijn het vletten, maar 
in de loop der jaren werden 
ook motorkotters, een zeilkot-
ter, kanaalboten van 15 en 18 
meter, een rondvaartboot, een 
huisboot ten behoeve van de 
pleziervaart een zelfvarende 
patatboot op de Vinkeveense 
plassen gebouwd. Dat de voor 

• De werf in Alblasserdam 
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de pleziervaart gebouwde vlet-
ten steeds groter worden blijk t 
uit het feit dat in Gorinchem 
nog maar één vletje uit de 
6,60-7,20 meter serie gebouwd 
werd. Op enkele uitzonderin-
gen na worden de laatste tien 
jaar alleen nog maar 13 en 
14,90 meter lange vletten met 
een breedte van respectievelijk 
4 en 4,65 meter gebouwd, die 
voor een deel bestemd zijn 
voor permanente bewoning, 
meestal door mensen die af-
komstig zijn van het water. Die 
willen een stalen schip dat te-
gen een stootje kan. Tot aan 
het berghout geen verf maar 
teer. Bij het varen door smalle 
sluizen zoals in Frankrijk zijn 
klein beschadigingen met deze 
brede schepen niet te vermij-
den. Een lik teer doet dan 
wonderen. Over het algemeen 
zijn het mensen die veel varen. 
Over de vaareigenschappen 
maken ze zich geen zorgen, die 
kennen ze wel uit de praktijk. 
Voor zover dat niet het geval 
is, draait Govert graag de pro-
motievideo die enige jaren ge-
leden gemaakt werd. Wie de 
meerboten buiten de kust bij 
Zeebrugge ziet manoeuvreren 
is snel overtuigd. Op dezelfde 
video zijn beelden te zien van 
de reünie die in 1995 ter gele-
genheid van het veertigjarig 
bestaan werd gehouden. Meer 
dan veertig Tukkerschippers 
waren naar Gorinchem geko-
men om het mee te maken. 
Naast nieuwe kennismakingen 
was het vaak ook een weerzien 
met oude bekenden. Indruk-
wekkend was de vlootschouw 
in het gat van Kedichem. De 
aanblik van al die schepen die 
Govert als zijn kinderen ziet 
liet hem niet geheel onberoerd 
De reünie werd afgesloten met 
een avondfeest in de feestelijk 
versierde loods. 

Stoer 
Tukkervletten zijn zonder uit-
zondering stoere schepen. Ze 
missen de verfijning van ronde 
vletten maar bieden praktische 
bruikbaarheid. Het is net als 
met honden, ze lijken op hun 
baas, in dit geval hun bouwer. 
De afmetingen van de 15 en 13 
meter vletten zijn 14,70 (later 
14,90) bij 4,65 en 13 bij 4 me-
ter. De diepgang bedraagt af-
hankelijk van de gekozen 
schroef, de reductie en de in-
houd van de brandstof- en de 
watertanks 1,20 meter of meer. 

De doorvaarthoogte varieert 
van een kleine drie meter tot 
minder dan 3,50 meter, zodat 
met name op de Franse kana-
len met zijn vele bruggen geen 
problemen ondervonden wor-
den. De werf gebruikt uitslui-
tend gestraalde platen. Vanaf 
de 10,70 meter lange modellen 
is de dikte 6 millimeter. Voor 
de beroepsvaart wordt 8 of 10 
milimeter dikke plaat gebruikt. 
De opbouw wordt 4 en 5 milli -
meter dik. Op het vlak van de 
dubbeliknikspant romp wor-
den om de 50 centimeter span-
ten gelast, terwijl in de twee 
gangen aan bak- en stuur-
boord zware stringers worden 
gelast. Tezamen met de drie 
waterdichte schotten vormt dit 
een strak en stijf geheel. De 
keuze van motor, keerkoppe-
ling, schroef en reductie is ge-
heel vrij . Het meest worden 
Daf, Perkins en John Deere 
motoren ingebouwd, meestal 
voorzien van een PRM-keer-
koppeling en Scatra homoki-
netische schroefaskoppelingen. 
De vermogens variëren van 

* De werf in Papendrecht 

rond de 100 tot 150 pk. Gro-
tere vermogens voor vletten 
van deze afmetingen zijn niet 
doelmatig. Tegenover een ge-
ringe toename van de snelheid, 
die 13 tot 15 kilometer per uur 
bedraagt, staat een onevenre-
dig hoger brandstofverbruik. 
Men kan kiezen voor interkoe-
ling waarbij het buitenboord-
water nadat het de warmtewis-

• Papendrecht. 
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• Algemeen  plan  van 14,70 meter 
Tukkervlet. 

• Sleepboot. 

selaar gepasseerd is in de uit-
laat geïnjecteerd wordt, ofwel 
kielkoeling waarbij de koel-
vloeistof door middel van 
zware onder het vlak van het 
schip gelaste U-balken gekoeld 
wordt. De inhoud van de 
brandstoftanks varieert al naar 
gelang de wens van de op-
drachtgever van 2000 tot 4000 
liter. Dit geldt tevens voor de 

• Stalen roeiboot. 

watertanks. Door de losse in-
bouw van de brandstoftanks is 
de kans op condens in de tank 
kleiner en blijf t de huid van 
het schip strak. Plamuur is dan 
ook een onbekend artikel op 
de Tukkerwerf. All e 13- en 15-
metervletten. die tot nog toe 
zijn gebouwd, zijn voorzien 
van een vuilwatertank varië-
rend in grootte van 500 tot 
2000 liter. De spanning van 
het boordnet. maar dan ko-
men we op het terrein dat door 
de opdrachtgever in eigen be-
heer verzorgd wordt, is 
meestal 24 volt. Daarnaast 
wordt via de walaansluiting of-
wel rechtstreeks ofwel via een 
acculader/omvormer 220 volt 
gegenereerd. Vrijwel alle sche-
pen zijn uitgerust met een ge-
nerator om zelf stroom op te 
wekken. Het aantal accu's va-
rieert van 6 tot 8 met een capa-
citeit tot 800 ah. Veel van de in 
deze grootte gebouwde sche-
pen worden gebruikt voor per-
manente bewoning. Om geen 
ruimte onbenut te laten is het 
aantal slaapplaatsen op deze 
schepen meestal beperkt tot 
twee. Zomergasten vinden al-
tij d wel ergens een plekje om 
de nacht door te brengen. Ge-
legenheid om te wassen is er 
altijd wel. Ze hebben allemaal 
minstens een douche. Het 
warme water wordt verkregen 
via een geiser of via boilers die 
via de motor, elektrisch of via 
de CV-installatie verwarmd 
worden. De tot op heden ge-
bouwde 13- en 15-vletten zijn 
allemaal verschillend. De 
romp is een gegeven, maar de 
klant is vrij in de keuze van de 
opbouw. Gesloten stuurhuis 
met achterkuip, achterkajuit, 
buitenbesturing, afmetingen 
van voorroef en stuurhuis, 
grootte en aantal van ^e ra-
men, alles is mogelijk mits het 
in de ogen van Tukker esthe-
tisch verantwoord is. Dit is een 
voorwaarde om het Tukker-
bouwplaatje te krijgen. De prij-
zen van de 13- en 15-meter cas-
co's uitgevoerd met gesloten 
stuurhuis, dubbele aluminium 
ramen en open kuip zijn circa 
J 106.000 en ƒ 130.000 incl. 
btw. Deze prijzen zijn exclusief 
brandstof- en watertanks. 

Volgende keer: 

Desio 
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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 
DE SCHEEPVAART 
Informatielijn bumenwateien: (0320) 298S82 

GRONINGE N 
1899Maraewaard; schietoefeningen. 
Op onderstaande data, worden in 1998 
schietoefeningen gehouden 

3 4 en 5 november, 17,18 en 19 november 
(reservedatum 20 november), 15,16 en 17 
december (reservedatum 18 december) 
Aangezien deze oetemngen met scherpe 
munitie worden uitgevoerd zal er een onvei-
hge zone worden mgesteld 
Dit houdt in dat de Dijkweg, (ook voor die-
genen die voor gebruik véin de Dijkweg zijn 
gemachtigd), een deel van de Waddenzee 
(inclusief de Kweldergronden) en een deel 
van het oefenterrein zullen worden afgeslo-
ten 
Op schietdagen wordt geschoten van 8 tot 
23 uur, plaatseUjke tijd Info bij garnizoen 
DeMame Sgt Majoor Tieman via tel 0595-
406238 

2057 Afwater ingskanaal van Duurswold; 
s t remming k lapbrug te Steendam 
1 V m werkzaamheden is de klapbrug te 
Steendam gestremd tot 30 oktober 1998 of 
zoveel langer of korter dan nodig is 

DRENTE 
1989 Drentsche Hoofdvaart; s t remming 
Veenhoopsbrug. 
1 V m onderhoudswerkzaamheden, is de 
Veenhoopsbrug t h v km 11,7 te Smilde ge-
stremd van maandag 26 t/m zaterdag 31 ok-
tober 1998, of zoveel langer of korter dan 
nodig IS 

NOORD-HOLLAN D 
1903 Ringvaart v /d Haar lemmermeerpo l-
der (n.gedeelte), s t remming Sloterbrug. 
I V m werkzaamheden is de Sloterbrug (ge-
legen tussen Badhoevedorp en Sloten) ge-
stremd 6 november 1998, of zoveel langer of 
korter dan nodig is 

1977 Amsterdam; Sc h ippersgracht; 
Nieuwe Vaart; geen bed ien ing b ruggen. 
I V m de Delta Lloyd Amsterdam marathon 
1998 worden op zondag 01 november 1998 
de Kortjewantsbrug over de Schippers-
gracht en de Kattenburgerbrug over de 
Nieuwe Vaart met bediend van 10 30 tot 
17 00 uur 

2025 Ringvaart v /d Haar le i tunermeerpol-
der (o.gedeelte); geen bed ien ing Bos-
randbrug in de provinciale weg N-23I. 
I v m werkzaamheden aan de elektrische 
installatie wordt de Bosrandbrug met be 
d iendop dinsdag 10 november 1998 van 
8 tot 15 uur, of zoveel langer of korter dan 
nodig is 

2060 N a u e m a s c he Vaart; s t remming Pro-
v incia le brug te Krommen ie. 
1 V m het de-/monteren van de gehele 
hysdraulische aandrijving van de beweeg-
bare brug, is de Provinciale brug te Krom-
meme gestremd op vnjdag 06 november 
van 08 00 tot 14 00 uur en van maandag 09 
november 08 00 uur tot vnjdag 13 novem-
ber 1998 18 00 uur, of zoveel langer of kor-
ter dan nodxg is 

2087 Amsterdam, Herengracht; st rem-
ming vaste b rug nr. 34 t.h v. de Utrechts-
estraat. 
I V m dr ingende onderhoudswerkzaamhe-
den IS de vaste brug nr 341 h v de Utrechts-
estraat gestremd van maandag 26 oktober 
t/m vnjdag 13 november 1998 van 7 30 tot 
16 uur De stremming wordt aangegeven 
met het teken Al uit Bijlage 7 van het BPR 

2089 Amsterdam; Pr insengracht; st rem-
ming vaste b rug nr. 75 t.h.v. de Utrechtse-
straat. 
I V m dnngende onderhoudswerkzaamhe-
den is de vaste brug nr 7 5 t hv deUtrecht-
sestraat gestremd van maandag 16 novem-
ber t/m vnjdag 4 december 1998 van maan 
dag t/m vnjdag 7 30 tot 16 uur De strem-
ming wordt aangegeven met het teken Al 
mt Bijlage 7 van het BPR 

ZUID-HOLLAN D 
Vlaardmgen; s t remming schuts lu is 
V laardmger Dr ies ln izen. 
I V m het automatiseren van de Vlaêirdinger 

Dnesluizen en het gehjktijdig uitvoeren van 
groot onderhoud, wordt de slms gestremd 
tot OSjanuan 1999, ofzoveellanger of korter 
dan nodig is 
Info bij de heer P van Hulst, sector Peilbe-
heer/onderhoud tel 06-51290098 

2011 Merwedekanaal (ten zuiden v /d 
Lek); streinxning vaste brug in de A2 te 
Vianen. 
1 I v m het verwijderen van de oude stalen 
Biezenbrug (hoogbrug) in de Rijksweg A2, 
nabij km 2,2 te Vianen, is de scheepvaart ter 
plaatse gestremd van vnjdag 13 november 
20 30 uur tot maandag 16 november 1998, 
6 00 uur 
2 Info bij het centraal bediemngscentrum 
Grote Sluis Vianen via manfoonJcanaal 22 of 
tel (0347)37 1383 

2061 Afgedamde Maas; s t remming 
Wi lhelminasluis i .v.m. conservenngs-
werkzaamheden. 
1 Tot december 1998 zullen de waaierdeu-
ren van de Wilhelimnaslms geconserveerd 
worden Voor deze werkzaaïnheden wor-
den de deuren tijdelijk vervangen door re-
servedeuren Voor het vervangen van de 
deuren is een stremming van deze sluis 
noodzakehjk 
2 Deze stremimng IS van dinsdag 27 okto-
ber 00 00 uur tot woensdag 28 oktober 
04 00 uur 

ZEELAN D 
19SS Veerse Meer; oponthoud Zand-
kreeks lu is i.v.m. afspuien naar winter-
pei l. 
Op 2 november zal worden begoimen met 
het afspuien naar het winterpeil van NAP 
0,70 m, welke waterstand vermoedehjk op 9 
november 1998 zal zijn bereikt De penoden 
van het afspuien zal afhankehjk zijn van de 
slmsgang en van de waterstand op de Oos-
terschelde 
Gedurende genoemde penode bestaat de 
mogelijkheid dat het afapuien door de 
schutsluis in de Zandkreekdam, m relatie tot 
de getijbeweging op de Oosterschelde vol-
ledig zal moeten worden benut De scheep-
vaart zal in genoemde penode rekemng 
moeten houden met wachttijden bij de 
Zandkreeksluis tot maximaal 3 uren rond het 
tijdstip van laagwater 

IJSSELMEER 
2020 Breezanddi jk (IJsselmeer); schie-
toefeningen. 
Op onderstaande data worden er schietoe-
femngen gehouden te Breezanddijk (sector 
A/B/C/D) van 10 tot 18 uur 
dinsdag 27 oktober, woensdag 28 oktober, 
donderdag 29 oktober, dinsdag 3 novem-
ber woensdag 4 november, donderdag 5 
november, vnjdag 6 november 1998 

BELGI Ë 
1946 IJzer; s t remming sluis Sint Joris. 
1 V m het plaatsen van meuwe reductiekas-
ten m de portieken, is de Sint-Jonssluis ge-
stremd m de volgende penodes, vém 28 no-
vember tot 2 december en van 4 december 
tot 8 december 1998 

1994 Leie; s t remming sluizen te Sint-
Baafs-Vijve en Harelbeke. 
I v m het venueuwen van het ophaalmecha-
msme van de hefdeuren, zijn de sluizen te 
Sint-Baafs Vijv e en Harelbeke gestremd van 
woensdag 16 december t/m maandag 21 
december 1998 

DUITSLAN D 
1937 Ruhr; s t remming Ruhrsluis Raffel-
berg. 
I V m verbouwingswerkzaamheden aéin de 
Ruhrsluis RêiSelberg in de penode van 7 de-
cember tot 18 december 1998 en m het ver-
dere verloop van de bouwfase in de penode 
van 6 apnl tot31 juh 1999, is de scheepvaart 
nchting Mulheim gestremd 

2077 Rhein-Hemekanal; s t remming 
i.v.zn. sloop Vogelheimerbrug (km 
17,063) wijziging. 
Vong scheepvaartbencht nr 141/1962 van 
21 september 1998 1 v m de sloop van de 
Vogelheimerbrug is de scheepvaart ge-
stremd van 14 november 6 00 uur tot 16 no-
vember 1998 6 00 uur Bovengenoemd 
scheepvaartbencht komt hiermee te verval-
len 

'BERICHTEN  AAN 
ZEEVARENDEN 
Opgave van de in de Berichten aan Zee-
varenden bekendgestelde wijzigingen op 
de Hydrografische kaarten, uitgegeven 
door de Chef der Hydrografie Editie 1998. 
N B Zie voor de laatste en meest belang-
rijk e berichten TELETEKST PAGINA 724. 

Week 39 van de BaZ 

*483 OOSTERSCHELDE KRABBENKREEK 
MOSSELKREEKHAVEK TON OPGENOMEN 

Op ± 51 -36,86N 4-10,53E schrappen de W-
cardinale ton 
Betreft Hyd krt(n) 180S 6 

488 WADDENZEE EEMS OSTEREMS BE-
TONNING VERLEGD 

De volgende tonnen verplaatsen, naar, 
a 53-39,57N6-46,13E(±200mN),OSa, 
b 53-31,94N6-56,29E(± 120mE),O19, 
c 53-39,61N6-46,30E(± 180mNNE),O12, 
d 53-3B,63N 6-46,90E (± 550m NW), O 14, 
e S3-31,41N6-56,90E(±250mNE),O30 
Betreft Hyd krt(n) 1812 5 

W e e k 4 0 v a n d e B aZ 

*492(T) WESTERSCHELDE OVERLOOP 
VANVALKENISSE BERGINGSWERK 
ZAAMHDEN BETONNWG GEWIJZIGD 

Vong BAZ 476(T)/98 
1 Liggingwrak "Meppen" ±51-22,23N 4-
06,77E 
In verband met het bergen van bovenge-
noemd wrak, zijn 
1 de volgende hchtboeien gelegd, op 
a 51-22,27N4-06,97E,N-card "WK 203 
NO" VO, 
b 51-22,18N4-06,63E,S-card "WK 203 
ZW" V0(6)-^L^ 10sRacon(D), 
c S1-22,21N4-06,98E, E-card "WK203ZO" 
VO(3)5s, 
d 51-22,3BN 4-06,96E, rood stomp, "No 
58" VQR, 
e 51-22,08N4-06,68E, groenspits, "No 
63A" VO G, 
11 de volgende lichtboeien verlegd, naar 
a 51-22,UN4-05 12E,61A, 
b 51-22,03N4-05 99E, 63, 
c 51-22,15N4-07,44E, 65 
2 Op + 51-22,33N4-06,80EisdetonNo.58 
opgenomen 
3 Er is een verboden gebied mgesteld voor 
alle scheepvaart met de volgende begren-
zingen 
a de E grens door een lij n die de licht-
boe ienWk203NOenWk203ZO verbindt, 
b de S grens door een hjn die de licht-
boeien Wk 203 ZO en WK 203 ZW verbindt, 
c de W grens door een hjn die de hchtboei 
Wk203ZWenpos 51-22,24N4-06,62Ever-
bmdt 
d de N grens door een lij n die de hcht-
boe ienWk203NOenpos 51-22,24N4-
06,62Everbmdt 

*495 VOORZORGSGEBIED "MAAS" VER-
KEERSMAATREGEL NOOT 

In elk der volgende pos aanbrengen de 
noot, getiteld "VERKEERSMAATREGEL", 
die achter in deze mtgave is opgenomen 
a 51-42,85N 3-49,28E, 
b 51-58,10N 4-13,38E 
N B De noten zijn tevens verknjgbaar bij de 
verkoopagenten 
Betreft Hyd krt(n) 1801 6[493/98](voora), 
1801 7[493/98](voorb) 

*500(T) WESTERSCHELDE PAS VAN RIL-
LAND BERGINGSWERKZAAMHEDEN BE-
TONNING GEWIJZIGD VERBODEN GEBIED 

Vong BAZ 472(T)/98 vervalt, 454/98 
Ligging wrak "Vrouwe Adnana" ±51-
23,20N4-12,89E 
1 In verband met de bergmg van bovenge-
noemd wrak, zijn 
1 de volgende hchtboeien gelegd, op 
a 51-23,28N4-12,83E "WK104NW" 
V0(9)10sRacon(D), 
b 51-23,09N4-12,89E "WK104ZW 
V0(6)+LF1 lOs, 
c 51-23,10N4-12,98E, "WK104ZO" 
VO(3)5s, 
d 51-23,11N4-13,08E,"70A VQR 
u de volgende hchtboeien verlegd naar 
a 51-22,83N4-13,14E,No 72 en gewijzigd 
m LFl R 5s, 
b 51-23,46N4-12,99E,No 70, 
c 51-22,74N4-12,78E,No 81A en gewijzigd 
in LFl G 8s 
2 De volgende hchtboeien zijn gewijzigd, 
op 
a ±51-23,23N4-12,65E,No 8 1 m , V 0 G, 
b ±51-22,27N4-13,02E,No 83m O G, 
3 De volgende hchtboeien zijn opgenomen 
a ±51-22,68N4-13 22E,No 72A, 
b ± 51-22 90N 4-12 88E, WK 102 
4 Er is een verboden gebied mgesteld met 
de volgende begrenzmgen 

a de W grens door een lij n die de hcht-
boeiensub ha en li b verbindt, 
b de S grens door een hjn die de hchtboei 
sub l i ben hcverbmdt, 
c de E grens door een hjn die de hchtboei 
sub h e en pos 51-23,29N 4-12,93Everbmdt 
d de N grens door een hjn die de hchtboei 
sub ha en pos 61-23,29N 4-12,93E verbindt 
De scheepvaart wordt verzocht de werk-
zaamheden voorzichtig te passeren en de 
aanwijzingen vanmt de verkeerscentrale 
Zandvhet eit/of vanaf een patrouillevaartuig 
stipt op te volgen 
Betreft Hyd krt(n) 1803 4 

*502 ZEEHAVENKANAAL DELFZIJL LICHT 
VERWIJDERD NUMMERS VAN BAKENS 
VERWipERD 

1 Op ±53-19,83N6-56,12E schrappen het 
hchtNo 21 (O G) 
2 In elk der volgende pos , bij het baken, 
schrappen het daar bij vermelde nummer 
a ±53-18,81N6-S9,92E, " 1 " , 
b ±53-18 81N7-00,39E, "2" 
N B Deze gegevens zijn reeds verwerkt in 
een "Nieuwe uitgave" van Krt 1555 die bin 
nenkon verschijnt 
Betreft 

Hyd kn(n) 1812 6metplanDelfzijl(voor 1) 

*503(T) WADDENZEE BLAUWE BALG 
WADPAAL GEZONKEN 

Op 53-24,70N 5-34,52E is de groene wad 
paal BB 1 gezonken en vormt een gevaarhjk 
obstakel voor de scheepvaart 
Ter markenng zijn de volgende dnjfbakens 
gelegd, op 
a 53-24,74N5-34,55E,N-cardmaal, 
b 53-24,70N5-34,52E,W-cardmaal 
De vermoedehjke pos van de wadpaal is 
gemarkeerd door een rode blaas De 
scheepvaart wordt verzocht ter plaatse op 
rmme afstand te passeren 
Betreft Hyd kn(n) 1811 6 

Week 41 van de BaZ 

*607 WADDENZEE WESTGAT PLAATGAT 
TON VERLEGD 

Naar 53-31,64N 6-07,28E (± 200m SE) ver-
plaatsen de ton WG 1 
Betreft Hyd krt(n) 1812 8 

*809 WADDENZEE VAARWATER VAN DE 
ZWARTE HAAN BETONNING VERLEGD 

De volgende tonnen verplaatsen, naar 
a 53-23,68N 5-40,99E (± 300m SE), VH 17, 
b 53-23,41N5-41,03E(±225mNE),VH48 
c 53-23,62N5-40,73E(±225mNE),VH50 
Betreft 
Hyd krt(n) 18116 

*516{T) NW VAN PETTEN ZANDSUPPLETIE 
WERKZAAMHEDEN LICHTBOEI 

Ter markenng van zandsuppletiewerkzaam 
heden is op 52-47, ION 4-38,98E gelegd een 
W-cardinale hchtboei 0(9)15s 
De werkzaamheden zullen ongeveer 6 we-
ken voortduren 
Betreft Hyd krt(n) 1801 9 

Week 42 van de BaZ 

*517 WADDENZEE WESTGAT AMELAND 
BETONNING VERLEGD 

De volgende sparboei/toimen verplaatsen 
naar 
a S3-27,65N5-32,93E(±300mNNW),WA 
ll-OlOO, 
b 53-27,76NS-32,03E(±600mWNW),WA 
6, 
c 53-27,78N5-33,67E(±500mWNW),WA 
8, 
Betreft Hyd krt(n) 181110,18116 

*518 WESTERSCHELDE N VAN PAS VAN 
TERNEUZEN TONNEN OPGENOMEN 

Schrappen de volgende tonnen, op 
a ± 51-21,47N 3-48,12E,Dow-Pipe-N, 
b ±51-21,40N3-48,10E Dow-Pipe-Z 
Betreft 
Hyd krt(n) 1803 2 

*519(T) SSW VAN EGMOND AAN ZEE 
MEETINSTRUMENTEN UCHTBOEI 

Op 52-36,25N 4-36,40E is voor de duur van 
ongeveer 2 maanden gelegd een W-cardi-
nale hchtboei 0(9)15ster inarkermgvan 
meetinstrumenten 
Betreft Hyd krt(n) 1801 9 

• 523 WADDENZEE TEXELSTROOM 
UCHTBOEI OPGENOMEN 

Vong BAZ 184(T)/98 vervalt 
Op ± 53-00,08N 4-49,1 IE is de W-cardmale 
hchtboei opgenomen De hchtboei mar-
keerde een bloothggende pijpleiding 
Betreft Hyd krt(n) 1811 3 
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ZIJLMAN S WATERSPORT 
Havenkad e 1 - 4924 BC Drimmele n 
Tel. 0162-682541 - Fax 0162-687687 

%. 
SLEEUWIJK 

• Verkoophave n Don de A27 Bred a Gonnche m 
met constan t co 80 Ie klas werfsdiepe n 

^  • 7 dagen per week geopen d 
Zonda g vanaf 12 00 uur 

'NG^ 
I • Tijden s de verkoo p grati s Itgploot s 

groti s advertere n grati s schoonhoude n 
van uw sthi p 

• Wi | verkope n op no cure no pay 
no nonsen s basi s 

Ptstliu s 33,4254 ZG Sleeuwij k tel. : 31 (0)113-304511 fix : 31 (0)113-304472 
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' J A C H T W E P 

ÏGIJS VAN DER VALK 
iSPRANG-CAPELL E ^^^ALKKRUISER 
De naam VALKKRUISE R staa t al decenni a 

bor g voo r optimaa l gebouwd e schepen . 

Standaar d zeer complee t en 

luxueu s afgewerkt . 

Ko m eens langs , dan informere n wi j u 

vrijblijven d ove r de modelle n en de 

mogelijkhede n di e VALKKRUISE R u biedt . 

All e 
VALKKRUISERS , 

Classics , 
Content s & 

Voyager s zij n 
leverbaa r vana f 
casc o t / m (supe r 

de luxe ) 
compleet . 

rHaven 19 
5161 PB Sprang-Capelle 

Tel. (31)0416 313311 
Fax (31) 0416 313880 

UITSTEKENDE KWALITEITSJACHTE N MET VEEL COMFORT EN PERFECTE VAAREIGENSCHAPPE N 

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

De door ons bedri j f 
aangebrachte kwaliteits-
dekken geven U als 
jachteigenaar de 
zekerheid dat U zowel in 
esthetisch opzicht als w a t | 
de kwali teit betreft een 
zeer duurzaam en 
probleemloos dek bezit. ' / i t / l h i \ » \ " ^ ' ^ ^ 

Vakmanscha p waar U 
we l bi j vaart ! 

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

Dörr in- exterieurbetimmeringen 
Industrieweg 17B 
8531 PA Lemmer 

JACHTBETIMMERINGEN 
Telefoon 
Fax 

0514-563470 
0514-565469 

Vanaf Casco 
tot compleet 

o.a. 
Vripac k Kotte r 

BCS-Vlet 

Toplin e MK-kotte r 

Bastiaansen Postadres Werkadres 
A Bastiaansen Zandstraal 20 d 
Parallelweg 34 5331 PG Kerkdnel 

Constructie &Scheepsreparatie f,r„^,%*?f,t ' 11Z\%%1 

m ULDER 
OTOREN 

"VOI^V O P E N T A . 

• mobiele service & reparatie 
• service & training center 
• moderne revisieafdeling 
• onderdelen express service 
• yacht- en scheepsbenodigdheden 
• uitgebreid ruilsysteem 

De zaak draait met 
fllulderUotoren_ 

Spangensekade 114-115, 3027 GT Rotterdam Tel (010) 4375200 - Fax' (010) 4620244 
BoelewerfS. 2987VDRidder1(erk Tel (0180)415445-Fax-(0180) 410406 
Internet www muldermotoren nl E-mail mlo@muldermatoren.nl 

U weet wo t u moo i vindt. Wij wete n koe dot geboow d moet warden . 

VACANCE 

Emsteinstraat 9, 8606 JR Sneek Holland 
Tel 0515 423 237, 0653 422 663 

\^acku/&i  ̂ "{ïveÊitaea, 
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De spedaSst  op het 

gebied  van motorschepen 

in hel  hart  van Holland! 

7 dagen  per  week open  •  

meer  dan 100 ichepen 

m eigen  haven. 

Door  overweldigende 

verkoop  met  spoed 

motorjadlen ter 

bemiddeling  gevraagd!!! 

NIEUWE LOOSDRECHTSE DIJK 240 A 
NIEUW LOOSDRECHT - TEL. 035-5823074 FAX 035-5823631 

MET SPOED SCHEPEN TER BEMIDDELING GEVRAAGD!! ! 

JACHTBEMIDDEUNG JACHTVERMinLUNG YACHT BROKERS 

Ancast a 
INTERNATIONA L BOAT SALE S 

IR : : ? ! ! 
S u p e r b a r r a c u d a 12 m t r . - bj 1993-Voivo 
140 pk mterkoeling - 6 si pi - ruime saloon - comf stuurhut -
groot zonnedek - Webasto verw - toilet/douche zitbad - dubb 
best - koelkast/i|sblok)es machine - kookgelegenh -generator 

- marifoon (met goedgekeurd) - boegschr - wasmach 
Tegen elk aannemeli|k bod boven NLG 150 000 -

' if* 

R e n k e n 2 6 8 8 -type Seamaster - b| 1990- 200 pk 
Volvo diesel - radar beugel - radar - zoeklicht - fichvinder - toi-
let/douclie - kookgelegenheid - radar reflextor - marifoon • 4x 

88 ah accu - vishengel steunen - cabrioletkap • dinette - zwem-
plateau Pnis NLG 89 000 -

Diverse Maxum's 
1X Maxum 3200 SCR - b| 1996 - ƒ 190 000 -
1x Maxum 2700 SCR - b| 1994 - ƒ 95 000 -
1X filaxum 2400 SCR - b| 1994 - ƒ 59 000 -

Diverse Bayliners 
Bayliner 2255 - b| 1990-ƒ 35 000- inc l trailer 

Bayliner 2355 - b| 1994 - ƒ 52 500 -
Bayliner 2655 b| 1991 ƒ49 500 

^«^vicè 

W i n d y - b| 1988- 2x Volvo 130 pk - 2 slaappl - zwem-
trap/zwemplateau - navigatie verlichting - groot zonnedek - rui-

ten Vi/issers - cabrioletkap - twee draaistoelen 
PriisNLG 29 750-

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

Bel voor meer informatie 

B a y l i n e r 2855 - bj 1993 
Mercruiser 5 7 L 260 pk benzine motor - 6 si pi {2x2 pers bed-

den + dinette) - gesl cab kap - zonnekussens - pomptoilet -
vuilwatertank - vermaler - douche - .varmwater .vaterdruksys 
teem - dou op achterdek - ruitenwissers - kompas - koelkast -
kooktoestel alcohol/elektrisch - dieptemeter - RVS Davits Dinet-

te - TV antenne Pri|S NLG 75 000 -

Ancast a 
EUROPE'S LARGEST SELECTION 

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUIS 

Industriehaven 30 
3220 AD - tel.: 0181-312160 

Fax: 0181-316995 
Kon tak t: P im van Vlie t 
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^lofssten ^ac/it&etlnuneiHn^ 
^^SSM: 

Planker 8-5721 VG Asten ^ f ^ ^ 
Tel. 0493-699169 - Mobiel 06-55838307 

VRIPACK KOTTER 9.65 
Casco's vanaf 8,50 tot 20,00 m. 
TECHNISCH VAARKLAAR OF COMPLEET 
Ook voor afbouw van uw bouwpakketten. 

Gespecialiseerd 
in casco-bouw. 

Jacht - en Scheepsbou w 

M.J. van Gleffen 
Kantoor en werf: Steigerboom 11 5331 KA Kerkdriel Tel. 0418-631886 

yipif^ 

D. VAN BRUGGEN 
STRAALBEDRIJ F 

PERFEKTWERK Q 
I Staaistralen, mobiele en cabine van jachten. 
I Tevens aanbrengen van grondlagen. • Metoliseren. 
I Voor de perfekte afwerking van uw schip. 

Kom langs of maalc een afspraak! 

Loswa l 9 , 8263 BH Kampe n 
Tel. 038-3324268. Fax 038-3328162 

TERMEER YACHTING 

fiOGGER 
950-850-75' 

Zowel 
'In openkulp al! 

achterkajuit. Ook als 
casco leverbaar. 
Tevens verhuur. 

Van 15 maart tot 3 oktober 

Maasdij k 88C 
4264 AN VEEN 

Telefoo n 0416-696316 

Van 4 oktober tot 15 maart 

Industriewe g 9A 
5262 GJ VUGHT 

Telefoo n 073-6561575 

*^^ ir de Yachting 

Yachtbrokerage and consultancy 

Eiland van Maurik 
Rijnbandijk 20 • 4021 GH Maurik 

Tel: 0344-694812 • Fax: 0344-694859 

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod 

B 1^ 

^ 1 

--dl 

4 
Luxe uitgeruste Valkkruiser  ,'91 De Ruiter  kotter  ,'77 zeer solide 

12.60 X 3.85 X 1.20 m. teak int. gebouwd. 12.50 x 4.15 x 1.20, mah.int. 

130pkFordLehmann fl.390.000,- 130 pk Mercedes fl.165.000,-

Zeer luxe Blauwe Hand kotter  '91 Fraaie klassieke Super  van Crafl, '63 

13.00 x 4.25 X 1.25 m., boegsliroef 12.68 x 3.45 x 1.45 m. Perfecte staat 

145 pk Iveco. teak int. fl.445.000,- 100 pk Volvo, teak int. fl.142.500,-

Stevens Jachtbou w 
WAT HEEFT ONS BEDRIJF 

U TE BIEDEN 
NIEUWBOUW: 

de bekende Columbus serie en Kanaal schepen 
X 

BOTENLIFT: 
hefvermogen 30 ton, met open achterzij • jjM 

WINTERBERGIN G EN 
^ i STALLIN G 6000 M̂  

All e onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

» ^ RVS, railingen, nav igatiebeugels. 
maststrijkinrichtingen 

schilderloods om zelf schilderwerk uit te voeren 

WAAR VINDT U ONS: 
Fijnaart-Heyningen, Markweg Zuid 5a 

Industrieterrein Dintelmond 

INLICHTINGEN: 
Tel. 0167 - 528200 Fax: 0167 - 528201 
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Argo 900 o.k., pol., 'Tó. 
9.00x3.00x0.85, Voho Penta 
75pk 
(Ref0314) ƒ85.000,-

Kaagkruiser. staal, "73, 
11.40x3.40x0.80. 2xPeugeot 
80pk 
(Ref0137) ƒ110.000,-

Super Hollandkruiser, staal. 
'58. 10.35x3.35x1.20. Ford 
Lehman lOOpk, boegschroef 
(Ref0312) ƒ139.500,-

Gillissen\let o.k . staal, '72. 
8.40x3.00, Peugeot Indenor 
50pk 
(Ref0303) ƒ87.500,-

Klaassenkotter, staal. '69, 14.50x 
4.20xl.40m, 2x Volvo 140pk. 
radar, boegschr.. generator, enz. 
(Ref0308) ƒ350.000,-

Stevenvlet met a.k., staal, "79. 
14.80x4 30. Volvo 21()pk, boeg-
schroef 
(Ref 0304) ƒ 320.000,-

Super van Craft, staal, '87, 
14.95x4.54x1.40.2x Volvo 153pk, 
boegschroef, div ace. 
(Ref 0203) Op aanvraag 

Wij verkopen de jachten vanuit onze showroom. Met dit unie-
ke systeem is het voor de koper mogelijk om ook direct het 
onderwaterschip te bezichtigen. Bovendien kan men binnen 30 
minuten een proefvaart maken op het Noordhollands kanaal. 
Door deze ideale verkoopomstandigheden is het aanbod van 
jachten groot, waardoor wij een groot assortiment kunnen laten 
zien. Ook voor de verkoper biedt dit systeem grote voordelen: 
zijn jacht behoudt zijn waarde, wordt niet vochtig of vuil en het 
kijkend publiek loopt niet over het dek. Kortom zowel voor 
koper als verkoper hét systeem. 

Valkvleta.k 11,80x3,65'79 Super Van Craft 11,80x3,45'68 

Fairline Squadron 56 17,93x4,72 Barkas 1200 a.k. 12,00x4,25'96 

Princess 385 11,60x3,96'88 Helenakruiser 11,60x3,10'72 

Y-Kotter 10,00x2,60'91 Risor 27 8,20x3,05'79 

Kotterjacht 11,00x3,00'63 Klaassenkotter 15,50x4,60'74 

Steurgatvlet 10,30x3.00 "78 Ferrykotter 10,98x3,50 '79 

Lowland Kotter 11.36x3.60'81 Sudsee Vlet 12,50x3,95'90 

Chris Craft 500 17,60x4,90'89 Super Van Craft 12,40x3.40'68 

Klaassenvlet ak 10,30x3,30 '78 Super Waddenkruiser 11.30x3,50 '71 

Wij zijn dringend op zoek naar goed onderhouden 

motorjachten vanaf 10 meter ter verkoop-bemiddeling. 

Fikmccrkruiser, staal. '95. 
I3.50x4.00xl.25m, Perkins 
I35pk, 
(Ref 0210) ƒ380.000,-

Klaassenvlet, staal. '78. 
10.30x3.30x1 00. Volvo Penta 
I06pk 
(Ref 0299) ƒ235.000,-

Voor meer informatie over het 
verkoopsysteem ot het aanbod 
van jachten, kunt u te allen lijde 
contact opnemen of langs komen 
bij Nicolaas Witsen 

Openingstijden zijn' 
ma t/m vr  09.00 tot 18.00 uur 

woensdag gesloten 
za 09.00 tot Ï7.00 uur 
zo 13.00 tot 17.00 uur 

&  m 
JACHTBEMIDDELING NICOLAAS WITSEN 
Kraspolderweg 4 -1821 BW Alkmaar (ind Oudorp) - Telefoon 072 - 5112214 - Fax 072 - 5126042 SI/ 

B e m i d d e l i ng • T a x a t i es • F i n a n c i e r i n g en • V e r z e k e r i n g en 
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AQUANAU T 
VAARVAKANTI E 

Al vanaf / 1440,-
per weekt 

20 Moderne Aquanaut jachten 
van 10-13 mtr. liggen compleet 

uitgerust klaar in 't hart 
van Friesland. 

Selthelpweg 9, 8607 AB SNEEK. 
Tel. (0515) 412253. Fax (0515) 416655. 

Comfortabe l vakantieplezie r 
begin t met Aquanaut ! 

S C H E E P S S C H R O E V E N B V 

SINDS 1959 UW VERTROUWDE 
adres voor reparaties en 

leveringen van scheepsschroeven 
• Snelle reparatie op afspraak mogeliik 

(terwi|l u wactit) 
• Snelle levering van nieuvïe en 

gebruikte scheepsctiroeven 
• Sctieepsliftaanvïezigi 

• Levering assen galands e d 

Papendrechtsestraat 2a - 3313 CT Dordreclit 

Tel.- 078-6133831 - Fax. 078-6311795 

EEN DROOM-BOOT.., 
...als DEGO'm stoffeert of her stoffeert. 

Bezoek de showroom 
maar eensl 

DEGO B.V. 
Dijl<je 1 
Nieuwendijk (N Br ) 
• 3' 0183-401933 
fax 0183-403837 

SCHEPEN VAN NAAM: 
j de bekende sfer «Ltisscl v̂ uvî en, 

de s«BWI»»efle-||| ŝ rnoRirt)ötJ(̂  

H U I T E M A 
JACHTONTWERPEN V.O.F. 

Aak 2 1 , 9606 PX Kropswolde 
Tel. 0598-322862 

A.G. Betimmeringen 
20 Jaar  ervaring in Jaclitbetimmeringen. 

- Teakdekken. 
- Complete interieurs. 
- Renovatie. 

Geheel in overleg met de KLANT . 
Direkt gelegen aan de rivier "De Merwede" 

Bel/fax voor vnjblijvend pnjsopvraag: 

A.G. Betimmeringen 
Rivierdijk 452, H'veld/G'dam, Tel 0184 616583 fax. 0184-411406 

H/&/K/ Vosselaa n 38, 
Woudsen d 

Huberts & Keikes Jachtbouw B.V. 
bouwt exclusieve Barkassen in de afmetingen 6 20 m 7 25 m 

van een luxueuze open toerboot tot een comfortabel schip met 
stuurtiuis / salon, een comfortabele douctie en een bescfiutte 

en 8,30 m , 

een gesloten 

open kuip 

Ook leverbaar in I o a 9 30 m 

Bel voor informatie, bezichtiging of een proefvaart: 
030 - 688 25 09, mob. 06 53 911 537 of 0515 - 413 789 (werf ) 

Internet : www.xs4all.nl/~hubke i 

Swpe.r'E,leCjant ;; ^DI J lOm Mnour ,(impkter. maarniet duurderi 

1(X) pk Yanitiar, 
j boiler, boeg-
sctiroef, verwar-
ming, douctie, wc. 
keuken, koelkast. 
4 pits gas. ramen in 
• ilum . Frans bied in 
aorpunt, enz. enz 

( 22.5.000,-
LX. BTW 

J achtbouw F. Ligtvoet 
Hogewaard IIS. hal 4 Koudekerk a/d Rijn 
Postbus 12-2.396 ZG 
Tel. 071-3419902 of 0172-43.5393. 

- ook voor afbouw 
van casco's, sctiil-
der en timmer-
werk, teakdekken 
etc. 

Jachtwerf "DE COMBINATIE" B.V. 
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^ De Hardy 25 Marmer afm. 8,10 x 2,95 x 2,40 
gew. 3000 kg Deze CE B gekeurde familiekruiser is zeer luxe 

heett brede gangboorden zelflozende kuip kabelanng 
salondeuren schuifdak en een lange diepe kiel Motonsenng 

, schroefas diesel vanaf 56 pk 9 knopen (170 pk 22 knopen) j 

Haarlemmertrekvaart 16 a - 2341 NP Oegstgeest 
http://www.waterwerf.nl/poelgeest 

Importeur van: 
Hardy 18 Family 

Hardy 20 SE Family 
Hardy 20 Fishing 
Hardy 24 Fishing 
Hardy 25 Manner 
Hardy 36 Trawler 

800 nf showroom 

Mm. 30 boten van diverse 

merken m voorraad. 

Jachthave n 
Poelgees t 

FishingBoat s 

De Hardy 36 afm. 10.90 x 3,78 x 3.44 diepgang 1,14 
Het vlaggesctiip van de Hardy vloot nu ook in Nederland te zien 

Deze zeewaardige polyester kmiser met flybndge is zeer luxe 
uitgevoerd de innchting laat mets te wensen over en biedt ook de 
mogelijktieid tot een langer verblijf aan boord Motonsenng vanaf 
V 1 X 200 pk tot 2x 255 pk diesels met schroefas y 

Tel. 071 - 517 61 76 - 517 49 08 

Verwarm  uw water  met  de scheepsboilers  van allpa 
Door het warme koelwater van uw scheepsmotor door deze boiler te leiden kunt u op 
termijn een hoop geld besparen De trailers zijn naadloos geïsoleerd en hebtjen een 
geëmailleerde binnenmantel De boilers zijn ook leverbaar met verwarmingselement 
600/1200 W Lage prijs v a ƒ625 voor hoge kwaliteit 

KerkenboslO 15 6546BB Nijmegen Postbus6630 6503GC Nijmegen Tel (024)377 77 73 Fax(024)3777770 

ld«r \ti[E[l[Ims 
Dealer 

YACHTSERVICE ïZrJ^J 
ifHliif g ^^°^^' 

Installateur 

Deltastraat 17 4301 RC Zierikzee Tel 0111 - 416 488 Fax 0111 - 417 342 

J A C H T W E R F 
ZEILMAKERI J 
Z I E R I K Z E E 

IA M O T O R S 
zware kabelaring • teakhouten lijsten • zelflozende kuip Standaard 

11 pk Vetus 
diesel 

6 50 m lang 
2 55 m breed 
O 55 m diep 

Sloep 
compl v a 

HFL39 850, 
incl BTW 

• Alle stadia van afbouw mogelijk (ook casco). • Diverse merken motoren mogelijk. 
• Zeer bekend om ons zware 'Hand lay Up' polyester (Uoyds keur). 

Makm a BV 
Kon Juhanalaan 40 • Voorschoten • Tel 071 5611446 • Fax 071 5611447 

TE KOOP AANGEBODE N 

DAF 575 MOTOREN 
, I I N N I E U W S T A A T 

Pn)S p st 

ƒ 2500,-
|(exclBTW2J 

Nieuw en 
con:ipteet 

1\NEBAST0-| 
KACHEL 
Type 3803 
ƒ 1500, 
(excl_BTWll 

VA N LEEUWE N - KATWIJK AAN ZEE 
Te l . 071-4014105 Fax. 071-4013412 

Jjoten 

In 
^ ederland 

^j-aa n 

^Jverstag ! 

EN KOERSEN NAAR DE SPECIALIST IN PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERINGEN 

^ MENNO V/D SCHUIT VERZEKERINGEN 
^-^^^REIGERLAAN 3, 8601 XG SNEEK,TEL-. 0515-420491, FAX 0515-426523 

JA, stuur mij een GRATIS offerte voor de Hl Club Marine pleziervaartuigenverzekering. 
Bon ZONDER POSTZEGEL zenden aan: Antwoordnummer 2506, 8600 WB SNEEK. 

Merk boot 

Merk motor 

Huidige nieuwwaarde ƒ 

Naam 

Postcode/Woonplaats 

Telefoon pnve 

Type 

Type 

Bouwjaar 

Pk's 

Dagwaarde ƒ 

Adres. 

Telefoon zaak 

Lengte x breedte x 

O diesel O benzine 

Schadevnje jaren 

Beroep 

-^ 
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FAVORIT E HOTEL S 

rtibU:  FigenMnhut, Dinette • m te horn 

A Mulder 50 in aanbouw: l-.i^eiiiMrshut, 2 f^astenhutten, 2 x toilet met doucheruimte. 
Salon, Keuken en dinette voor 6 personen. Achterdek met stmmtitnd en hoekbanken. 

Lengte: 14.99 m. Hreedte: 4.75 m. Diej 
Motorvermogen: 2 X 140 pk 12kuopen, 2 x 350 pk 16 Knopen, J x -t.nj pk J  ̂K-nopeu. 

A Mulder 74 Fiitura in aanbouw: hgouuinhut. Salon. 3 gastenhutten, kci 
3 X toilet met doucheniimte, Flybridgc met siuursiand en zitbanken. 

Lengte: 22.50 m. Breedte: 5.80 m. Diepgang: 1.80 m. 
Motorvermogen: 2 x Caterpillar .il76 B DA TA 450 nk I  ̂ ' 

A Klassieke Kotter met Flybrid^e: Eige)iaarshut, Sidon. Keuken, 3 gaslenhutten, 
3 X toilet met doucheruimte, Flybridge met stuurstand en zitbanken. 

Lengte: 22.20 m. Breedte: 6.40 m. Diepgang: 2.00 m. 
Motorvermogen: 2X Cummins NT-885-M240pk II knopen. 

FAVORITE SHIPYARD 

Jachtwerf Mulder  B.V. Nieuwbouw, reparaties en bemiddeling 
bij  in- en verkoop van jachten. 

Frans Halsplantsoen 6, 2251 XJ Voorschoten, Tel.: 071- 561 23 25, 
Mobiel: 06-53 321 788, Fax.: 071- 561 97 56. 

M I C H E L 

ZWIEBEL 
J A C H T S E R V I C E 

MOBIELE POLYESTER REPARATIE 
EN JACHTSCHILDER S 

• ZEER GESPECIFICEERD IN POLYESTER SCHADE HERSTEL EN 
ONDERHOUDSSERVICE. 

• JACHTSCHILDER EN SPUITWERK 
• OSMOSE EN OPPERVLAKT E BEHANDELINGE N VOOR 

POLYESTER, STAAL , ALUMINIU M EN HOUT 
• MOTOREN EN ELECTRONICA ONDERHOUD, TIMMERWERKEN 

WIJ BESCHIKKEN OVER EEN AANTAL VASTE LOCATIES MAAR WIJ 
KUNNEN DE REPARATIE OOK TER PLAATSE UITVOEREN 

ZOALS U WEET OF GEHOORD HEEFT LEVEREN DE JACHTSCHILDERS 
VAN MICHEL ZWIEBEL AL EEN GERUIME TIJD VAKWERK EN 

KWAUTEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 

VOOR INFORMATIE: 

MICHEL ZWIEBEL 
JACHTSCHILDER S 

KRASSEURSTRAA T 51 
1033 DH AMSTERDAM 

TELEFOON: 06 54294821 OF 
020 6317433 

TELEFAX: 020 6334681 

T O T A A L J A C H T S I R 
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(Zwart ^_ 

1996,1920x518m 
Prijs op aanvraag 

1997, 16,45 X 
ƒ 769 500 

1990 18 40x480m, 
ƒ 745 000 = 

1976, 17 40x490m, 
ƒ 625 000 -

1993,14 95 x4 25 m, 1990,16 00 x4 82 m 
ƒ565 000,- ^ ^ ^ ^ ƒ525 000-

Lauwersmee r kotte r n H V a n der Valk 49 Royal ̂ ^ P n M i d è n t 49 
1982,  1 4 5 0 x 4 3 5 m, 

ƒ 59 5 000, -
1989,  1 4 9 5 x 4 5 5 m, 

ƒ 39 5 000, -

1994 1 3 0 5 x 4 0 5 m, 
ƒ 38 9 500, = 

1992 1 3 5 0 x 4 2 5 m, 
ƒ 36 5 000, = 

1987,  1 2 7 0 x 4 4 0 m, 
ƒ 33 9 500, = 

1992,  1 4 2 0 x 4 0 0 m, 
ƒ 33 5 000 , 

ƒ 33 5 000, " 
1988,  1 2 0 0 x 4 1 0 m, 

ƒ 32 5 000, -
1983,  1 3 10x400 m 

ƒ 32 5 000, = 
1986,  1 2 9 5 x 4 2 5 m, 

ƒ 28 5 000, -

1983,  1 2 2 5 x 3 8 0 m, 
ƒ 22 5 000, -

1977,  1 1 60x 3 6 5 m, 
ƒ 22 5 000, -

1994,  1 0 6 0 x 3 3 6 m, 
ƒ169 500, -

T9?r97?T520m 
ƒ142 500,-

V e r k o o p h a v e n : J . P . B R O E K H O V E N S T R A A T 3 7 , S O B I H B E L B U R G 

T E L . 0 5 5 5 . 6 B 6 B B 8 F A X 0 5 2 5 . S B B B BV 
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JOHNSON PUMP (AUpa IS exclusief importeur voor de Benelux en de BRD) 

De kwaliteit van de JOHNSON pompen staat garant voor een probleemloos verpompen 
van diverse vloeistoffen bijvoortjeeld het bilgewfater, koelwater van uw motor dnnkwater 
of lenswater Omdat het functioneren van de pomp vaak van vitaal belang is worden 
de pompen uitvoerig getest JOHNSON verleent 2 jaar GARANTIE Voor informatie 

Kerkenbos 10-15, 6546 BB Nijmegen, Postbus 6630, 6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 70 

Offerhau s Waterspor t 
__ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ~~~^ 

Westhavendijk 44 
3241 LP Middelharnis 

^ ^ \ \ 

^^^^ Fax 0187-483566 

Specialist voor al uw 
jacht-schilderwerk 

Osmose-behandeling 

Ligplaatsen - Winterstalling 
Reparaties - Watersportwinkel 

Tuigenj 

Jachtservic e Breukele n 
Hoofddealer 

en installateur 

HMdmm 
B O A T E Q U I P M E N T 

• Motorenrevisie en- inspectie 
• Dieseltechniek 
• Elektra en energies» sternen 
• Kaïhelinbouw 
• Betimmerinsen 
• Certificaat voor  keuring gasinstallaties 

Scheendii k 2 4 / 2 3 6 2 1 VC Breukele n Tel : 0 3 4 6 - 2 6 1 5 5 1 F a x : 0 3 4 6 - 2 6 2 8 2 0 

JACHTBETIMMERIN G 

Parallelweg 12 
Nijvertieidsstraat 28 

Telefoon 0184-611086-613305 
Telefax 0184-614074 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Complete casco afbouw 
van interieurs. 
Teakdekken enz. 

Verbouwingen en/of 
gedeeltelijke 

vernieuwingen in alle 
gewenste uitvoeringen 

NIEUWE STOFFERING NODIG 
BEL VOOR VRÜBL1JVF.NDE OFFERTE 

dQcnzxn Q 
8 meter boot v af ƒ l . l S S j "  ir»-' htw 

INCLUSIE F NIEIT » SCHUIM 

ZEILMAKERI J HOUTKOO P 
KelMfistraat r • Harderwijk • 'S 0 3 41 42 72 16 

Fax 0341 -43 44 77 

INTERNATIONAAL BOOT TRANSPORT 
• Jarenlang e ervarin g door 

geheel Europ a 
• Special e opleggers , ook 

combinati e 
• Zelf laad- en lossystee m 

voor bv. winlerstallin g 
bi j u thuis . 
Voor motorjachte n en 
nu ook voor zeiljachten . 

Mraag  vrijbliivend prijsopgaaf. 

B O L T B.V. 
In ternat ionaa l Speciaa l IVanspor t 
Buitenst Vallaat 15, 9204 WX Drachten 
Telefoon: 0512-514845 b.g.g. 530845 - Telefax: 0512-522063 

Kunststof fe n 

Specialist in acrylaat bootramen. 
Levering volgens klantspecifikaties. 

Vele kleuren op voorraad. 
Absoluut spanningsvrij BUIGWERK. 

Ook polycarbonaat, desgewenst krasvrij 
en/of U.V.-stabiel. 

Voor inlichtingen en aanvragen: 
Pyrasied Kunststoffen, 

Zuidvliet 228, 8921 BN Leeuwarden. 
Tel. 058-2150651. Fax 058-2151847 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 to t 320 pk . 
• 100% gereviseerd te vergelijken met nieuw. 
• Geheel kompleet met hydraulische keerkoppeling. 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10-16-20 pk voo r sctiepe n to t 20 meter . 
• Vanaf ƒ 2 444,- incl b t w 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname. 
• Folders op aanvraag. 
• U kunt afmeren bij ons bedrijf voor in- en uitbouw van 

motoren c q boegschroeven 

DUCO SCHEEPSMOTOREN 
KeersluJswe g 17, 5433 NM Cuyk . 
Tel. : 0485-320008. Fax: 0485-317534. 

MET EEN ECHTE PEGA 
MIST U NOOIT DE BOOT 

Uwkeuzeishierbi) 
• bootiraiters 
• kanleltrailers 
• kielboottrailers 
• ktelmidzwaardtxotlrailers 
• rubberbootlrailefS 
• catamarantrailers 
• bagaQe/surfp^anktrailers 
• komtwiabelrailers 
• maleniraitefs 
• bandprofienrailers 
• strandtraitefs 
• hiet elektrisch Ivereriprogramma van 

Powerwinch Mafl ieme accessoires 
van pure klasse 

• een scala PegatoebeNxen voor 
nog rneer watersportgemak 

• OOTTt*m»S 
HOLLAN D 

Bedri j fsterrein Ziedewij 37 

2991 LA Barendrecht 

Telefoon 01 &0-615380 - Fax 0180-621632 

De Pega parade is irxjrukwekkend 
Watersporters tierkennen er al hun kritische 

kwaliteitseisen in Bv wiel lagers met waterdichte 
keerr ng zodat u noort voor verzopen verrassingen 

komt te staan 
Maar ook een verstelbare éis voor 
c}e]uistekoppelir>gsdruK In en 
uitwerxJig roestvri] themwsch 
verz nkl 

En vi|l volle laren garantie op 
de konstruM*' 

De Pega brochure verschaft u degelijke 
informatie over het gehele aanbod 
Gratis Bet01806 15380 
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Oostvaarder kotters 
vanaf 9.50 m. /12.00 m. 

DEBUG 

JACHTWERF 
OOST 

Ljouwerterdyk 37, 8491 GB Akkrum 

Telefoon 0566-651632 

jACHTMAKaAAROU 

YOUR PARTNER iN YACHTBROKINC 

Nr2280 DE RUITER GRAND STAR CSAK 
kniksp 1325mx3 85mx1 4m bj ca 
76 staal IxFordSabre 135pkD 7slpl 

teak dek teak int elec ankeri walaans! + 
accul marif geijser douche hetel verw 
div ace i g s t v o n d Dfl 179 000 00 

Nr 2284 Z-YACHT GSAK kniksp 8 8 m 
x3 0 5 m x 0 8 5 m b j c a 86 staal 1 x 
Ford 70 pk D 2/4 si pi 2e stuurst davits 
marif int teak div ace i g st v ond 

Dfl 139 500 00 

Nr 2260 fJORD900SPORT diepv 9m 
x3 5 m xO 7 m bi ca 82 polyester 1 x 
VolvoPenta92pKD boegschr 4 si pi 
brandbl mt teak kuipt raami alu toil 
walaansl wintert zeifi kuip i g st v ond 

Dfl 62 500,00 

Steeds ca. 70 geselecteerde 
motorjachten in onze 

verkoophaven te Loosdrecht 
yraag onze catalogus 
bel 035 5827715* 

mm 
' ° l | r ~ SEPAR 

1 PompS Motor 

* D E - B U G magnetisch filter, voorkomt 
filterverstopping door bacteriën en schimmels. 

* S E P A R brandstof voorfilter/waterafscheider voor 
een schone en zuinige verbranding. 

'• SntiilMVt  Randweg 4 
anijUB r soe i R W Hassel t (OV) 
Til iartBchii ie k lei 0384773300 
DOCUMENTATIE OP AANVRAAG . Fax 038-4773888 

0-^^y Werkboot 760 
L (.--kid ni t! li t "Tcia htt. ei i \ lud is dt.zt 
i^i.1 I iiüt k is'̂  ek  ̂ p \ ' I g tr \an de 

^1 v p C r )U I en t f i nek i'^ 
standaard iuxe m \aste kaju i 
plaatsen loilei kombuis met 

vanaf ƒ1. 73.500,-

R3 , J g ^ 

\ an Olst Yachting bv 
O . N . J*  JACHTWERF M A R D I JK 7A . S l ^ 1 KC I IL IZEN ( F R SL ) 

TEL 0514 605 802 F 4 n nQ5 

Rondspan t 
casc o 

typ e 
doggersban k 

Lengte 18 40 mtr Breedte 4 95 mtr Diepgang 1 45 mtr Waterverpl 45 ton 
Gestraald en geschilderd met epcxy verf 18 RVS patrijspoorten ingelast 
4 Brandstoftanks elke 1750 Itr 2 Drinkwatertanks rvs elk 1000 Itr 2 Vuilwatertanks rvs elk 
200 Itr Incl twee roeren Prijs Fl 165 000 exbtw 

BLACK  SEA TRADING 
Jachthavenstr 53 8605BVSneek Tel 0515-430866 

vioa vinyl 
PROFESSIONELE WAND- EN PLAFONDBEKLEDING 

^ ^ H —> 

uw SPECIALIST IN LUXE BEKLEDINGSMATERIALEN VOOR IN- EN EXTERIEUR 
• NAUTOLEX * BOLTAFLEX * BOOHAPIJT * ALCANTARA * SUNBRELLA * E V A 

JAN VAN GENTSTRAAT 1198,1171 GK BADHOEVEDORP. TEL. 020-6599523 

BOOT 
AIUITAIR 

• Dubbe l werkende 
membraanpomp 

• Past in de kleinst e 
hoekje s 

• Uitschuifbar e pom p 
hende l 

• Vanaf ƒ 716,75 inc l 

RH II Handpomp 
• Vernieuwde zuigerstang 

afdichting 
• Efficiënte dubbelwerken 

de pomp 
• Gerrakkelijk te bedienen 

ook door gasten 
• Vanaf ƒ 810,75 ind 

• Geruisloze werking 
• Verstelbar e spoeltijden 
• All e delen zijn ing e 

bouw d 
• Vanaf ƒ 2 984,50 inc l 

marin e equipmen t 
J. v.d. Heydenstraat 3 - 3281 NE Numiinsdorp 

Tel.: 0186-655010-Fax: 0186-655040 

SANITAIR-INFORIVIATIE BON 

Naam 

Adre s 

Telefoon 

Postcod e 

Woonplaat s 
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B R O B S D E R K O T T E R 1 1 3 0 O K (zeewaardig ) 
Afm. 1130 X 400 x 120 x 255 cm. 
Motor 135 PK Perkins 6 cil. 
Olie/water/vwt: 1000 /1000/ 350 L 
Dubbelglas, radiatoren verwarming op olie 
On(derwater 6 mm. Op spant gebouwd. 
Uitvoering voor 2, 4 of 6 pers. naar wens. 

Jachtwer f B R O E S D E R 
Industrieweg 25,9011 WH IRNSUM. Tel. 0566-601687/ Fax 601665. 

www.b roesder .n l 

dSesBl  MARINE 

• KLEI N VAN FORMAA T 
• ZUINIG IN GEBRUIK 
• COMPACTE BOUWVORM 
• MILIEU VRIENDELIJ K 
• ELEKTR . DIAGNOSE-SYSTEEM 
• SERVICE in heel NEDERLAN D 
• 2 VERMOGENSKLASSE N 

106 & 156 kW (144 & 212 PK) 
• GERING GEWICHT 

resp . 230 & 305 kg 
• DIVERSE ADAPTER-SET S 

t.b.v . OMC-, Volv o Penta - & 
Mercruise r Z-drive s 

• ADAPTER-SET S t.b.v . waterjet s 
• DIVERSE KEERKOPPELINGE N 

Hurth , Newage-PRM , Twi n Disc etc . 

importeur : 

PADMOS 
S C H E E P S T E C H N I E K 
Jacob Catsstraat 5 
4318 BA Brouwershaven 
tel: 0111 692407 fax: 0111 692451 

S ye (^icc^l^t^  L/i^i^c^Lc^i^  ,^fhc\^c^Cvt e-fv 

SL  m 
%.>. 

• Sturiër Trawler OC 10.50 12 C; 
• Sturiër Trawler Cabrio' 13.85 -14.95 mtr. 

Jachtwer f "Volhardin g Stavere n 
Kooywe g 8, NL 8715 EP Stavoren , Tel +31(0)514 • 68 12 07, Fax +31(0)514 - 68 14 41 
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SPJACHM 
36063 - COLUMBUS KOHER 

Staal, 1994, afm. 16,50 x 4.86 x I.SOm, teak 
interieur, 3 hutten, DAF 160pk, boegschroef, 
2e stuurstand. Ruim en stoer schip. Geschikt 

voor zee en binnenwateren. 
Vraagprijs : NLG 765.000,-. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

De Valk aanbod: 
500 topjachten in een magazine én op Internet 

Een vcx)rproefje vindt u hierbij. Vraag nu uw persoonlijke 
exemplaar van Yachtmagazine direct aan bij één van onze 

vestigingen of raadpleeg onze Internet site: 

12994 • VALKKRUISE R 
1989, afm.: 11.60 X 3.70x1.20m., staal, 
-Tiodern teak interieur,salon met dinette, een 
hut, 2 + 2 slaapplaatsen, Daf 575125 pk diesel 
motor. Goed onderhouden motorjacht, 
"otor gereviseerd 
Vraagprijs : NLG 239.000,-. 
Ligplaat s De Valk Monnickenda m (Katwoude) . 

50862 - KEUPERS 1100 
Staal, 1988, afm. 11.00 x 3.45 x 1.20m, teak 

interieur, teak dek, Volvo 130pk, open kuip. 
Dit stoere jacht biedt veel comfort 

voor twee personen. 
Vraagprijs : NLG 228.500,-. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

50S62 - VALK 1500 
Staal, 1991/92, afm. 15.10 x 4.20x1.lOm, 

teak interieur, 2 hutten, DAF 148pk, 
boegschroef. Volledig geïsoleerd schip. 

Met thermopane ramen en centrale verwarming 
Vraagprijs : NLG 395.000,-. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

40331 - VENNEKES KOHER 
1972, afm,: 13,50 x 4.30 x 1.65m., staal, mahonie 
interieur, salon, drie hutten, totaal 9 slaapplaat-
sen, Daf 615 DTM diesel '72 • complete check '96, 
ketch getuigd. Zeer goed onderhouden. 
Vraagprijs : NLG 385.000,-. 
Ligplaat s De Valk Monnickenda m (Katwoude) . 

40339 - FLEVOLUTION 1600 RE 
1998, afm.: 16.00 x 4.70 x l,50m„ staal, modern 
teak interieur, saloon, dinette, drie hutten, 
2x Perkins Sabre diesel motoren 135 pk per stuk. 
Door de geringe doorvaarhoogte zeer geschikt 
voor de Belgische en Franse kanalen. 
Vraagprijs : NLG 985.000,-. 
Ligplaat s De Valk Monnickenda m (Katwoude) . 

50832 - GILLISSENKOHE R 
Staal, 1992, afm. 12,30x3,80x1.15m,teak interieur, 

1 hut, DAF 138pk, gereviseerd in 1992, boeg-
schroef. Goed onderhouden rondspant-

kotter met een zeer comfortabel interieur 
Vraagprijs : NLG 375.000,-. 

Ligplaat s Loosdrecht . 

LOOSDRECHT 

Aprea Mare 7 

Nimbus 2600 

Chris Craft 284 

Nidelv28 

Curtevenne 950 GS 

Curtevenne 1000 GSAK 

Meeuwkruiser 

De Bruin Kotter 

ValkvletllOO 

Multivlet 

Princess 37 

Aquanaut Unico 1100 

Linssen 36 5L Select 

Valk Content 

Laroc 37 

Cytra 40 

7.20 

7 89 

9.00 

9.10 

9.50 

10.00 

10.50 

10.50 

11.00 

11.15 

11.27 

11.40 

11,50 

11,60 

11,75 

11,89 

'96 

'85 

'87 

'90 

'76 

'88 

'75 

'94 

'78 

'96 

'79 

'95 

Passagemaker 36 

Huitema Kotter 

Lowland Princess 

Altena 1200 

Altena Kotter 

Sealine 390 Statesman 

Fairline Phantom 41 

Type Valk 12 90 

Hatteras 43 DC 

Valk 13,30 

Pikmeer Open Cockpit 

Beachcraft 

Kempala Kotter 13.50 

Skorpion 44 

De Groot 45 

11.90 

12,20 

12,30 

12.30 

12,75 

12,80 

12.88 

12.90 

13.13 

'87 
• 94 
'75 
• 72 
• 79 
• 92 
'92 
'88 
'82 

Spitsgatkotter 

Lauwersmeer Kotter 

Beachcraft 

Altena 48 Sedan 

Vripack Trawler 1500 

Halmatic 50 

Bendie 51 

President 485 

President 535 

'96 De Ruiter Kotter 

'93 Urkerlll 

'86 Super Falcon 45 

13.30 

13.50 

13,50 

13.50 

13.63 

13 6-1 

13.65 

13 80 

14 00 

'95 

'86 

'77 

'97 

'88 

'75 

'79 

'90 

Jacson Kruiser 

Beachcraft 

Oranjekruiser 

Neptunus168 

Favorite Superieur 

Ocean Alexander 52 

Visscher Trawler 

Inlandcruiser 

Small Passenger Vessel 

14.23 

14.50 

14.50 

14.84 

15.00 

15 00 

15.30 

15.90 

15.92 

16 00 

16.40 

16,80 

16,80 

16,95 

17,04 

18,24 

25,00 

31,00 

40338 - MOONEN 58 
1993, afm.: 17,55 x 5.40 x 1.70m., romp: staal, 
opbouw: alu., teak dek, klassiek teak interieur, 
salon, eigenaarshut, twee gasthutten, 2x MAN 
D2866 E diesel motoren 242 pk per stuk. Perfecte 
staat van onderhoud, als nieuw. 
Vraagprijs : NLG 1.800.000,-. 
Ligplaat s De Valk Monnickenda m (Katwoude) . 

'62 

'81 

'86 

'90 

'98 

'86 

'95 

• 92 

'93 

'76 

'86 

'78 

'92 

'90 

'93 

'92 

'94 

'50 

MONNICKENDA M 

Vennekes Koral 50/50 

MaloSO 

Valkkruiser Fly 

Lemsteraak 

Zaan Kotter 

Vennekes Kotter 

Nordia 45 

Flevolution1600RE 

Moonen 58 

Kotter 

Dutch Steel trawler 

Lowland Netship 72 

Heesen 2300 

Lunstroo Schooner 

11,00 

11,10 

11.60 

12.87 

13.00 

13.50 

15.00 

16.00 

17.55 

21 12 

21,50 

22,00 

22,63 

23,05 

DE V A L K •  
INTERNATIONAL YACHTBROKERS • : 

Postbus 33,1230 AA Loosdrecht, Holland 

Loosdrecht-Holland Tel BI) 35 582 QO 30, Fax (311 35 582 90 39 
Bruinisse-Holland TeM3!| l i l 48 22 40, Fax (3i| i l I 48 19 78, 
Hindeloopen-Holiand Tel 131) 514 52 40 00, Fax|3]) 514 52 4009 
Monnickendam-Holland. Tel 13II 299 65 63 50, Fax 131) 29965 63 41. 
Antibes-France, Tel. 133) 492 91 02 02, Fax 133) 49291 0301. 
Mallorca-Spain Tel, 134) 971-402 911, Fax |34) 971-402 760 
Hamble-U.K Tel, (44) 1703-457 772, Fax (44) )703-457 773 
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WAAROM ? U w schi p v t rkopt n vi a 
ED PEEK jacli t & vtrl(oopiiav« n 

• GRATIS LIGPLAAT S VOOR 'N OPTIMALE PRESENTATIE VAN UW SCHIP 

• W IJ ADVERTEREN EN ONDERHANDELEN VOOR U 

• DE VERKOOPPRIJS WORDT VOORAF MET U VASTGESTELD EN BIJ 

VERKOOP KRIJGT U DIT BEDRAG DIRECT IN HANDEN 

• W I J HEBBEN 50 JAAR ERVARING 

EN VERKOPEN ZO'N 200 SCHEPEN I I 4 A D fi\ll 
PER JAAR UAAnöM 

Wilt u meer weten? Bel gerust: 020 - 6655701 

ED PEEK, Diemerzeedijk 35,1095 KK Amsterdam 

Snijtechnie k 
• Volledig geautomatiseerde 

moderne ontwerp en CNC 
gestuurde snijafdeling 

• Levering bouwpakketten 
naar eigen ontwerp of van 
gerenomeerde architecten 
zoals v/d Stadt Vripack 
en anderen 

• Levering in elke fase 
van afbouw 

FRANKEN 
ENGINEERING B.Y. 
Scheepstechnie k 
beeft alles in huis 
voor Uw schip. 

• Alle merken dieselmotoren , keerkoppelmge n nieuw 

gereviseer d of gebruik t 61200 pk 

• Schroelo s systemen , woter , vel of olie gesmeerd , 

met of zonder geïntegreer d stuwdru k lager 

• Schroeve n 

• Hydroulisch e besturin g 30 1200 Kgm 

• Boegschroeve n Elektrisc h en Hydraulisc h tot 100 pk 

• Ankerliere n Elektrisc h en Hydraulisc h 

• Generatorset s 

• Pompen 

• Alle grot e merkartikele n 

• Inbouw en inrui l van olie produkte n 

Munnikenweg 10^ - 3273 LG Westmaas - Tel. 0186-572333 - Fax 0186-573636 

~1/ Marvis Jochtbouu i bv. 
/ / de juiste aandacht bepaalt tiet resultaat 

/ / 'Alle typen zeil en motorschepen in staal en 
I l alumintum mogelijk lot 20 meter 

MARVIS bouwt niet zomaar jachten. 

^ ^ ^ _ Verkoop MARVIS 
• 7 % ^ ^ ^ JACHTBOUW BV 
• ïjj^^^  Stockholmstraat 2 
^ " • • 9723 BC Groningen 
tel 050 3122241 3180681 fax 3181125 (Lees Waterkampioen nr 1/98 biz 12 t/m 17 No limit) 

n 
I 

Betimmeringen van motor- en zeiljachten Onderhoud 

Schilderwerk Reparaties Winterlwrging Teakdeklien 

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 

Motorbootvaarschoo l A N W B erkend . 

Cursu s Vaarbewij s en Mar i foon . 

Winterbergin g binne n en bui ten . 

Schildere n en reinigin g van u w jacht . 

Sleepbootdiensten . 

Dekschuitenverhuur . 

E 
't ANKER VOF Rivierkade 'S 

4931 AA Geertruidenberg 

look voor evenementen] tel 0162 514890 taxOi62 52166I 

zwar e kabelarin g • teakhoute n lijste n • zelflozend e kui p Standaar d 

11 pk Vetus 
diese l 

7 m lang 
2 65 m breed 

O 68 m diep 

Vlet 
comp l v a 

HFL 39 850, 

mcl BTW 

I Alle  stadia  van afbouw  mogelijk  (ook  casco).  • Diverse  merken  motoren  mogeli^. 
• Zeer bekend  om ons  zware 'Hand  lay  Up'  polyester  (Uoyds  keur). 

Makm a BV 
Kon Julianolaan 40 • Voorschoten «Tel 071 5611446 I Fax 0715611447 

OP AFSPRAA K 

:SCHEEPSSTOFFERING BV 

Kapelstraat 30 5154 AW Elshout-Drunen Tel 0416-372154 

De stille kracht... ^  ©^a l^mm ° /̂ M 
De indirecte inspuiting het lage gewicht van de bewegende delen en de korte slag 

zorgen ervoor dat deze nnotoren ook bij hogere toerentallen een tnllingsvnje en zeer 

genjisarme loop hebben Hierdoor worden zij veel toegepast in polyester schepen 

Door de compacte afmetingen passen zi| in bijn a elk schip Voor informatie 

Kerkenbos 10-15 6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Nijmegen Tel (024)3777773 Fax (024) 377 77 70 De mees t complet e watersportgroothandel ! 

DRAMME R 820 
DRAMME R 935 

VANAF EIND 1997 LEVEREN WIJ DEZE POLULAIRE 

SCHEPEN OOK IN FISHERMAN UITVOERING 

Frelit o Jachtbouw en Watersportservice 

Banewcg 2 il^\ VH Oud Gastel Tel /Fax OIO'S S1250-

» • ! > 
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De CP32 DGPS Kaartplotter of het optionele dochterdisplay 
DC30 kunnen eenvoudig worden gemonteerd in de kuip , 
navigatiehoc k of flybridge. 

Shipmat e CP32 DGPS Kaartplotte r 
Eenvoudi g en nauwkeuri g navjgere n 

Shipmate CP32 DGPS Kaartplotter is 

het perfecte instrument voor 

nauwkeurige en ongecompliceerde 

navigatie. De positie van uw schip 

wordt permanent bijgehouden en op 

de elektronische kaart geplot. 

Het uiterst heldere scherm geeft u een 

optimale presentatie van de kaart, 

waypoints e.d. Verkrijgbaar in kleur of 

in zwart/wit. De Shipmate CP32 is, 

voorzien van mteme DGPS ontvanger 

en een zeer eenvoudig 

bedieningsmenu, de wens 

van iedere schipper 

(en de bemanning)! Simrad Marmeline' 

C MO 
B I 2 I = WP 

xoooo 
Slums 
i^ D 

ISil 

T, 

L 

D»in i 
WCS84 O'tini 0.1 rnn 

.AT56°52 500\ 

LON 9°50 700b 
Speed GttJrve Altitude :D 

^ (14kn 17° Sm 

WaterTetnp 

H ^ - -

Po 

LTCTmle 
8*243 

siti c displa y 

LTCl) f 

\ 

/ •  

© Eenv^adig e bedienin g 
middel s curso r 

Navigatie display Man overboor d kno p 

Ingebouwd e wereldkaar t Inioome n voo r detail s 

SIMRAD 
A KONGSBERG Company 

NSK^ 

De welbekende merken Shipmate en Robertson 
zijn opgenomen in de Simrad groep, 

wereldwijde fabrikant van maritieme electronica 
- de Simrad MarineLine"*. 

Wil t u meer informati e over de 
Robertso n en Shipmat e apparatuur , 
neemt u dan contac t op met de 
importeu r voor Nederland : 

BENNEX É 
HOLLAN D 

Postbus 587 
3200 AM Spijkeriisse 
Tel. +31 (0)181 600234 
Fax:+31 (0)181 626688 

W O R L D W I D E M A N U F A C T U R E R O F H A R I N E E L E C T R O N I C S 
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(f kwaliteit  met  (.i-iceur 

MARE X ^ 

ALUMINIUM 
SCHEEPSRAMEN 

Heesvenstraat 21 Tsjerkebuorren 65a 
5715 AD LIEROP 8495 KG Aldeboam 

m Tel 0492 - 332264 Tel /Fax 0566 -631628 
X^s^ox 0492 - 332066 Autotel 06 - 54660476 

^ ^ '1 

REGO 
Watersport BV 

WIJ leveren uw Barkas met 
wertcertificaat van echtheid 

Ontwerp Ing Huiteiiia 

Continu meerdere BARKASSEN 
in aanbouw 

De B A R K A S SPECIAL ISTE N bouwen voor U. goed en voordelig een 

B A R K A S van 10 t /m 13 5 meter als 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 

^ 

TOVWFABRIEK 

an g m an V.O.F. 

Anipèrestraat 3 

3861 NC NIJKERK 

Telefoon 033 - 246 19 86 

Telefax 033-246 15 77 

Internet http //www.langman com 

E-mail touwfabnek@langman com 

R « ^  j^/lCy^ea^yh^ti  yCA ^ChC/lAti04^ 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN 
• BMC-Captain-Commander-

Commodore-Sealord 
• Thornycroft Diesel 
• Lister Petter Diesel 
• DAF Diesel • Bukh Diesel 
• Sole Diesel 

BERGSEDIJK 2-6, PB 3, 4940 AA 

RAAMSDONKSVEER, TEL 0162-513650 FAX 522406 

RADICE met  de (g ) van Rendement ... 
Deze schroeven zyn geslepen gepolijst gebalanceerd en voorzien van een anti-zingrand 

De mangaan-brons legenng is van hoogwaardige kwaliteit en is zeer stootvast Laat 

ons of onze dealer de beste schroef voor uw schip uitrekenen, zodat u de voordelen 

van een schroef met wereldfaam kunt ondervinden Voor infomnatie 

Kerkenbos 10-15,6546 BB Nijmegen, Postbus 6630,6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 70 

Boegschroeven? 
Kalkma n Scheepstechnie k is hèt adres voor 

• Kop- Hek- en Boegschroeven van 4 t/m 1500 PK 

• Aandrijvingen: hydro- diesel of elektromotor (12-24-380 V) 

• Weinig stroomverbr. geluidsarm, gesch. voor langdurig gebruik 

KALKMA N BE L NU VOOR MEER 

SCHEEPSTECHNIEK B.V. INFORMATI E 

« s (0180) 5146 44 

)Qlyester si 

/afm. 5.80 X 2.20 m. 

arklaa r vana f ƒ 26.950 

^rnHf^Mm'^^mNieuL: 
Koperweg  7 - 2401 LH 4 / p / j e r t « S ^ _ 
DireM gelegen  aan de Heimanswetenn 

wmÜDDS Jos Boone 
BOficr  EQUIPMENT Hoofddeale r voo r Zuid-Wes t Nederlan d 

Winkelschi p "Helen a Maria" , Maisbaa i 1, Jachthave n Middelburg , Telefoo n 0118-629913 
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Postbu s 313 
3370 AH Hardinxvt M 
Rivierdij k 63SC 
3371 EE Hardinxvel d 
Hollan d 
Tel. 0184-616400 
Fax 0184-617170 

AMAKPROP 
Ptopdic n 

^MA^TÉC^ / 
TECHNICAL MARINE EQUIPMENT 
ENGINEERING {.CONSULTANTS 

LS-POMPES 
Hydnulisdi e Besturin g 

MAX-PROP 
'Vunsund ' PropcOcr s 

METALASTIK 
Trillinfdcniper s 

MORSE 
Mocorb«dieninten 

PROFISEAl 
SdirocruafdidiUncc n 

PYTHON 
Korpdinfc n 

SILVERLINE 
Rabbcffafc n 

STRIPPER 
Troueiunijdcr s 

THRUSTFLEX 
Koppelin f en / Ucers 

Scheepswerktuigkundi g Expertisebur o Frit s Coers 

Beëdigd taxateur en expert van sctiepen 
Hiswa gecommiteerd 

De Zodde 11 -1231 MA Loosdrecht 
tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

Afmeer 
B'legenheid 

MARIFOO N REPARATIE/MODIFICATI E 
MEESTA L 1 UUR SERVICE 

Alle reparatie s snel en vakkundig. 
ZEEVAART LET OP - Uw KNWV ontheffing is VERVALLEN 
Wi| leveren COMBI ZEEVAART BV chips om uw marifoon te behouden 
ATIS + KILLER INBOUW (BRANSIN module met DSP Killer) 
Brussel KANAAL WIJZIGING mcl kanaal 31 

MSC A. Bran d bv-Dorpsstraat 116a-Ouderkerk a/d Ussel-0180-681044 

GESPECIALISEERD IN PREFAB ELEMENTEN 

D.K.S. 
Alles op Yachttimmer gebied vanaf ruwhout t/m 

complete interieurs, voor werf en particulier. 
Nijverheidsstraat 26 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam Tel 0184-618737 Fax 0184-631788 

Van links  naar  rechts  met  TELEFLEX 
(TFX) TELEFLEX weet als geen ander hoe belangnjk het is dat uw schip goed manoevreertaar 
IS (TFX) TELEFLEX boegschroeven zijn ontworpen voor duurzaamheid en maximale 
prestaties bij het laagst mogelijke stroomverbruik Door het toepassen van een laag gewicht 
propeller wordt het vermogen efficient in het water overgebracht Voor meer informatie 

Kerkenbos 10-15,6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 70 

Pf AKKRUME R VLET 630 en 760 

^aa^ de ScA^^<vU 

Koailan 6, 8493 LA Terherne 
Tel 0566-689888 Fax 0566-689850 

Snijtechniek 
Brabant 

Speciaal voor de Jacht- en Scheepsbouw industrie. 
- Het numeriek plasma snijden van Jachten en Schepen 

Het leveren vanaf het lijnenplan tot aan een compleet bouwpakket in staal 
of aluminium 

- Wij zijn lid van de Nederlandse Jachtbouvi( Industne zodat wij telkens op de 
hoogte blijven van de normen 

- Wij snijden volgens opgave tekening of diskette 
- Wij maken gebruik van Autocad 3d / Mastership software 

Snijtechniek Brabant heeft voor de jacht en scheepsbouw industrie vele 
oplossingen 

S N E L L E LEVERTIJD ! ! ! 
Bel of fax voor meer informatie 

Forellenweg 6 4941 SJ Raamsdonksveer 
Tel 0162-518285 Fax 0162-515333 

Mm^  # LEGERSTEE Heusden 

Uw watersporthandelaa r 
met verstan d van zaken. 

UBtUS 
ELEI^TROntCR DERLER BOA T E Q U I P M E N T 

Brandstofstation Reparatie/Droogdok 

LEGERSTEE • Bakkersdam 9 • 5256 PK Heusden • Tel.: 0416-661399 • Fax: 0416-662756 

Jachthave n "SCHARLOO ' 
Ligplaatsen van 
8 t/m  16 meter. 

• Jachthaven - Reparatie -F onderhoud 
• Schilderwerk - Winterstal l ing - Botenloods 
• Jachtbemiddeling -i- f inancier ing - Kraan (20 ton) 

Voor informatie: Schario 6 t/m 8, 5165 NG Waspik 
0416-312326 - 313281 -0652638520. Fax 0416-313735 

Inbouw en reparatie van stalen, aluminium en polyester jachten 
Revisie van motoren en keerkoppelingen Ondenwaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsonderneming KUPEDO B.V. 
Zellingstraat 3 - 4 

2921 LS Krimpen aan den Ussel - Tel.: 0180 - 514602 
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De modem gelijnde schepen met veel ronde vormen 
en zware constructie zijn in diverse stadia leverbaar. 
Van casco tot compleet vaarklaar in de lengtes van 
13,50 t /m 17,50 meter. 

Nieuwbouw / Reparaties / Onderhoud / Overdekte ligplaatsen / Winterstalling 

Oedsmawei 2 9001 ZJ Grouw Tel 0 5 6 6 - 6 2 1 7 1 9 / 6 2 3 4 8 9 Fax 0566 - 622581 

I^ciFic ALLURE 170 

Een Pikmeerkruiser 

is leverbaar met 

open kuip, 

achterkajuit en/of 

naar totaal eigen 

inzicht in lengtes 

van 9.50 meter 

t / m 14.00 meter. 

Waar je 
zeker 
bent 
van een 
goed e 
keuze! 

Jach twer f 
B. KLAASSE N & Z N . B.V. 

2251 LP VOORSCHOTEN 
HOFWEG 49 51 TEL 071 5764548 

KNIPLAAN 12 TEL 071 5615813 

TE 
KLAASSE N VLET 
10 20 X 3 30 m 

SUPER VAN CRAFT 
11 60x360m 

SUPER VAN CRAFT 
1210x365m 

SUPER VAN CRAFT 
13 20x380m 

SUPER VAN CRAFT 
14 70x445m 

KOO P 
1981 
Volvo Penla diesel 
binnen en buiten stuurstand 

1978 
2x Volvo Penla 

1969 
2x Daf diesel 

1980 
2x Daf diesel 

1991 
2x Daf diesel aggr hydr boegschr cv 
stuuraulom teakh opb met stuurfiut 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begrip 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 waann meer 
dan 50 jaren ervanng is venA/erkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 
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ZANDBERGEN te DRONRIJP 
timmert aan het water 
In onze werkplaat s te Dronrij p krijg t uw boo t 
optimal e aandach t doo r onze vakmensen . 
Handwer k voo r een machinal e prijs . 

De betimmering wordt gemaald Een waar genoegen zal het zijn 
van dat materiaal wat het om te genieten van het prachtige 
duurzaamst en.... hel mooist is. interieur. 

Ook renoveren wij de betimmering van uw bestaande schip. 
En het plaatsen van een teakdek wat een verrijking 

van uw schip zal zijn. 

Scheeps - en interieurbetimmerin g 

V. ZANDBERGEN 
• Harlingertrekwe g 1, 9035 AV Dronrij p 

d) 0517-232660 Telefax 0517-232663 

succes  holiday 
VEEL RUIMTE EN VOL IDEEËN 

holiday  300 
9.10 m X SAO m, achterkajuit, met 2^ kW (35 pk) VETUS-diesel 

u.a. Hfl  130.74S, 

De Buccaa  holiday  -modellen zitten voi nieuwigheden Familiekruisers bij 
uitstek voor de nieuwe generatie Leverbaar in 9 00 m. 10 00 m en 1 2 00 m 

Makkelijk om mee te varen, een zuinige motor, complete uitusting. ruime 
hutten, groot achterdek en zonnedek en extra voordek bij de grotere modellen 

Wat valt er nog meer te wensen' 

holiday  1000 
'O 00 X 5 80 m. achterkajuit, 

t 78kWI106pk) Vetus-diese 

U.a. Hfl  290.875,-

holiday  1SOO 
12 00 X / . I S m. achterkajuit, 

met <}'i kW ( U 8 pk) Vetus-dlese 

i/.a. Hfl  370.930,-

k',#-t»lihrf^ 
Werf JACHTBOUW SUCCES B V 
Oudeweg 32. 8316 AC Marknesse 
Tel 05 27-20 17 05, Fax 0527-20 32 16 

Dealer voo r Hollan d en Duitsland : 
JACHTHAVEN t'LEUKEN 
De Kamp 7a. 5855 EG Well 
Tel 04 78-5017 58. Fax 0478-50 22 92 

eet your best friends. 

»f§L ^ 

TwinProp" 

• ni 
• • • « » ••  
WINDLASSE S AUSTRALIAt r 

Je kunt ze door dik en dun vertrouwen: de watersportvrienden van Cramm 
Zoals de Nanni dieselmotoren. Omdat deze milieuvriendelijke kracht-

patsers het best kloppende hart van een schip zijn. Maar óók, omdat zij met 
hun 10 tot 85 PK in 2, 3, 4, of 5 cylinders topprestaties leveren bij een hoog ver-
brandingsoptimum en een laag geluidsniveau. 

De ankerlieren van Muir  Engineering zijn er nóg een paar. Geen wonder, want 
die voldoen aan de lSO-9001 kwaliteitsstandaard en hebben daarmee o.a. 

de kwalificaties van ABS, Lloyds, DIN en DNV verdiend. Tenslotte hebben we nog Cramm's eigen 
TwinProp boegschroef. Die geeft, door de toepassing van 2 propellers, aan beide scheepszijden 
evenveel stuurkracht en een opvallend gemakkelijke wendbaarheid. 
Inderdaad, van je beste vrienden moet je 't hebben. 

amm 
INGENIEURS-EN HANDELSBURO BV 

Ui^nuswcg22, Postbus 510, 8901 BH Leeuwarden 
Tel. (058) 28 80 700 Fax (058) 28 80 643 

#s^'^ 
PHUümii P mmn im». ̂^mmmnilÊbeyond the wale^ 
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3ÜIT£NI IS H S T KOJDl 
elekt ro- technis^ buro 

/VSAAR... l̂islNlHiO IS 'T LHKKHR WACM! 

SPfCMi/Sr EBERSPACHEH • WEBASTO BEL NU VOOR: ADVIES • INBOUV/ • SERVICE 

de jon g & zoon 

LEIDEN 
Flevoweg 43 
Ind Merenwiik 

AMSTERDA M 
Keienbergweg 43 
Trade Park Zuid Oost 

071-5212101 020-6916311 

TEVENS INBOUW MERCEDES 
DAF 

Mobiele service! MITSUBISHI 
NIEUWE GEREVISEERDE EN • KEERKOPPELINGEN 

1 WARMTEWISSELAARS ETC 
GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

• OMBOUWSETS OM 
AUTODIESELS TE 
MARINISEREN 

• ALLE ONDERDELEN 

• EIGEN FABRICAGE 
SCHROEVEN EN ASSEN 

DRINKWA 

WE RUILEN ALLES IN!! 

OTOREN 
Postbu s 265 - 3360 AG Sliedrech t Tel 0184-412332 
Baanhoe k 152 - 3361 GN Sliedrech t Fax 0184-499925 

FRANK, WAT ZIET JOUWICHIP 
ER WEER FANTASTISCH 

Ja Ronald zo'n stralen d resultaa t krij g je 
alleen maar bi j Kalfsvel , de specialis t 
in staalstrale n en coate n ^„.-^^  \ 
van motor - en i ~ ^ rinr~>'̂  A 
zeilschepe n 

L n i I KALFSVE L METAALBEHOU D BV 

Gerrit Bolkade 3, Postbus 1343,1500 AH Zaandam 

BEL OF FAX VOOR EEN GRATIS OFFERTE: TEL. 075-6174355, FAX 075-6170658 

Schakel  over  op TECHNODRIVE! 
De mechanische en hydraulische keerkoppeling van Technodrive schakelen licht zi|n 

geruisarm en zeer bedri)fszeker Voor de juiste selectie kunt u contact opnemen met 

onze technische verkoopafdeling De koppelingen zijn geschikt voor motoren van 5 tot 

500 Pk Voor informatie 

Kerkenbos10 15 6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Nijmegen Tel (024)377 77 73 Fax (024) 377 77 70 

BEGE900AK 
vaarklaar v.a. 

ƒ 95.000,-

6EGE kruisers van 
7,5 t/m 15 m. met AK 
of open kuip. 

0Bootcentruin Geertsma 
J i s te r5 -D 9001 XX GROU Tel 0566-623850 

GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 
JACHTHAVEN Goed geoutilleerde modern 
ingerichte jachthaven met overwegend vaste 
ligplaatsen 

TECHNISCHE DIENST Reparatie / onderhoud 
aan schepen motoren Schilder en timmenwerk 
Hoofddealer van Marmer, Mercruiser, Bukh en 
Sole motoren 

WJH YACHTCHARTER Verhuur van moderne 
motorjachten tot 12 meter Exclusieve verhuur van 
HELLINGSKIP 850 Uitermate geschikt voor 
beginnende motorbootvaarders en alleenreizende 
echtparen 

Paral lelweg 7 Bfj de spoorbrug en N S station 

8711 CH WORKUM Tel 0515-541855 Fax 0515-541708 

Jacht Techniek Buis 

Scheeps  Electrische  Systemen 
Omschakelkasten / 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 

020-3341752 
06 - 52829757 

'̂ /̂ ^^^r^Wé ^ 
11 OO AK ^^lomoi 

yachts 

Voor een kwalitatief hoogwaardig schip 
Desng Jan Vsser 

Consonants Yachts 
W E R F : Kanaalweg Noord 65b, Vriezenveen 
Onzeproduktie wordt voorbereid op d- " '^^ 

tel. 0546-564 561, 
fax 0546-566 163, 
mobile: 06 53 312 604 
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ALLgS OlsIDÊR COlslTeÓLÊii" 
..wAiOT MiJio ACCU'S ZIJN) VOL.' 

ohsklj o iBchnisc h buro 

d e jon g & zoo n h g 

LEIDEN 
Ptevoweg45 

AMSTERDAM 

'"aoe Ra(v ZJKJ-OOS! 

BOSCH-mTA-VDO-MASTERVOLT BEL HU VOOR: ADVIES-mouw SERVICE • 071-5212101 020-6916311 

Een mooi uiterlijk en een ruim interieur. 

DE RADIUS 
Een stijlvolle lij n met uitstekende \ aareigenschappen 
Lengtes van 35 ft tot 48 ft. standaard zeer kompleet. 

Radius Jachtbouw 
Induslrieweg 9. 9011 \N H Irnsum. 

Tel. 0566-602004. 06-54 2809.17. Fa\: 0566-602704 

SMAA L ALUMINIU M 
SCHEEPSRAMEN 

gehar d en gelaag d gla s isoleren d of verwarm d gla s 

Spinveld 4a, 4815 AS Breda. Tel. 076-5223022 Fax. 076-5204233 

af Arnhemse Fijnhouthandel 
Teak en nog 70 andere houtsoorten - (gefineerd)scheepsbouw multiplex - teak deklatten -
lijm en kit vindt u bi| de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL, 
Driepoortenweg 12 6827 BR Arnhem Voor informatie of folder 026-3648435 fax 3630309 

Ull=ï^=| ^ 
naar : hoofddealer / 

installateu r 

Voo r all e Vetus-artikelen , oo k diesels , 
boegschroeven , scheepsrame n enz . 

MHWSKf Mm'êi 
umümm 

Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan den Rij n 
Telefoo n 0172-422219 

Jachtwerf Goorden 
JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERING 

Industrieterrein Dintelmond 
Markwpg zuid 1-4,4794 SN Fijnaart - Postbus 76, 4670 AB Dinteloord 

Telefoon 0167-524:^42 - Fax 0167-522977 

KABOL A 

j ^ 

CV. KETELS 
voor scheepsverwarming 

cv . ketels met en zonder tapwatervoorziening in 
24V DC of 230V AC voorzien van CE keur. 
Stroomloze CV. ketels. 
Machinekamer en kombuiskachels. 
Plintverwarming (ideaal voor stuurhut en/of keuken). 

Oliebranders, circulatiepompen leverbaar in 24V 
DC en 230V AC. Boilers in diverse capaciteiten. 

R.V.S. enkel- en dubbelwandige schoorsteen 
materiaal. 

AANBIEDING (zolang de voorraad strekt) 

KATO Combuijkachel s ƒ 1300,- incl b t w 

* Nog diverse Somy-onderdelen leverbaar. 

K A B O L A heating systems 
Tel. 0348 - 56 12 77 / Fax 0348 - 56 24 84 
E-mail: post@kabola.nl. / http://www.kabola.nl 

.^^ rj  r^  rj  f.. 

jJjujüJjjjvJuj'ajj 
* wij verzorgen het volledig technisch vaarklaar maken van uw boot 

* scheeps-dieselmotoren, nieuw, gereviseerd en goed draaiend 

* alle merken, waaronder Hino, Peugeot, Deutz, DAF, Mitsubishi, Ford. 

' keerkoppelingen nieuw en gebruikt, o.a. P.R.M., Hurth, Velvet, Paragon. 

* marinisatie in eigen werkplaats, reparatie en service bij u aan boord. 

* generatorsets en buitenboordmotoren. 

* voortstuwingsinstallaties en propellers. 

* boegschroefinstallaties. 

* alle scheepsbenodigdheden. 

Voorstraat  15/2941 £T/LEKKERKERK/Tel.  0180-661747/Fax. 0180-662233 

Een s o e d e lci| K o p s-teiger s 
Inter Boat Mannas voor drijvende steigers: 

uitgevoerd m hout, staal, aluminium of beton. Ook voor drijvende golfbrekers. 

iSl 
I N T E R B O A T M A R I N A S 

Postbus IOC 2995 ZK Heerjansdam Tel 078-6771516 Fax 078-6771070. 
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l^,  ^zihktvaazi B.V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 

Nijverheidsstraat 24, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184-614979 Fax. 0184-611153 

ALTENA 
WOOD-LINE BV 

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 

Meubelstofferinge n 

met name boten en 

caravan s 

Gordijne n en vitrag e 

Tapijte n 

B OUM A 
ARKA S 

NIEUW!! ! 
De exclusief voor: 
Bouma Jachtbouw 
ontworpen BARKAS 1150 
ruime accomodatie -
geringe doorvaarthoogte. 

Ontwerp- LM Huitema ing. tel.: 0598-322862 

Inlichtingen; 

afmetingen; lengte. 11,5mtr. 
breedte; 3,94 mtr. 
kruiptioogte; 2,37 mtr. 

E.W Bouma 
Koningsweg 12 
8861 KN Harlingen 
Tel.; 0517-418225 
Fax; 0517-419259 

Onze productie wordt voortjereid op de Europese CE-eisen 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dr i jvende steigers denkt w/ilt u 
wreten wat er te koop is. Natuur l i jk ' 
Vraag een fo to -b lad ' 

S ' i m ' ' ° FA. HAVENHOUT^ lei. : 075-6351595 

Jachthave n WESTERGOOT 
Gelegen in Dordrecht dicht bij het prachtige natuurpark de Biesbosch. 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5T/M 20 METER. 

Voor informatie: 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg 1,3313 LA Dordrecht. 

Tel. 078-6165201 

B H HIHROESTVRIJSTAALINDUSTRIEIM I 

WERKVREUGD E 
EXCLUSIEF JACHTBESLA Q OP MAAT 

/ / 

AL.  J 
WERKVREUGDE BV • Hoofdweg 2 • 8537 SB Echten 
Tel. (003 I) (05 I 4) 54 I 4 76 Tax (003 1) (05 I 4) 54 I 667 
HTTP://WWW.WEB2DAY.ML/BUSIMESS/WEF!KVREUQDE 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaar in 
div. afm., 
zowel a.k. 
als o.k. 

GEB R W I L L E M S BV 

Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 

Tel. 0527-699477-618208 - Fax 699248 

Als  paardenkracht moet  worden  getemd 
(TFX) TELEFLEX mechanische en hydraulische bestunngen, bedieningen en kabels, 

zorgen en/oor dat de kracht van uw motor of roeniverk soepel op uw aktie reageert. 

(TFX) TELEFLEX is toonaangevend op dit gebied en heeft nu ook een systeem 

ontwikkeld zonder temgslag op uw stuunwiel (Non Feed Back). Voor informatie: 

Kerkenbos 10-15,6546 BB Nijmegen, Postbus 6630, 6503 GC Nijmegen. Tel.: (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 70 

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 
FORD. 

iSord 

Kubof o 

FORD (MERMAID MARINE) 
4 en 6 oil. van 50 tot 400 PK. 
KUBOTA (BETA MARINE) 
2,3,4,5, cil. van 12,5 tot 62 PK. 

Boo t S e r v i c e F r i es lan d 
Yls terkade 136, 8608 AC Sneek 

te l . 0515-420020 fax 0515-412500 i ^ , ^ * 

Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 
• vaarbewijzen • radar ruime wateren 
• kustnavigat ie • basis marifonie 
• astronavigatie • GMDSS-module B 

nauticu m 

Postbus 10 Vraag vrijblijvend 
1474 ZG OOSTHUIZEN om informatie 
Telefoon 0299-403000 en een 
Fax 0299-403911 proefles 
Al meer dan 20 jaar een begrip 
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PML 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 217/220 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 
tel (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 



Appointed Dealer for Holland Belgium and Northern Germany 

BRIELLE YACHTING B.V. 
Port Zelande 

Kabbelaarsbank 11 NL 3253 ME Ouddorp 

Netherlands 

TEL +31 (0)111-677111 

FAX +31 (0)111-677110 

FAIRL IN E 
Enjoy the Experience' 

SQUADRO N MOTOR YACHTS 
65 • 62 • 59 • 55 • 52 

PHANTO M FLYBRIDO E SERIES 
42 • 38 

TARQA EXPRESS CRUISERS 
48 • 43 • 37 • 34 • 29 

FAIRLINE BOATS PLC OUNDLE PES 5PA ENGLAND TEL +44 (0)1832 273661 FAX +44 (0)1 832 273432 WWW fair l ine COn 


