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Phantom . Op zoek naar een robuust en betrouwbaar motorjacht om 
nieuwe, opwindende horizonten mee te verkennen? 

Een zeewaardig motorjacht met beproefde vaarelgenschappen? 
Stop dan met zoeken. 

Elke Phantom wordt Immers gebouwd om lange en comfortabele 
reizen te maken. Om die reden gaat er onder haar elegante en krachtige 

vormgeving een verrassend ruim en luxueus interieur schuil. En daarom is elke 
Phantom zo goed uitgekiend, praktisch en economisch in het gebruik. 

Zoals gezegd, stop met zoeken. 
Maar ga een sta p verde r en ervaa r de Phantom ! 

^itt'f pi^^f^. p/,a,7tom 38 

Appointed Distributor voor Nederland, 
België en Noord Duitsland 

BRIELLE YACHTING B.V. 
PORT ZELANDE 
KABBELAARSBANK11 
NL 3253 ME OUDDORP 
TEL +31 (0)111 677111 
FAX +31 (0)111-677110 

S Q U A D R O N M O T O R 
6 5 • 6 2 • 5 9 • 5 5 

FAIRLINE BOATS PLC OUNDLE 

Appointed Dealer voor Beige 

n.v. EURONAUTIC 

WATERSPORTLAAN 15 
B 8620 NIEUWPOORT 
TEL +32 (0)58-223030 
FAX +32 (0)58 243617 

Y A C H T S • P H A N T O M F L Y B R I D Q E 
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PE8 5PA ENGLAND TEL + 4 4 (0)1832 
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In het volgende 
nummer 

ondermeer: 

* Hiswa 99 

• Profiel Supply 43 
* Toeren met een 

kleine boot 

Opini e 
Europa: slecht voor watersport 

Brieve n 
Lezers over Hiswa, werf De Waal, bruggen en gasolie 

Marifoni e 
Wat is er veranderd? 

Tecliniel c 
stalen boot veilig voor bliksem 

Boo t Hollan d 
Staalbouw toont primeurs 

Noord-Frankrij k (1 ) 
Heenreis via de Maas 

Nieuw e bote n 
Kleine Roeier, grote Moonen en snelle Cigarette 

Elektronic a 
Moderne radar profiteert van computer 

Hellingski p 1 0 0 0 
Toerboot met mogelijkheden 

Magnu m 4 4 
Sportboot van superlatieven 

Motorbootkran t 
Terugslag watersport door slechte zomer 

Avontuu r 
Zeereis van 1600 kilometer met opblaasboot 

25 

26 

28 

30 

34 

42 

50 

54 

58 

62 

65 

70 

En verder : 
Bootrennen 33 — Jachthaven Rhenen 41 —Tagrijn (produktinformatie) 
48 — Vlootvernieuwing bij KNRM 60 — Gebruikte boten 64 
Scheepvaartberichten 74 
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Europese  Scheepsdiesels 
10-45 Pk en generatorsets 

CmW^ 

Koala 4-6-8 Kva 

'lichten compact 1'gunstigeprijs-kwaliteitsvertiouding 

• start direct zonder voorgloeien • inlmuwmaterialen uit voorraad leverbaar 

• hellingshoek SS' zijv/aarts • ook als Saildrive leverbaar 

' zeer degelijk draaiend gedeelte 

Importeur voor west Europa 

Kerkenbos 10 15 

6546 BB Nijmegen 

Postbus 6630 

6503 GC Nijmegen 

Tel (024)377 77 73 W©[?©©[l ï l ^ 
Fax (024) 377 77 70 De mees t complet e watersportgroothandel ! 

Pieter Beeldsnijde r kotte r 
type 1500 

Maatwerk  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 uitvoenng 

- rondspant vletten 
- Custom built 

Blokwe g 9 b 
4761 RA Zevenberge n 
Telefoo n 0168-326122 
Fax 0168-326136 VAN DER TORRE t TEUNISSEN JACHTiOU W 

The smooth lines of the double- Principal aimensions: 
chined hull, with a deep fore foot and Length over all: 14,45 m. (47 ft.Sin.) 
moderate v-shaped aft ship, together Breadth moulded: 4.95 m. (15 ft.9ln.) 
with a long deep skeg are a guarantee 
for excellent course keeping and quit Also available: 
sailing performance. 16.20 m. x 4.95 m. 

18.00 m. X 5.40 m. 

WEW£Ê A L T E N A 
^mM  Y A C H T I N G B.V. 

Spoorhaven 2 
4931 BZ Ceertruidenberg - Holland 
Tel. (+31)162-512714 
Telefax (+31)162-522469 
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Toer-  en sportboten 

Voor informati e en prijzen , 
Bell a Boats verkoopadressen : 

AALSMEER 1431 AR 

V ESHUIS MARINE 
UITERWEG104 A 
TEL 0297 368200 FAX 0297 329098 

HARDINXVELD-GIESSENDA M 3373 AD 

• BOUWMEESTER WATERSPORT BV 
BINNENDAMS 40 
TEL 0184 615178 FAX 0184 611383 

MIDDELBURG 4338 PG 

^  BRITISH IMPORT 
GRENADIERWEG 5A 
TEL 0118 603241 FAX 0118 603241 

OEGSTGEEST 2341 NP 

• JACHTHAVEN POELGEEST BV/ 
POELGEEST FISHINGBOATS BV 
HAARLEMMERTREKVAART15 
071 5176176 FAX 071 5175321 

SNEEK8607AB 

¥• AQUANAUT YACHTING HOLLAN D 
SELFHELPWEG 9 
TEL 0515 412253 FAX 0515 416655 

TOLKAMER 6961 AZ 

• DEBAWATERSPOR T 
S GRAVENWAARDSEDIJK 78 
TEL 0316 541692 FAX 0316 542514 

VINKEVEEN 3645 AX 

• DEPLASMOLE N 
MOLENKADE 3 5 
TEL 0294 291492 FAX 0294 291492 

HardTop  Familie  Boten 

Motorkruisers 

t^crteUrtc  uii  PinlantK 



BAROSCOOP 

Een barometer 
die 4 dagen kan 
"terugkijken", 
waardoor u de 
lokale weersver-
wachting beter 
kunt bepalen. 
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WATER- EN BRANDSTOFNIVEAUMETER ROERSTANDAANWIJZE R 

Ĵ  I Gecombineerde 
water-brandstof 
niveaumeter 
Afmetingen: 
94x94x1 5mm hoog 

Met 1 of 2 afleesinstru-
menten 
Afmetingen: 
94x94x1 5mm. 

WLEÏÏÜDS INSTRUMENTEN 
CASDETECTOR MOTORINSTRUMENTEN 

G A S 
D E T E C T O R ALAMM 

INT-CHK FA N OPF 

• • • •  

MOTORPANELEN 

IVIet 1 of 2 sensoren. 

leder e 
waterspor t 

deale r 
zal u graa g 
de nieuwst e 

VETUS catal o 
gu s geven . 
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SCHAKELPANELE N 

ZIE BLZ. 
67 t/m 78 

VAN DE 
VETUS 
1999 

CATALOGUS 
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LEGENDES 

Veertig jaar innovatie evT 

inspiratie hébben geleid tot 

de introduktie van de beste 

sportboten ter wereld, de 

nieuwe generatie Boston 

Whalers. —"^^^^ . ^ = = 

Legendariscli vanwegeTiiP*^ 

^vaarelgenschappen^sta bi I i-

teit, veiligheid etH^mtmmt[^ 

heid. Sea Ray, devootste 

sportlJOtenrfafa^rïBir fi tnnt 

garant föörpure klasse. De 

JBaja^sportboteo-z^ onge-

ëvenaard j ls-het op peffoK 

mance aankomt. 
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SEA RAY 310 SUNDANCER 

E.W. DRIESSEN B.V, 
VERKOOP & JACHTHAVEN 

Oude Haagseweg 47, 1066 BV Amsterdam, 
Tel. (020) 615 15 08, Fax (020) 617 67 84 

HISWA stan d E-183 



ASA HEE H 
SCHAKELPANELE N 
VOOR ELK E BOOT 
EN ELK BUDGET ^ 
Een overzichtelijk schakel- en controlepaneel is on-

misbaar aan boord. Het geeft informatie, bedienings 

gemak en voorkomt onnodig stroomgebruik. 

ASA heeft panelen voor lage prijzen, een stapje 

hoger van Philippi en het neusje van de zalm: Blue 

Sea. Er zijn tal van maten en uitvoeringen. Wat u 

zoekt zit er beslist bij. Want ASA weet wat beter is 

voor uw boot. 

STALEN DROOiVUACHTEN 
NAAR WENS 

as a boot electr o 
De Dollard 1, 1454 AT Watergang 
Tel. (020)436 91 00 
Fax. (020)436 91 09 

Verkoop via uw watersportspeciaalzaak. ^ t ) 
ASAINFOBO N s 
Ik wil meer weten over schakelpanelen. Stuur mij omgaand 
mjblijvend uw documentatie en dealeradressen. 

Naam: 

Adres: ^ 

Postcode; 

Plaats: 

G R U N O 3 5 COIVIPAC T 
SPORT-vers ie - 11,00 x 3,70 m 

Standaard v.a. h f l . 258.758,-

G R U N O 3 8 R O Y A L 
ELITE-versie - 12,00 X 3,80 m 
Standaard v a. h f l . 287.452,-

30 jaar kwaliteit voor een gunstige prijs - Inrichting naar wens 
Complete uitrusting - moderne techniek - veel ruimte 

leder model leverbaar in 3 versies nl. CLASSIC, SPORT of ELITE. 

|M:11J!M | JACHTWERF GRUNO B.V. 
MOTORYACHTEN 

Reitdiepskade 19 - 9974 PJ ZOUTKAMP 
Telefoon 0595-402057 - Fax 0595-402599 

RM DATA 
software voor watersportondernemers 

RKPLAAT S 
RMD4TA , 

^ u . - - ' f^--

• y gratis alle elektronische pnjslijsten 
van alle watersportleveranciers, 

' direit aan de slag 

• y met goed geld terug garantie; 
*  \oor u geen risico 's 

y WIJ leveren ook hardware, 
-" één aanspieekpunt 

RM DATA 
Venijn Stuartweg 40, 1U2 AX Diemen • Tel. 020 690 09 62/Fax 020 600 47 07 
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NTÊC 
Exclusiev e motorjachte n van 

schitterend e schoonhei d 

Het Atlantic-motorjachtprogramma biedt u drie modellen 
van topkwaliteit met een ambiance van perfecte luxe. Ze 
overtuigen door hun design, hun exclusieve, naar wens 
van de klant uitgevoerde interieur en vooral door de 
indrukwekkende vaarprestaties en onvergelijkbare 
manoeuvreereigenschappen. 

ATLANTIC 38 

Lengte 11,51 m- Breedte 4,03 m- Diepgang 1,06 m 

Motonsermg 1x83 pk tot 2x230 pk 

ATLANTIC 42 

Lengte 13,10 m- Breedte 4,25 m- Diepgang 1,20 m 

Motonsermg 2x318 pk 

ATLANTIC 444 

Lengte 14,00 m- Breedte 4,50 m- Diepgang 1,22 m 

Motonsermg 2x370 pk 

Wi j sture n u graa g onze uitgebreid e brochur e toe . 

n-lollan d boat 
Suderséleane 15 - NL - 8711 GX Workum 
Postbus 41, 8710 AA Workum 
Tel.: 0031-515-542361 
Fax- 0031-515-543111 
Internet site: wwwhollandboat.nl A 

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 
- 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 

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 premie-offert e bootverzekering . 

naam en voornaam. 

adres-

woonplaats. 

telefoonnum(TTer _ 

type boot 

gewenst vaargebied. 

rompmateriaal 

afmetingen . 

bouwjaar 
'• IRTYE 

merk motor. 

aantal PK's. 

brandstof 

^ 

'• • • -h' z V 

huidige waarde 

aantal jaren schadevrij 
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BOOT HOLLAND ST NR S-113 

Warmte aan boord 
Snel, direct en regelbaar: 
Comfort zoals thuis 

Het leven  op het wate r is schitterend . Vooropgestel d 
dat aan boor d alles m ord e is: de uitrusting , de bemanning , 
het humeu r en het klimaat . Wie het vaarseizoe n zo optimaa l 
mogelij k wi l benutten , kan nie t zonde r een goed e scheeps -
.«erwarming . 

Ludit - en waterverwarminge n voor scheepslengte s van 6 tot 24 meter. 
Aansluitin g van boiler * en sdieepsmoto r mogelij k 
* WIJ leveren ook boilers en blowerkachels 

^l^RCA 
Importeur : EBERCA B.V. OUD BEIJERLAND , 

TEL. (0186)-62 19 55, FAX (0186)-62 18 18 

r lumpers 

CREATIEF DENKWERK 

Om een boot voor de toekomst te bouwen, moesten we 

eerst naar het verleden kijken Het resultaat daarvan is de 

Storebr o J32, een nieuw weekend-jacht, waarbij de ont 

werper is uitgegaan van onze prachtige houten schepen 

uit de 50-er jaren Geheel gebouwd en uitgerust met de 

modernste technieken 

Zo heeft de Storebr o J32 jetaandrijving, waardoor 

het schip buitengewoon wendbaar is zelfs in erg ondiep 

water Hierdoor - en door de versterkte kiel - is het moge 

lijk in wateren te varen waar u met geen enkele andere 

conventioneel gebouwde boot zou durven komen 

Mocht u liever een traditionelere aandrijving wensen, 

dan IS er de Storebr o S32, aangedreven door middel van 

staartstukken 

De prachtige inteneurs zijn verkrijgbaar in warm hamonie, 

of licht Scandinavisch berkenhout 

De Storebr o J32 - nostalgie en moderne technologie in 

een perfecte combinatie 

KEMPERS PRINCESSEPAVIUOEN LEIMUIDEN TEL 0172 508770 
FAX 0172 506976 E MAIL bar t kempers@ti p nl 
KEMPERS JACHTHAVEN EN MAKELAARDI J KUDELSTAART (AALSMEER) 
TEL 0297 385385 FAX 0297 385380 E MAIL |oostkempers@compuserv e nl 

STOREBRO 
faf(ruker 
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DOORLOPEN D KREDIE T 

Bedrag in handen Te betalen p/mnd 
SCHEEPSHYPOTHEKEN 

180 mnd 240 mnd RENTE 

f 10.000,-

f15.000,-

f 20.000,-

f 25.000,-

f 30.000,-

f 40.000,-

f 100, 

f 150, 

f 200, 

f 250, 

f300 , 

f400 . 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

100.000 

150.000 

525 

630 

735 

840 

1.050 

1.575 

390 

468 

546 

624 

780 

1.170 

324 
389 
454 
519 
649 
972 

4 ^ % 
effectief 
per jaar 
variabel 

Eff.rente 7,0% Th.loopti jd 148 maanden 

OpbasisImiet fSOIOO 1 % 
hoogst opgenomen saldo 

n bedrag in handen 

.u profiteert van 

ü betaalt nu p/«^nd. 
1 200,-

Hogere bedragen langere looptijden op aanvraag 

Pleziervaartuigverzekerin g met 
extr a no-clai m korting ! 

( 50,-

f250,-

U belaa 

\ en/otw»e|l̂ i uzsm-

'  ^ss:^^^^^^'"'"'  .„„«e- l 
« « - " - S p e " - " ' ' ' °"" " 
,en/otNNinKelpas iT^OOO r 

Bedrag^^lJl!!!^^!---^ fzÓÓOO,-
Totaai straks 

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 

U straks p/mnö: 

En verder : 

• Kredieten boven f 50.000,- en 
spaarkredieten tegen de allerlaagste 
rente met een spaarplan van 
ABC-AMEV 

• Hypotheken; gratis analyseren 
van uw lopende (te dure?) 1e en/of 
2e hypotheek 

• Al le verzekeringen 

Beleggingen via AMEV/FORTIS 

1200, -
• U ontvangt antwoord m een discrete blanco envelop 
• Afwikkeling naar keuze, bij ons, bij u thuis of per post 

Gevolmachtigd en onafhankelijk 
kredietadviseur 

Nijverheidswe g Noord 60 - 3812 PM Amersfoort , Tel: 033 - 4699946, Fax: 033 - 4699999 
Werfweg 69 - 8243 PG Lelystad , Tel: 0320-261716, Fax:0320-260967 

Geopend dagelijks van 9 00 tot 20 00 uur - s zaterdags tot 17 00 uur 

A A N V R A A G F O R M U L I E R 
Hieraan zijn géén kosten verbonden. Uitknippen en opsturen in een envelop zonder postzegel naar: 
Vuysters Financieringen, Antwoordnummer 1016, 3800 WB Amersfoort 

Mijn interesse gaat uit naar: D Doorlopend krediet D Hypotheek n Persoonlijke lening 
s.v.p. hokje(s) aankruisen. D Scheepshypotheek • Spaarleenkrediet MB 

Naam/Voorl. m/v Partner m/v 

Geboortedatum Partner 
Straat/Nummer 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer 

Netto inkomen p.m. 

Woonlasten, huur/hypotheek p.m. 

Bedrag van de gevraagde lening _ 

Partner 

HIS WA 
Standnr 

E 132 
Lid van de Nederlandse Vereniging 
van Financiële Dienstvedeners 
Toetsing en registratie bij BKR in TIEL 



A D M I R A A ^ S ^ O S R (6 75 x 2 55 x o 48) 

<3 iOt> t> l IS EEN NIEUW MERK OP DE 

NEDERLANDSE MARKT DAT ZICH ONDERSCHEIDT 

DOOR ZIJN VORMGEVING, KWALITEIT EN PRIJS. 

HET INTERIEUR STRAALT LUXE EN COMFORT UIT 

MET OOG VOOR DETAIL. DE PRESTATIES ZIJN VER-

BLUFFEND MET VAAREIGENSCHAPPEN DIE UNIEK 

ZIJN. W I L T U MEER WETEN OVER c s o t o t r t 

BEL ONS DAN GERUST. WiJ ZULLEN U (UITER-

AARD VRIJBLIJVEND) VAN DE DOOR U GEWENSTE 

INFORMATIE VOORZIEN. 

I IMPORTEUR: Fn PFFK R~ DIEMERZEEDIJK 35, — 

1095 KK AMSTERDAM. TEL: 020-66 55 701, FAX: 020-66 52 721. 

E - M A I L : E R W I N @ E O - P E E K . N L / H O M E P A G E : H T T P : / / W W W . E D - P E E K . N L 

\ II 1 M)|( N L U I k[ \ M » S l v H k I k W T \ Ih T 2 J \ \ R \ H \ \ r i F ( l \h R \ 

Makma Yachting BV • kuningin .lulianalaan 40 
2251 EA Voorschoten • NL 

Tel +31 71 5611446 • Fax +31 71 5611447 

http://«H\v.makma.nl • E-mail: Info^ makma.nl 

MOTORBOOT-februari 1999 
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Behandel  uw schip  als  VIP 

Marco  de Bruijn: 
Ik schilderde mijn 32-voeter met 
Sikhens Super Closs in hoogglans 
blauw. Dat verwerkt als een trein. 

En kijk 'm daar eens liggen: 

Cor Kok: 
Als scheepsbouwer werk ik al 
20 jaar met Sikkens systemen. 

En m'n eerste schepen zie ik 
nog als nieuw voorbij varen. 

het pronkstuk van de haven! Mag ik een beetje trots wezen? 

Dhr T. Sonneveld: 
Coed dat Sikkens met z'n 

Chloorrubber Antifouling 2000 
het milieu minder belast 

We willen toch zeker 
allemaal schoner water? 

Jolanda  Bot: 
Als je zoveel tijd (en geld!] in een 
schip hebt gestoken als ik, dan 
laatje het wel uitje hoofd om 
met onderhoud te experimen-
teren. Het blijft dus Sikkens! 

Uw schip vraagt aandacht. Om het 

er op z'n best uit te laten zien. 

En om het te beschermen tegen alles 

waar ü nu juist plezier aan 

beleeft: zon, wind en water. 

Want besparen op onder-

houd, dat krijgt u later 

dubbel en dwars op uw 

boterham. 

1. Kies  de beste  producten 

Hout of staal, polyester of 

aluminium, ze blijven alleen 

mooi en functioneel met een perfecte 

bescherming. Het gaat om lagen van 

fracties van millimeters, dus het maakt 

veel uit wöar ze uit bestaan! 

Sikkens Yachtpaints ontwikkelt jacht-

lakken vanuit z'n oerhollandse traditie 

èn het geavanceerde researchapparaat 

van Akzo Nobel. Zo blijven wij onze tijd 

vooruit. 

2. Ga systematisch  te werH 

Ook met de beste producten 

wacht u een teleurstelling als u 

niet precies weet welke u wanneer 

moet toepassen. 

De Sikkens 

Yachtpaints 

Onderhoudsgids kunt u 

dan ook niet missen. Want die 

vertelt u daar alles oven Maar ook: 

met welk gereedschap, bij welke 

temperatuur, met hoeveel verdunning, 

enzovoort. Vult u achterin die gids 

trouw uw onderhoudslogboek in, dan 

weet u altijd precies wat u te doen staat. 

3. Praat  met  uw Sikkens 

Yachtpaints  Dealer 

Daar kunt u niet alleen de Sikkens 

Yachtpaints Onderhoudsgids gratis 

ophalen, die zal u ook nog eens persoon-

lijk adviseren. Zoekt u een Sikkens 

Yachtpaints Dealer in uw buurt of hebt 

u een vraag over uw schip? 

Bel 071-3083485. Wij helpen u graag! 

Akzo  Nobel  Coatings  BV, Sikkens  Yachtpaints 
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Tel.: +31 71 308 3485. Fax.: +31 71 308 3486. 

Internet http:llwww.Hiswa-exportcom. E-mail: Sikkens.Yachtpaints@Akzonobel.com 

sikkBn s 
Yachtpaints 

http://www.Hiswa-exportcom
mailto:Sikkens.Yachtpaints@Akzonobel.com


NIEUW JASJE 
VOOR DE BOOT? 
VANDENENDEN Jachtschilders schildert "jasjes "  in 
allerlei soorten en maten. Nieuwbouw, reparatie 
en renovatie. Bij VANDENENDEN is uw schip in 

goede handen. In een ruime verwarmde hal wordt 
uw schip vertroeteld door een vast team, dit is ook 

mogelijk op een door u gekozen lokatie. 
Binnen uw budget, binnen de afgesproken tijd, 
met garantie. Informeer gerust naar onze prijzen 

en mogelijkheden. 

J A C H T S C H I L D E R S 

SCHILDEREN - PLAMUREN - STRALEN - CONSERVEREN - SPUITEN 
Altenaweg 8, 5145 PC Waalwijk Tel 0416-696238 - Fax 0416-693700 

Tel. (035) 656tJIUIHiL35 ) 656 07 54 
Zuwe 20 - Kortenhoef flangs de 
Provinciale weg N201,5 km van I 

öië^^rMARINE 

• KLEIN VAN FORMAAT 
• ZUINIG IN GEBRUIK 
• COMPACTE BOUWVORM 
• MILIEU VRIENDELIJK 
• ELEKTR. DIAGNOSE-SYSTEEM 
• SERVICE in heel NEDERLAND 
• 2 VERMOGENSKLASSE N 

106 & 156 kW (144 & 212 PK) 
• GERING GEWICHT 

resp . 230 & 305 kg 
• DIVERSE ADAPTER-SETS 

t.b.v . OMC-, Volv o Penta- & 
Mercruise r Z-drIve s 

• ADAPTER-SETS t.b.v . waterjet s 
• DIVERSE KEERKOPPELINGE N 

Hurth , Newage-PRM, Twin Disc etc . 

importeur : 

PADMOS 
SCHEEPSTECHNIEK 
Jacob Catsstraat 5 
4318 BA Brouwershaven 
tel: 0111 692407 fax: 0111 692451 
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Boot Hollan d standnr . S124 

Gemakkelijk manoeuvreren met im^mii 

Een nieuwe  generatie  boeg-  en hel<scbroeven! 
In tunnel of intrekbaar, electrisch of hydraulisch. Een geweldige stuwkracht 
door speciaal ontworpen duo-propellers en motoren. De combinatie 
van hoogwaardige materialen en moderne productietechnologie 
geeft een kwaliteitsproduct tegen een zeer concurrerende prijs! 

Importeur ; 

KEMPEREN 
G#^ VAN TWIST 
DIESEL B.V. 

Vraag meer informatie. 

Bundel t krach t 
en betrouwbaarhei d 

MJJIwe g 33 - Postbu s 156 - 3300 AD Dordrech t 
Tel . 078-6130155* - Fax 6136746 - E-mail : kvt@kvt.n l 

Geniet van de natuur  en kom tot rust met 
een JF Marin e Power aggregaat in zijn 
perfecte compacte omkasting. 

Dan is het zó stil.., tot slechts 55 dBA. Ze zijn 
in alle vermogens verkrijgbaar voor zowel de 
plezier- als de binnenvaart. 

Te stil voor woorden... en tevens is er volop 
ruimte om uw specifieke wensen te vervullen. 
Dus bel JF Marine Power: 033 - 246 0993. 

JF MAHINE POWER BVl 
Voor al uw energievoorzieningen aan boord. 

Gezellenstraat 20, 
3861 RD Nijkerk 

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

BOOTFINANCIERING - 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 

BEL NU 
023-5314755 
06-51094128 

's avonds 
, 023-5380416 

f 3x^023^53? ^ 

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 (belastingvrij)!! 

SCHEEPSHYPOTHEKEN/WOONBOOTHYPOTHEKEN 
Variabel e rente 
bedrag 
f 55.000,-
ƒ 75.000,-
ƒ100 000,-
ƒ150.000,-

120 
f 594,-
ƒ 810,-
ƒ1.080,-
ƒ1.620,-

ƒ175.000,- ƒ1.890,-

Wonlnghypotheke n v.a. 4.0% 

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% 

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

INFORMEER OOK NAAR ONZE CONCURRERENDE 
PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERIN G 

NO CLAIM TOT 40% 

COUPON VOOR MAATWER K OFFERTE 

Mijn interesse gaat uit naar: 
s.v.p. hokje(s) aankruisen 

Naam/Voorletters 

Geb. datum 

Adres 

Plaats 

ü Scheepshypothee k 
ü Woonboothypothee k 
ü Doorlopen d Kredie t 

Spaar/Leenkredie t 

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 geslote n envelopp e sture n naar: Raspoort , antwoordnumme r 469,2000 VB Haarlem 

WWW/PortSite/NL/Raspoort 

assurantieM.finan£ieringsbediijfb. v. 
Postbu s 146, 2000 AC Haarle m 
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IVECO aifo 
SCHEEPSDIESELM 

E E N 

iRDE 

O M K I J 

IMPORTEl R VOOR 
LANDRÉ RLHAAK BY 
TEL. (0347) 329 372 
FAX (0347) 329 290 

ALER VOOR HET NOORDEN 
QUNO NEDERLAND BV 
TEL. r (0566) 62 II 33 
FAX (0566) 62 11 44 

LL. 

VRIPACK MULTIKNIK MOTORKRUISER (^at^c^  f300 
JACHTBOU W 

PIJPERS 

Afmeting: 13,50 x 4,30 m. - Diepgang: 1,15 m • Waterverplaatsing. 14,51 

Inrui l en proefvaar t mogelij k 

\ 

WERF: 
V. Weedstraat 5 
5866 BL Swolgen 
Tel.: 0478-531935 

PRIVE: 
Meester Bergerstraat 20 
5872 AT Broekhuizen 
Tel • 077-4632248 
Fax- 077-4632248 
GSM: 06-53416911 

Accessoires : 
- moto r Deutz 
- boegschroe f en hekschroe f 
- electr . ankerlie r 
- omvorme r acculade r 
- generatorse t ONAN 
- keram . kookplaa t 
-koelkas t 1401. 
- bolle r 60 I. 
- magnetro n 
- geknikt e relin g RVS 
- cabriole t kap 
- verwarmin g WEBASTO 
- seperat e douch e 

Lengte: 13.50 -15.00 -16.00 -17.00 - 19.00(o.k.) meter, windschermuitvoering en 
stuurhuis-uit-voering casco. Technisch vaarklaar. Kompleet 

Van Der Heijden Shipyard s bv. Telefoon 0416 - 6514 04, fax 0416 - 65 24 88 
Blei & Hetterschij t Jaditmaicelaars . Telefoon 0168 - 47 35 53, fax 0168 - 47 31 75 

14 MOTORBOOT-februar i 1999 



ALS ONZE KAARTPLOTTE R EN RADAR 
COMMUNICEREN MET HSB... 

O l iBy É9ËJ JBIii 

immimug^m» 

...DAN KLIKT HET METEEN, 
Raytheon heeft radar en kaartplotter 
gecombineerd in een multifunctioneel 
geïntegreerd systeem, waarin actuele 
navigatiegegevens overal aan boord 
beschikbaar zijn 

De koppeling van twee High Speed Bus 
(HSB) displays biedt een totale flexibiliteit 
op elke display geeft u naar keuze een 
radar- of kaartplotterscherm weer, 
in elke gewenste combinatie 

Als de ruimte beperkt is, vormt Raytheons 
RL70 Raychart de meest compacte 
oplossing Met een druk op de knop 
worden radar, kaart- en navigatie-
gegevens moeiteloos geïntegreerd en 
gecombineerd 

De RL70 HSB en RL70 met Raychart zijn 
verkrijgbaar in 2 kW of nog krachtiger 
4 kW uitvoering 

Eenvoudig te installeren en mee te 
werken De HSB techniek van Raytheon 
geeft ongeëvenaarde combinatie van 
vermogen en flexibiliteit Een revolutie op 
het gebied van radar- en kaartsystemen 

Vraag uw Raytheo n dealer om meer 
informatie , of bel voo r een 
brochur e (055) 541 21 22 

I T year y 

Winnaar van de 'Motorboat and Sailing 
Innovation Award' 1999 

ToTland Nauti c Apeldoor n bv 
Nagelpoelwe g 16 
Postbu s 20089 7302 HB Apeldoor n 
Telefoo n (0551 541 21 22 Fax (055) 542 26 96 
E-mai l Honac@tre f nl 

lollsiiii l iisiiiti c :^ 
gr Navigatie en Cpmi ' VJtM» 

Raytheo n Marin e Compan y 
Recreational Products 
Anchrorage Park 
Portsmouth P03 5TD 
England 
(01705)693611 
(01705)694642 

Raytheo n Marin e Compan y 
Recreational Produas 
676 Island Pond Road 
Manchester NH 03109 5420 USA 
(603) 647 7530 
(603) 634 4756 
www raymarine com 

Raytheon 
ONBQ 

BOOT HOLLAND ST NR S-100 



^mmA/otCLt zshMrjnm^i^^ 

H E T N I E U W E S I L V E R L I N E M u M Y A C H T 

Overwinteren in Portugal, 'high tea' in Engeland, genieten van Kreta of 

gewoon in eigen land van Muiden naar Lemmer het nieuwe millennium 

binnen varen? Dat kan, en dit zijn nog maar enkele 

bestemmingen op de kaart van de trotse bezitter van 

het unieke Silverline Millennium "i'acht. 

Silverline Yachts bouwt in de jaren rond de millenium-

wisseling een nieuwe serie exclusieve kwaliteitsjachten 

in een beperkte oplage. Elk Silverline Millennium Yadxl 

is hierbij uniek hetgeen onderstreept wordt door de 

genummerde zilveren plaquettes welke op het schip 

zijn aangebracht. Bovendien zal het Millenium jacht worden geken-

merkt door een bijzonder luxe en complete afwerking. Het sfeervolle 

interieur waarin kersenhout met zijn warme uitstraling de toon zet, en 

het gebruik van het klassieke teakhout voor het dek behoort tot de 

standaarduitvoering. De open, zelf lozende kuip garandeert hierbij een 

zee aan leefruimte. 

Daarnaast is het Silverline Millennium Yaóit met als 

vaargebied geheel Europa waaronder de Noordzee en de 

Middellandse zee een absoluut grensverleggend concept 

met een prijs-Zkwaliteitsniveau uit vervlogen tijden. 

Graag heeft u natuurlijk vaste grond onder de voeten 

als het gaat over de waardevastheid van uw investering. 

Daarom wordt het Silverline Millennium Yacht gebouwd 

in samenwerking met een aantal zorgvuldig geselecteerde en gerenom-

meerde bedrijven en is het ontworpen door het op dit gebied toon-

aangevende ontwerpbureau Vripack Yachting International. 

i j : 1 l , V » R t I M E 

yachti 

U WILT NOG DIT JAAR VAREN? VoOB MEER INFORMATIE; S I L V E R L I N E Y A C H T S , S T E E N O V E N W E G 3 , 5 7 0 8 HN HELMOND, T . 0 4 9 2 - 5 9 3 4 8 5 , F. 0 4 9 2 - 5 9 3 4 8 6 . 



VEHA EUROCLASSIC 46 
14.33 x4.55 X 1.20 m. Doorvaarhoogte 3.45 m. 

Met 1 of 2 motoren leverbaar. 

V E H A Jachtbouw b.v. 
Stockhiolmstraat 3 
9723 BC Groningen 
"B 050-3117711 
fax: 050-3117707 

. ^ - . 

De PlezierigVdrenPolis , 
u en uvŝ  boo t complee t verzeker d 

. ^  inclusie f zorgeloo s voorplezier ! 
Als bootbezitter wil je het beste voor je boot. Niet alleen 

moet de uitrusting goed zijn maar ook aan de verzekering 

mag niets mankeren. Met de PlezierigVarenPolis van 

J. Bangert Assurantiën heeft u zo'n complete verzekering. 

En voor een premie die u zal verrassen! Vraag nu geheel 

vrijblijvend een offerte voor deze unieke bootverzekering. 

Vul de bon in en stuur deze (zonder postzegel) naar: 

J O / ik wi l een vrijblijvend e offert e voo r mij n bootverzelcering ! BANGERT 
Naam: 

Adres: 

I k W ^ l 

Plaats:. Postcode: 

\

Telefoon: 
De PlezierigVarenPolis , een unieke pleziervaartuigenverzekering 

voor iedere bootliefhebberl 

hypotheken en assurantiën 

Ant>voordnumme r 39199 
1090 WC Amsterda m 

Telefoon 020-672 1 1 00 E-Mail mfo@bangert nl 
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RANIERI de perfect gestileerde Italiaanse boten 
vanaf 4,5 meter allen uitgevoerd met zonnedek. 

^\^V  ̂ ^^  ̂ Watersportcentrum 

^LIKKENDAM 
Uitweg 1 - Woerdense Verlaat - Tel. 0172-408382 - Fax 408085 

E-mail: slikkendam@cistron.nl 

NOG EEN MAAND.. . 
en u kunt de trots e eigenaar zijn 

PI 

1^ 

•  •  
\ 

^ M 

^ 1 
"1 

^^g^^m^^j^m^^ 

MAIK€l  G 

^* 

1 
/ 

fli 

^ 

9 
ar  « 1 

^ ^ 

Gielenkruise r 14.50 
afm. 14.50 x 4.60 m, Daf 162 pk 

CjiMr 1600 mocJt -«ïndScrfen 

UNIEKE RONDSPANT KRUISER 
Cutte r 1600/ mode l Windscher m 

afm. 16.00 X 5.00 m 

GIELEN YACHTING BV 
Biesboschhave n Noor d 10 - 4251 NL Werkenda m 

Teh 0183-501682 - Fax: 0183-505021 

SkilSO: 9,75 X 3 20 m 
3 modellen 

As tondoa: luxe motonachten vanalllm 

Ruggeveldtaan 755, ~ 
B-2100 Antwerpen (BelgiejC 

Tel: +32/3/325.51.62 

Inbouw en reparatie van stalen, aluminium en polyester jachten 
Revisie van motoren en keerkoppelingen Onderwaterschip-

schoonmaak Kraan tot 40 ton 
Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen Levering van 

schroeven assen kokers enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
Zellingstraat 3 - 4 

2921 LS Krimpen aan den IJssel -Tel.: 0180 - 514602 

.I.M.R.-BV. 
Staalsiraal 1, 2984 AJ Ridclerkiik 

Til. : 01X0-427292 

ROCHELLE 
STOFFEERT 
u w BOOT EN C A R A V A N 

Het inteneur van boot of caravan wordt 
weer als nieuw Rochelle levert maat 

werk kussens Voor de bekleding kunt u 
kiezen uit meer dan 3000 stoffeni 

KXEUZZE ] 
Noorderdwarsvaart 171, Drachten. 

Tel 0512-523434 

"  Vermoge n hoef t echt 
geen vermogen  te koste n 

Ford Mermaid 
motoren leveren 
een vermogen van 
100-215 kW en 
zijn qua techniek 
gebaseerd op de 
vernieuwde Ford Dover 
motor. Ford Mermaid motoren 
zijn zgn lage toeren-motoren (max 
2600) en zijn robuust gebouwd Dankzij de 
toepassingen van de nieuwste technieken zijn ze 
onderhoudsvriendelijk en laag in onderhoudskosten 

FORD MERMAI D 
de stille en duurzame 
partner voorde echte watersporter. 

Rendementsweg 4, 3641 SK Mijdrecht 
Postbus 4, 3640 AA Mijdrecht. 
Telefoon 0297-293200 Fax 0297-285930 

NEDALO BV 
BOOT HOLLAND ST NR. S-122 
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BOOT HOLLAN D ST.NR. F-220 

ZANDBERGEN te DRONRIJP 
timmer t aan het wate r 
In onze werkplaat s te Dronrij p krijg t uw boot 
optimal e aandach t door onze vakmensen . 
Handwer k voor een machinal e prijs . 

De betimmering mrdt gemaakt Een waar genoegen zal het zijn 
van dat materiaal wat liet om te genieten van tiet prachtige 
duurzaamsten het mooist is interieur 

Ook renoveren wij de betimmering van uw bestaande schip. 

En het plaatsen van een teakdek wat een verrijking 

van uw sctiip zal zijn. 

Scheeps - en interieurbetimmerin g 

V. ZANDBERGEN 
• Harlingertrekwe g 1 , 9035 AV Dronrij p 

® 0517-232660 Telefax 0517-232663 

Vraag onze nieuwe brochure aan! 
Thuis op uw gemak kijken welk motorjacht bij u past' 
In de nieuwe brochure van Scheepswerf De Steven vaart 
de complete vloot plezierjachten kleurrijk aan u voorbij 
Vul daarom de bon in en stuur deze m een voldoende 
gefrankeerde envelop naar het onderstaande adres 
U kunt natuurlijk ook bellen of faxen 

De Steven 26 9206 AX Drachten 
Telefoon (0512) 51 26 69 Fax (0512) 53 07 40 

Scheepswerf 

DESTEVEN 

Stuur  mij  uw kleurrijk e brochure toe' 

Naam .M V 

Adres 

l 
Postcode en plaats 
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-,.tf:^ïï!»., : 
D E UNIE VAN WATERTOERISTEN 

'^^nv;;^^'' 

Watersporters uit heel Nederland, die van mooie stukjes natuur houden en waar je ook nog met je boot mag 
afmeren, moeten eens informeren bij onze vereniging. De Unie beschikt over 6 eigen terreinen, allemaal prachti-
ge stukjes natuur, waar nog rust heerst en U zich als watersporter thuis zult voelen. Terreinfunctionarissen, bijge-
staan door vrijwilligers zorgen voor het onderhoud. De Unie heeft bovendien nog een achttiental Steunpunten 
verdeeld over geheel Nederland, waar de leden gratis 3 dagen mogen overnachten. Prachtig toch om zo in het hele 
land je Eigen terreinen en Steunpunten te kunnen aandoen en dat bespaart je zeker veel liggelden. 

In de maand Juli verzorgen wij weer onze jaarlijkse Zomertocht. Voor de deelnemende leden wordt alles van a tot z geregeld. De tocht wordt 
beëindigd met een feestavond. Interessant is ook onze 24-uurs tocht. 
Voor het jaar 1999 is er weer plaats voor nieuwe leden uit geheel Nederland. Goede watersporters, de Unie is ook voor  U interessant. 
Het lidmaatschap is vanaf ƒ 235,- per jaar en dat heb je al snel terugverdiend aan passantengelden. Het entreegeld bedraagt ƒ 250,- en is éénmalig. 
De maximum toegestane bootlengte bedraagt momentcel 13.50 meter. 
De Unie wil de watersporters zo goedkoop mogelijk laten varen en als U dit aanspreekt neem dan eens contact op met onze P.R. man J. de Rooij, 
tel.: 010-202 36 29 - mobiel: 0650 905 580, of schrijf een brief naar ons secretariaat: De Ruyterstraat 30 - 2202 KK Noordwijk. 

CROWN wwVnrm YACHTS 
Presenteert: 

de 1150 DC 
Een nieuw type uit de Crown Riverholiday lijn. 

Een .schip met maar liefst 2 open kuipen, 
een gezellige achterroef met kombui.s/zitgroep 

en 4 vaste slaapplaatsen in de voorkajuit. 
Maten over alles: 

11, 0̂ X ,̂ ,80 X 1,00 X 2,00 m. (.strijkhoogte) 

CROWN YACHTS BY DE KONING - KEIZER 
Doeswerf4 2351 .ST Leiderdorp E-niail CROWNYACIIT@hetnet nl 

Tc-lcf(Kin. ( n 5895190 Fa\ (PI 5«9i242 

l*ytli«Mi-llrii7 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 pi t to t 1000 pic 

Voor technische informatie en dealeradressen: 

DINTRA 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 

Gromme r 800 

f/Tg TiT.* i -".f-'rii-

Grommmer 800 in luxe uitvoering, 
met een uitvoerige teakhouten betimmering fl. 142.000, -

Inclusief een 33 pk, 4 cylinder dieselmotor. 

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

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

Voor anker gaan bij: 

Jachtwer f 

,3t 
Moleneind 65-66 - 1241 NK Kortenhoef 

tel. 035-6560443 - fax 035-6561319 
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Uiteindelij k 
wi l iederee n 
n Yanmar ! 

Dat een scheepsmotor van 100% perfecte kwaliteit 
nfioet zijn hoeft geen betoog. IVIaar ook de service en 
het vakmanschap van de dealer, die uiteindelijk zorgt 
voor uw vaarplezier, dient optimaal te zijn. Yanmar 
dealers zijn bekend om hun vakmanschap en hun 
uitstekende service. Daarbij komt ook nog dat u 
praktisch alleen voor onderhoudsbeurten bent 
aangewezen op het service-apparaat van Yanmar en 
dat IS toch een prettig en veilig gevoel. Yanmar 
scheepsmotoren zijn leverbaar met keerkoppeling van 
7 tot 309 kW (9 - 420 pk) en m saildnve-uitvoering 
van 7 tot 38 kW (9 - 52 pk). Yanmar motoren voldoen 
aan alle emissienormen, de strengste milieu-eisen en 
hebben uiteraard een 'Bodensee-certificaat' fase n. 

Ja, ik wi l graag 

documentati e 

/ 
/ 

r Bolle Verwe!fT297-324949 Alem Jachthaven de Maas 0418-661524 Almer e Shipshape Muiderzand 

036 5367874 Amsterda m Bierenbroodspot 020 6245099 Andlj k Andijk Yacht Service 0228 593071 

Watersport De Arne 0118 601419 Bresken s Standfast Yachts 0117 381797 Brenweisliave n Padmos 

Scheepstechniek 0111 -692407 Deventer Dieselservice 0570-635143 Drimmele n Oorrre Bootmotoren 

0162-686107 Enkhuize n Klerk Yactit-service 0228-322929 Giethoor n Jachtwerf Elzenaar 0521-361496 

Haarlem Klomp Scheepstechniek 023-5338524 Den Helder Kiljan 0223-660673 Kaag Van der 

Wansem 0252 544264 Kortenhoe f De Nieuwe Zuwe 035 6561224 Lelysta d Ruhl Jachtmotoren, / 

0320 261511 Lemmer Jachtwerf Maronier 0514 563300 Makkum Gebr van Enkhuizen / 

0515 232665 Medemhii k Vlaanderen Watersport 0227 544545 Monnickenda m De j ^ / ~~ 

Waterman 0299 652385 Naarden Shipshape Gooimeer 035 6947859 Nieuwlioo p ^ | | | | ^ / ,^PPStCOde 

Gebr Tatje 0172-571670 NilkeikLangma n Motoren 033-2451267 De Punt Beuvmg " / 

/ 

/ ontvange n over 

^  Yanmar scheepsdiesel s 

Naam 

/ 
Straat 

woonplaats 
Watersport 050 4061759 Helena Werf 0475 317093 Rotterda m Jachtwerf 

Oceaan 010-4520341 Snoek Abmas Jachtwerf 0515-419065 Stellenda m 

GM Dieselservice 0187-491659 Wemelding e v/d Rest Nautic 0113-622093 

Workn m Jachthaven De Slinke 0515 541993 Zwartslui s Jachthaven de 

Kranerweerd 038-3867351 BELGIË: Blankenberti e North Sea Boating 

050-412006 Kinrooi-Ophove n Jacht service Het Anker 089-568167 

Nieuwpoor t VandeWeghe 058-235422 

StabroekBVB A Bare 03-5689089 

Telefoon 

Zeiliacht/Motoriacht* 

Ligplaats 

Gewicht 

Lengte (loa) 

Rendementsweg 4,3641 SK Mijdrecht. / 
Postbus 4, 3640 AA Mijdrecht. / 
Telefoon: 0297-293200. Fax: 0297-285930. 

I 
I Gewenst vermogen 

Saildrive/Keerkoppeling' 

NEDALO BV 

/ "doorttalen wat met van toepassing is 

/ 
I Bon opsturen In gefrankeerde envelop naar: 
I Nedalo B.V. Postbus 4, 3640 AA Mijdrecht 

M 
BOOT HOLLAND ST.NR. S-122 
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R E / G O NEWLANDER1100 
Watersport BV 
Dokwe g 14 

8243 PT Lelysta d 

Tel : 0320 -26 14 44 

Fax : 0320 -26 1 e 

De NEWLANDE R 1100 is m 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 
«"  ^ st i j lvo l varen 

Romantiek, moest 
eens terugkeren.... 

Pk 
11 
14 
16 
22 
25 
31 
45 
60 
72 
88 
100 
155 
210 
270 

- Kw 

- 81 

- 10.3 

- 118 

- 16.2 

- 18.4 

- 22 8 

- 331 

- 44.2 

- 530 

- 648 

- 736 

- 1141 

- 1546 

- 1990 

^oizULeód 

SaildriveVm25Pk 

alle inbouwmaterialen leverbaar 

ookalsgeneratorset 

1500/3000 t.p.m. 6tot95kva 

MITSUBISHI'  UAZDA • HINO • FORD 

• Stil en betrouwbaar 

• trillingsvnje, rustige loop 

• voldoen aan de Bodensee normen 

• marinisatle met duurzaam materiaal 

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©[?©©| j l l l 

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

M I C H E L 

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

MOBIELE POLYESTER REPARATIE 
EN JACHTSCHILDERS 

• ZEER GESPECIFICEERD IN POLYESTER SCHADE HERSTEL EN 
ONDERHOUDSSERVICE. 

• JACHTSCHILDER EN SPUITWERK 
• OSMOSE EN OPPERVLAKTE 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 

KWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 

VOOR INFORMATIE: 

MICHEL ZWIEBEL 
JACHTSCHILDERS 

KRASSEURSTRAATS 1 
1033 DH AMSTERDAM 

TELEFOON: 06 54294821 OF 
020 6317433 

TELEFAX: 020 6334681 

M I C H E L Z W I E B E^L^ 
x T O T A M J A C H T S E R ^ e t y 

O.S€HEP&ZN.B.T. 
WIJ ZIJN ' - . ^ 

GESPECIALISEERD 
OP HET GEBIED VAN 

• STAALSTRALE N 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

Onze ervaring  vanuit  de beroepsvaart  staat  borg  voor  een 
jarenlange  bescherming  van uw kostbare  bezit 

G. SCHEP & ZN. B.V. 
Kortenoor d 45a, 2911 BD Nieuwerker k a/d IJsse l 

Tel . 0180-312461 Fax 0180-319412 

HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

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

Bezoek de showroom 
maar eens' 

DEGO B.V. 
Dijkj e 1 
Nieuwendij k (N Br ) 
^ 0183-401933 
fax 0183-403837 
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^^i  r n' /i e 

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 bb 
l — — — — — — 

1^ 
f f f - ^  ik wi l weten wat ORAI\JE 

Vaartuig gegevens 

Type 

1 Gebruik D pnve 

1 Bouwaard D staal 

1 Afmetingen 

. Merk motor{en) 

Brandstof D diesel 

D charter 

O hout 

X 

D benzine 

' Gewenst verzekerd bedrag fl 

1 Naam 

1 Adres 

1 Postcode 

Telefoon 

Plaats 

Fax 

voor mi j kan betekenen. 

Bouwjaar 

D verhuur D bewoning 

D p o / y e s f e r D 

X 

Bouwjaar 

P/C's 

- •  

m 

-

-

"  (̂  
d| 

In een envelop zonder postzegel opsturen naar 
Vereniging "Oranje", Antwoordnummer 350, 9700 VB Groningen 

ORAN; 

BOOT HOLLAND ST.NR. F-204 

Vertrouwe n en zekerhei d ... 
Daar gaat het om 

Verenigin g "Oranje "  Onderlinge verzekering van schepen u a 
Postbus 340 9700 AH Groningen, e-mail oran|e@oranje-verzekeringen nl 

BOOT HOLLAND ST.NR. S-120 

Skagerrak 800 OK -
NIEUW 
Afm.: 8.00 x 2.80 x 0.80 
Motor: Yanmar 60 pk 
Compleet en vaarklaar: 
fl . 143.000 

Skils0 975 

Afmeting: 
9.75 X 3.20 X 0.90 
6 slaapplaatsen in 3 
afgesloten kabines 

Motorisering naar keuze 
Yanmar of Volvo Penta 
vanaf 170 pk 

Standaard zeer 
uitgebreid uitgerust 

Prijs: v.a. fl. 257.000 

Offic icc'l Imporleui 
\ooi Nederland 

Seaways 
Yachting 

Bedrijvenpark 't Ges 
Zwolsmanweg 14 
8606 KC Sneek 
lelefoon/fax: 0515 - 421599 
www.seawavs.nl 

RUSTIEK 
INTERIEU R IN 
EEN 'YACHTIG ' 

LEVEN? 
Ouderwets vakmanschap, de aller-
beste materialen en degelijk adtnes. 
Dat IS ivat u van Van der Metjden 
Betimmeringen mag verwachten. 

Maatwerk aan boord of 
bi) u thuis. 

^JAeer weten? Stap even binnen in 
onze unieke showroom, waar 
we de vele facetten van ons 

vakmanschap direct kunnen tonen 

Van 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 

Rivierdij k 443, Hardinxveld-Giesseniiani, tel. (0184) 675555 
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KOHLER. 
Scheepsgeneratorset s van 4-80 kW 
voor plezier- en 
beroepsvaart 

Een technologisch hoogwaardig product van één van de 
grootste generatorsetbouwers van de wereld. Levertjaar zonder 
of mét praktische compacte aluminium omkasting. Het 
internationale dealernetwerk zorgt voor een zorgeloze vaart. 

Importeur: 
KEMPER EN vraag meer informatie. 

^ V A N TWIST 
DIESEL B.V. m Bundel t krach t 

en betrouwbaarhei d 
Mijiweg 33 - Postbus 156 - 3300 AD Dordrecht 
Tel. 078-6130155* - Fax 6136746 - E-mail: kvt@kvt.nl 

y 

Scheeps- en Jachtbetimmering 
Teakdekken 
Complete renovatie's 
Restauratie 
Specialist in "wonen aan boord" 
Ombouw van bestaande schepen 
voor een nieuwe bestemming 

\ 

'AMTLEHIEM:^ 

Bartlehiem 35, 9091 BH WIJNS 
Tel (0519)33 27 48 Fax (0519) 33 27 87 

Boot Holland standnr. S 124 

V 

/ 

Kom eens kijke n bi j VROEGH & ALBLA S v.o.f . 

De bouwer van de Barkas, Opstomer, Black Rose en de Darttrawler 
nodigt u uit om op zaterdag 13 februari naar onze werf te l(omen 

OPEN DAG 
ZATERDAG 13 FEBRUARI 11999 VAN 10.00 TOT 17.00 UUR. 

Bezoek onze cascowerkplaats en timmerwerkplaats waar u diverse types van de Barkas, de Opstomer en de 
Darttrawler van top tot teen kunt bezichtigen. 

Jachtbouw Vroegh & Alblas vof is gevestigd aan de Zaaiwaard 8, 
5308 JK te AALST (gem. Zaltbommel) 

Vraag ons een routebeschrijving: Tel: 0418-67 32 37 - Fax: 0418-67 35 32 

Ook vindt u ons met een informatiestand op Boot Holland standnummer F254 en op de Hiswa standnummer El 56 
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MOTORBOO T 

Zeventiende jaargang 
Nummer 2 
Februari 1999 

Maandblad voor de motorvaart 
onder verantwoordelijkheid van 
Wil Horsthuis 

Goudsesingel 86 
3011 KD Rotterdam 
Telefoon 010-4125708 
Fax 4119690 

Postgiro: 57.65.57 
ING-bank, rekening-
nummer 69.47.15.085 
België: postrekening 
000-1439291-05 

Adviezen 
Pim Korver 

Medewerkers 
Albert Eefting 
W. J. J. Geneste 
Dr. B. Houwink 
Frans Loos 
Dag Pike 
F. J. de Ruiter 
J. W. Sluimer 
Gerda Stoorvogel 
C. Voest 
S. Zeeman (KNRM) 

Basis vormgeving 
Henk de Bruin bNO 
Leiden 

Advertentie-exploitatie 
Frank van Gils, 
Publiciteitsbureau 
Leeuwenbergh b.v. 
Postbus 139 
2170ACSassenheim 
Telefoon 0252-219023 
Fax 233090 

Abonnementen 
ƒ 73,50 per jaar; België ƒ 90,- of 
Bef 1750. Bij storting op onze 
Belgische postrekening, zie 
boven. Bef 1340. 

Een abonnement kan elke 
maand ingaan. Het wordt au-
tomatisch verlengd, tenzij het 
twee maanden voor het ver-
strijkt schriftelijk is opgezegd 
(niet aantekenen). De prijs van 
buitenlandse abonnementen 
(behalve België) wordt ver-
hoogd met de extra verzend- en 
bankkosten. 

Druk 
Drukkerij Wyt & Zonen b.v. 
Rotterdam 

Europa en de watersport (1) 

Eén van de problemen van de watersport 

in Nederland is dat we geen politiek 

gewicht in de schaal leggen. Met andere 

woorden Kamerleden zullen niet gauw 

warm lopen voor een onderwerp dat voor 

de pleziervaart van belang is. Vooral als 

je het braaf speelt, zoals de watersportor-

ganisaties plegen te doen, bereik je wei-

nig. Genadeloos de poot stijf houden 

durft men niet omdat daarmee andere 

belangen in gevaar kunnen komen. 

Door de groeiende macht van de Europese 

Unie belooft de toekomst op dit punt wei-

nig goeds. De ramp rond de gasolie toont 

dat duidelijk aan. Brussel heeft - op 

aandrang van Frankrijk - autodiesel 

verplicht voor de watersport en Den 

Haag heeft niets meer in te brengen. Eerst 

heeft minister Jorritsma (verkeer toen 

nog) het eens geprobeerd, maar ze mocht 

niet van de regel afwijken. Deze regering 

heeft het ook weer geprobeerd, maar nee 

hoor, het mag niet. De ministers, die toch 

bevoegdheden genoeg hebben, blijken in 

Europa evenwel niet meer dan bedeesde 

wethouders van een kleine gemeente. Ze 

houden zich braaf aan wat de hogere 

instantie bedisselt. 

Europa en de watersport (2) 
Zo werden watersporters opgescheept met 

de verplichting autodiesel te tanken. 

Maar dat was slechts een begin. Vrijwel 

tegelijkertijd werden de Nederlandse 

jachtbouwers platgewalst onder de ver-

plichte CE-markering. Verschillende 

kleinere werven hebben daardoor hun 

deuren moeten sluiten en de andere heb-

ben hun prijzen fors moeten verhogen 

vanwege de tijdrovende bureaucratie, die 

deze normering meebrengt. Ook aan deze 

maatregel, die boten vaak tienduizenden 

guldens duurder maakt, was niet te ont-

komen. Het was - net als met de gasolie 

- slikken. 

Het zal de laatste keer niet zijn. 
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Varen met 
zieken 

Door een toevallige samenloop 
van omstandigheden kwamen 
wij . mijn vrouw Nel en ik. in 
contact met de stichting Olijf , 
een contactgroep van vrouwen 
met gynaecologische kanker. 
Na grondig overleg en proef-
tochtjes met regionale be-
stuursleden vonden wij het een 
goede zaak om de regio zuid 
van Olij f uit te nodigen voor 
een koffiedag op onze boot, de 
motorkotter Petramar-C. Der-
tig leden schreven in en waren 
onze gast. Tweemaal (op 8 en 
9 september vorig jaar) voeren 
wij met een groep van 15 van 
Den Bosch naar Heusden en 
terug. De tocht - en vooral de 
ongedwongen ontmoeting met 
lotgenoten aan boord van een 
motorboot - bleek een groot 
succes. 

De bedoeling van dit schrijven 
is om andere watersporters te 
laten zien wat ze met hun 
mooie bezit en een beetje vrije 
tijd aan anderen kunnen bie-
den. De stichting Olijf is in alle 
regio's van Nederland verte-
genwoordigd. 
Wij stellen ons graag beschik-
baar om de nodige contacten 
tot stand te brengen. Daarbij 
kunnen wij nuttige aanwijzin-
gen verstrekken over de voor-
zieningen die nodig zijn om 
een koffiedag tot een succes te 
maken. 
Rien en Nel van lersel, Bachlaan 
10, 5251 HR, Vlijmen. 

Brugwachter 
Graag wil ik even reageren op 
de brief van J.J. Koeman uit 
Breda, die in het november-
nummer van vorig jaar stond. 
Mij n naam is Rein de Graaf en 
ik ben ambulant brugwachter 
in Friesland. 
Ik ben niet te beroerd om de 
brug te bedienen of dat nu 10 
of 100 keer moet. Maar het 
kan niet altijd meteen. De 
bruggen in Friesland worden 
voor iedereen vlot bediend, 
maar alleen als dat nodig is. 
Wanneer de brug maar ge-
deeltelijk open hoeft dan ge-
beurt dat. Het wegverkeer 
heeft daar voordeel van. Bus-
sen rijden bijvoorbeeld op de 
klok en hebben geen speling. 
Neem bijvoorbeeld de FoUega-
brug. Dat is een trage brug. 
waar "s zomers per dag 600 

passanten langskomen. Van de 
8 uren dat de brug draait, staat 
hij zes uur open. 
Ik zou verwachten dat iedere 
bootbezitter weet hoe hoog z'n 
schip is. En dat hij dicht bij de 
brug komt om voor een vlotte 
doorvaart te zorgen. Ook ver-
wacht ik dat iemand die onder 
een vast deel van de brug door 
kan, dat ook vooral doet. 
Nuttig om te weten is nog dat 
schepen die de wind mee heb-
ben voorrang hebben. Daarna 
sluit de brug even en dan vol-
gen de andere schepen. 
Ik ben op en top watersporter 
en vaar al 36 jaar en ben zowel 
motor- als zeilbootbezitter. 
Rein de Graaf, Wolvega. 

Op't End: hangplek 
of tiaven? 

Wij hebben minder leuke er-
varingen in de haven Op 't 
End in Uithuizen, die u be-
schrijft in aflevering 22 van de 
serie Clubhavens (december 
1998). 
Mij n vrouw en ik, varend met 
motorboot Iris, kwamen zes 
jaar geleden eens in Uithuizen. 
Daar was een vaste haven-
meester die dagelijks aanwezig 
was. Hij woonde op een daar 
liggend schip. In 1997 lagen 
we er weer (van 4 tot en met 7 
juli) . Door onenigheid met het 
bestuur was de havenmeester 
vertrokken. De jeugd had bezit 
genomen van de haven. Toen 
wij van een fietstocht terug-
kwamen bleek dat er op mijn 
schip was gelopen en dat het 
als visstek was gebruikt. Zand, 
gras, brood en hondepoep wa-
ren achtergebleven. Elke 
avond werd er met gemotori-
seerde bijbootjes rondgetoerd 
in de havenkom. Wij lagen er 
alleen als passant. Een lid van 
de vereniging die daar met een 
schouw lag klaagde over het 
afwezige toezicht. Ongenode 
gasten hadden over zijn dek-
zeil gelopen en waren er door-
heen gezakt. Het grasveld van 
de haven wordt als uitlaat-

plaats voor honden gebruikt 
en ligt derhalve vol uitwerpse-
len. De drinkwaterslang ligt er 
gewoon tussen. 
Ik heb mijn grieven schriftelijk 
en mondeling kenbaar ge-
maakt bij de aan de haven wo-
nende havenmeester en bij het 
VVV - kantoor. Een reactie 
heb ik niet gekregen. 
Als er meer passanten liggen 
zal de sociale controle mogelijk 
groter zijn. Maar, toch, wij 
vonden dat in 1997 sprake was 
van sterke achteruitgang van 
Op 't End en wij stonden 
daarin niet alleen. Mogelijk is 
het nu beter, maar ik heb mijn 
twijfels. 
J.J. De Bree, Veenendaal. 

Produktschap? 
De gedachte aan een produkt-
schap voor watersportbedrij-
ven en de brief daarover van 
de heer Kuiper in het novem-
bernummer van Motorboot 
verontrusten mij ten zeerste. 
De Hiswa wil een produkt-
schap watersportbedrijven, 
omdat zij niet meer dan 900 
van de 2000 watersportbedrij-
ven kan organiseren en meent 
dat de niet- georganiseerde be-
drijven profiteren van wat zij 
bereikt. 
Gesteld kan ook worden dat 
de 1100 niet in de Hiswa geor-
ganiseerde bedrijven daar geen 
behoefte aan hebben, immers 
anders waren zijn wel lid. Li d 
worden is altijd nog vrijwilli g 
en dat is een groot goed. 

De Hiswa wenst de belangen 
van de ondernemers in de wa-
tersport te behartigen, uiter-
aard een goed streven voor 
hen die daar behoefte aan heb-
ben. Maar grijp niet naar een 
machtsmiddel omje beambten 
een vaste baan te bezorgen ten 
koste van anderen. Immers de 
contributie wordt een ver-
plichte bijdrage en een gega-

• Op 't End in Uithuizen. 

randeerd inkomen zonder con-
currentie. 
Duidelijker wordt het streven 
bij het luisteren naar een 
woordvoerder van Volvo 
Penta, op de deze zomer ge-
houden dealerdag. Die ver-
telde dat een APK voor boten 
erin zit en er waarschijnlijk zal 
komen, en dan kun je lekker 
wat verdienen. Dat houdt im-
mers in dat alle boten geregis-
treerd moeten worden. Hoe 
gaat het dan met de vaarbelas-
ting? Een APK voor boten en 
een produktschap voor de wa 
tersportbedrijven. Hoeveel 
gaan de kosten voor de water-
sporter weer stijgen? 
Het negatieve effect kan zijn 
dat meer en meer waterspor-
ters afhaken en er dus minder 
werk komt voor de water-
sportbedrijven. Hoe behartig 
je belangen? APK voor boten 
is onzin bij 150 a 200 vaaruren 
per jaar. Het deskundig behar-
tigen van de belangen van de 
watersporter is veel belangrij-
ker en daar ontbreekt het aan! 
Aanstaande februari werk ik 
vijfti g jaar in de scheepsvoort-
stuwing met vermogens tot 
20.000 pk. 
Abe van Duinen, Almere. 

Werf De Waal 
Naar aanleiding van de vraag 
van de heer Besan^on uit Al-
mere in de Motorboot van de-
cember het volgende. De heer 
De Waal sr heeft de werf in 
1971 om gezondheidsredenen 
aan mijn vrouw en mij overge-
dragen. We hebben het bedrijf 
tot medio 1980 voortgezet on-
der de naam Jachtwerf De 
Waal b.v. Toen heeft de ge-
meente Langendijk de door 
ons gehuurde grond van de ge-
meente gekocht en waren wij 
min of meer gedwongen het 
veld te ruimen. 
Tussen 1971 en 1980 had de 
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Agend a 

H O U W I N K 

Attracti e 
Het gedoe in sluizen is voor toekijkers inderdaad soms ver-
makelijk. Dat moet wel de reden zijn waarom je bij mooi zo-
merweer altijd veel recreanten om de sluizen ziet. Het zijn 
soms zozeer attractiepunten dat het kleinbedrijf ze als vesti-
gingspunt kiest om er ijs te gaan verkopen. Zo'n ijscoman 
mag ons er wel dankbaar voor zijn dat in sluizen nog wel 
eens een manoeuvre mislukt, want dat is waarschijnlijk wat 
het kijken helemaal tot een geslaagde attractie maakt. 

BERT HOUWINK 

Agend a 

heer Henk de Waal als be-
drijfsleider de dagelijkse lei-
ding. Er werden verbeterde 
modellen gelanceerd, die gelei-
delijk de oudere hebben ver-
vangen. De kotters waren oor-
spronkelijk ontworpen door 
Lefeber. De Waal sr heeft de 
ontwerpen ingrijpend gewij-
zigd en verschillende afmetin-
gen, indelingen en opbouwen 
ontwikkeld. Verder tekende 
W. van Cappellen nieuwe ont-
werpen van 10,1,5 en 11,20 
meter in motor- en zeiluitvoe-
ring. Ook tekende de in Nieuw 
Zeeland wonende jachtont-
werper Albert Blok zeer fraaie 
kotters van 9,70 en 12,50 me-
ter. Hij ontwierp ook enkele 
vletten, die momenteel nog be-
kend zijn als Bruysvletten. 
Van licentiebouw is geen 
sprake. Mogelijk is er 'nage-
bouwd' of heeft de heer Van 
Cappellen voor derden eens 
een kotter ontworpen, die ge-
lijkenis vertoont met die van 
de jachtwerf De Waal. 
N.P. van Uchelen, Alphen NB. 

KNWV en 
gasolie 

Het hoofdartikel in Motorboot 
nummer van vorige maand 
over de strijd van het KNW V 
om het verbod op het gebruik 
van de rode diesel afgeschaft te 
krijgen is volstrekt onjuist. 
Van meet af aan heeft het 
KNW V zich, samen met an-
dere watersportorganisaties, 
verzet tegen deze maatregel. 
Tot in de hoogste instantie 
heeft het KNWV bij de Neder-
landse regering bepleit dat het 
verbod op het gebruik van de 
rode diesel zou worden terug-
gedraaid. En met succes, want 
zowel het ministerie van ver-
keer en waterstaat als het mi-
nisterie van Vrom, schaarden 
zich openlijk achter dit stand-
punt. Het rode diesel-verbod is 
echter geen puur Nederlands 
verzinsel, maar een maatregel 
die zijn oorsprong vindt in Eu-
ropese regelgeving. Herhaal-
delijk heeft de Nederlandse mi-

nister van financiën gepro-
beerd in Brussel ontheffing te 
verkrijgen, maar tevergeefs. 
Daarop heeft dit kabinet beslo-
ten om de zaak op dit moment 
te laten rusten. 
Het KNWV is het daarmee 
niet eens en zal de zaak zeker 
niet laten rusten. Wel zullen 
we met nieuwe feiten en argu-
menten moeten komen. Dat 
kost tijd en daarom zullen wij 
de komende tijd nog wel aan 
de witte diesel vastzitten. 
Dat was het slechte nieuws dat 
voorzitter R.J. van Holthe de 
jaarvergadering van het 
KNW V te melden had. Wij 
moeten -helaas- constateren 
dat de brenger van het kwade 
nieuws in dit artikel gestraft 
wordt. Dat is onjuist en doet 
afbreuk aan de inspanning van 
het KNWV op dit punt, juist 
in het belang van zijn motor-
varende leden! 
Jan N. Kossen, directeur KNWV. 

1 Van meet af aan'? Het verbond tieeft 
in 1993 opzettelijk geen actie onderno-
men tegen de plannen om de rode die-
sel te verbieden Het concentreerde 
zich toen op de vaarbelastmg en wilde 
'met wedden op twee paarden' 
2 Watersport, tiet orgaan van het 
KNWV, meldt dat de slag om de rode 
diesel verloren IS Decembernummer 
1998, pagina 4 Redactie. 

- Tot 31 januari: Expositie 
'Bismarck' van kunstenaar 
Rob Peters. Lokatie: maritiem 
museum Prins Hendrik Rot-
terdam. Tijd: 10/11-17 uur. 
Maandag gesloten. 
- Tot SaU 2000: Expositie 'Zei-
lend over wereldzeen'. Lokatie: 
Scheepvaartmuseum, Amster-
dam. 
- Tot 7 februari: expositie ma.-
ritieme knipselkunst. Lokatie: 
Reddingmuseum Den Helder. 
Tijden: 10 tot 17 uur, zondag 
13 tot 17 uur. 
- Tot 28 maart: Maritieme 
schilderijen en tekeningen van de 
Haarlemse kunstenaar Ploos 
van Amstel. Lokatie: Marine-
museum Den Helder. 
- 3 tot en met 7 februari: Boot 
Holland, Leeuwarden. 
- 1 1 tot 17 februari: water-
sportbeurs Miami. Lokatie: 
Miami Beach Convention 
Center. Informatie: telefoon 
001-305-531-8410. 
- 20 tot 28 februari: Belgian 

Boat Show in Gent (Flanders 
Expo). 
- 22 februari tot 5 april: expo-
sitie ina.ntieme pentekeningen 
van Thijs Zwart in De Torpe-
doloods in Hoek van Holland. 
Dagelijks vanaf 9 uur. 
- 27 februari tot en met 7 
maart: i/wwa Amsterdam. Lo-
katie: Rai-complex. 
- 17 tot 20 maart. Botenbeurs 
Dubai. Lokatie: Marine Club 
Mina Seyahi in Dubai, Ver-
enigde Arabische emiraten. In-
formatie: Dubai Rai, telefoon 
00 971-4-362900, fax 4-
362988. 
- 27 tot en met 30 maart: In-
ternationale watersportbeurs 
China. Lokatie: overdekte 
markt Sjanghai. Informatie: te-
lefoon 0044 171 376 7777. 
- 10 en 11 april: watersport-
beurs Paques Boat in Saint-

Jean-de-Losne, speciaal voor 
de vaart op de Franse rivieren 
en kanalen. Organisatie: Ka-
mer van Koophandel en fa-

brieken in Beaune, telefoon 
0033-380-26 39 39, fax 26 39 
38. 
- 15 tot en met 18 april: Boat 
and Mets Asia. Lokatie: World 
Trade Center Singapore. 
- 11 tot 14 juni: botenbeurs St. 
Petersburg. 
- 31 augustus tot en met 5 sep-
tember: Hiswa te Water. IJmui-
den. 
- 29 september tot en met za-
terdag 2 oktober; Refit and re-
pair. Beurs over uitrusting en 
reparatie van luxe jachten. Lo-
katie: Port de Balear en Club 
de Mar in Palma de Majorca. 
- 16 tot en met 20 november: 
scheepvaarltentoonstellingEuro-
port 99. Lokatie: Rai Amster-
dam. 
- 16 tot en met 19 november: 
vakbeurs Mets. Lokatie: Rai 
Amsterdam 
- 2 7 november tot 5 decem-
ber: watersportbeurs Barcelona. 
Lokatie: Beurs van Barcelona 
en jachthaven. 
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op 1 februari 1999 verandert er voor zeegaande schepen nogal wat 
in de communicatie op zee en met de wal. Voor de beroepsvaart is 
dan de invoering van het nieuwe nood- en veiligheidsysteem 
GMDSS voltooid. Motorboten zonder GMDSS-apparatuur aan 
boord zullen voorlopig marifoonkanaal 16 kunnen blijven gebrui-
ken voor noodoproepen. Ook per 1 februari 1999 voert het Kust-
wachtcentrum in IJmuiden een aantal wijzigingen door in de ma-
nier waarop de veiligheidsberichten en de weerberichten worden 
uitgezonden. Daarnaast zijn er enkele veranderingen gekomen in 
het functioneren van de Radio Medische Dienst. 

Het nieuwe Global Maritime 
Distress and Safety System 
(GMDSS) werkt met appara-
tuur die in geval van nood au-
tomatische alarmeringsproce-
dures in gang zet. Voor de 
lange afstand wordt daarbij ge-
bruik gemaakt van satellieten, 
voor de kortere afstanden van 
de middengolf en de marifoon. 
De alarmsignalen die worden 
uitgezonden, komen terecht bij 
zogenoemde Rescue Coordi-
nation Centres (RCC's). Het 
Nederlandse RCC is de Kust-
wacht in IJmuiden. 
Een onderdeel van het 
GMDSS is Digital Selective 
Calling(DSC), waarbij mari-
foonkanaal 70 wordt gebruikt 
om een eerste alarmsignaal 
door te geven. De afwikkeling 
van het daarop volgende 
noodverkeer gebeurt dan via 
kanaal 16. De invoering van 
dit systeem is per 1 februari 
1999 voor de beroepsvaart 
voltooid. Het was de bedoe-
ling dat per dezelfde datum het 
uitluisteren van marifoonka-
naal 16, tot nu toe in gebruik 
als noodkanaal, zou komen te 
vervallen. Dat zou echter een 
probleem opleveren voor de 
schepen die niet verplicht zijn 
uitgerust met GMDSS-appara-
tuur. In het algemeen zijn dat 
pleziervaartuigen. Voor hen 
zou de mogelijkheid verloren 
gaan om via kanaal 16 alarm 
te slaan. Er zou immers geen 
zekerheid bestaan dat een 
noodoproep via dit kanaal 
wordt gehoord. Om dat te 
voorkomen zullen de RCC's. 
en dus ook het Kustwachtcen 
trum in IJmuiden. in elk geval 

tot 1 januari 2005 kanaal 16 
blijven uitluisteren. 
Om met GMDSS te kunnen 
werken, zullen schippers van 
zeegaande motorboten hun 
huidige marifoons moeten la-
ten aanpassen of nieuwe moe-
ten kopen. Ook zullen zij zich 
vertrouwd moeten maken met 
de nieuwe regels en procedu-
res. Van de kant van de 
ANWB en het KNWV is naar 
voren gebracht dat nogal wat 
schippers zich deze kosten en 
moeite zouden willen bespa-
ren. Zij zouden op hun mo-
biele telefoons gaan vertrou-
wen om, zo nodig, alarm te 
kunnen slaan. Het Kustwacht-
centrum vindt mobiele tele-

• Marifoon met DSC. 

foons voor dat doel echter on-
geschikt. Zie ook Motorboot 
van januari vorigjaar. 

Veiligheidsberichten 
Het Kustwachtcentrum in IJ-
muiden zendt tot nu toe veilig-
heidsberichten uit via de mari-
foon (VHF) op het werkkanaal 
73, via de middengolf (MF) op 
de werkfrequentie 3673 khz en 
via Navtex. Bij veiligheids-
berichten gaat het om navi-
gatieberichten, stormwaar-
schuwingen, berichten over 
plaatsbepalingsystemen en ijs-
berichten. 
Voor de marifoon (VHF) geldt 
in het vervolg de volgende re-
geling. Stormwaarschuwingen 
worden direct na ontvangst 

uitgezonden, na aankondiging 
op VHF/DSC-kanaal 70 en 
VHF-kanaal 16. Daarna wor-
den zij op VHF-kanaal 16 elke 
vier uur op de vaste tijd her-
haald. Dit gebeurt tot de waar-
schuwing wordt ingetrokken 
of wordt vernieuwd. De an-
dere veiligheidsberichten wor-
den uitgezonden op de VHF-
kanalen 23 en 83, na aankon-
diging op VHF/DSC-kanaal 70 
en VHF-kanaal 16. Verder 
worden deze veiligheidsbe-
richten uitgezonden op de 
vaste uitzendtijden op de 
VHF-kanalen 23 en 83. De 
vaste uitzendtijden voor VHF 
zijn: 03.33, 07.33. 11.33, 
15.33, 19.33 en 23.33 UTC. 
Voor de middengolf (MF) geldt 
de volgende nieuwe regeling. 
Stormwaarschuwingen wor-
den aangekondigd en uitge-
zonden op MF/DSC 2187.5 
khz. Daarna volgt, zonder aan-
kondiging, nog één uitzending 
ervan op de eerstvolgende 
vaste uitzendtijd. De andere 
veiligheidsberichten zullen 
worden uitgezonden op de 
MF-frequentie 3673 khz na 
aankondiging op MF/DSC 
2187.5 khz. Zonder aankondi-
ging worden zij op de MF-fre-
quentie 3673 khz uitgezonden 
op de vaste uitzendtijden. De 
vaste uitzendtijden zijn: 03.33, 
07.33, 11.33, 15.33, 19.33 en 
23.33 UTC. 

Vi a Navtex worden de storm-
waarschuwingen uitgezonden 
direct na ontvangst en één 
keer op de eerstvolgende vaste 
uitzendtijd. De andere veilig-
heidsberichten worden direct 
na ontvangst en op de vaste 
uitzendtijden uitgezonden. 
Deze laatste zijn: 03.48, 07.48, 
11.48, 15.48, 19.48 en 23.48 
UTC. 

Weerberichten 
Tot nu toe zendt het Kust-
wachtcentrum de weerberich-
ten voor de Noordzee, de Ne-
derlandse kustwateren en het 
IJsselmeer uit via de VHF-
werkkanalen en de MF-fre-
quenties 1890 khz en 1713 khz 
van Scheveningen Radio. 
Met ingang van 1 februari 
1999 worden de weerberichten 
voor de Nederlandse kustwate-
ren en het IJsselmeer uitgezon-
den op de VHF-kanalen 23 en 
83, na aankondiging op VHF-
Kanaal 16. op de vaste tijden 
van 08.05, 13.05 en 23.05 lo-
kale tijd (tussen eind maart en 
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• Digitale marifoon. 

eind oktober: UTC + 2 uren, 
tussen eind oktober en eind 
maart: UTC + 1 uur). 
De weerberichten voor de 
Noordzee (MF) worden met in-
gang van dezelfde datum zon-
der voorafgaande aankondi-
ging uitgezonden op de MF-
frequentie 3673 khz op de 
vaste tijden: 09.40 en 21.40 
UTC. 
Het Kustwachtstation in Ij -
muiden zendt geen weerbe-
richten uit op Navtex omdat 
daar per vaste uitzendtijd 
slechts vijftien minuten be-
schikbaar zijn, wat vaak al te 
kort is om alle veiligheidsbe-
richten uit te zenden. Een 
weerbericht voor de Noordzee 
op Navtex wordt verzorgd 
door het Engelse station Cul-
lercoast Radio. 

Medische dienst 
Met ingang van 1 januari 1999 
zijn ook al veranderingen ge-
komen in de regelingen voor 
de Radio Medische Dienst 
(RMD). Bij de RMD gaat het 
om het geven van medisch ad-
vies bij ziekte of een ongeval 
aan boord. De verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering lag 
sinds 1931 bij het Nederlandse 
Rode Kruis, dat contracten 
had met artsen die bij toer-
beurt piketdienst deden. De 
verbinding met de schepen 
verliep via Scheveningen Ra-

it Foto Pim Korver. 

dio. Deze instelling heeft ech-
ter op 31 december 1998 opge-
houden te bestaan. Daarnaast 
liet het Rode Kruis weten de 
RMD niet meer te beschou-
wen als een van haar kernta-
ken. Sinds het begin van het 
nieuwe jaar wordt de dienst 
onderhouden door de Konink-
lijk e Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM). Per 
dezelfde datum is een aantal 

veranderingen in de werkwijze 
doorgevoerd en zijn ook de 
frequenties voor de radio-me-
dische advisering gewijzigd. 
*  VHF - Na een oproep op het 
VHF/DSC-kanaal 70 of het 
VHF-kanaal 16 krijgt het schip 
dat de hulp inroept, een werk-
kanaal toegewezen. Als via het 
werkkanaal contact is gekre-
gen, wordt het schip doorver-
bonden met een dokter van de 
RMD. 
*  MF - Na een oproep op 
MF/DSC 2187.5 en contact 
met het Kustwachtcentrum in 
IJmuiden op 2182 khz krijgt 
het schip dat de hulp inroept 
een werkfrequentie toegewe-
zen. Het Kustwachtcentrum 
zendt op 2824 khz en ontvangt 
op 2520 khz óf het zendt op 
1890 khz en ontvangt op 2045, 

2048, 2051, 2054 of 2057 khz. 
Al s via een werkfrequentie 
contact is gemaakt, wordt het 
schip doorverbonden met een 
dokter van de RMD. 
*  Inmarsat A/B telefoon - Na-
dat de code 32 is ingedrukt, 
wordt het schip via Station-12 
automatisch doorverbonden 
met het Kustwachtcentrum. Er 
wordt informatie uitgewisseld, 
waarna het schip wordt door-
verbonden met een dokter van 
de RMD. 
*  Inmarsat A/B/C telex - Voor 
het afhandelen van radio-me-
dische adviezen via Inmarsat 
A/B/C telex wordt nog ge-
werkt aan een systeem waarbij 
een schip door tussenkomst 
van een computer berichten 
kan uitwisselen met een dokter 
van de RMD. 
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bi 
Blikse m 
insla g 
Zeilende met een botter ben ik 
zo een 30 jaar geleden eens op 
het wad in een zware onweers-
bui terecht gekomen. Het ijze-
ren voorslag gaf daarbij wel 
enig gevoel van veiligheid 
maar het was toch een onpret-
tige ervaring om op korte af-
stand de bliksem diverse ma-
len in het water te zien inslaan. 
Ik heb de laatste 20 jaar met 
een stalen vlet gevaren en had 
daarbij het gevoel dat me bij 
onweer niets zou kunnen ge-
beuren. 
Ik heb nu een Elling motor-
boot (polyester) in aanbouw 
en ik vraag me af of ik maatre-
gelen kan treffen om het ge-
vaar van blikseminslag te be-
perken. 
F.H. Hensel, Zevenaar. 

Antwoor d 
Bij het verschijnsel bliksem 
kunnen nog vele vraagtekens 
geplaatst worden, speciaal bij 
de plaats waar de inslag zal 

* Elling. 

plaatsvinden. Hierbij spelen 
vooral elektrische geleidingen 
van de grond of de waterop-
pervlakte onder een onweers-
bui een grote rol. 
Of het stalen voorstag enige 
bescherming heeft geboden is 
nog maar de vraag. Wil het 
stag effectief zijn, dan moet het 
via een goede elektrische gelei-
ding met het omringende wa-
ter in verbinding staan. 
De geleidbaarheid van het wa-
ter om de botter was blijkbaar 
vele malen beter dan die van 
de botter met stag. Het is ook 
mogelijk dat de botter ondanks 
het stag een zo goede isolator 
was, dat het water een veel 
grotere aantrekkingskracht op 
de bliksemstraal uitoefende 
dan de (houten) boot. 
In een houten schip zou men 
dus redelijk veilig zijn. Enige 
navraag bij schippers die on-
der gelijke omstandigheden 
varen, werkt wellicht verhel-
derend. 

Een stalen schip is uitwendig 
misschien wat aantrekkelijker 
voor de bliksemontlading, 
maar in een stalen schip is men 
goed beveiligd door de kooi-
constructie die het staal van 
het schip vormt. Dat geldt ook 
in een auto. 
Voor een polyester kajuitboot 
geldt eigenlijk het zelfde als 
voor een houten boot. 
Het is raadzaam eens contact 
op te nemen met een firma die 
in bliksembeveiligingen werk-
zaam is. Zij kunnen waar-
schijnlijk de beste adviezen ge-
ven en ze zijn vast in de Gou-
den Gids te vinden. 

Accuklen t 
zonde r 
verbinding ? 
Aangaande de werking en aan-
sluiting van de serie-parallel-
schakelaar die op mijn boot is 
geïnstalleerd bij de aanleg van 
de boegschroef, merk Duco 24 
volt, 8 pk, heb ik een vraag. 

* Cramm boegschroef 

Het werfje, dat 9 jaar geleden 
het aanbrengen van de boeg-
schroef en de installatie ver-
zorgde, is inmiddels opgehe-
ven, zodat ik daar niet meer te-
recht kan. 
Het boordnet is 12 volt. De 
voeding hiervoor bestaat uit 

twee accu's van 12 volt 200 ah 
van hetzelfde merk. type en ca-
paciteit. De plusleiding afkom-
stig van de hoofdverdeelin-
richting van het boordnet is 
verbonden met klem 51 van de 
SP-schakelaar. 
Bij gebruik van de boegschroef 
worden door middel van de 
SP-schakelaar (merk Monark 
type 083 830 003) de accu's in 
serie geschakeld. 
Is de boegschroef buiten ge-
bruik dan zouden de accu's pa-
rallel staan. 
Wat dat parallel staan betreft, 
daarover heb ik na bestude-
ring van de mij beschikbare 
schema's, mijn twijfels. 
De plusklem van accu-2 is aan-
gesloten op klem 30 van de SP-
schakelaar. 
In de 'uit'-stand van de SP-
schakelaar, dus als de boeg-
schroef niet wordt gebruikt. 

Schem a hoofdverbindinge n aan 
de accu' s en de SP-schakelaa r 

Monar k 083 830 003 

Naar - f k lem 
hoofdverdeellnr. boordnet 

Naar -I-klem dynomo 

31A30A50A 31 51150 30 

* Serie-parallel-
schakeling voor 
24 volt kop-
schroef 
Zie 'Accuklem' 

a 
±1 

TT 
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ACCU 2 

t T T 
Stuurleidingen naar 
bedieningsknoppen boegschroef 

* Elektriciteiisaansluiting kopschroef. 
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kan ik in de schema's geen ver-
binding ontdekken tussen de 
plusklem van accu-2 en klem 
30A of klem 51. De plusklem 
van accu-2 heeft dus geen ver-
binding met de plusklem van 
accu-1 of de plus van het 
boordnet. Wanneer deze con-
clusie juist zou zijn, staat accu-
2 dan alleen stand-by voor de 
24-volt schakeling bij het ge-
bruik van de boegschroef 24 
volt? 
Kan door het aanbrengen van 
een verbinding tussen de plus-
klem van accu-2 en klem 51 
van de SP-schakelaar worden 
bereikt dat de accu's bij uitge-
schakelde SP-schakelaar wel 
parallel staan? Wellicht is men 
bij de installatie deze verbin-
ding vergeten aan te brengen. 
Th.P. van Pelt, Hasselt. 

Antwoor d 
Het aardige van dit schakel-
probleem met accu-2 is dat er 
geen problemen zijn; dit kan 
worden afgeleid uit de gege-
vens die niet verstrekt zijn. 
Wat namelijk niet vermeld is, 
zijn de diverse storingen die 
kunnen optreden wanneer 
accu-2 geschakeld zou zijn zo-
als in het schema is aangege-
ven. (Zie schema 1, Duco-
schema). 
Accu-2 is naast boegschroef-
accu ook startaccu. Als accu-2 
dus niet regelmatig geladen 
wordt zullen er spoedig start-
problemen ontstaan. 
Volgens het schema is de 
boordinstallatie via contact 51 
alleen aangesloten op accu-1. 
Wordt het relais omgescha-
keld voor de boegschroef, dan 
zal het boordnet los van accu-
1 komen en gaat dit net raar 
doen. Hierover is niets ver-
meld. 
Er moet dus ergens in de in-
stallatie een verbinding be-
staan tussen contact 51 van de 
SP-schakelaar en de plus aan-
sluiting van accu-2. Ook het 
boordnet met de dynamo moet 
hierop aangesloten zijn. 
Controle op de verbinding 
punt 51 met plus accu-2, gaat 
zo. Schakel enige goed zicht-
bare verlichting aan nabij de 
stuurstand en schakel de boeg-
schroef in zonder dat de 
hoofdmotor draait. Is de ver-
binding punt 51 naar plus 
accu-2 niet aanwezig, dan gaat 
het SP-relais ratelen en de ver-
lichting knipperen. Is er wel 
een verbinding van punt 51 
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naar plus accu 2 dan blijf t alles 
normaal. 
Het is mogelijk dat de verbin-
ding van punt 51 met accu-2 
van een verbreekschakelaar is 
voorzien, die tijdens het star-
ten van de motor open gaat, 
dit om vereffening-stromen 
van accu-1 naar accu-2 via het 
SP-relais te voorkomen. Het 
boordnet met de dynamo moet 
dan wel direct op de plus van 
accu-2 aangesloten zijn. 

TA-post 

Koelkast (3) 

Naar aanleiding van het on-
derwerp 'Koelkast met proble-
men' in de rubriek Elektro-
technisch advies in de Motor-
boot van oktober 1998 het 
volgende. Als de compressor 
(van de koelkast), die een ver-
mogen heeft van 60 watt, nor-
maal werkt trekt hij een 
stroom van 5 ampère bij een 
spanning van 12 volt. Bij een 
gemiddelde inschakelduur van 
20 tot 40 procent zal de gemid-
deld opgenomen stroom dan 
liggen op 1 tot 2 ampère. In 
het ongunstigste geval is er 
dan voor 50 uur stroomloos lig-
gen een koelkast accu nodig 
van minstens 100 ah netto. 
Een 12 volt/220 ah accu van 
het semi tractie-type lijk t dan 
een goede keus. Aan boord is 
een accu meestal niet voller 
dan 90 procent (200 ah dus). 
Omdat we er naar streven de 
accu niet verder te ontladen 
dan 50 procent, blijf t er dan 
ongeveer 100 ah netto be-
schikbaar. 
P.S. Ik realiseer mij dat dit een 
wat versimpelde rekenme-
thode is. Het gaat mij nu om 
de grote lijn. 
Jan Brouwer, Dordrecht. 

• Danfoss koelkastcompressor. 

Antwoor d van F J. de Rui-
ter, onze medewerker  elek-
trotechniek 
Nogmaals het probleem 'ver-
mogen' zoals in de folder be-
schreven staat, betreffende de 
koelkast met koudeaccu. Na-
melijk het verschil tussen de 
aanduiding watt (w) en watt-
uur (wu). 
De aanduiding watt betekent 
vermogen en is bij elektrische 
toepassingen, spanning maal 
stroom. De spanning bij deze 
koelkast is 24 volt. 
De aanduiding wattuur bete-
kent, vermogen x tijd en is een 
vorm van arbeid. 
In het begin van de folder staat 
dat de kast 60 watt aan vermo-
gen opneemt bij een spanning 
van 24 volt. Dit zou een 
stroom opleveren van 60 
watt/24 volt=2,5 ampère. De 
looptijd van de kast volgens 
gegeven is ongeveer 1/3 uur, 
zodat een arbeid van 60 watt: 
3 = 20 wu uit de accu getrok-
ken wordt. Dit komt overeen 
met 2,5 ampère x 1/3=0,8 
ampère-uur. 
Verderop in de folder staat be-
schreven dat de kast 7,5 
ampère aan stroom uit de accu 
opneemt, eveneens bij 24 volt. 
Deze 7,5 ampère is dus de ge-
meten stroom uit de accu. Dit 
levert een vermogen op van 24 
volt x 7,5 ampère = 180 watt. 
Staat de kast een uur aan dan 
moet de accu een arbeid leve-
ren van 180 watt x 1 uur = 180 
wattuur en moet de accu 7,5 
ampère x 1 uur = 7,5 ampère-
uur leveren. De kast staat 
maar 1/3 uur aan, zodat 1/3 x 
180 wattuur = 60 wattuur of 
1/3 X 7,5 ampère =2,5 ampère-
uur aan arbeid uit de accu ge-
leverd wordt. Deze 60 wattuur 
is nu hetgeen in folder bedoeld 
wordt. En geen 60 watt. 
Moet er gedurende 50 uur 
door de accu energie aan de 
kast geleverd worden, dan 
moet de minimum capaciteit 
van de accu 50 uur x 2,5 
ampère = 125 ampère-uur zijn. 

Motorboo t 
geef t technisc h 

advie s 
Als u met problemen zit die 
te maken hebben met uw 
motorkamer (motor, koppe-
ling, asleiding, elektriciteit) 
dan kunt u die voorleggen 
aan onze werktuigkundige 
medewerker, C. Voest. 
Is het een probleem waarvan 
we denken dat meer mensen 
er mee kampen, of waarvan 
de oplossing ook voor ande-
ren interessant is, dan wordt 
het in behandeling genomen 
en het antwoord gepubli-
ceerd in Motorboot. 
Uw vragen kunnen alleen 
worden behandeld als ze 
schriftelijk worden gesteld. 
Stuur uw brief mei de om-
schrijving van het probleem 
en gegevens over motor en 
schip (plus eventuele foto's 
en tekeningen), aan: 

Redactie Motorboot, 
Goudscsingel 86. 
3011 KDRoUcidani. 

een iets grotere capaciteit is 
wenselijk. Na deze 50 uur 
moet de accu weer goed wor-
den geladen. Dit is niet in een 
uurtje varen gebeurd, maar 
duurt zeker 10 tot 12 uur. 
Worden voor de 'kaststroom' 
12 volt accu's gebruikt, dan 
moeten er dus twee van deze 
accu's van 125 ampère-uur in 
serie worden geschakeld voor 
het verkrijgen van 24 volt. Is 
de kast 12 volt, dan staan de 
accu's parallel omdat hetzelfde 
vermogen aan de kast geleverd 
moet worden, namelijk 180 
watt. Dan gaat de accu een 
stroom leveren van 180 watt: 
12 volt = 15 ampère. Daar de 
kast 1/3 van de tijd aan staat, 
moet de accu een arbeid afge-
ven van 1/3 X 15 ampère-uur = 
5 ampère-uur. 
Waarom een accu tenslotte 
niet de opgegeven capaciteit 
mag leveren is mij niet geheel 
duidelijk. Het is namelijk wel 
eens goed een accu rustig aan 
te ontladen tot de opgegeven 
capaciteit gebruikt is. De accu-
spanning mag dan niet lager 
worden dan ongeveer 11 volt. 
Is de accu geheel leeg getrok-
ken, spanning onder de 5 volt 
(plusminus), dan kan dat tij -
dens het herladen moeilijkhe-
den geven. Dit moet dus wor-
den voorkomen. 
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Al l in One 
i>e antennes van RR Electronic zijn de oplossing voor alle ontvangstproblemen en voorkomen een 

woud van antennes op uw jacht. Voor al uw wensen heeft RR Electronic de juiste antenne. 
Gemakkelijk te installeren en uit te breiden voor ontvangst van meer apparatuur zoals 

DGPS, Navtex, weerkaartenschrijver en GSM. 

Delta 200 S 
• actieve universele zend-/ 

ontvang-antenne voor 

marifoon en bijv. SSB en 

Navtex 

• met Windex. 

Delta 12 M 
• antenne voor omni-

directionele ontvangst 

van TV en FM-radio 

• te combineren met 

Delta 200 S. 

Panama 
• antennesysteem voor 

marifoon, TV, FM-radio 

en GSM-telefoon. 

Ik wil informatie over: 

D Delta 200 S 

D Delta 12 M 

D Panama 

D Delta 1000 S 

• DSC Pacific 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Delta 1000 S 
• gecombineerde zend-/ 

ontvang-antenne voor 

marifoon en autotelefoon 

(GSM en ATF3). 

DSC Pacific 
• antennesysteem voor 

marifoon met DSC, TV, 

AM/FM-radio, GSM-tele-

foon en SSB-ontvanger. 
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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 
Tel. 030 2 840 850 
Fax 030 2 937 642 
E-mail. sailtron@sailtron.com 

Exclusief Importeur van o.a. AP Navigation, B & G, 
Furuno, Garmin, Jotron, RR Electronic, Sailor en Transas 
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Bootrennen 

Koelkast (4) 

Koudebuffe r 
oproepe n als 
men slaap t 

Naar aanleiding de rubriek 
Elektrisch advies in Motor-
boot van oktober 1998 en de 
lezersreacties daarop in het de-
cembernummer het volgende 
over de werking van onze 
Coolmatic RA koelkasten. 
De RA koelkasten, die zijn 
voorzien van een koudebuffer, 
werken op zowel 12 als 24 
volt. Wanneer er aan boord 
voldoende spanning voorhan-
den is zal de koudebuffer nooit 
in werking treden. Hetzelfde 
geldt indien de boot aan wal-
spanning (220 volt) is aange-
sloten. 
Men kan de koudebuffer op-
roepen wanneer men bijvoor-
beeld slaapt. Dan zal de opge-
slagen koude in de buffer lang-
zaam ontdooien wat gewoon-
lij k 6 tot 12 uur duurt. Indien 
het vriesvak gevuld is met 
diepgevroren produkten zal 
dat het ontdooiproces verlen-
gen omdat deze waren ook zul-
len ontdooien en dus op dat 
moment ook dienst doen als 
een soort koudebuffer. 

Aandachtspunten 
Bij het gebruik van een Waeco 
koelkast met koudebuffer (RA 
serie), moet op de volgende 
punten worden gelet: 
1. De koudebujfer zo-l niet wer-
ken indien er voldoende span-
ning aanwezig is, hetzij van de 

accu (12/24 volt) of door wal-
aansluiting (220 volt). 
2. Het vriesvak kan geen dienst 
doen als vriesgedeelte indien 
men de koudebuffer afroept, 
omdat de koelkast dan hieraan 
de koude onttrekt. 
3. Wanneer men de koudebuffer 
afroept zal deze eerst helemaal 
ontdooid worden en pas daarna 
zal de compressor weer aan-
slaan en op vollast gaan 
draaien om de koudeaccu 
weer volledig in te vriezen. 
Zodra dit is gebeurd zal het 
toerental van de compressor 
verminderen waardoor er al-
tij d een optimaal stroomver-
bruik gerealiseerd wordt (al-
leen in combinatie met TEC-
besturing). 
4. Middels een TEC-besturing 
zal de koudebuffer bij onderspan-
ning volledig automatisch geacti-
veerd worden waarna het proces 
zich herhaalt. 
Tevens staat er in de gebruiks-
aanwijzing van onze compres-
sor koelkasten (zie bladzijde 8; 
functiebeschrijving TEC-aan-
sturing punt 4) dat: 
De buffer oproeptoets de com-
pressor onderbreekt tot: 
- Opgeslagen koude-energie 
opgebruikt is. 
- Externe aanvoer voorhan-
den is. 
De ingezonden brief verbaasde 
ons. Wij zijn van mening dat 
de klant bij aankoop van de 
koelkast niet volledig of on 
juist werd geïnformeerd om-
trent de werking van ons pro-
dukt. 
Thierry Batenburg, Waeco Bene-
lux, Roosendaal. 

• Waeco koelkast. 

Roger en Marcel : 
Neerland s hoop in snell e boten 

Cees van der Velden uit Box-
tel was ooit wereldkampioen 
in de Formule I. Verschillende 
keren zelfs. Niet met een su-
persnelle auto maar met een 
sportboot. Hij was in dat mi-
lieu even beroemd als Anton 
Geesink op de internationale 
judomatten. Die tijd ligt ver 
achter ons. Helaas kreeg de 
Brabander nooit opvolgers, al 
heeft bijvoorbeeld Ronald den 
Hartog er dicht tegenaan geze-
ten. Gelukkig telt ons land nu 
weer twee kandidaten en wel 
in de Formule 3 oftewel het 
kleinere broertje van de For-
mule I. Zij willen proberen de 
sprong naar de top te maken. 

Wereldtite l 
De Engelsman Jonathan Jones 
is wereldkampioen geworden 
in de Formule I bootrennen. 
Hij hield de Italianen Guido 
Cappellini en Massimo Rog-
giero in het eindklassement 
achter zich. In Abu Dhabi, 

waar de Fin Pertti Leppala (va-
rend voor Chesterfield-Kodak) 
begin december de laatste wed-
strijd van het seizoen op zijn 
naam bracht, moest de Brit 
weliswaar genoegen nemen 
met de zesde plaats, maar 
naaste concurrent Cappellini 
deed het nog twee plaatsen 
minder. En Roggiero mocht 
dan wel op slechts 0,37 se-
conde van etappewinnaar Lep-
pala als tweede finishen, hij 
vormde toch geen bedreiging 
meer voor Jones. De ritzege 
van Leppala was niet onver-
diend: met 55,04 seconden 
maakte hij de snelste rondetijd 
en met 147,16 kilometer per 
uur wist de Fin ook de hoogste 
gemiddelde snelheid te berei-
ken. 

Het gaat om Roger van der 
Sluis en Marcel Meiberg, alle-
bei dertig jaar. Roger, bar-
keeper van beroep, vaart al 
vier seizoenen in deze catego-
rie en behaalde vorig jaar zijn 
grootste successen met vierde 
plaatsen in St.-Petersburg en 
het Italiaanse Campione. Ray-
onmanager Marcel debuteerde 
in 1998 in de Formule 3 maar 

• Marcel Meiberg uit Apeldoorn 
met boot en team. 

werd desondanks al negende 
in Hongarije. 
Ook Nederland organiseert 
sinds een jaar of vij f één van 
de zeven tot tien wedstrijden 
meetellend voor de wereldtitel 
Formule 3. De laatste twee sei-
zoenen was Almere gastheer 
en de jongste editie trok liefst 
dertigduizend toeschouwers. 
De piloten maken gebruik van 
catamarans die een veilig-
heidskuip en tweetakt buiten-
boordmotor hebben. De bo-
ten, goed voor snelheden van 
140 tot 170 kilometer per uur 
zijn gemaakt van hout en di-
verse soorten kunststof, zoals 
kevlar en polyester. Tot de 
standaard-uitrusting van de 
deelnemer behoren helm, 
zwemvest en vijfpuntsgordel. 
Voor de organisatie in Almere 
tekent Powerboat Holland, 
waar Cees van der Velden 
sinds jaar en dag een toonaan-
gevende bestuurlijke rol in 
speelt. Powerboat Holland be-
hartigt ook de belangen van de 
Nederlanders in de UIM ofte 
wel de Union Internationale 
Motonautique, de overkoepe-
lende wereldorganisatie voor 
alle klassen bootrennen, zowel 
op binnen- als buitenwater. 

• Boot van Roger van der Sluis. 
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Boot Holland 1999 

Voora l motorbote n 
De Friese watersportbeurs Boot Holland, traditioneel de eerste van 
het jaar, is opnieuw interessant voor de motorbootliefliebber. 
Er worden diverse nieuwe boten geïntroduceerd (Broesder kotter. 
Barkas 1150), terwijl er ook veel schepen te bezichtigen zijn, die al 
jaren op de markt zijn (Agder 840, Aquanaut Drifter). 

Ook op het gebied van de toe-
behoren zijn er interessante 
primeurs, zoals de nieuwe ra-
dars en kaartplotters bij Hol-
land Nautic en een nieuwe 
Nanni-diesel bij Cramm. 
Maar er is meer. Broderna Jo-
hansson toont klassieke hou-
ten motorboten van Scandina-
vische komaf. Er zijn jacht-
schilders, bootstoffeerders. 

• Motorbotensteiger op Boot 
Holland 

reparatiebedrijven, experts, 
restauratiebedrijven en fabri-
kanten van ramen, schroeven 
en schroefassen. 
Boot Holland 1999, die wordt 
gehouden in het Friese expo-
centrum in Leeuwarden, trok 
vorigjaar ruim 30.000 bezoe-
kers. De organisatoren reke-
nen opnieuw op veel bezoek. 

40^ nr 

Boot Hollan d in het kor t 
Boot Holland 1999 wordt ge-
houden in het Expocentrum 
FEC in Leeuwarden van 
woensdag 3 tot en met zondag 
7 februari 1999. 
- Openingstijden: woensdag 
tot met vrijdag van 14.00 tot 
22.00 uur: zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

- Toegangsprijs:/ 15.-; kinde-
ren tot 3 jaar gratis; kinderen 
4-12 jaar en houders van een 
pas 65-1-/ 7,50. 
- Adres: Heliconweg 52, 
Leeuwarden. 
- Informatie: Fee, Leeuwar-
den, telefoon 058-2941500, fax 
2941505. 

Bouma 
Bouma Jachtbouw in Harlin-
gen toont de Barkas 1150, de 
nieuwste versie van de serie 
Barkasmotorboten van ont-
werper Huitema. 
De boot heeft een lengte van 
11,50 meter. De breedte be-
draagt 3,94 meter en de diep-
gang 0.92 meter. De kruip-
hoogte is 2.37 meter, wat laag 
is voor een boot van deze af-
metingen. Het casco is geheel 
gebouwd van 5 millimeter 
dikke staalplaat. Relingen, bol-
ders en afvoergoten zijn van 
roestvrij staal, evenals de an-
kerkluis. Voor de voortstu-
wing zorgt een vijfcilinder 
Nanni-diesel, die 85 pk levert 
bij 2800 toeren per minuut. 
Het is een motor met oplading 
en laadluchtkoeling met een 
slagvolume van 2,5 liter, voor-
zien van een Hurth keerkop-
peling met een reductie van 
2,71:1. De boot moet er ge-
makkelijk de theoretische 
rompsnelheid van 16,7 kilo-
meter per uur mee lopen. 
Daarvoor is namelijk 65 pk al 
voldoende. 

De boot is ingericht op langdu-
rig verblijf. In de voorpiek zit 
een tweepersoons hut met 
dubbelbed en veel kastruimte. 
Daarachter aan bakboord 
vindt men de douche/toilet-
ruimte met wastafel, afsluit-
bare douche, elektrische wc en 
plaats voor een wasmachine. 
Daartegenover aan stuurboord 
is een werkruimte gemaakt 
met bureau en boekenkast. 
Hier is ook de toegang tot de 
tweepersoons gastenhut, die 
gedeeltelijk onder de stuurhut 
valt. Via een trapje komt men 
in de stuurhut/salon/kombuis. 
Daaronder zit een groot ruim 
waar men voorraden kan op-
slaan. De motor bevindt zich 
onder de zelflozende kuip in 
een goed geïsoleerde machine-
kamer. Pri js/335.000,-, incl. 
btw. 

De eerste Barkas 1150 is ge-
bouwd voor ontwerper Hui-
tema zelf. Bouma Jachtbouw, 
die ook de andere boten uit de 
Barkasserie bouwt, heeft ex-
clusieve rechten op dit nieuwe 
type. Steigerplaats 126. 

Broesder 
Een opvallende nieuweling is 
de Broesderkotter 1130. Het is 
een zwaargebouwde stalen 
multiknikspant spitsgatter met 
overdekte kuip en gangboor-

Opv 
den. Afmetingen: l l,30x4,00x 
1,20 meter. Kruiphoogte 2,60 
meter. 
Het casco wordt gebouwd van 
10 millimeter plaat (kiel), 6 
millimeter plaat voor het vlak 
en 5 millimeter voor de boor-
den. De opbouw wordt ge-
maakt van 4 millimeter dikke 
plaat. Er zijn 2 waterdichte 
schotten. 
De boot wordt voortgestuwd 
door een zescilinder Perkins 
diesel met een vermogen van 
135 pk bij 2400 toeren per mi-
nuut. De boot loopt er, vol-
gens de bouwer, 17 kilometer 
per uur mee. Via een PRM-
keerkoppeling met een reduc-
tie van 2,5 op 1 wordt een vier-

blad schroef aangedreven met 
een doorsnee van 25 en een 
spoed van 19 duim. Tanks: 
brandstof 1000 liter, water 
2x300 liter, vuil water 400 liter. 
Er is een 24 volts boordnet dat 
wordt gevoed door 2 accu's 
van 200 ah voor navigatie en 
huishoudelijke apparatuur en 2 
X 135 ah voor het starten van 
de motor. Er zijn 4 slaapplaat-
sen. De standaarduitvoering 
mag er zijn met zaken als boiler 
en met warmtewisselaar, zodat 
de motorwarmte tijdens de 
vaart de radiatoren verwarmt. 
Prijs compleet / 320.000.-. 
Vaark laar/ 170.000,-. Fran-
kenhal. stand 246. 
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allend e primeur s 
Voor de motorbootliefhebber zijn er op de Boot Holland heel wat in-

teressante noviteiten. Bijgaand de meest in het oog springende. 

Grouwster  vlet 
Bij Fedde van der Werf uit 
Grouw is een nieuwe type van 
de Grouwster vlet te zien, de 
1150. De boot, met een multi-
knikspant rompvorm, heeft 
een lengte van 11,85 meter en 
is daarmee de langste in deze 
bekende vlettenserie. De 
breedte is 4,00, de diepgang 
1,10 en de doorvaarthoogte is 
opvallend laag: 2,30 meter. 

Het casco is gebouwd van staal 
met een dikte van 5 millimeter. 
De opbouw is 4 millimeter dik. 
De boot wordt voortgestuwd 
door een viercilinder Vetus/ 
Deutz-diesel met oplading van 
106 pk bij 2600 toeren per mi-
nuut. De Hurth keerkoppe-
ling, met een reductie van 2:1, 
is verbonden met een linkse 
vierblad schroef met een spoed 
van 21 en een doorsnee van 14 
duim. De snelheid van de boot 
bedraagt volgens de werf 18 
kilometer per uur. 

• Links: roesderkotter 1130 OK 

• Arvor 18 bij Koalite 

MOTORBOOT-februar i 1999 

* ManI 850 Classic. 

De twee brandstoftanks heb-
ben elk een inhoud van 250 li-
ter, in de drinkwatertank gaat 
450 en in de vuilwatertank 400 
liter. Het 12 volts boordnet 
wordt gevoed door twee accu's 
van 200 en twee van 160 ah 

Het is voorzien van een wal-
aansluiting. Accommodatie: 
o.m. 6 kooien, warm water en 
douche. Pri js/320.000,-, in-
clusief btw. Stand S133. 

Holiday Boatin 
Bij Holiday Boatin uit Sneek 

• Barkas 1150 bij Bouma. 

35 



• Indeling Barkas 1150 

ligt de vertrouwde verschij-
ning van een Doerak, maar 
dan in een eigentijdse uitvoe-
ring. De Doerak LX 800 AK 
heeft een lengte van 8,00 me-
ter, een breedte van 3,20 meter 
en een diepgang van 0,80 me-
ter. Kruiphoogte 1,90 meter. 
In de achterkajuit is een vaste 
tweepersoons kooi en in de 
voorkajuit kan zo'n kooi over-
dwars worden gemaakt van de 
banken en de tafel. Voor de 
motorisering zorg een drieci-
linder Yanmar dieselmotor 
met een vermogen van 38 pk, 
die -via een homokinetische 
koppeling - een rechtse bron-
zen schroef van 17 duim aan-
drijft . De brandstoftank heeft 
een inhoud van 200 liter, aan 
drinkwater kan 400 liter wor-
den meegenomen. Het 12 volt 
boordnet wordt gevoed door 
een accu van 200 ah. De boot 
heeft een hydraulische stuur-
inrichting en is onder andere 
voorzien van een toilet en een 
vierpits gaskooktoestel. Prijs 
J 154.000,-, inclusief btw. Stei-
ger 130. 

Jaster 
Jaster Boating uit Nieuw 
Scheemda toont een hele serie 
kleine boten van polyester, die 
onder de naam PC op de 
markt worden gebracht. Het 
zijn toer-, vis- en kajuitboten, 
die in Nederland worden ge-
bouwd. Lengte: 2,05 tot 6,40 
meter. Frankenhal, stand 262. 

Koalit e 
Bij Koalite uit Woudsend zijn 
als noviteiten twee polyester 
boten te zien van het Franse 
merk Arvor. Dat zijn visboten 
met gesloten stuurhuis van het 
halfglijder type, die geschikt 
zijn voor ruim water. 

- Het type 18 (5.60x2,48x0,65 
meter, gewicht 1300 kilo) 
wordt voortgestuwd door een 
viercilinder Nannidiesel met 
een vermogen van 50 pk bij 
2800 toeren per minuut. Vi a 
een Technodrive keerkoppe-
ling wordt een drieblad 
schroef aangedreven. Snelheid 
15 knopen, ofwel 28 kilometer 
per uur. Er is een brandstof-

tank van 80 liter. Een 105 ah 
accu voedt het 12 volts boord-
net. In de kajuit zitten twee 
banken, die als kooi kunnen 
worden gebruikt. De open 
kuip is zelflozend en voorzien 
van hengelhouders en -berging 
en een visbun. Een (nood) 
helmstok is standaard aanwe-
zig, evenals een zwemplatform 
met -trap. Prijs/52.500,-, incl 
btw en CE-keur C (= kust). 
- Het type 25 (7,47x2,85x0,80 
meter, gewicht 2500 kilo) is 
uitgerust met een zescilinder 
MAN-diesel met een vermo-
gen van 165 pk bij 2800 toeren 
per minuut. Via een Hurth 
keerkoppeling wordt een drie-
blad schroef aangedreven met 
een doorsnee van 24 en een 
spoed van 25 duim. Snelheid 
23 knopen (ruim 43 kilometer 
per uur). Tanks: brandstof 300 
liter, water 50 liter. Er is een 

12/24 volts boordnet gevoed 
door 3 accu's van 105 ah. Be-
halve 2 kooien zitten er in de 
kajuit ook een tafel, een kom-
buis en een afgescheiden 
wc(chemisch toilet). Prijs 
ƒ 122.750.-, incl. btw en CE-
keur (B = zee). Steiger 138. 

Mari l 
Maril uit Koudum komt met 
een opvallende noviteit: een 
polyester motorsloep met een 
lengte van 8,75 meter. De 
boot, die een kruiphoogte 
heeft van 1,70 meter, heeft een 
kajuit met twee slaapplaatsen, 
een kombuis en een wc. Het 
schip heeft een open stuur-
stand, waarop een buiskap kan 
worden geplaatst. De boot is 
leverbaar met een polyester 
stuurhut, die evenwel ook later 
kan worden geplaatst. Er is 
tenslotte een grote open kuip. 
De boot wordt geleverd met 
een 33 pk Vetus/Mitsubishi-
diesel. Steigerplaats 101. 

Stoeten 
Stoeten motorjachten Lemmer 
(SML) toont de Pasadena 
1350, een nieuwe stalen knik-
spant kruiser met een comfor-
tabele en luxueuze afwerking. 
De breedte van de boot is 4,10, 
de diepgang 1,10 en de door-
vaarthoogte 2,65 meter. Voor 
de romp is staal van 5 millime-
ter en voor de opbouw van 4 
millimeter gebruikt. De moto-
risering bestaat uit een zesci-
linder Forddiesel met een ver-
mogen van 135 pk bij 2600 
toeren per minuut. De PRM-
keerkoppeling heeft een reduc-
tie van 2:1. De schroef is vier-
blads. Tanks: brandstof 875 h-
ter, drinkwater 660 liter, vuil 
water 700 liter. De elektrische 
installatie met generator, werkt 
met circuits van 220, 24 en 12 
volt. Er zijn één accu van 145 
en twee van 200 ah. Er is zo-
wel een boeg- als een hek-
schroef (beide hydraulisch). 
De opvarenden staan vier 
slaapplaatsen ter beschikking, 
een badkamer met ligbad, een 
afzonderlijke douche en twee 
wc's, centrale verwarming, 
ventilatie en ramen van dubbel 
glas. Prijs niet verstrekt. Stei-
gerplaats 131. 

Boot Holland 1999 
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Motorboo t troe f 
Boot Holland, de botenbeurs in Leeuwarden, is de eerste van het jaar en 
opnieuw is de (stalen) motorboot er prominent aanwezig. Steeds meer 
bouwers van motorboten, met de Friese werven voorop, presenteren hun 
produkten op deze beurs. Hieronder een overzicht. 

Aquanaut 
Een hele vloot boten is te zien 
bij Aquanaut uit Sneek. 
- De Drifter 1100 OK is een 
multiknikspant kruiser met 
een lengte van 11,10, een 
breedte van 3,50 en een diep-
gang van 0,85 meter. De door 
Dick Boon ontworpen boot is 
gebouwd van staal met een 
dikte van 4 millimeter. Voor 
de voortstuwing zorgt een 
viercilinder Vetus/Deutz-diesel 
met een vermogen van 106 pk 
bij 2800 toeren per minuut. De 
Hurth-keerkoppeling is ver-
bonden met een drieblad 
schroef. De snelheid is 8 kno-
pen (15 kilometer per uur). 
Tanks: brandstof en water 
beide 2x250 Hter, vuilwater-

• ACM-Dufour Heritage. 
BIJ Aquanaut. 

tank 125 liter. Het boordnet 
heeft een spanning van 12 volt 
en wordt gevoed door vier 
accu's van 120 ah. Prijs 
f 301.210,-. Zie ook het ver-
haal over de Drifter 1050 in de 
Motorboot van januari. 
- De ACM-Dufour Heritage is 
een Franse polyester kruiser 
met een lengte van 7,99, een 
breedte van 2,60 en een diep-
gang van 0,70 meter. Voort-
stuwing: viercilinder Yanmar-
diesel met een vermogen van 
50 pk bij 3600 toeren per mi-
nuut; Yanmar-keerkoppeling 
en drieblad schroef. Snelheid 
10,5 knopen (ruim 19 kilome-
ter per uur). Tanks: brandstof 
200 hter, drinkwatertank 100 
liter. Er zijn vier slaapplaatsen 
en twee douches met warm 
water. Het boordnet is 12 volt 

en wordt gevoed door twee 
accu's van 108 ah. Prijs 
ƒ169.970,-. 
Verder toont Aquanaut vier 
Bella's, polyester motorboten 
van Finse makelij waarvoor 
het bedrijf sinds kort dealer 
voor Noord-Nederland is. 
- De 450 FR (4,48 meter lang, 
1,80 meter breed en met een 
diepgang van 0,55 meter) is ge-
schikt voor buitenboordmoto-
ren van 15 tot 40 pk. 
- De 512 Excel meet 5,03x 
2,08x0,65 meter en vaart met 
motorvermogens tussen de 50 
en 90 pk. 
- De 561 HT, 5,56x2,08x0,65 
meter, is uitgerust met een 
stuurkap. Voor de voortstu-
wing kunnen motoren met 
vermogens van 50 tot 70 pk 
worden gebruikt. De brand-
stoftank heeft een inhoud van 
75 liter. De boot heeft twee 
slaapplaatsen. 
- De kajuitboot Bella 702, een 
spitsgatter, is de grootste van 
de vier. Hij heeft een lengte 
van 7,05 meter, een breedte 
van 2,45 meter en een diep-
gang van 0,60 meter. De 
voortstuwing komt van een 
driecilinder Yanmar-dieselmo-
tor met een vermogen van 27 
pk, waarmee de boot een snel-
heid van 18 kilometer per uur 
kan maken. De brandstoftank 

heeft een inhoud van 67 liter. 
Het boordnet is 12 volts. De 
boot heeft vier slaapplaatsen. 
Verder toont Aquanaut drie 
Yamarins, open sport- en ski-
boten van polyester met een 
V-vormige romp en een stuur-
console. En wel: 
- de 415 Big Fish (4,15x1,67 
meter), de 4730 (4,70x2,01 
meter) en de 5810 Big Ride 
(5,78x2,18 meter). Van geen 
van deze boten werden de prij-
zen verstrekt. 

Brandsma 
Brandsma uit Sneek toont de 
Agder 840/2000, een enigszins 
gevarieerde versie van de 840. 
Deze bekende Noorse polyes-
ter spitsgatkruiser, die vorige 
maand ook te zien was op de 
Boot Düsseldorf, heeft een 
lengte van 8,40 meter, een 
breedte van 3,20 en een diep-
gang van 0,80 meter. Kruip-
hoogte 2,35 meter. Het is een 
'overnaads' gebouwde boot 
(materiaaldikte tussen de 10 en 
15 millimeter), die wordt gele-
verd met dieselmotoren vanaf 
48 pk. Tanks: brandstof 200 li-
ter, water 200 liter, vuil water 
70 liter. Er is een 12 volts 
boordnet, dat wordt gevoed 
door twee accus van 108 ah. 
De boot telt vier tot zes slaap-
plaatsen. Prijs vanaf̂  159.700,-. 

Domusvaer 
Domusvaer uit Woudsend is 
aanwezig met twee sloepen. 
- De Fiskevaer 620 is een 
overnaadse boot met een poly-
ester romp die is gebaseerd op 
een Nieuwzeelandse visser-
sloep. De afwerking is in teak 
en mahonie. Voor de voort-
stuwing zorgt een 9 pk Yan-
mardiesel, die flexibel is inge-
bouwd en via een homokineti-
sche koppeling met de 
schroefas is verbonden. De 
prijs is/39.900,-, inclusief btw. 
- De Fisker Zeevaer 775 is een 
stalen multiknikspant boot 
waarvan het ontwerp is afge-
leid van een Scandinavische 
vissersboot. Hij heeft een vaste 
kajuit en is voorzien van slaap-
accommodatie, toilet, kombuis 
en koelkast. De betimmering is 
van teak en mahonie. De mo-
tor is een 27 pk Yanmardiesel, 
die eveneens flexibel is opge-
steld en uitgerust met een ho-
mokinetische koppeling. Prijs 
ƒ129.000,-, inclusief btw. 

* Drifter 1100 Bij Aquanaut. 
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Boot 
Holland 

1999 
Geertsma 
Bootcentrum Geertsma uit 
Grouw is aanwezig met de 
Bege 900 OK, een stalen krui-
ser met open kuip met de af-
metingen 9,00x3,25x0,80 me-
ter. Standaard bestaat de mo-
torisering van deze boot, die 2 
kooien telt, uit een viercilinder 
Vetus/Mitsubishi dieselmotor 
van 33 pk. Prijs ƒ 110.000,-, in-
clusief btw. Zie ook het ver-
haal over de proefvaart met 
deze boot in Motorboot van 
augustus 1998. 

Hellingskip 
Van Hellingskip uit Sneek is 
de Hellingskip 1000 te zien, 
een stalen kruiser van 10 me-
ter met een open kuip. 
Een profiel van de boot staat 
elders in dit nummer. 

Hubert s en Keikes 
De jonge werf Huberts en 
Keikes uit Woudsend laat de 
Barkas 830 zien, een stoere en 
luxueuze tweepersoons mo-
torsloep met een lengte van 
8,30 meter. De stalen boot, 
ontworpen door ing. L.M. 
Huitema, kost ƒ 195.550, in-
clusief btw. Zie ook de proef-
vaartreportage in Motorboot 
van november 1998. Steiger 
135. 

Jansma 
Bij Jansma uit Wartena ligt de 
Aqua-Star Oceanranger 38, 
een bijna 12 meter lange poly-

• Ocean Ranger 38 

ester motorboot van Engelse 
makelij. De afmetingen zijn: 
11,77x3,80x1,10 meter. De 
doorvaarthoogte bedraagt 2,70 
meter. De zeewaardige halfglij-
der heeft een rondspant romp. 
De voortstuwing komt van een 
zescilinder Caterpillar-diesel 
met een vermogen van 350 pk 
bij 2800 toeren per minuut. De 
Twindisk-keerkoppeling, met 
een reductie van 1,5:1, is ver-
bonden met een vijfblad 
schroef. De snelheid van de 
boot is 19 knopen (35 kilome-
ter per uur). Tanks: brandstof 
1000 liter, drinkwater 600 li-
ter, vuil water 40 en 350 liter. 
Het 24 volt boordnet (met wal-
aansluiting) wordt gevoed 
door zes accu's met vermogens 
van 480 en 240 ah. Er zijn zes 
slaapplaatsen. Prijs/447.000,-, 
inclusief btw en CE-keuring. 
Stand C3. 

Koalit e 
Koalite uit Woudsend toont 
de polyester spitsgatmotorboot 
Kent 27. Deze zwaargebouwde 
(materiaaldikte 13 tot 25 milli -
meter) 8,35 meter lange boot 
(3 meter breed, diepgang 0,90 
meter, kruiphoogte 2,20 me-
ter) wordt voortgestuwd door 
een viercilinder Vetus/Mitsu-
bishi-diesel met een vermogen 
van 33 pk bij 3600 toeren per 
minuut. Via een Hurth keer-
koppeling met een reductie 
van 2:1 wordt een drieblad 
schroef aangedreven met een 
diameter van 16 en een spoed 
van 9 duim. Snelheid 7,5 kno-
pen, ofwel bijna 14 kilometer 
per uur. Tanks: brandstof 180 
liter, water 180 liter. Er is een 
12 volts boordnet met twee ac-
cu's. Er zijn 2 tot 4 slaapplaat-
sen. Warm water via een 
boiler is standaard. Prijs 

* Proficiat 1120 

ƒ142.500,-, inclusief btw. Stei-
gerplaats 138. 

Oksewiel 
De jachthaven Oksewiel uit 
Terhorne exposeert de Piet 
Heinsloep, een polyester boot 
met een lengte van 6,10 meter. 
Voortstuwing: 3 cilinder Ve-
tus diesel met een vermogen 
van 22 pk. Getoond wordt een 
luxe uitvoering met teakvloer, 
kussens, buiskap, verlichting 
en brandstofmeter. Prijs 
ƒ60.500,-. Steigerplaats 166. 

Proficiat 
De jachtwerf Proficiat uit Wes-
tergeest toont een stalen knik-
spant motorkruiser met een 
lengte van 11,20 meter (type 
1120 GL). Breedte 3,40, diep-
gang 0,85 en doorvaarthoogte 
2,56 meter. De boot is ge-

• Bege-900 Bij Geertsma 

bouwd van 4 millimeter dikke 
staalplaat. Voortstuwing: vier-
cilinder Vetus/Deutz- diesel 
met oplading met een vermo-
gen van 106 pk bij 2650 toeren 
per minuut. Via de PRM-keer-
koppelmg wordt een vierblad 
schroef aangedreven met een 
doorsnee van 20 en een spoed 
van 16 duim. De tanks voor 
brandstof, drinkwater en vuil 
water hebben alle een inhoud 
van 240 liter. Het boordnet is 
12 volts. Er zijn vier slaap-
plaatsen en er is een douche 
met warm en koud water. Prijs 
ƒ240.700,-, inclusief btw. Stei-
gerplaats 127. 

Radius 
Radius Jachtbouw uit Irnsum 
toont de Radius 35, een stalen 
knikspantkruiser met een 
lengte van 10,50, een breedte 
van 3,75 en een diepgang van 
0,90 meter. De doorvaart-
hoogte is 2,55 meter. De boot 
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is gebouwd van 4 millimeter 
dikke plaat. In de machineka-
mer staat een opgeladen vier-
cilinder Volvo Penta-diesel-
motor met een verinogen van 
100 pk bij 3600 toeren per mi-
nuut. De keerkoppeling, even-
eens van Volvo, is verbonden 
met een vierblad schroef. Snel-
heid ruim 8 knopen (bijna 16 
kilometer per uur). Tanks: 
brandstof 400 liter, drinkwater 
320 Hter, vuil water 200 liter. 
Het 12-volt boordnet wordt 
gevoed door 2 accu's van 120 
ah. Er is slaapaccommodatie 
voor 4 tot 6 opvarenden. Prijs 
J 234.737,-, inclusief btw. 

Seaways 
Seaways uit Sneek presenteert 
drie boten. 
Van het Noorse merk Skilscf 

• Piet Heinsloep Bij Oksewiel. 

• Fisker Zevaer 775 
Bij Domusvaer. 

dat het bedrijf importeert, is er 
de 975 Sport. Het is een half 
planerende polyester boot met 
een diepe V-romp en met de 
afmetingen 9,75x3,20x0.90 
meter. De voortstuwing ge-
beurt door een elektronisch ge-
regelde zescilinder Volvo 
Penta-compressordieselmotor 
met een vermogen van 260 pk. 
Deze machine geeft de boot 
een snelheid van 23 knopen 
(43 kilometer per uur). Tanks: 
brandstof 450 liter, drinkwater 
180 liter en vuil water 40 liter. 
Het boordnet werkt op 12 en 
220 volt en wordt gevoed door 
2 accu's van 115 ah. Er zijn zes 
slaapplaatsen en twee douches. 
Vanwege het tachtigjarig be-
staan van de werf wordt een 
jubileumversie getoond met 
verschillende extra's, zoals 

ir Barkas 830 Bij Huberts en 
Keikes 

boegschroef en verwarming. 
Prijs/279.000,-. 
Ook van Noorse herkomst zijn 
de Skagerrak 800 en Skagerrak 
720, beide 'overnaadse' spits-
gatters van polyester met een 
S-spant rompvorm. 
- De Skagerrak 800 meet 
8,00x2,80x0,70 meter. Hij is 
uitgerust met een Volvo Penta-
dieselmotor met een vermogen 
van 60 pk, die een vierblad 
schroef aandiijft met een dia-
meter van 18 duim en een 
spoed van 15 duim. De maxi-
mum snelheid is 11 knopen 
(20 kilometer per uur). De in-
houd van de brandstoftank is 
277 liter, van de drinkwater-
tank 150 liter en van de vuil-
uatertank 140 hter. Het 
boordnet heeft een spanning 
van 12 volt. Voor de voedmg 
zorgen twee accus, respectie-
velijk van 78 en van 96 ah. 
Vier slaapplaatsen. De boot 
kost/143.000,-. 

Wester 
Bij jachtwerf Wester uit 
Grouw zijn de polyestei 
Makma-vletten en -sloepen te 
zien. Het zijn open boten, die 
worden voortgestuwd door 
kleine 2- of driecilinder diesels. 
Steigerplaats 112. 

Wiegmans 
Handelmaatschappij Wieg-
mans uit Breukelen is aanwe-
zig met drie sloepen uit de 
AW-serie, die op diverse pun-
ten zijn vernieuwd. 
- De AW 16-voets (4.90 me-
ter) spiegelsloep heeft een 
zwaardere ophanging van de 
motor gekregen en een inde-
ling die meer bergruimte biedt 
en een grotere tank mogelijk 
maakt. De boot kan nu ook 
met een buitenboordmotor 
worden geleverd. De prijs is 
dan̂  15.500,-. Voortgestuwd 
door een 9 pk Yanmar-diesel 
kost hij/28.500,-. 
- De AW 19 voets (5,90 me-

* Radius 35 

- De Skagerrak 720 heeft een 
lengte van 7,20, een bieedte 
van 2,62 en een diepgang van 
0,70 meter. Een viercilinder 
Yanmar-motor met een ver-
mogen van 48 pk zorgt voor 
een maximum snelheid van 10 
knopen (18,5 kilometer per 
uur). Inhoud tanks: brandstof 
en drinkwater elk 130 liter, 
vuil water 70 liter. Het boord-
net heeft een spanning van 12 
volt en wordt gevoed door 2 
accu's van 115 ah. Er zijn twee 
slaapplaatsen. Prijs/107.000,-. 
Steigerplaats 120. 

ter) polyester spitsgatsloep is 
er nu ook in een uitvoering 
met een helmstok en er kan 
een Yanmar-diesel van 9 of 
van 18 pk in worden gezet. 
Prijzen vanaf/37.500,-. 

Van de AW 21-voets (6,40 me-
ter) spitsgatsloep zijn de kleu-
ren van het interieur ver-
nieuwd. De boot is uitgerust 
met een 18 pk Yanmar-diesel-
motor en kostj 49.500,-. Fran-
kenhal, stand 222. 

• k A\N 16-voets sloep. Bij Wieg-
mans 
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Opduwer s als bouwpakke t 
• Vripack Sleper 700. 

Het ontwerpbureau Vripack 
uit Sneek vestigt op Boot 
Holland de aandacht op twee 
nieuwe bouwpakketten. Het 
gaat in beide gevallen om zo-
genaamde opduwers, die 
door Vripack gek genoeg als 
slepers worden aangeduid. 
De ontwerpen zijn gemaakt 
aan de hand van de originele 
tekeningen. Een verschil met 
de oorspronkelijke modellen 
is dat bij het bouwpakket de 
motor onder de kuipvloer is 
geplaatst waardoor leef-
ruimte in de roefis ontstaan. 
Voor de rondspant boten 
wordt staal gebruikt met een 
dikte van 4 millimeter. 

De Vripack sleper 530 heeft 
de afmetingen 5,30x2,lOx 
0,50 meter. In de roefis 1,25 
meter hoogte. Er staan twee 
banken in waarop rechtop 
kan worden gezeten. Tussen 
de banken in is plaats voor 
een chemisch toilet. Met twee 
vulkussens kan van de ban-
ken een tweepersoons kooi 
worden gemaakt. In de kuip-
bank aan bakboord is een uit-
trekbaar keukenblok met 
gootsteen en tweepits gasstel 

ondergebracht. De motor on-
der de zelflozende kuip is be-
reikbaar via een luik. Voor 
de motorisering kan een 
tweecilinder Nanni-motor 
van 14 pk of een tweecilinder 
Vetus-motor van 11 pk wor-
den ingebouwd. De inhoud 
van de kunststof tanks is: 
brandstof 80 Hter, drinkwater 
en vuilwater elk 50 liter. 
De Sleper 700 meet 7,10x 
2,62x 0,70 meter en heeft 
binnen een stahoogte van 
1,60 meter. De V-vormige 
bank levert twee afzonder-
lijk e slaapplaatsen op of kan 
met vulkussens worden om-
gebouwd tot een tweeper-
soons bed. In de roef is aan 
bakboord een keukenblok 
met een gootsteen en een 
tweepits gasstel geplaatst, aan 
stuurboord een toiletruimte 
met een onderwatertoilet. 
Voortstuwing: Lister Alpha-
diesel met een vermogen van 
30 pk bij 1800 toeren per mi-
nuut. Tanks: brandstof 80 li-
ter, drinkwater 75 liter, vuil-
water 50. Prijzen vanaf 
ƒ 1500,- (530) en ƒ 2000,-
(700). 
Saksenhal, stand 125. 

m ms^ 

Boot Holland IBW 

Toebehore n 
Accessoires en motoren zijn 
onder andere te zien bij: 
- Holland Nautic uit Apel-
doorn: Raytheon radar ge-
combineerd met kaartplotter; 
de nieuwe instrumentenserie 

• Nieuwe hand-GPS van Magel-
lan. Bi] Holland Nautic 

* Magellan kaartplotter. Bij Nautic 
Holland. 

• Magellan tiandkaartplotter Bij 
Holland Nautic. 

ST60 van Raytheon; Raychart 
630 een kleurenkaartplotter 
met hoge resolutie, Raystar 
112, een nieuwe GPS-ontvan-
ger; de ST7000, een nieuwe 
stuurautomaat met groot kris-
talscherm; de dieptemeter 
L470, vooral ontwikkeld voor 
het opsporen van vis; Tracvi-
sion 45, een tv-antenne, waar-
mee men varende satelliettele-
visie kan ontvangen; en verder 
onder meer de 6510 kleuren-
kaartplotter van Magellan; 
Saksenhal, stand 100; 
- Auerhaan uit Lelystad: een 

nieuwe serie toiletsystemen, 
vuilwatertanks van Sealand, 
verwarming, ventilatie- en 

• Vuilwatertank van Auerhaan. 

luchtverversingssystemen van 
Aurora; Saksenhal, stand 159; 
- Lijnema uit Roodeschool: 
spiraalaccu's van het type Yel-

• Spiraalaccu's. Bij Lijnema 

low Top 1400-accu's van het 
merk Optima en een nieuwe 
'zware' accu van Booster Pac. 
Frankenhal, stand 206; 
- Cramm uit Leeuwarden: de 
Nanni 4330TDI, een nieuwe 
viercilinder diesel (inhoud 3,3 
liter) met oplading en laad-
luchtkoeling, die 115 pk levert 
bij 2600 toeren per minuut; het 
is een indirect ingespoten mo-
tor, waarvan de uitlaatgassen 
voldoen aan de strenge eisen, 
die worden gesteld op het 
Meer van Constanz en in de 
Verenigde Staten. Zijn maxi-
mum koppel (36 kgm) bereikt 
de motor al bij 1700 toeren per 
minuut; stand PI. 

• Nannidiesel van 115 pk. 
Bij Cramm. 
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Rhenen: ruzie om 
jachthaven bijgelegd 

aantal ligplaatsen tot maximaal 
150. Het totale oppervlak mag 
niet groter zijn dan 2,8 hectare. 
Dat laatste is voldoende om de 
havenkom van groene, glooi-
ende oevers te voorzien. De lo-
catie in de uiterwaard is ook 
wat opgeschoven. De afstand 
tot de Veerweg bedraagt nu 80 

Mjarenlang ijvert het gemeentebestuur van Rhenen voor een jacht-
haven vlak hij de oude stad. Langs de ongeveer 50 kilometer lange 
Neder Rijn zou dit de eerste plek zijn waar motorschippers in de di-
recte omgeving van ivinkels en andere voorzieningen kunnen afme-
ren. In Rhenen en omgemng hebben echter velen geprobeerd de aan-
leg te voorkomen. Ondanks al die tegenwerking gaat jachthaven 
Palmerswaard er nu gelukkig toch komen. 

DoorJ W Sluimer 

Het recreatieschap Rijn- en 
Lekoevers maakt met name 
voor oeverrecreanten de uiter-
waarden langs de twee rivieren 
toegankelijker. Daarnaast doet 
men ook wat voor de water-
sport. Ten behoeve van de 
toervaarders, die inkopen wil-
len doen of ook overnachten, 
legt men elke voorzomer bij 
Rhenen een drijvende steiger 
neer. Die voorziening biedt 
plaats aan 10 a 12 boten en is 
door een loopbrug met de 
vaste wal verbonden. De laat-
ste jaren zorgt het schap ook 
voor een mobiele douche- en 
toiletvoorziening. Het terrein 
daaromheen wordt goed on-
derhouden en over de circa 
één kilometer lange Veerweg, 
die dwars door de uiterwaard 
loopt, komt men in Rhenen. 
Omdat de stad ook een streek-
functie heeft, zijn er uitge-
breide voorzieningen op vrij -
wel elk gebied. 

Protestacties 
Hoewel die passantensteiger 
op zichzelf een goede afmeer-
voorziening is, ligt men er t 

verre van rustig. De Neder 
Rijn is een betrekkelijk druk 
bevaren rivier. De vaart zorgt, 
samen met snelvarende motor-
boten, voor zuiging en vooral 
veel golfslag. Daardoor en om-
dat de steiger maar een be-
perkte omvang heeft, varen 
vele honderden watertoeristen 
Rhenen voorbij. Toch zouden 
de meesten daarvan best graag 
een bezoek willen brengen aan 
de mooie, oude stad met zijn 
vele attracties en bezienswaar-
digheden. Daarom liet het ge-
meentebestuur enkele jaren ge-

leden plannen voor een ruime 
jachthaven ontwerpen. Die 
zou dan in de brede uiler-
waard komen te liggen, langs 
de Veerweg en vlak onder de 
oude stadsmuren. 
De plannen maakten veel reac-
ties los. Men was bang dat de 

meter en de noordzijde van de 
Palmerswaard komt op 100 
meter van de oude stadsmuur 
en de historische Koningstuin 
te liggen. 
Het is vrijwel zeker dat Gede-
puteerde Staten van Utrecht 
het gewijzigde plan binnen af-

BOK WAALWIJ K 
JACHT - SCHILDERWERK 

STRALE N 
PLAMURE N 
SPUITWERK 
SCHOPÉREN 

Wij kunnen deze werkzaamheden in verwarmde hallen uit-
voeren die een totale oppervlakte hebben van 3000 m^ 
Tevens kunnen wij U een compleet pakket leveren voor wat 
betreft het onderhoud van Uw schip. 
Wij verzorgen het straal- en schilderwerk voor vele jachtwerven. 

Industneweg 93, 5145 PD Waalwijk 
Tel: 0416-331277/ Fax: 0416-337718 

jachthaven het stadsgezicht 
zou aantasten en een inbreuk 
zou doen op de natuur. Voor-
en tegenstanders van de aanleg 
bestreden elkaar buitenge-
woon fel. Er werden folders en 
posters gemaakt en men 
stuurde ingezonden stukken 
naar de streekpers. Tenslotte 
bemoeide ook de provincie 
Utrecht zich met de zaak. 
Mede onder druk van het pro-
vinciale bestuur heeft de ge-
meente het plan nu aangepast. 
Die aanpassingen komen neer 
op een verkleining van het 

zienbare tijd zullen goedkeu-
ren. Daarmee wijst men dan 
tegelijkertijd de ingediende be-
zwaren af. Daarna kan de pro-
cedure voor de ontgronding 
van de uiterwaard worden ge-
start. Als dat allemaal volgens 
de verwachtingen verloopt, 
zullen de eerste passanten nog 
voor de eeuwwisseling in de 
Palmerswaard (zo zal de haven 
gaan heten) afmeren. Toerva-
rende motorschippers zullen 
het gemeentebestuur van Rhe-
nen daarvoor zeer dankbaar 
zijn. 
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De charmes van Noord-Frankrijk (1) 

Kleurrijk e reis over 
Rijn en Maas 

Jacob Dekker en zijn vrouw Helen maken met hun motorjacht Njord 
een reis van 1200 kilometer die mede door het noorden van Frankrijk 
voert. De tocht gaat van oost naar west door een landschap dat zijn 
eigen bekoringen heeft. 

Door Jacob Dekker 

Vrijda g 19 jun i 
Na het gebruikelijke gesjouw 
en geregel voor een lange reis 
vertrekken we om half zes 's 
middags uit het mooie Schel-
lingwoude. Het is de gehele 
dag bewolkt geweest met af en 
toe fikse regenbuien. De boot 
ligt zwaar op zijn ijk als we het 
gat uitvaren. Het plan? Hage-
stein beneden de sluis, tenzij 
het idioot druk blijkt te zijn op 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik 
weet uit ervaring dat het op 
vrijdagavond meestal rustig is, 
dus ik heb goede hoop. We 
kloppen zelfs een duwstel, 
voor een jacht op het Amster-
dam-Rijnkanaal is dat heel 
wat. De sluis te Vreeswijk staat 
al klaar en binnen het kwartier 
zijn we 'buiten'. Het is afgaand 
water dus we moeten nog even 
tegen de stroom in hobbelen 
om op onze overnachtings-
plaats te komen. Om half elf 
gaat het anker eronder en lig-
gen wij op het ons inmiddels 
vertrouwde plekje. 

Zaterdag 20 jun i 
We hebben heerlijk geslapen 
en om ons heen is het heerlijk 
rustig, geen herrie, geen auto's. 
Een lekker windje en een stra-
lend zonnetje zorgen voor 
ideale vaaromstandigheden. 
We hebben de route Neder 
Rijn en Lek gekozen omdat we 
het alternatief Amsterdam-
Rijnkanaal en Waal niet echt 
interessant vinden. Na een 
klein halfuurtje komt Culem-
borg in zicht. De jachthaven 
puilt uit. De Culemborgse 
middenstand vaart wel bij de 
recreatievaart. Net boven Cu-
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lemborg is een groot grindgat 
waar je goed kan vertoeven. 
Toch is het hier niet druk. Het 
is ook nog vroeg in het sei-
zoen. Beusichem met zijn gier-
pontje komt in beeld. Een to-
rentje, een café met de naam 
Veerhuys, een paar huizen en 
voorbij is Beusichem. Hoeveel 
cafe's zouden er wel niet be-
staan met de naam Veerhuys? 
Vroeger was dit een belangrijk 
ontmoetingspunt. Er was im-
mers geen andere manier om 
de rivier over te steken en 
vaak werd hier ook de post ge-
distribueerd. 

Ineens zien we de heftorens 
van de keersluis Ravenswaay 
en de Irenesluizen als prehisto-
rische monsters door de bo-
men omhoog steken. De krui-
sing met het Amsterdam-Rijn-
kanaal nadert. Deze kruising 
wordt bewaakt door de ver-
keerspost Wijk , marifoonka-
naal 60. Er komen net twee 
schepen uit de sluis waarvan er 
één in de opvaart gaat. De ma-
rifoon is hier een hulpmiddel 
dat zeer verhelderend werkt. 
Sluis Amerongen vaart net uit 
aan de benedenkant en samen 

met drie vrachtschepen en een 
handjevol jachten schutten we 
omhoog. Nu volgt het mooiste 
gedeelte van de Neder Rijn. 
Op dit traject passeren we de 
fraaie heuvelrug van Rhenen 
met zijn markante kerktoren. 
Kilometers lang kijken we te-
gen de beboste heuvels aan. 
De stroomsnelheid neemt hier 
langzaam maar zeker toe. Een 
kilometer of drie stroom heb je 
hier al snel. Wij halen rond de 
tien kilometer dankzij de krib-
benvaartechniek. Veel vaart is 
er niet vandaag. Af en toe een 
jachtje of een vrachtschip. 
Sluis Driel passeren we met 
twee vrachtschepen. Boven de 
sluis gaan we op jacht naar een 
goede plek. Die denken we te 
hebben gevonden in een groot 
grindgat bij Oosterbeek. An-
ker naar beneden en zwem-
men maar. Helaas is deze loca-
tie toch niet 'de' plek, over de 
grote spoorbrug razen treinen 
met een hels kabaal voorbij. 
Om acht uur zijn we de treinen 
evenals de inmiddels aangeko-
men sportbootjes zat en gaan 
we anker op. 
Arnhem ligt er vredig bij, met 

• Voorbij Ivoz-Ramet. 

mooie woonarken aan de oe-
ver en stijlvolle huizen en ho-
tels tegen de steile heuvelrug. 
De lange Rijnkade ligt op deze 
zaterdagavond helemaal vol. 
Arnhem ziet er overigens be-
hoorlijk Oranje uit vanavond. 
In de Malburgerhaven zien we 
nog een mooi stukje kade vrij 
en daar gaan we lekker liggen. 
We trekken de schoenen aan 
en voor het eerst sinds het ver-
trek klimmen we aan land. In 
de verte zien we het groen van 
een telefooncel en met ge-
zwinde spoed trekken we die 

* IJsselkop. 



kant op. Helen belt als eerste. 
Als zij bezig is de toetsen in te 
drukken, zie ik ineens wat be-
wegen boven haar hoofd. Er 
hangt een reusachtige spin te 
grijnzen. Ik trek Helen voor-
zichtig de cel weer uit. Ze kijkt 
me vreemd aan, totdat ik haar 
op de spin wijs. Meer aanspo-
ring heeft ze niet nodig om er 
resoluut vandoor te gaan. 
Dan gebeurt er nog iets. Als 
we naar de boot lopen, wor-
den we geconfronteerd met 
een alleraardigst poezebeest. 
Het dier is zwart met een 

beetje wit en heeft een hoge 
aaibaarheidsfactor. De poes 
wordt natuurlijk uitvoerig aan-
gehaald en blijkt niet meer van 
ons weg te slaan. Nog sterker, 
we hebben ineens een poes aan 
boord. Spinnend en vooral 
kwijlend loopt ze overal langs. 
Het duurt dan ook niet lang of 
ze wordt oneerbiedig Kwijltj e 
genoemd. 

Zondag 21juni 
Om halfelf vertrekken we. Het 
stuk rivier van Arnhem maar 
Millingen is eigenlijk het minst 

interessante van dit traject. Het 
stroomt er ook wat harder zo-
dat we minder snel opschieten. 
Toch doen we het niet slecht 
want we halen weer twee gela-
den schepen in. Oké, dat is 
dankzij de kribben, maar toch. 
Twee uur later bereiken we de 
Pannerdense Kop oftewel de 
kruising Waal-Neder Rijn. 
Voor stroom koersen we naar 
Nijmegen. Je moet hier zeer 
goed opletten, de duwstellen 
en grote vrachtschepen stuiven 
links en rechts voorbij. Soms 
varen we midden in de rivier 

om de opvaart met blauw bord 
veilig te passeren, dan weer va-
ren we achter de rode tonnen 
omdat we daar zeker veilig zit-
ten. Het ergste zijn nog wel de 
enorme golven, die door de 
stroming nog eens extra hoog 
worden. Af en toe moeten we 
stoppen omdat we anders alles 
stuk zouden varen. Helen be-
gint al weer visioenen te krij -
gen van de reis die we ooit 
eens over de Waddenzee 
maakten. Het is voor een on-
ervaren bemanning absoluut 
geen aanrader om hier langs te 
gaan. Vooral de duwstellen 
produceren met hun duizen-
den pk's een dusdanige dei-
ning datje er kilometers later 
nog last van hebt. Maar goed, 
aan alles komt een einde. 
Na anderhalf uur stampen en 
slingeren bereiken we het 
Maas-Waalkanaal, ons vol-
gende traject. We varen de ha-
ven ruim op en en zie daar, de 
sluis vaart net in. Met alle pk's 
erop varen we naar de sluis. 
Dat is meegenomen. Tot nu 
toe hebben we nog geen sluis 
tegen gehad. 

Het Maas-Waalkanaal is geen 
schoonheid, maar wel een ver-
ademing na een paar dagen va-
ren op stroom. Het water is 
spiegelglad, er is bijna geen 
scheepvaart en met een stevige 
zon die voor een temperatuur 
van dertig graden zorgt, kan 
het niet beter. Hier en daar zit-
ten wat mensen onder de bo-
men in de schaduw te puffen. 
Een oud vrouwtje in een elek-
trisch wagentje stopt om naar 
ons te kijken. Ik steek mijn 
hand op. Weifelend steekt zij 
ook de hand op, om vervol-
gens enthousiast terug te 
zwaaien. Sluis Heumen komt 
in zicht. Deze sluis, die meestal 

• Cuijk. 
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open staat, kent een geautoma-
tiseerde doorvaartregeling. 
Door radardetectie wordt er-
gens een stukje software geac-
tiveerd dat de scheepvaart re-
gelt. Er zitten nog wat schepen 
voor ons uit en die hebben al 
groen licht. 
De Maas is voor de komende 
dagen onze nieuwe vaarweg. 
We willen naar Namen om 
van daar de Sambre op te va-
ren. Voorlopig zitten we nog 
maar bij Mook, dus we hebben 
nog een best stukje te gaan. 
We willen vandaag naar de 
Leukerplas varen. Hoe laat we 
daar zullen aankomen, hangt 
een beetje af van sluis Sam-
beek. die maar tot vijf uur geo-
pend IS. Om halfvijf varen we 
de sluis in. Mooi, dan zijn we 
rond zes uur op het Leuker-
meer. Ik heb Helen, met mijn 
stomme hoofd, verse patatten 
beloofd als we de sluis zouden 
halen, dus er ligt nog een taak 
op met te wachten zo meteen. 
Boven de sluis houden we 
even een zwemstop om af te 
koelen. Wat een hitte, het is nu 
ver boven de dertig graden. 
Na een kwartiertje kunnen we 
er weer tegen en vervolgen we 
onze reis. Op een paar sport-
boten na is alles rustig. De 
hoge silo's van Maashees ko-
men in beeld. Een paar gela-
den schepen liggen afgemeerd 
aan de kade. Bungalows en 
stacaravans staan langs de 
hoge schuine oever, steevast 
voorzien van een helling om 
kleine bootjes mee uit het wa-
ter te halen. Overal zitten men-
sen buiten te genieten van de 
zoele zomeravond. De lucht 
begint trouwens iets te betrek-
ken. Er zijn nog geen giote cu-

• Peilschaal van sluis Maas-
bracht. 

muluswolken te zien, maar er 
broeit wel iets. 
De invaai t naar de Leukerplas 
komt in zicht. In het eerste gat 
zien we geen leuke ligplaats, 
dus varen we het tweede gat 
in. Dit meer is aanzienlijk gro-
ter dan het eerste en voorzien 
van jachthavens en talloze 
schuine oevers waar je met de 
kop in de kant goed kunt aan-
meren. Een ankertje zetten is 
dan wel handig, al is het alleen 
maar om later makkelijk weg 
te kunnen komen. We zien 
nog een leeg stuk wallekant en 
hier meren we af. We maken 
een kleine avondwandeling, 
maar echt veel is er niet te zien 
in de buurt. Als we rond een 
uur of tien onze ogen niet meer 
open kunnen houden, begint 
het in de verte te onweren. 

Maandag 22 jun i 
Het weer is aardig veranderd. 
Er staat een stevige zuidwester 
en de temperatuur is een 
graadje of tien minder dan gis-
teren. We liggen nu heerlijk op 
lagerwal te klotsen. Toch blij -
ven we nog lang liggen. We 
ruimen de boel op, controleren 
motor en pas rond een uur of 
twaalf gaan we anker op. Echt 
interessant is de Maas hier 
niet. Lang, recht en hoog. Er is 
veel scheepvaart vandaag,met 
duwers, tankers, veel beun-
schepen en af en toe een jacht. 
De sluis in Belfeld staat ook al 
klaar en zo hebben we nauwe-
lijk s oponthoud van deze grote 
kunstwerken. Rond zes uur 
varen we het gat van Asselt in 
en ons oog valt op een in aan-
bouw zijnde jachthaven met 
achterin een wel heel mooi 
leeg stukje kade. Er ligt hier 
werkelijk geen hond. Dit is 
onze plek voor vannacht. Een 
paar pennen in de grond, pan-
nen op het vuur en rust. 

Dinsdag 23 jun i 
Na een verkwikkende nacht-
rust beginnen we rond tien uur 
de zaak weer vaarklaar te ma-
ken. De zand- en grindschepen 
varen al af en aan. Achter in 
het gat van Asselt wordt nog 
gebaggerd, dus ook hier moet 
je bedacht zijn op grote sche-
pen. Wanneer niet trouwens. 
We komen weer op een 
nieuwe vaarweg, het Lateraal 
kanaal, dat een verbinding 
vormt tussen de Maas bene-
den Roermond en de Maas ter 
hoogte van Maasbracht. We 

• Ternaaien beneden de sluis. 

• Maasbracht vanaf de sluis 
gezien. 
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hebben opnieuw geluk, de 
stuurboordsluis is stuk geweest 
en gaat juist een proefschutting 
doen. Wij mogen samen met 
twee vrachtschepen meeschut-
ten, dat is mazzel. 
Boven de sluis is het een 
drukte van belang. Schepen 
varen af en aan, jachten, sleep-
boten, baggerbakken. Ook 
sluis Maasbracht staat gereed 
voor ons en zo breken we het 
record schutten in deze omge-
ving. Al deze sluizen zijn voor-
zien van drijfbolders en je hebt 
dan ook bijna geen werk aan 
het schutten. Je moet alleen bij 
het laatste metertje even oplet-
ten. Dan blijf t de drijfbolder 
onder de muur steken en moet 
je lijntj e even verzetten. 
We gaan verder, weer een 
nieuwe vaarweg in, het Julia 
nakanaal deze keer. Het ka-
naal is lang en saai en er valt 
eigenlijk niets te zien. De oe-
vers zijn hoog en er staan bijna 
geen huizen of andere bouw-
werken langs de kant. Sluis 
Born biedt de eerste echte af-
wisseling op dit traject. Ook de 
oude sluis schut vandaag om-
dat een van de nieuwe sluizen 
buiten werking is. De oude 
sluis vaart net in en de lichten 
staan rood-groen. Moeten wij 
daar nu ook in? Of moeten we 
naar de nieuwe sluis, naar 
welke kant de lichten die de 
sluis aangeven, staan te knip-
peren. Ik blijf even drijven, ter-
wij l ik uitzicht hou op beide 
sluizen. Over de marifoon 
hoor ik ineens dat we naar de 
nieuwe sluis moeten. Snel 
draaien we die kant op. We 
mogen als eerste uitvaren en 
daar zijn we eigenlijk wel blij 
mee. Ik zie ons al achter die ge-
laden schepen aan modderen. 
Het lege schip dat naast ons in 
de sluis heeft gelegen, komt 
ons voor de versmalling van 
het kanaal al weer voorbij zet-
ten. Er is ook tegenvaart, dus 
ik stop even volledig af. Dat 
wordt beloond met een dank-
bare zwaai van de schipper die 
nu een beetje de ruimte heeft. 
Op de palen voor de sluis ligt 
de Pampero van de Chemgas-
rederij. Nog niet zo lang gele-
den voer ik zelf op zo'n schip. 
Het lijk t een beeld uit een vo-
rig leven. 

De havens van Stein zijn de 
volgende welkome afwisseling 
op dit rak. Er worden schepen 
geladen en gelost, treinen rij -
den af en aan en diverse sche-
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pen liggen te wachten op hun 
beurt. Hetjulianakanaal is ter 
hoogte van kilometer 11, bij de 
brug van Elsloo, verlicht met 
lantaarnpalen. Ik denk dat dit 
het enige kanaal in Nederland 
is waar dit het geval is. Facili-
teiten voor watersport vind je 
hier nauwelijks. Maastricht is 
eigenlijk de eerste plaats waar 
je kunt liggen en rond de klok 
van vieren meren we dan ook 
af aan de strekdam bij de St. 
Servaasbrug. Ja, echt waar. Er 
is zomaar plaats om vast te ma-
ken. We besluiten om de stad 
in te gaan, een hapje te eten en 
vervolgens door te varen naar 
Eijsden om daar de nacht door 
te brengen. Om zeven uur ver-
huizen we naar Eijsden, waar 
we voor anker gaan. 

Woensdag 24 jun i 
Om tien uur komt het anker 
aan dek en gaan we richting 
België. De eerste hindernis 
wordt sluis Ternaaien. Zoals 
we inmiddels gewend zijn, 
staat deze al klaar en te zamen 
met twee andere jachten doen 
we een poging om fatsoenlijk 
af te meren in de veertien me-
ter diepe sluiskolk. Het blijf t 
een crime. Er zijn alleen een 
trapje en een pinnetje in een 
diep verzonken potje. Om hier 
goed te schutten is enige cre-
ativiteit vereist. Het is het 
beste om bij het omhoog gaan 
een kleine pikhaak bij de hand 
te houden om daarmee de lus 
van de lij n steeds om de vol-
gende pin heen te kunnen de-
poneren. Tegen de tijd dat je 
het spel door begint te krijgen, 
ben je boven. Het schutten zelf 
gaat overigens uiterst fatsoen-
lijk . Langzaam borrelen we 
naar boven en als we onze 
hoofden boven de muur uitste-

• Koning Albert op de kruising van 
het naar hem genoemde kanaal. 

ken, wordt er netjes een touw-
tje aangepakt. Helen gaat de 
scheepvaartrechten betalen. In 
het Waalse deel van België be-
taal je 35 Belgische frank als je 
een nieuwe vaarweg binnen-
vaart. We moeten betalen om-
dat we hier het Albertkanaal 
opgaan. Gaan we straks bij 
Namen de Sambre op, dan 
moeten we weer 35 frank beta-
len. Met de bon die je na de 
betaling krijgt, ga je bij elke 
sluis netjes een stempeltje ha-
len. Bij de laatste sluis van het 
traject lever je de hele papier-
winkel weer in. Als je erom 
vraagt, mag je een kopie van 
de bon houden voor je eigen 
administratie. Bij het eerste 
bunkerschip, een kilometer of 
vij f voorbij Ternaaien, schie-
ten we aan om wat (rode) gas-
olie in te nemen. De brandstof 
kost 55 cent per liter. Zo'n 140 
liter later begint de ontluchting 
te proesten ten teken dat de 
tank vol is. Honderdveertig li -
ter gedeeld door tweeëndertig 
draaiuren is vier liter per uur. 

• Hoei. 

Dat is geen slecht verbruik bij 
continu hard draaien. 
Het monument van koning Al-
bert komt in zicht. Het is het 
einde van het kanaal en het be-
gin van de Maas. Luik ligt te 
schitteren in het zonnetje. Aan 
alle kanten wordt er gewerkt 
om de stad aantrekkelijk te 
maken, om er aan te meren of 
om er naar te kijken. Al met al 
is Luik geen onaangename 
plaats om doorheen te varen of 
met een bezoek te vereren. De 
jachthaven is een soort diepe 
inham in de kademuur, jam-
mer genoeg met kaarsrechte 
wanden zodat elke golf tien 
keer terug kan komen. Als we 
Luik uitvaren, komen we weer 
in de industrie terecht. Het 
stinkt er en doet zeer ongezond 
aan. De zon is echter goed 
doorgebroken zodat we on-
danks de stank lekker buiten 
zitten te genieten van het 
mooie weer. Ondertussen be-
gin ik met wat zorgen te ma-
ken over de sluis van Ivoz-Ra-
met. We zijn tot nu toe nog 
geen schip tegengekomen. Als 
we bij de sluis de hoek om va-
ren, wordt mijn vrees bewaar-
heid. De grote sluis is stuk en 
voor de kleine liggen al be-
hoorlijk wat jachten en andere 
vaartuigen te wachten. Ik loop 
naar de sluis. De maximale ca-
paciteit die hier geschut kan 
worden is 55,00 x 7,20 meter. 
Er is net een schutting ingeva-
ren met een spits en een groot 
breed jacht en de volgende 
schutting is voorlopig de laat-
ste met jachten. Mooie boel. Er 
varen kort achter elkaar nog 
vier vrachtschepen de voorha-
ven in en de berichten die ik 

ik bij van de sluis en de zojuist aan-
gekomen schippers krijg, stem-

igAl - men mij zeer somber. De 
s het vrachtvaart zou vóór de jach-
et be- ten geschut gaan worden. Ik 
igt te bereid mij maar voor op een 
. Aan uurtje of 'tig' wachten, 
verkt Als ik terugloop, informeer ik 
jk te bij de medewachtenden hoe 
en of groot zij zijn. 
net al Eens even kijken, de eerste 
lame drie jachten naast elkaar, en 
en of dan die daar, en... Ik kijk nog 
a. De eens goed en krijg weer hoop. 
Jiepe Er blijf t volgens mij precies 
jam- een plekje van tien meter over 
echte en laat er nou niks kleiners lig-

tien gen dan wij . De meest ondui-
Is we delijke factor in dit geheel is de 
weer sluismeester. Doet 'ie het wel 
Het of doet 'ie het niet? Zoeven 

:zond mocht er niks mee schutten 
goed terwijl er toch nog ruimte was 
; on- voor twee bootjes. Nu maar 
uiten hopen dat het deze keer wel 

het goed gaat. Als de sluis in gaat 
n be- varen, gooien we los en drij-
; ma- ven we samen met twee Duitse 
z-Ra- jachten naar de sluis. Als de 

nog eerste drie jachten en een dek-
1. Als schuit de sluis zijn binnenge-
n va- varen, gaat het vierde jachtje 
/vaar- erin. Er blijf t dan nog een klein 
ik en plekje over en daar passen de 
.1 be- vijftien meter grote Duitsers 
idere niet in. Met grote armbewe-
loop gingen gebaart de schipper van 
Ie ca- de eerste boot naar zijn maat 
; kan en naar ons dat we achteruit 
leter. moeten omdat we niet mee-
geva- kunnen. O nee? Dat zullen we 
groot nog wel eens zien. Ik draai vlot 
;ende om de Duitse jachten heen en 
laat- kijk nog eens naar de sluis, 

el. Er Juist, er is een plekje van tien 
• nog meter vrij , precies geschikt 
orha- voor de Njord. Op de sluis 
ii e ik hebben ze ons nu ook in de ga-
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• De volle sluis van Ivoz-Ramet 

^• ^SnÉSr^' * 

• Het gebied van de reis 

ten en de sluiswachter gebaart 
dat we vooruit moeten komen. 
Jawel, het past net en we liggen 
nog aan een trapje ook. Om 
half vier varen we naar buiten. 
We hebben anderhalfuur no-
dig gehad om hier te passeren, 
wat gezien de situatie ter 
plaatse niet eens tegenvalt. 
We klimmen snel weer op het 
dak en gaan genietend van de 
zon op weg naar Hoei. Het wa-
ter verandert van lichtgroen in 
donkerblauw en vervolgens 
weer in lichtgroen. Of er ge-
loosd word in de Maas? Wel-
nee, dat is een natuurver-
schijnsel, meneer. Sluis Hoei 
komt rond vijf uur in zicht en 
we kunnen samen met onze 
buren en een duwboot verder 
schutten. Perfect. De centrale 
braakt net een walm stoom uit 
waardoor er een heus cumu-
lusje ontstaat. Dan komt de ci-
tadel van Hoei in zicht. Twee 
jaar geleden waren we hier 
ook en toen hebben we alle ci-
tadels aan de Maas met een be-
zoek vereerd. Een kilometer 
boven de brug ligt een haven 
(aan de linkeroever) en daar 
willen we overnachten. Als we 
bocht omkomen, zien we dat 
er enkele jachten voor de in-
gang van de haven liggen te 
drijven. Laat me raden, de ha-
ven zit dicht. Ja hoor, een dek-
schuit met een vaag bordje 
sluit de ingang af. Dan gaan 
we door, we zien wel waar we 
terecht komen. Dat wordt dus 
boven de sluis van Andenne. 
Het is weliswaar ruim half acht 
geworden, maar we liggen hier 
erg mooi. We nemen een duik 
om af te koelen. Tintelend 
koud is het water, maar we zijn 
zo doorgebakken dat het ons 
niets uitmaakt. Tja, en dan is 
het weer patattentijd. Dat krijg 
je als je weer om sluizen gaat 
wedden. Na een korte wande-
ling verdwijnen we rond half-
elf in de 'eigenaarshut', zoals 
Helen onze slaapruimte inmid-
dels heeft gedoopt. 

Volgende keer: 

Over de Sambre 
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Verlengstuk 
Van Dinteren technische han-
delsonderneming in Tiel im-
porteert uit Duitsland het G-
Tec ratelverlengstuk. Het in 
diverse maten leverbare stuk 
gereedschap van chroomvana-
dium maakt schroefwerkzaam-

1 
heden op moeilijk toeganke-
lijk e plaatsen makkelijker. De 
kettingaandrijving is onder-
houdsvrij en de verbinding 
past op alle gebruikelijke ra-
tels. Informatie: telefoon 0344-
634419. H 

Ventilator 
De Nicro Powervent is een 
door zonlicht aangedreven ge-
motoriseerde ventilator. Hij 
wordt geïmporteerd door 
Technautic in Wormerveer. 
Een herlaadbare nicad-batterij 
slaat energie op en zorgt zo 
voor een werking gedurende 
24 uur. All e onderdelen zijn 

corrosiebestendig. Er zijn twee 
modellen: nummer 2000 heeft 
een capaciteit van 22,7 kubieke 
meter lucht per uur, de 3000 
verplaatst 25.5 kubieke meter 
per uur. Kappen zijn leverbaar 
in zwart, wit en roestvrij staal. 
Informatie: telefoon 075-
6474545. H 

Vrije-tijdskleding 
Het Britse Chatham Marine 

komt met een nautisch ge-
kleurde collectie vrije-tijdskle-
ding, bestaande uit sweaters, 
shirts en zeilpetten. Het bedrijf 
leverde al langer bootschoe-
nen. De sweaters en shirts zijn 
er vanaf/ 129,95, de petten 
kosten ƒ 33,90. Informatie: 
AJV-Maritiem, Maarssen, tele-
foon 0346-575521. H 

Afstandhouder 
Het kan voor een schipper 
prettig zijn te weten dat de bij-
boot netjes op afstand achter 
de boot blijft . Als hij de To-
wing Whip van Mooring Pro-
ducts (VS) gebruikt, kan hij 
die zekerheid krijgen. Een 5,4 

meter lange flexibele staaf van 
fiberglas met een schijf aan het 
achtereinde en enkele lijnen 
houden de bijboot in het ga-
reel. Er is een uitvoering voor 
lichte (<25 kilo) en een voor 
zware (<1134 kilo) bijboten. 
Informatie: Jachtbouw Teske, 
Leiden, telefoon 071-210395. 
H 

Toevoeging 
Van Wynn's in Leiden brengt 
een nieuwe toevoeging voor 
het conserveren van brandstof 
die lang in de tank blijft , de 
Wynn's Fuel Stabilizer. Veel 
boten liggen relatief lang onge-
bruikt en hebben een grote 
tank die zelden leeg wordt ge-
varen. Dat maakt dat het mid-

del juist voor gebruik op boten 
geschikt lijkt . Het kan worden 
toegepast bij benzine en bij die-
selolie. Het gebruik is simpel, 
er hoeft alleen maar per vijfti g 
üter brandstof een flesje 'stabi-
lizer" in de tank te worden ge-
goten. Informatie: telefoon 
071-5894402. H 

Olie-ververspomp 
Een vast in de motorruimte 
gemonteerde pomp die afge-
werkte olie uit de motor haalt 
en verse olie erin brengt, lijk t 
een handige voorziening. De 
OP-700 van het Amerikaanse 
Reverso in Fort Lauderdale is 
zo'n toestel. Het werkt twee 

kanten op, alleen door het om-
zetten van een schakelaar. De 
pomp heeft een extra sterke 
impeller en een 12 ampère 
dubbelwerkende motor. Met 
een andere impeller kan hij 
ook dieselohe verpompen. In-
formatie: Separ Distribution 
UK, telefoon 00 44 1923 819 
041. H 

Catannaran 
De 3,45 meter lange Craigcat 
motorcatamaran van Craig 
Catamaran in Olando, Florida, 
wordt door de fabrikant speci-
aal aanbevolen om mee te vis-
sen, maar hij kan ook voor an-
dere activiteiten worden ge-
bruikt. De drijvers zijn met 
schuim gevuld en ten opzichte 

van elkaar en de dekbalken 
flexibel. Standaard zijn twee 
kuipstoelen en een zonnekap. 
De boot weegt 113 kilo en alles 
wat op de drijvers staat is snel 
weg te nemen. Met een 25 pk 
buitenboordmotor kan hij 56 
kilometer per uur varen. Infor-
matie: van Veen, Utrecht, tele-
foon 030-2660303. H 

Verpakkingen 
Het door Remarkable in Am-
stelveen vertegenwoordigde 
Aquapac is gespecialiseerd in 
waterdichte verpakkingen die 

zo zijn gemaakt dat het ver-
pakte voorwerp toch goed kan 
worden gebruikt. Voorbeelden 
van zaken die zich voor dit 
soort verpakkingen lenen zijn 
onder andere GSM telefoon, 
camera, GPS, pieper en mari-
foon. Het geluidverlies als ge-
volg van de verpakking is bij-
voorbeeld bij mobiele tele-
foons maar drie procent. De 
prijzen liggen tussen/39,95 en 
/ 59,95. Informatie: telefoon 
020-6403937. H 
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Stuurautomaat 
Comnav in het Canadese Van-
couver levert apparatuur waar-
mee oudere stuurautomaten 
'bij de tijd' kunnen worden ge-
maakt. Dat betreft dan vooral 
de elektronica in de installatie. 

het mechanische gedeelte blijf t 
onveranderd. De 'upgrading' 
zou al gauw 40 procent goed-
koper zijn dan de aanschaf van 
een geheel nieuwe installatie. 
Importeur: Electro Nautic, 
Amsterdam, telefoon 020-
6652714. H 

Radarreflector 
Davis Instruments in Zwijn-
drecht brengt een inklapbare 
radarreflector op de markt die 
bedoeld is voor noodgebruik 
en daarom snel kan worden 
geïnstalleerd. Hij is 29,2 centi-
meter in diameter en gemaakt 

van metaal in plastic laminaat. 
Bij proeven door de Britse ma-
rine bleek hij goed te voldoen. 
Davis levert ook de Deluxe 
Echomaster, die bedoeld is 
voor permanente opstelling. 
Informatie: telefoon 078-
6194316. H 

Epoxy produkten 
Van den Berg in Gouderak im-
porteert Pro-set epoxymateria-
len van Wessex Resins and 
Adhesives. Pro-set kan worden 
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gebruikt met glas, koolstof en 
aramiden. Het heeft in verge-
lijkin g met polyesters verschil-
lende voordelen, onder andere 
een betere hechting en een gro-
tere weerstand tegen vocht. In-
formatie: telefoon 018-
2523850. H 

Afscheider 
Facet International in Almere 
heeft een compacte lichtge-
wicht lenswater/olieafscheider 
ontwikkeld, het type CPS 
1.6E. Het apparaat heeft een 

capaciteit van 0,36 kubieke 
meter per uur en werkt zonder 
vervangingsfilters. De voeding 
kan 230 en 24 volt zijn. Door 
het gewicht van veertig kilo 
kan de afscheider goed in jach-
ten worden gebruikt. Informa-
tie: telefoon 036-5320004. H 

Waterkap 
Van het Amerikaanse Poly-
Planar komt de WC400 water-
kap om autoradio's te bescher-
men. Hij past over de meeste 
stereoradio's en is gemaakt 
van kunststof en heeft een dek-

sel van polycarbonaat dat be-
schermt tegen ultravioletstra-
ling. Montagemateriaal wordt 
meegeleverd. Het bedrijf 
maakt ook waterdichte luid-
sprekers. Informatie: PO box 
2578, Warminster, PA 18974, 
VS.H 

Televisieantenne 
De SeaWatch 2040-G televi-
sieantenne van Shakespeare 
Holland in Nederhorst den 
Berg is voorzien van een mo-
tor waarmee hij, met behulp 

van afstandbediening, naar de 
beste ontvangrichting kan 
worden gedraaid. De antenne, 
uitgerust met een versterker, 
heeft een frequentiebereik tus-
sen 50 en 890 mhz. De motor 
werkt op 12 volt, verbruikt 
voor ontvangen 60 en voor 
draaien 140 milli-ampère en 
wordt geleverd met negen me-
ter coaxiaalkabel en montage-
materiaal. Diameter: 21 duim. 
Informatie: telefoon 0294-
253151. H 

Plamuur 
De tweecomponenten vinyles-
ter plamuur Premium Filler 
van 3M Marine is gemaakt 

voor gebruik op jachten. Het 
produkt is toe te passen op po-
lyester, hout, aluminium en 
staal en vormt daarop een wa-
terdichte laag. Het kan al na 
dertig minuten worden ge-
schuurd. Informatie: 3M, Zoe-
terwoude, telefoon 071-
5450624. H 

Opbergzak 
Met de Sticky Pockets van Da-
vis Instruments in Zwijndrecht 
kunnen kleinere voorwerpen 
aan boord gemakkelijk bij el-
kaar worden opgeborgen en 
dicht bij de hand worden ge-
houden. De zakjes zijn ge-
maakt van sterke kunststof die 

water- en zonbestendig is. Zij 
kunnen met zuignappen bij-
voorbeeld aan een wand wor-
den bevestigd. Er zijn twee 
modellen. De afmetingen van 
de kleine zakjes zijn 25,4x25,4 
centimeter en van de grotere 
25,4x33,0 centimeter. Infor-
matie: telefoon 078-6194316. 
H 

Brandstoff liter 
Snijder Filtertechniek in Has-
selt levert sinds kort 'CAV -
brandstoffilters. Zij zijn voor-
zien van een doorzichtige wa-
terafscheider met een opge-
bouwde (hand-)pomp. Dat kan 
makkelijk zijn als de hendel 

van de opvoerpomp slecht be-
reikbaar is of als een nokkenas 
net in de verkeerde stand staat. 
Informatie: telefoon 038-
4773800. H 

Multi-instrument 
Nasa Marine levert in de Clip-
per-serie nu een multi-instru-
ment, dat zowel de gegevens 
van snelheidsmeter/log als 
dieptemeter weergeeft. De 
Clipper Duet heeft een scala 
aan mogelijkheden: ondiepte-
alarm, aangeven in meters of 
voeten, snelheid (trip en totaal) 
in knopen, mph of km/u, snel-
heidalarm. De prijs is ƒ 785,-. 
Informatie: Technautic, Wor-
merveer, telefoon 075-
6474545. H 

49 



Nieuwe boten 
bij Princess 

Marine Projects in Plymouth 
(Engeland) heeft 2 nieuwe 
snelvarende polyester Princess 
motorjachten ontwikkeld. 

- De Princess 38 (afmetingen 
12,14x3,89x0,94 meter) wordt 
voortgestuwd door 2 Volvo 
Penta-diesels van 318 pk, die 
vierblad schroeven aandrijven, 
die draaien in halve tunnels, 
waarvan de vormgeving is ver-
beterd. De boot loopt er een 
topsnelheid van 31 knopen 
(ruim 57 kilometer per uur) 
mee en een kruissnelheid van 
ruim 46 kilometer per uur. In-
terieur: salon met kombuis en 
tweepersoons stuurstand; twee 
royale hutten voor twee perso-
nen. Via een driedelige deur 
komt men in de kuip, waar een 
vaste trap zit, die leidt naar de 
stuurbrug. Het schip heeft een 
groot zwemplatform met 
ruimte voor een bijboot. Prijs 
vanaf/567.000,- incl. btw. 

- De Princess V50 is 15,49 
meter lang en 4,22 meter 
breed. De boot wordt voortge-
stuwd door 2 Volvo Penta-die-
sels met een vermogen van 
(elk) 610 pk met elektronische 
brandstofregeling. Snelheid 
ruim 35 knopen, ofwel 65 kilo-
meter per uur. De kruissnel-
heid ligt op 30 knopen (bijna 
56 kilometer per uur). Interi-
eur: salon met geïntegreerde 
kombuis en een bar met au-
dio/video-apparatuur. Er zijn 
verder twee hutten met eigen 
douche/toilet. In de kuip is een 
pantry met gootsteen, warm 
water, koelkast en elektrische 
barbecu. Onder het zonnedek, 

* Princess 38. 

dat daartoe hydraulisch kan 
worden verhoogd, kan een bij-
boot worden geborgen. Prijs 
j 975.000,- incl. btw. Informa-
tie Dolman Yachts, Muiden, 
telefoon 0294-210 000, fax 210 
008. 

Albin trawler 
De Amerikaanse jachtwerf Al-
bin heeft een polyester traw-
lerjacht ontwikkeld met een 
lengte van ruim 10 meter. 
Deze Albin 33, die 3,88 meter 
breed is, wordt voortgestuwd 
door een zescilinder Volvo 
Penta-diesel met een vermogen 
van 250 pk. Snelheid 17 kno-
pen, ofwel ruim 31 kilometer 
per uur. Accommodatie: 4 
kooien en 2 afzonderlijke hut-
ten, ruime kombuis en dou-

• Tekening Albin 33. 

che/toilet. Er is een open stuur-
brug en het achterdek is over-
dekt. Tot de standaard uitrus-
ting behoren warm water (via 
boiler), walaansluiting, accula-
der, vuilwater tank, koelkast, 
magnetron, koffiezetter, 3 pits 
kooktoestel. Prijs ƒ 535.000,-. 
Informatie: Albin Scanship 
Weesp, telefoon 0294-417276, 
fax 413681. 

r Superjacht 
I uitMakkum 
De scheepswerf Amels uit 
Makkum heeft onlangs het 
50 meter lange superjacht 
Tigre d'Or afgeleverd, dat 
voor een Engelse opdracht-
gever is gebouwd. Het 

schip, dat 9 meter breed is en 
3,10 meter diep steekt, wordt 
voortgestuwd door twee VI 2 
Cummins diesels, die elk ruim 
1200 pk leveren bij 1800 toe-
ren per minuut. Via Reintjes 
keerkoppelingen drijven ze 
Lips schroeven aan. De boot, 
die brandstoftanks heeft met 
een inhoud van 95.000 liter. 
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• Orkney Day Angler. 

kan zonder bunkeren de At-
lantische Oceaan oversteken. 
Het heeft een actieradius van 
7400 zeemijlen bij een snelheid 
van 11 zeemijlen per uur en 
4190 zeemijlen bij een snelheid 
van 14 knopen. De topsnel-
heid is 15,4 knopen (ruim 28 
kilometer per uur). 
Voor de (nood)stroomvoorzie-

ning zijn 3 Cummins gene-
ratoren aan boord, met een 
gezamenlijk vermogen van 
400 pk. 
De accommodatie is inge-
richt op een 12-koppige be-
maiming plus 12 passagiers. 
Naast de eigenaarshut zijn 
er vijf tweepersoons gasten-
hutten. 

Nieuwe boten 
bij Cigarette 

Cigarette Racing Team in Flo-
rida (VS) is uitgekomen met 
twee nieuwe sportboten. 
De eerste, de F-2 Top Gun, is 
een race- en sportboot, die is 
goedgekeurd voor de F-2-
klasse voor fabrieksboten van 
de APBA, de Amerikaanse or-
ganisatie voor het motorboot-
rennen. De boot voldoet aan 

de eisen van deze bond op het 
punt van gewicht, lengte en 
voortstuwing. F-2 boten zijn 
bijvoorbeeld eenromps boten, 
ze worden voortgestuwd door 
2 Mercury race buitenboord-
motoren van 500 pk. Ook ten 
aanzien van lengte en gewicht 
zijn er eisen. 
De F-2 Top Gun is 11,40 me-
ter lang en 2,44 meter breed. 
De boot is gebouwd van een 
lichte en sterke koolstof/glas-
vezel constructie waarbij het 
superlichte balsahout als kern-
materiaal is gebruikt. Wie een 
F2 Top Gun koopt en gaat 
racen krijgt een unieke hulp 
van de bouwer, die zoals de 
naam overigens al zegt, ook 
nog steeds actiefis op de wed-
strijdbanen. Die hulp bestaat 
onder meer uit een licentie om 
in Amerikaanse wedstrijden te 
mogen starten, startgeld, race-
uitrusting (uniformen, helmen, 
reddingvesten), training, prij-
zengeld en premies van di-
verse sponsors. De boot was 
dit najaar voor het eerst te zien 
op de botenbeurs in Fort Lau-
derdale. De boot won in no-
vember de eerste race voor het 
wereldkampioenschap in zijn 

* Tekening Orkadian 25. 

Orkney 
De Engelse werf Orkney 
brengt 2 nieuwe polyester ka-
juitboten op de markt. 
De eerste. Day Angler 24 ge-
doopt, is 7,16 meter lang, 2,80 
meter breed en weegt 1850 
kilo. Het is een snelvarende 
boot, die standaard wordt ge-

klasse, die werd gevaren bij 
Key West. 
De Cafe 33 Open is de 
tweede nieuweling bij Ciga-
rette. Het is een ruim tien 
meter lange open polyester 
boot, die wordt voortge-
stuwd door 2 elektronisch ge-
regelde Mercury buiten-
boordmotoren met een ver-
mogen van (elk) 250 pk. 
Topsnelheid ongeveer 108 
kilometer per uur. De boot, 
die met een centrale stuurs-
tand is uitgevoerd, is inge-
richt voor de sportvisserij 
(hengelhouders, visbun), dui-
ken (bergplaats voor duik-
tanks), waterski en toervaart. 
In het afsluitbare vooronder 
zijn twee kooibanken, wc en 
kombuis. Op het zwemplat-
form is een handdouche. Een 
radio/cd-speler is standaard 
evenals een voeding (via een 
plug op het instrumentenpa-
neel) voor een mobiele tele-
foon. Het is maar een greep 
uit de lange lijst van stan-
daardaccessoires. De boot 
wordt in de VS verkocht 
voor 162.825 dollar. 
Informatie: telefoon 001-
941-284 0759, fax 603 0217. 

leverd met een 140 pk Volvo 
Penta-diesel die zorgt voor een 
snelheid van 20 knopen, ofwel 
37 kilometer per uur. Het is 
een comfortabele boot met 
2 kooien, wc, kombuis en 
grote zelflozende kuip. Prijs 
ƒ140.000,-. 
De Orkadian 25 (afmetingen 
7,96x2,80 meter) is een nieu-
weling in de succesvolle gelijk-
namige serie, die begint met 
het type 20, dat we uitvoerig 
besproken hebben in de Mo-
torboot van mei 1996. Het is 
een soort mini-loodsboot (hij is 
ontworpen door het bureau T 
en T dat de bekende Nelsons 
op zijn naam heeft staan), die 
wordt voortgestuwd door een 
viercilinder Volvo Penta-hek-
diesel van 150 pk. Snelheid 19 
knopen, ofwel 35 kilometer 
per uur. Brandstof 386 liter. 
Door een uitgekiende indeling, 
waarbij de roef en stuurhut on-
merkbaar in elkaar overlopen, 
is het comfort opmerkelijk. Zo 
zijn er twee sofakooien in de 
voorpiek en een royale honde-
kooi plus een ruime kooi op de 
dinette in de stuurhut. Achter 
de stuurstand is een ruime 
kombuis geplaatst met twee-
pits kooktoestel, gril, koelkast 
en warm water. Als er niet 
wordt gevaren kan de stuur-
stoel worden neergeklapt en 
ontstaat een extra groot aan-
recht. In de roef zit tenslotte 
nog een ruime toilet/douche 
met wastafel en eveneens 
warm water. Prijs ƒ 178.000,-
af werf in Engeland. 
Albi n Scanship in Weesp ver-
koopt de boten in Nederland. 
Telefoon 0294-413681. 
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Leijnse motorboot 

Heesen/Diaship 
De scheepswerf Heesen/Dia-
ship in Oss, die vooral bekend 
is om luxueuze snelvarende 
motorjachten, is onlangs be-
gonnen aan de bouw van drie 
waterverplaatsende schepen. 
De Alumeraa is een aluminium 
schip met een lengte van 37,19 
meter, een breedte van 8,31 
meter en een diepgang van 
2,30 meter. Bij een snelheid 
van 12 knopen heeft het schip 
een actieradius van 5000 zee-
mijlen. Twee Caterpillar die-
sels met elk een vermogen van 
475 pk stuwen de boot (ge-
wicht 221 ton) voort. Het is 
een relatief zwaar gebouwd 
schip omdat de eigenaar ermee 
naar de zuidpool wil en het 
dus tegen ijsgang bestand moet 
zijn. Op het hoofddek bevindt 
zich de eigenaarshut op de hele 
breedte van het schip. Bene-
dendeks zijn drie gastenhutten. 
Opvallend is dat de voortstu-
wing en de besturing plaats-
vindt door middel van Schottel 
roerpropellers, die 360 graden 
draaibaar zijn. Volgens de 
werf staat dit systeem borg 
voor betere wendbaarheid, la-
gere geluidsniveaus en een ho-
ger schroefrendement dan con-
ventionele systemen. 
Er zijn diverse bijboten. Op 
het hoofddek staan een Nova-
marine rubberboot met water-
straalaandrijving en 2 water-
scooters verborgen onder een 
luik. Achterop staat eveneens 
onderdeks een landingsvaar-
tuig van 6 meter. In de spiegel 
is een garage voor een landro-
ver, die met behulp van een 
kraan aan de wal kan worden 
gezet. De boot is naar ver-
wachting in april volgend jaar 
klaar. 

De Millennium (45,72x9,55x 
2,80 meter)heeft bij volle bela-
ding een waterverplaatsing 
van 386 ton. De boot, gete-

• De Alumeraa 

kend door Cor de Rover, 
wordt voortgestuwd door 2 
Caterpillar diesels van elk 110 
pk bij 1600 toeren per minuut. 
Snelheid 14 knopen. Actie-
radius 8000 zeemijlen bij een 
snelheid van 10 knopen. Er 
kan ruim 100.000 liter brand-
stofaan boord en ruim 1700 li-
ter drinkwater. Interieur en 
techniek zijn van het Diaship 
ontwerpteam. Het schip 
wordt volgende zomer afgele-
verd. 

Opvallend is de zogenaamde 
skylounge op het bovendek 
met een eetkamer voor 10 per-
sonen. De eigenaarshut zit op 
het hoofddek en sluit aan op 
een royale werkkamer, sport-
zaal en een salon. Van de 
derde boot, een jacht met een 
lengte van 34,85 meter, ont-
breken nog nadere gegevens. 
Intussen wordt ook gewerkt 
aan een serie van 3 snelle alu-
minium motorjachten van 
30,50 meter lengte. Voor de 
voortstuwing zorgen 2 VI 6 
MTU-diesels met elk een ver-
mogen van 1800 pk. Tijdens 
de proefvaart van de Lady Ha-
lima (vorig jaar afgeleverd), 
een vergelijkbaar schip, werd 
daarmee snelheid van 30 kno-
pen ofwel ruim 55 kilometer 
per uur behaald. 
Voordeel van de seriebouw is 
dat op ontwerp, ontwikkeling 
en bouwtijd aanzienlijk kan 
worden bespaard. De boten 
worden naar verwachting ach-
tereenvolgens afgeleverd in de-
cember, de zomer van 2000 en 
in de herfst van volgend jaar. 
Informatie: telefoon 0412-
632510, fax 637385. 

• De Millennium 

Leijnse: rondspant 
motorboot 

De jachtwerf Leijnse uit Oude 
Niedorp brengt een 10,70 me-
ter lange stalen rondspant mo-
torboot op de markt, die in se-
rie wordt gebouwd, maar 
waarbij - wat inrichting en uit-
rusting betreft - rekening 
wordt gehouden met de wen-
sen van de klant. De boot. Am-
ber gedoopt, is 10,70 meter 
lang, 3,50 meter breed, steekt 
0,90 meter en heeft een kruip-
hoogte van 2,10 meter. 
Het gejoggelde casco wordt ge-
maakt van 5 (onder de water-

lijn) , 4 (rest van de romp) en 3 
(opbouw) millimeter dikke 
plaat. Voor de versteviging 
zijn twee motorkamerschotten 
aangebracht en op het vlak zijn 
om de 40 centimeter wrangen 
gelast. 
De boot wordt voortgestuwd 
door een vijfcilinder Nanni 
diesel met een vermogen van 
62 pk bij 2800 toeren per mi-
nuut. De motor is flexibel op-
gesteld en met de schroefas 
verbonden door middel van 
een Scatra homokinetische 
koppeling. Tanks: brandstof 
2x200 liter, drinkwater(rvs) 
300 liter, vuilwater(rvs) 200 li-
ter. 

Moonen120 
Scheepswerf Moonen in Den 
Bosch heeft opdracht gekregen 
voor de bouw van het grootste 
jacht dat de werf tot nu toe 
heeft gemaakt. Het schip 
wordt 36,40 meter lang (op de 
waterlijn 30,90 meter) bij een 
breedte van 8 en een diepgang, 
halfbeladen, van 2,30 meter. 
Gewicht 230 ton. De romp is 
van staal en de opbouw van 
aluminium. 
Lange doorlopende raampar-
tijen benadrukken de horizon-
tale lijnen van de boot en dra-
gen in grote mate bij aan een 
slank en dynamisch uiterlijk. 
All e drie dekken hebben zeer 
ruime gangboorden, zoals 
door het gehele schip heen is 
gezorgd voor veel bewegings-
ruimte en dus -gemak. Dit en 
een luxueuze betimmering en 
inrichting maken duidelijk dat 
deze Moonen 120 bij uitstek is 
bedoeld om de opvarenden het 
leven zo comfortabel en plezie-
rig mogelijk te maken. 
Een centraal gelegen trappen-
huis verbindt de drie dekken 
met elkaar. De eigenaarshut is 
op het bovenste dek gesitu-
eerd, direct achter het stuur-
huis en kan via eeft afzonder-
lijk e trap worden bereikt. Op 

dit dek bevinden zich ook een 
kombuis, een salon en een zi-
thoek. In de eigenaarshut zal 
onder andere een kantoor 
worden ingericht. Het tussen-
dek biedt plaats aan een zeer 
ruime salon, een studeer- en 
leeshut en nog eens een eige-
naarssuite. De boot krijgt vier 
riant ingerichte gastenhutten 
en daarnaast slaap-en verblijfs-
accommodatie voor een zes-
koppige bemanning. De laatste 
krijgt onder andere de be-
schikking over een eigen salon, 
zodat zij geheel zelfstandig aan 
boord kan functioneren. Vol-
gens Moonen is dat in de mo-
derne jachtbouw een steeds be-
langrijker aspect. 
In de machinekamer komen 
twee Caterpillar-dieselmotoren 
met een vermogen van elk 680 
pk bij 1800 omwentelingen per 
minuut. De maximum snel-
heid zal 13,5 knopen (25 kilo-
meter per uur) zijn, de kruis-
snelheid bedraagt 12 knopen 
(22 kilometer per uur). De drie 
brandstoftanks krijgen samen 
een inhoud van 45.000 liter, 
waarmee de actieradius op 
kruissnelheid zal uitkomen op 
2400 zeemijlen. Prijs tussen de 
13 en 14 miljoen gulden. Infor 
matie: telefoon 073-6210094, 
fax 6219460. 

• Moonen 120. 
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Er is een 12 volts elektrische 
installatie met 2 accu's van 200 
ah. 
Indeling: voorkajuit: 2 kooien, 
kombuis, toiletruimte; stuur-
hut: zithoek, kastruimte, 

* Stuurhut Amber. 

stuurstand; zelflozende kuip 
met teakvloeren en zitbank. 
Pri js/275.000,- incl. btw. In-
formatie: telefoon 0226-42 19 
33. fax 42 33 78. 
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Ankertrawler van 17 meter 
Bij de scheepswerf Hof in Irn-
sum is onlangs een 17 meter 
lange Ankertrawler te water 
gelaten. Het is de grootste 
boot, die de werf tot nog toe 
heeft afgeleverd. Verdere af-
metingen: breedte 5,10 meter, 
diepgang 1,40 meter. Water-
verplaatsing 38 ton. Het is een 
stalen multi knikspant-schip, 
dat wordt voortgestuwd door 
twee Iveco diesels met een ver-

mogen van 160 pk. Tanks: 
diesel 3000 liter, water 3200 li-
ter, vuil water 1500 liter. De 
W.C.'s lozen op de vuilwater-
tank. Ze kunnen niet met bui-
tenwater worden verbonden. 

De boot is uitgerust met een 
boeg- en met een hekschroef, 
beide van 16 pk. Informatie: 
telefoon 0566-602788, fax 
602799. 

Roeier 600 
Dejachtwerf Wolf in Deventer 
is uitgekomen met een open 
versie van de Roeier, de werk-
bootachtige toerboot, die dit 
bedrijf al een aantal jaren 
bouwt. De nieuwe Roeier, die 
6 meter lang is en 2,30 meter 
breed, wordt gebouwd van 4 
en 3 millimeter dikke alumi-

nium plaat. Het is een multi-
knikspant boot, die bedoeld is 
voor een inbouwdiesel van 10 
tot maximaal 25 pk. De motor 
staat in een geïsoleerde kast, 
die tevens dienst doet als tafel. 
Het roer wordt met een stuur-
wiel bediend. Prijs niet ver-
strekt. De Roeier 600 is ook 
als casco leverbaar. Informa-
tie: telefoon 0570-624917. 

Drie nieuwe 
Evon-sloepen 

Evon uit De Meern heeft 3 
nieuwe motorsloepen 
ontworpen, die in de loop van 
het jaar op de markt komen. 
- De 570 is een overnaadse ge-
laste stalen sloep (lengte 5,70 
meter), die wordt voortge-
stuwd door een Vetusdiesel 
van 11 pk. Het is een open 
boot, die standaard wordt ge-
leverd met zeildoekse kussens, 
die bestand zijn tegen regen. 
Prijs/27500,-. 
- De 690 is een 6,90 meter 
lange stalen sloep van dezelfde 

constructie. De boot is voor-
zien van een roef met 2 kooien 
met een tafel ertussen. Ook is 
er een wc en een kleine kom-
buis. Prijs/77.500,-. 
- De 950 tenslotte is een forse 
kajuitsloep, eveneens over-
naadse gelast, die een voorka-
jui t heeft, een stuurhut en een 
open kuip. Er zijn 2 kooien en 
aparte wc- en doucheruimte. 
In de stuurhut is een dinette 
gemaakt, die eveneens 2 slaap-
plaatsen oplevert. Motor: vier-
cilinder Vetusdiesel van 52 pk. 
Prijsy 237.500,-. Informatie: 
telefoon 030-6664593, fax 
6665093. 

f • Tekening Beeldsnijder 
spiegelkotter. 

Spiegell<otter 
De scheepswerf Engelaer in 
Beneden-Leeuwen heeft een 
rondspant motorkotter met 
een lengte van 19,10 meter in 
aanbouw. De boot, die 5,20 
meter breed is en 1,90 met 
diep steekt bij 70 procent bela-
ding, krijgt een stalen romp 
(12, 10, 8 en 6 millimeter dik) 
en een opbouw van alumi-
nium. 
Voortstuwing: 2 zescilinder 
MAN-diesels met een vermo-
gen van 170 pk bij 1800 toeren 
per minuut. Via Twindisc 
keerkoppelingen met een re-
ductie van 2,44:1 (voorzien 
van slenterkleppen voor stap-
voets varen) worden skewback 
schroeven met een doorsnee 
van 85 centimeter aangedre-
ven. Snelheid 10 knopen. 
Tanks: brandstof 11000 liter, 
water 25000 liter, vuil water 
1000 liter. Boordnet 24/220 
volt met walaansluiting. Voe-
ding: 4 accu's van 200 ah en 2 
accu's van 600 ah. Er zijn 3 

hutten met zes slaapplaatsen 
en 3 badruimten. Deze spiegel-
kotter is ontworpen door Pie-
ter Beeldsnijder, die al diverse 
spitsgatkotters op zijn naam 
heeft staan. 
Informatie: telefoon 0487-
593300, fax 592207. 

FaJrlineSO 
De Engelse botenbouwer komt 
met een nieuwe snelvarende 
tweemotorige polyester mo-
torboot op de markt. Het is de 
Targa 30 (afmetingen 9,50x 
3,10x0,97 meter). Uitgerust 
met 2 Volvo Penta-compres-
sordiesels van 170 pk loopt de 
boot 40 knopen ofwel 74 kilo-
meter per uur. Het is een com-
fortabel ingerichte boot met 4 
slaapplaatsen. De boot ver-
vangt de Targa 29. Informatie: 
Brielle Yachting, telefoon 
0111-677111, fax 677110. 

• Fairline Targa 30. 
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Door Dag Pike 

Een duidelijke ontwikkeling 
die radar in de loop der jaren 
doormaakte, was het kleiner 
worden van de apparatuur. Bij 
sommige van de vroegste ra-
dars moest je het systeem bin-
nenlopen om het aan te zetten. 
Nu zijn er radars op de markt 
met een plat scherm (een kris-
tal-scherm) die kunnen wor-
den geïnstalleerd op sportbo-
ten en opblaasboten met vaste 
bodem. In de eerste radars za-
ten veel mechanische en elek-
trische componenten, de mo-
derne radar is een en al elek-
tronica, met uitzondering van 
de motor en de tandwielaan-

• Radar voor kleine boten van 
Furuno. 

drijving om de antenne te laten 
draaien. 
Door de radar kleiner te ma-
ken, wordt hij geschikt voor 
kleine boten. Kleinere afmetin-
gen hebben echter nadelige ge-
volgen. Het probleem zit daar-
bij in de afmetingen van de an-
tenne. Wil de radar een goed 
beeld geven, dan moet de ener-
giebundel die door de draai-
ende antenne wordt uitgezon-
den, zo smal mogelijk zijn. De 
ideale straal is op het horizon-
tale vlak ongeveer één graad 
breed. Daarvoor is een an-
tenne vereist die ruim twee 
meter lang is, wat op een jacht 
vrijwel onmogelijk is. 
Moderne radars voor kleine 
boten hebben een antenne-
lengte van een halve tot een 
hele meter, wat betekent dat 
de radarbundel tussen drie tot 

vij f graden breed is. Het sig-
naal dat van een enkel object 
weerkaatst, wordt dan ook 
over een hoek van vij f graden 
ontvangen en het object wordt 
over diezelfde hoek 'verbreed' 
afgebeeld. De zo ontvangen 
beelden kunnen het beeld-
scherm in drukbevaren water 
hinderlijk vullen. Zorgelijker is 
misschien nog dat afzonder-
lijk e objecten die zich dicht bij 
elkaar bevinden, op het beeld-
scherm als één object worden 
afgebeeld. Individuele boten 
en objecten worden pas op 
korte afstand apart zichtbaar 
en boeien in smalle vaarwaters 
of haveningangen zijn pas dui-
delijk herkenbaar als je er vlak 
bij bent. Het radarbeeld is dus 
niet altijd zo duidelijk als wen-
selijk is en er is enige vaardig-
heid vereist om het te interpre-
teren. De grote breedte van de 
stralenbundel verzwakt ook de 
kracht van de signalen zodat 
het bereik van de radar kleiner 
is. Dat is geen al te serieus pro-
bleem omdat deze radars toch 
nog een bereik hebben van 
dertig kilometer, maar de echo 
van kleine objecten is soms 
niet sterk genoeg om zichtbaar 
te zijn op het scherm. 
Dat leidt naar nog een ander 
probleem met radar: de golfe-
cho. De golven in een ruwe zee 
weerkaatsen de radarbundel 
net zoals een kleine boot dat 
doet. In de warboel die dat in 
het midden van het scherm 
veroorzaakt, wordt een kleine 
boot gemakkelijk over het 
hoofd gezien. Dat zou gevol-
gen kunnen hebben als het 
gaat om het voorkomen van 
aanvaringen in mist. Mis-
schien nog ernstiger is dat het-
zelfde probleem zich voordoet 
met de radar van grote sche-
pen. Het kan dus zijn dat een 
groot schip een veel kleiner 
jacht in mist niet ziet, zelfs al 
heeft het jacht een radarreflec-
tor. 

Weer een ander probleem 
waar de navigator zich bewust 
van moet zijn, is de manier 
waarop de informatie op het 
beeldscherm wordt gepresen-
teerd. De radarantenne 'kijkt ' 
bij elke rotatie in het rond en 
doet dat in een horizontaal 

In de greep van de 

De serie 'In de greep van de elektronica' 
belicht de opmars, de invloed en het nut 
van de elektronica in de watersport. Hoe-
wel de ontwikkelingen nog in volle gang 
zijn, tekenen zich duidelijke contouren af. 
Op een aantal gebieden kunnen we een 
voorlopige balans opmaken. 
Deze keer: Radar. 

Radar heeft een historie van ruim zrijftigjaar en is daar-
mee een van de oudste elektronische namgatiesystemen. 
Het neemt een unieke plaats in omdat het het enige sys-
teem is met 2functies: het voorkomen van aanvaringen 
te voorkomen én plaats bepaling. Voor een navigator 
he  ̂ radar ook helgrote voordeel dat het hem laat zien 
waar hij naar toe gaat en wat er voor hem ligt. Echter, 
radar geeft niet altijd een volledig beeld van de werke-
lijkheid en het systeem heeft inherente zwakheden die de 
moderne technologe nog niet heeft kunnen wegnemen. 
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Nieuwe ontwikkeUngen 
bij  radar 
vlak. Een object dat zich achter 
een ander object bevindt, 
wordt niet door de antenne 
'gezien'. De opgevangen infor-
matie wordt op het scherm 
weergegeven als een kaart, 
alsof de radar neerkijkt op het 
gebied. Dat kan het moeilijk 
maken het beeld te interprete-
ren en te doorzien wat in wer-
kelijkheid de situatie is. 
De problemen die aan radar 
vastzitten, brengen mee dat 
voor een verstandig en veilig 
gebruik ervan vaardigheid en 
ervaring vereist zijn. GPS en 
elektronische kaartsystemen 
leveren duidelijke en exacte ge-
gevens waarover weinig dis-
cussie mogelijk is. Daarbij zijn 
enkele fundamentele vaardig-
heden voldoende om te begrij-
pen wat er gebeurt. Dat is met 
radar anders. Helaas richten 
de fabrikanten van radars hun 
aandacht niet op het oplossen 
van dit kernprobleem. Liever 
gebruiken zij de nieuwe moge-
lijkheden die de elektronica 
biedt, om hun produkten uit te 
breiden met allerlei toeters en 
bellen die het werken ermee 
vooral ingewikkeld maken. 

Computer 
All e moderne radars werken 
op basis van een computer. 
Daardoor is veel flexibilitei t 
mogelijk in de manier waarop 
de radarecho op het scherm 
wordt gepresenteerd. De 
echo's die de antenne opvangt, 
gaan 'ruw' in de computer, die 
vervolgens de gegevens op 
verschillende manieren kan 
verwerken en presenteren. 
Een van de basisfuncties is dat 
de antennesignalen worden 
veranderd tot een beeld in ras-
ter op het scherm, zoals bij de 
monitor van een computer. 
Al s eenmaal zo'n beeld in ras-

ter is ontstaan, kunnen ook di-
gitale gegevens en grafieken 
worden vertoond. Vooral die 
eigenschap van de moderne ra-
dar is een grote verbetering ten 
opzichte van de vroegere in-
strumenten. Het betekent dat 
in elk deel van het beeld-
scherm lijnen kunnen worden 
getrokken zodat variabele af-
standcirkels en merktekens 
over het scherm kunnen wor-

• Driedimensionaal radarbeeld. 

den bewogen, alarmzones naar 
wens kunnen worden ingesteld 
en dat de positie, de koers en 
een variëteit aan andere infor-
matie kunnen worden ge-
toond. Een zeer interessante 
mogelijkheid van radar die 
werkt met een computer is, dat 
het systeem kan worden geïn-
tegreerd in andere elektroni-
sche navigatiesystemen of an-
dersom. Gekoppeld met een 
GPS ontvanger kan de radar 

* Elektronische kaart met daar 
overheen het radarbeeld 

routes en routepunten op het 
scherm tonen, wat een nuttig 
hulpmiddel kan zijn bij het na-
vigeren. Het belangrijkst is de 
integratie van radar en elek-
tronische kaart. Daarmee kun-
nen kaartgegevens op het ra-
darscherm worden getoond, 
wat nuttig kan zijn om zeker te 
zijn van bijvoorbeeld kustlij-
nen en om boeien en andere 
objecten te identificeren. 
Meestal echter gaat het an-
dersom en laat de radarcom-
puter de bewegende objecten 
die worden gesignaleerd, over 
de afbeelding van de kaart 
gaan. Daarmee wordt de navi-
gator op één beeldscherm een 
compleet 'draaiboek' geboden 
van het scenario dat zich 
rondom hem afspeelt. In theo-
rie is dat prachtig. In de wer-
kelijkheid echter raken de 
kleine beeldschermen van 
jachtradars en elektronische 
kaarten snel overvol met in-
formatie. Dat maakt het inter-
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preteren van de schermen 
moeilijk en leidt gemakkelijk 
tot vergissingen. Een geïnte-
greerde opzet werkt goed bij 
de radars van grote schepen 
die schermen hebben waarop 
ook kleuren worden gebruikt 
om de verschillende onderde-
len van het beeld beter te kun-
nen onderscheiden. Op de 
kleine monochrome beeld-
schermen die er voor kleine 
boten op de markt zijn, kan het 
heel moeilijk zijn om te zien 
wat er in druk water gebeurt. 

Toekomst 
Radar kan in vier hoofdrich-
tingen verder worden ontwik-
keld. Het aanvankelijke ent-
housiasme over de mogelijk-
heden van de radar die op de 
computer is gebaseerd, is wat 
weggeëbd. Daardoor kan nu 
op een nuchtere manier wor-
den gekeken naar wat de echte 
mogelijkheden voor radar op 
kleine schepen zijn. 
- Iets daarvan is al te zien in 
de vorm van de systemen ter 
voorkoming van aanvaringen 
die zijn opgenomen in de XX -
serie radars van Raytheon. Die 
volgen het voorbeeld van de 
systemen voor de grote sche-
pen. Zij analyseren de bewe-
gende objecten die worden 
waargenomen en laten de 
koersen zien die deze naar ver-
wachting zullen volgen. Aan 
de hand daarvan kan tot een 
ontwijkende koers worden be-
sloten. Tot nu toe zijn voor ra-

• Radar van Raytheon. 

dars voor kleine boten deze 
specifieke voorzieningen voor 
het voorkomen van aanvarin-
gen wat afgehouden. Dank zij 
de computer echter kunnen zij 
nu relatief gemakkelijk aan de 
bestaande radars worden toe-
gevoegd. 
Een probleem blijf t dat op het 
kleine beeldscherm moeilijk al-
les goed is te zien. 
- Een andere ontwikkeling is 
gericht op het oplossen van en-
kele van de problemen die in-
herent aan radar zijn. Zo zijn 
er aanwijzingen dat er anten-
nes zullen komen met een veel 
smallere, en dus meer gecon-
centreerde radarbundel. Dat 
zou niet minder dan een door-
braak betekenen en ook voor 
het gebruik van radar op 
kleine boten van grote beteke-
nis zijn. Het ziet er echter naar 
uit dat het nog wel even zal du-
ren voor het zover is. 
1. Het probleem van de golfe-
cho wordt aangepakt met be-
hulp van moderne computer-
bewerkingstechnieken. De 
echo's van golven zijn veelal 
grillig , zoals de golven zelf, ter-
wij l de echo's van een boot tus-
sen de golven gelijkmatiger 
zijn. De computer kan nagaan 
om welke vorm het gaat en 
steeds met elkaar overeenko-
mende echo's accentueren. Zo 
kan een boot toch in de ver-
warring op het scherm zicht-
baar worden gemaakt. Moge-
lij k zal deze techniek niet wer-
ken voor snelvarende boten. 
Doordat zij snel van positie 

veranderen, kunnen de echo's 
die zij geven voor de computer 
toch weer gaan lijken op die 
van golven. Een andere moge-
lijkheid is om infrarood- of 
laagfrequente televisie te in-
corporeren in de radarantenne 
zodat er een tweede methode 
is om kleine objecten tussen de 
golven te ontdekken. Nu op 
zeeschepen en snelle veerboten 
voor het navigeren en het uit-
kijken steeds meer op de elek-
tronica wordt vertrouwd, zou 
zo'n nieuwe techniek zeer be-
langrijk kunnen zijn voor de 
veiligheid van kleine boten. 
2. Dan is er het radarscherm, 
ledere navigator die met radar 
heeft gewerkt, is gewend ge-
raakt aan een tweedimensio-
neel beeld, het platte vlak. Ook 
hier kan de computertechniek 
voor nieuwe mogelijkheden 
zorgen. Cadcam-systemen, die 
worden gebruikt voor het ont-
werpen van bijvoorbeeld au-
to's, vliegtuigen en boten, wer-
ken nu al met driedimensio-
nele beeldtechnieken en bij 
computerspellen worden 'vir-
tual reality'-technieken toege-
past. Met behulp van deze toe-
passingen kunnen de 'ruwe' 
signalen die een radar op-
vangt, door de computer wor-
den veranderd in andersoor-
tige beelden. In Duitsland is al 
een driedimensionele radar ge-
maakt, zij het dat die alleen 
nog maar een allereerste beeld 
geeft van hoe een situatie er in 
het horizontale vlak uitziet. 
Deze nieuwe computermoge-
lijkheden lijken veelbelovend, 
al is het uiteraard wel nodig 
dat zij samengaan met be-

• Gebruik van de radar aan boord. 

trouwbare radarinformatie. 
3.Omdat moderne radars op 
computers zijn gebaseerd, kan 
de hele opzet van radar wor-
den veranderd. Zowel bij de 
computer als bij het televisie-
toestel is er de ontwikkeling 
geweest naar het platte beeld-
scherm. Platte schermen zijn 
betrouwbaarder en gemakke-
lijker in te bouwen, maar zijn 
voor radar nog niet in grotere 
afmetingen beschikbaar terwijl 
kleurenuitvoeringen nog erg 
duur zijn. Toch gaat het die 
kant op. 
4. Voor het verwerken van de 
gereflecteerde echo's direct na-
dat zij via de antenne zijn ont-
vangen, maakt de moderne ra-
dar gebruik van computerpro-
grammatuur. Er is dus geen 
reden waarom radar niet zou 
werken met een gewone pc. Er 
is al programmatuur die dat 
mogelijk maakt, maar de voor-
delen zijn nog niet echt duide-
lijk . Voorlopig is het dan ook 
beter om te werken met een 
speciaal voor radar gemaakt 
beeldscherm dan met een toet-
senbord en een muis. 

De vorige aflevering in deze reeks 
stond in Motorboot van december 
1998. 

Volgende keer: 

kompas en 

snelheid 
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Gran 
Vraagprijs hfl. 248.500,-
Vergelijkbaar: 
VIcking kotter 14.60 vr.prijs hfl. 765.000, 
Valk Vileiit 14.50 vr.prijs hfl. 464.000, 
Broom Ocean 2x dsl 37 vr.prijs hfl. 208.000, 
Ruyter Trawler 13.00 vr.prlls hfl. 185.000, 
Koopmons Traveler 12.30 vr.prijs hfl. 174.000, 
Broom Ocean 2x dsl 37 vr prijs hfl 168.000, 

The art of sailing and selling 

mÊ 
M 

---̂ H 
M M S K r S 
Vraagprijs  hfl. 
Vergelijkbaar: 
Altenakruiser 14.20 
Inter 14.00 
Beachcraft 11.65 
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178.000,-

vr.prijs hfl. 257.500,-
vr.prijshfl 187.000,-
vr.prijs hfl. 187.000,-

Altenakruise r TOSO 
Vraagprijs  hfl.  98.000,-
Vergelijkbaan 
Altenakruiser 13.50 
Crunokrutser 11.00 
Altenakruiser 10.00 
l^ebo 10.00 
Zwaluwkruiser 9.80 
Curtevenne 9.30 gsak 

vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 

149.000 
112.500 
112.000 
99.000 
76 000 
75.000 

Ook uw schip kan op een vlotte 
manier verkocht worden! 
Maak nu een afspraak voor een vrijblij-
vende taxatie van uw motor- of zeiljacht 
en utv schip wordt kosteloos op een profes-
sionele wijze gepresenteerd op onze stand 
H1108A tijdens de HISWA 1999 van 
27 februari t/m 7 maart 1999. 

BK 
Vraagprijs  hfl.  39.500,-
Vergelijkbaar: 
Couwerokkruiier 10.00 
Curtevenne 7.50 
Waterleliekruiser 11.00 
Holland Kruiser 7.20 

vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 
vr.prijs hfl. 

38.500 
37.000 
36.50Q 
27.000 

JebekrïIRIIHHHBB P 
Vraagprijs  hfl.  129.000,-
Vergelijkbaar: 
Vickingkruiser 11.40 vr.prijs hfl. 
Salonkrulser 9.40 ok vr.prijs hfl. 
Target Expresss 9.75 akok vr.prijs hfl. 
Wllfakruiser 10.80 vr.prijs hfl 
favoritekruiser 9.50 vr.prijs hfl. 

1^»- ' 

79.500,-
64.000,-
63.400,-
59.500,-
48.000, 

m^mm^s^ssM "^^• • •p 
Klaverviervle t 8.60 
Vraagprijs  hfl.  118.000,-
Vergelijkbaar: 
Crownkruiser 9.00zlk vr.prijs hfl. 

Cillissenvlet 9.70 vr.prijs hfl. 
Woolvlet 10.30 vr.prijs hfl. 
Valkvlet 10.50 vr.prijs hfl. 
Cillissenvlet 9.00ak vr.prijs hfl. 
Multiknlkspant Vlet 10.00 vr.prijs hfl. 

m ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  ^m  ^  •  

W 

165.000,-

118.000,-
104.000,-
95.000,-
88.750,-
87.500,-

\ 
s > ?• V < ^ ^ ^ 

^^^ ^ 
W^KÊÊÊÊÊÊÊÊIKÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊ 
^^HÜ^^^^^^HB ^ 

K i l k r u l s e r T ü i ï ^ 
Vraagprijs  hfl.  28.500,-
Vergelijkbaar: 
joda 8.00 vr.prijs hfl. 74.000 
Morco 6.30 vr.prijs hfl. 25.00C 
Myra 23 + tandemas-trailer vr.prijs hfl. 21.001. 

Euro Yachts 
Loosdrecht & Muiden 

Hoofdvestiging: 

Oud-Loosdrechtsedijk 141 

Postbus 96, 1230 AB Loosdrech 

Tel.: +31(0)35-5828806 
Fax:+31(0)35-5826313 

E-mail: sailto@euroyachts.nl 
c 

Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon: 
Ja, ik wil graag meer weten. Stuur mij vrijblijvend informatie over: 
• uw aanbod van motorjachten/zeiljachten/motorsailers* 

staal/polyester*  ak/ok/gs* afm.: 
prijsklasse van ƒ tot ƒ 

Q verkoopmogelijkheden van mijn schip 
Q financieringsmogeUjkheden 
Q watersport-assurantie 
Deze bon gratis opsturen aan: Euro Yachts 

IVAntwoordnummer 1313, 1200 VH Loosdrecht S-
' ' ^doorhalen wat nut van toepastmg 

INFORMATIE t 

mailto:sailto@euroyachts.nl


• Hellingskip  1000 

* Voorpiek. 

1 
1 
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Profiel Hellingskip 1000 

Lekker robuus t 
Al bij het aan boord stappen 
merk je dat het een zware boot 
is. Geen wonder, want naar 
degelijkheid is bewust naar ge-
streefd. Niet alleen uiterlijk is 
het een robuuste boot, maar 
op de toegepaste materialen en 
de techniek is niet beknibbeld. 
De kielzool is gemaakt van 10 
millimeter dikke plaat. De 
multiknikspant romp wordt 
gemaakt van 5 millimeter 
dikke plaat. De opbouw is van 
4 millimeter dikke plaat. 'Ge-
schikt voor onstuimig water', 
vindtJ.F. de Vreeze, directeur 
van Hellingskip. 
In elk geval trok de boot zich 
van de harde wind op het Sne-
kermeer niets aan. De mooie 
bolle kop en de voorkajuitop-
bouw zonder ramen doet ook 
veronderstellen dat deze boot 
heel veel water kan hebben. 

Hellingskip is in korte tijd een bekende verschijning op 
de Nederlandse wateren geworden. De gelijknamige 
werf in Sneek brengt een serie boten die varieert van het 
type 850 tot de forse 1300. Wij kozen de middenweg: de 
Hellingskip 1000. Bij een korte proefvaart op een woe-
lig Snekermeer kregen we een eerste indruk van dit schip. 

Door Albert Eefting 

Interieu r 
De ruimte in de voorpiek 
wordt ingenomen door een V-
vormig bed, waarbij het open 
deel kan worden dicht gelegd. 
De slaapruimte wordt met een 
deur afgesloten. Verder is er in 
het voorschip de toilet/douche-
ruimte en een met zorg afge-
werkte kombuis. Het vierpits 
gaskomfoor en de rvs spoelbak 
'verdwijnen', na gebruik, on-

• Salontafel. 

der een vlakke donkere glas-
plaat, die in verticale stand 
fungeert als spatscherm. Net 
als de hele betimmering is ook 
het aanrechtblad in de stan-
daard uitvoering in mahonie 
hout uitgevoerd en dat maakt 
een rustige, maar vooral 
scheepse indruk. 
Het aanrecht loopt door tot on-
der de zitbank van de salon en 
heeft een U-vorm. Achter de 
betimmering is isolatie (4 centi-
meter dikke steenwol) aange-
bracht, ook om de ramen. 
Vier treden hoger is de stuur-
hut/salon met een meer dan 
royale bank langs de hele 
stuurboordzijde. Ervoor staat 
een salontafel met vleugels, zo-
dat het ook een flinke eettafel 
kan worden. Onder die bank 
zitten vier grote laden. Die 
ruimte is dus gemakkelijk toe-
gankelijk, zonder kussens en 
deksels op te hoeven tillen. 
Onder de salon is een zee van 
ruimte, omdat de motor onder 
de kuipvloer is geplaatst. 

[«IW 
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De kuip is in staal uitgevoerd 
met afgeronde hoeken. Dat 
geldt trouwens voor de hele 
boot: overal zijn de hoeken 
mooi afgewerkt. De bank te-
gen de achterplecht is U-vor-
mig en wordt net als de vloer 
afgedekt met teakhout. De 
massief houten deuren worden 
in mahonie uitgevoerd. 

Voortstuwin g 
Er kan 500 liter diesel meege-
nomen worden en eenzelfde 
hoeveelheid drinkwater. De 
vuil water-tank (net als de 
drinkwatertank gemaakt van 
roestvrij staal) heeft een in-
houd van 300 liter en is in de 
standaarduitvoering niet uitge-
rust met een afzuigpomp. 
De elektrische installatie is 12 
volts en wordt gevoed door 
twee accu's van elk 200 ah. 
Onder de kuipvloer staat - op 
zachte dempers- een viercilin-
der Yanmar diesel met opla-
ding, die 62 pk levert bij 3600 
toeren per minuut. De keer-
koppeling (2 : 1) is eveneens 
van Yanmar. De schroefas is 
35 millimeter dik en wordt via 
een homokinetische koppeling 
aangedreven. 

Varen 
Varen doet deze boot goed. 
Ook bij hogere snelheden 
wordt weinig hekgolf gepro-
duceerd. Bij het ontwerp van 
de romp, verzorgd door Vri -
pack in Sneek, werd daaraan 
speciaal aandacht besteed. Met 
harde wind is het gedrag met 
flinke golven goed te beoorde-
len, dat geldt ook voor koers-
vastheid, maar een indruk van 
wendbaarheid en achteruit va-
ren was door de weersomstan-
digheden niet te krijgen. 
De motor brengt de boot soe-
pel op kruissnelheid. Bij 2200 
toeren is de snelheid 10,5 kilo-
meter per uur en bij 2500 toe-
ren is dat 12 kilometer. 
De Hellingskip 1000 wordt ge-
leverd vana fj 242.500,- incl. 
btw. Inlichtingen: telefoon 
0515-425278. 
• Stuurstand. 
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RMovafieMTii fecicfingwëzën 

Rubberbote n verdringe n 
klassiek e schepe n 

In de vloot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschap-

pij (KNRM) nemen opblaasbare rubberboten een steeds grotere 

plaats in. De KNRM is daarmee de enige reddingdienst in Europa 

die consequent afstapt van de klassieke typen reddingboten. 

I K N R 

Door Siep Zeeman 

In de 174-jarige geschiedenis 
van het Nederlandse redding-
wezen is het botenbestand 
nooit zo voortvarend en dras-
tisch vernieuwd als in de laat-
ste twee decennia. All e houten 
strandreddingboten en Wad-
denvletten alsook de meeste 
Noordzeeboten zijn inmiddels 
op non-actief gesteld of in re-
serve gelegd. In de meeste ge-
vallen zijn zij vervangen door 
snelle opblaasbare rubberbo-
ten met vaste bodem. 
Tot 1991, toen het tot een fu-
sie kwam, kende Nederland 
twee reddingmaatschappijen: 
de Koninklijke Zuid-Holland-
sche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen 

(K2HMRS, ook wel de 'Zuid' 
genoemd) en de Koninklijke 
Noord- en Zuid-Hollandsche 
Redding-Maatschappij 
(KNZHRM, ook wel als de 
'Noord' aangeduid). Bij de ver-
nieuwing van de vloot nam de 
KZHMR S het voortouw. In 
1972 kocht zij van de Royal 
National Lifeboat Institution 
(RNLI) , de Engelse redding-
maatschappij, een Atlantic 21. 
Het was een grote versterkte 
rubberboot, een type dat door 
de RNLI zelfwas ontworpen. 
De 'Zuid' bestemde de boot 
voor de hulpverlening in de 
beschutte wateren van Zeeland 
en stationeerde hem in Cad-
zand. In 1984 volgde de uit dit 
type ontwikkelde Medina, die 
als 'Koningin Beatrix' in 
Burghsluis werd gestationeerd. 
Deze boot bleek nogal wat kin-
derziektes te hebben, waar-
voor hij meerdere keren naar 
de werf moest. Vier jaar later 

liet de 'Noord', eveneens via 
de RNLI, de 'Johannes Frede-
rik ' bouwen. Dit was een ver-
beterde versie van de Medina, 
zonder de gebreken die de 
'Koningin Beatrix' had ver-
toond. Onder supervisie van 
de RNLI zijn drie prototypen 
van een Medina-versie ge-
bouwd. Merkwaardigerwijs 
heeft de Engelse reddingmaat-
schappij zelf er nooit een in ge-
bruik genomen. Bij de organi-
satie is een grotere versie van 

* Type Jan van Engelenburg. 
34 knopen (63 kilometer per uur). 

aandrijving wat als bijko-
mende voordelen een grotere 
wendbaarheid en de afwezig-
heid van kwetsbare schroeven 
meebrengt. Het Medina-type 
heeft een luchtband met een 
diameter van 80 centimeter. 
De lengte bedraagt 12,70 me-
ter, de breedte over alles 4,70 
meter, de diepgang slechts 
0,80 meter en de waterver-
plaatsing 8,9 ton. De beide 
Perkins-dieselmotoren van elk 
306 pk geven de boot via een 

dubbele straalaandrijving een 
snelheid van 26 knopen (48 ki-
lometer per uur). Dat betekent 
een hele verbetering in verge-
lijkin g met bijvoorbeeld een 
boot als de Javazee'. Deze red-
dingboot, die is gestationeerd 
in Breskens, heeft een lengte 
van 21 meter en een diepgang 
van 1,5 meter. Uitgerust met 

de Atlantic 21 populair, de At-
lantic 75 waarvan zij er een 
aantal in de vaart heeft (de cij-
fers staan voor de lengte van 
de boten in voeten). 

Voordelen 
De grote voordelen van de 
versterkte rubberboten zijn de 
geringe diepgang, de relatief 
lage bouwprijs, het extra drijf-
vermogen en niet in de laatste 
plaats de hoge snelheid. De 
grotere versies hebben straal-

^ f 

*Jype An^er-37 knopen 
(SQkijffmeter per uur) 
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• Type Tuimelaar, 30 knopen 
(56 kilometer per uur) 

twee motoren van elk 200 pk 
maakt hij een snelheid van 11 
knopen (ofwel 20 kilometer 
per uur). 

Van hout naar  rubber 
In het vernieuwingspro-
gramma voor de vloot zijn de 
veertien houten strandred-
dingboten die waren gestatio-
neerd bij de kustplaatsen zon-
der haven, het eerst afgevoerd. 
In juni 1997 is de laatste van 
de vij f Waddenvletten, de 
'Nine Anna', verkocht. Hij 
doet nu met drie andere Wad-
denvletten goed werk voor de 
Citro, de reddmgorganisatie 
op de Nederlandse Antillen. 
De 'Cornelia Clasina' van 
Vlieland is verkocht aan de-
gene die de vlet in 1978 aan de 
KNZHRM schonk. 
Van de oudere grote boten zijn 
er nog drie actief: de 'Carlot', 
gebouwd in 1960 en daarmee 
de oudste van dit type, de ze-
ven jaar jongere Javazee' en 

de jongste van deze groep, de 
'Zeemanspot' die in 1972 in 
gebruik kwam. De 'Johanna 
Louisa' (1968) en de 'Koningin 
Juliana' (1963) liggen in re-
serve. Voorts opereren er van-

* Type Valentijn, 34 knopen 
(63 kilometer per uur) 

uit havens langs het IJsselmeer 
nog drie vletten die in de pe-
riode van 1971 tot en met 
1975 werden gebouwd. Eén 
ligt er in reserve. Om een snel-
lere hulpverlening mogelijk te 
maken hebben deze vletten ge-
zelschap gekregen van rubber-
boten van het type Richel. Dat 
zijn boten met een lengte van 
5,4 meter, een diepgang van 
0,4 meter en een snelheid van 
40 knopen (74 kilometer per 
uur). 
Binnen afzienbare tijd zullen 
ook deze negen oudere boten 
het veld moeten ruimen en zul-
len langs de kust van Eemsha-
ven tot Cadzand uitsluitend 
rubberboten liggen. De red-
dingmaatschappij is daarmee 
dan de enige reddingdienst in 
Europa die consequent is afge-
stapt van de klassieke bootty-
pen. Groot-Brittannié, Dene-
marken, Zweden, Frankrijk en 
Italië hebben een aantal rub-
berboten aan hun vloot toege-
voegd maar uitsluitend klei-
nere typen. Noorwegen, Duits 
land en België houden vast aan 
hun eigen traditionele boten. 
In totaal bezat de KNRM be-
gin 1998 58 boten. Vij f daar-
van kwamen bij de vloot in 
1997. Dat waren de 'Water-
sport-KNWV' voor Enkhui-
zen, de 'Frans Verkade' voor 
Marken, de 'Dorus Rijkers' 
voor Den Helder (dat dus 
weer een boot kreeg met de 

naam van zijn legendarische 
redder), de 'Jacoba Elisabeth' 
voor Cadzand en de 'Kapteins 
Hazewinkel' voor het station 
Hoek van Holland. De 'Dorus 
Rijkers' en de 'Kapteins Haze-
winkel' zijn van het grootste 
type zoals dejohannes Frede-
rik. De 'Watersport-KNWV' 
en de 'Frans Verkade' zijn van 
het type Valentijn en de 'Ja-
coba Elisabeth' is van het type 
Antje. Vier boten van het 
grootste type staan nog op het 
verlanglijstje van de redding-
maatschappij. De 'Jacoba Eli-
sabeth' was voorlopig de laat-
ste van de nieuwe boten. Hij 
heeft een lengte van 9,1 meter 
en een diepgang van 0,50 me-
ter. Twee motoren van elk 230 
pk geven hem een snelheid 
van 36 knopen (67 kilometer 
per uur). Zijn voorganger, de 
Tuimelaar die nog op zijn 
oude station Cadzand is blij -
ven liggen, is slechts 6,5 meter 
lang en loopt met zijn twee mo-
toren van 70 pk maar 30 kno-
pen (56 kilometer per uur). 

Paraat 
Een overzicht als dit is een tijd-
opname. De reddingmaat-
schappij werkt gestaag door 
aan de vernieuwing van de 
vloot. Intussen zijn er zomer 
en winter bijna zestig boten 
met ongeveer 600 redders op 
35 stations continu paraat. 

• De oudste actieve boot van de 
vloot Carlot, bouwjaar 1960, 10,6 
knopen (20 kilometer per uur). 
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Magnum 44: 
Om Magnum sportboten han  ̂ een magie die moeilijk te be-
schrijven is. Het aantal motorboten dat deze werf, aan Mia-
mi's beroemde 'motorbotenstraat' ( de 188-ste straat), ver-
laat is bescheiden. Ze zien er conventioneel uit, in de geves-
tigde Amerikaanse snelle boten-stijl en toch vertegenwoordigt 
de Ma^umstijl iets bijzonders. Dat eigene van de Magnums 
komt doordat elke Magnum die de werf verlaat exclusief is. 
In een tijd van lopende-band-motorboten valt dat op. 
De nieuwste loot aan de Magnumstam, de 44, oogt klassiek. 
De pioniers van de Amerikaanse snelle boten, Jim Wynne en 
Don Aronow, vormen de inspiratiebron voor de krachtige lij-
nen van de romp. Magnum was een van de vele Amerikaanse 
snelle motorboot-werven die is opgericht door Aronow en zelfs 
nadat het bedrijf twintig jaar geleden werd overgenomen 
door de Theodoli 's, bleven de klassieke romplijnen gehand-
haafd. Nu komt de dominerende invloed op de Magnum mo-
torboten van Katrin Theodoli. 

Door Dag Pike 

De overheersende kleur is 
zwart. Zwart voor de romp bo-
ven en onder water, zwart 
voor het dek, zwart voor de 
kuipomranding. Zwart is geen 
populaire kleur voor motorbo-
ten. Sterker nog, de enige 
snelle motorboten waarvan wij 
ons kunnen herinneren dat zij 
een zwarte romp hadden zijn 
de grotere vroegere Magnums 
die wedstrijden wonnen en re-
cords vestigden op de moei-
lijk e race van Miami naar Nas-
sau. 

Het is gemakkelijk de vorm 
van de boot te verhullen met 
wilde strepen en kleuren, maar 
als alles zwart is, bepaalt de 
vorm de stijl. 
En het glimmende zwart 
maakt de Magnum 44 ver-

bluffend mooi. De romp heeft 
de klassieke Amerikaanse lij -
nen: een scherpe-V bodem met 
een van de waaiersteven aflo-
pende kim en een katterug. De 
blik wordt getrokken door de 
schitterende curve van het 
voordek en in het bijzonder 
door de geschulpte luchtinla-
ten die dicht bij de steven be-
ginnen en langs beide zijden lo-
pen waar het dek naar bene-
den buigt en eindigen naast de 
kuip. De kromming van de in-
laat is verlevendigd door een 
sierscherm in de vorm van de 
kieuwen van een vis. 
Binnen het mooi gebogen, 
donker-klcurige windscherm 
overheerst een andere kleur. 
Hier, in de kuip, zijn de kus-
sens geelbruin, onderbroken 
door contrasterend crème, zo-
dat zij beter uitkomen tegen 
het omringende zwarte polyes-
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zwarte magie 
en het instrumentenpaneel. Dit 
is immers niet alleen een 
mooie en stijlvolle creatie, het 
is tevens een zeer goede snelle 
motorboot en de stuurstand is 
het raakvlak van mens en ma-
chine. Het laag geplaatste 
stuurwiel ligt toch goed in de 
hand en de aparte Gaffrig gas-
hendel en keerkoppeling zijn 
een genot om te gebruiken. De 

Magnum 44 
kor t 
Hoofdkenmerken van de 
Magnum 44: 
- afmetingen :lengte 13,41 
meter; breedte 3,70 meter; 
diepgang 1,14 meter; 
- brandstof: 1514 liter; 
- drinkwater: 261 liter; 
- motoren: 2 x 660 pk Ca-
terpillar 3196 TA diesels; 
- ontwerp: Magnum Ma-
rme; 
- bouwer: Magnum Ma-
rme, North Miami Beach, 
Florida VS, telefoon: 00 1 
305 931 4292, fax 00 1305 
931 0088. 

ter. Zelfs het grote zonnebed 
boven het motorluik, de L-vor-
mige bank in de kuip en de 
diepe kuipstoelen vooraan in 
de kuip zijn geelbruin. Overal 
in de kuip en in het verhoogde 
deel daarvan achter het wind-
scherm zijn teakhouten vloe-
ren aangebracht, een contras-
terend natuurlijk materiaal. 
Een ander contrast is te zien in 
het functionele roestvast staal 
van de voet van de kuiptafel 

* Kuip en stuurstand. 

elektronische apparaten ne-
men het verhoogde dashboard 
in beslag, de motorinstrumen-
ten het platte paneel boven het 
stuurwiel. Het is eenvoudig, 
functioneel en praktisch en de 
stuurstoel vervolmaakt het ple-
zier van het varen met deze 
boot. 
Binnen is de indeling ook func-
tioneel, maar daar is de atmos-
feer veel zachter, met de na-
druk op natuurlijke materia-

len. De banken zijn bekleed 
met gebroken-wit linnen en de 
betimmering is van een onge-
wone soort essenhout, een 
lichtkleurig hout dat contras-
teert met de heldere kussens. 
Een aardig aspect is het vlecht-
werk in de deuren van de kas-
ten. De kleuren zijn licht ge-
houden, bijna delicaat, in te-
genstelling tot het exterieur en 
de indeling is even simpel. 
De trap uit de kuip leidt naar 
de bijna vierkante salon bene-
den met banken langs drie van 
de wanden. Er is een tafel bij 
de L-vormige bank aan bak-
boord. Een eenvoudig uitge-
ruste kombuis in de hoek aan 
stuurboord voorin is geschikt 
voor eenvoudige maaltijden, 
met een tweepits elektrisch 
kookstel, een gootsteenbak en 
een koelkast. Het ruimte-effect 
in de salon wordt versterkt 
door het gebruik van gepolijst-
gladde wanden die bijna als 
spiegels werken. 
Een schuine deur geeft toe-
gang tot de dubbele hut 
voorin. Daar is het bed schuin 
in gezet om voldoende kleed-
ruimte te krijgen. Er zit veel 
bergruimte in de van vlecht-
werkdeuren voorziene kasten. 
De badkamer in de hoek aan 
bakboord is goed uitgerust met 
de gebruikelijke zaken. Alles 
bij elkaar vormen het comfor-
tabele, bescheiden verblijfs-
ruimten; meer dan voldoende 
voor weekendgebruik en ook 
heel geschikt om gasten te ont-
vangen. Een generator in de 
motorkamer levert de energie 
voor luchtkoeling en koken. 
In de motorkamer achterin de 
boot, toegankelijk door een 
mechanisch bewogen luik on-
der het zonnebed, staan twee 
van Caterpillars nieuwste cre-
aties, volledig elektronisch ge-
regelde 3196 diesels van ieder 
660 pk . Die zijn direct gekop-
peld aan Arneson Drives 
waarin zowel het sturen als 
trimmen zijn opgenomen en 
eindigen met prachtige zeven-
bladige roestvast stalen schroe-
ven die op zichzelf al kunst-
werken zijn. 

Die Arneson oppervlakaan-
drijvingen geven de Magnum 
44 voortreffelijke manoeu-
vreereigenschappen bij lage 

snelheid, maar het grote mo-
torvermogen laat alles wel erg 
snel gaan. Om al te veel golven 
in de haven te voorkomen is 
het dan beter om maar één 
motor te gebruiken. Langzaam 
varend stuurt het wat zwaar, 
maar als je er eenmaal aan ge-
wend bent gaat het heel nauw-
keurig. 
Als gas wordt gegeven brult de 
44 in leven. De reactie van de 
diesels is direct en de boot is 
bijna onmiddellijk in glijvaart 
met een acceleratie die pas be-
gint af te nemen als je de top-
snelheid van 50 knopen, ofwel 
93 kilometer per uur nadert. 
De aparte gashendels met hun 
ingebouwde trimbediening ge-
ven de precieze controle die 
het mogelijk maakt snelheid en 
trim aan de omstandigheden 
van het water aan te passen. Er 
zijn maar twee kleine negatieve 
puntjes. Dat zijn de grote af-
stand van de bedieningsorga-
nen aan iedere kant van het 
stuurwiel waardoor de stuur-
man ruimte nodig heeft die ten 
koste gaat van de twee perso-
nen op de tweezitsbank en het 
ontbreken van een schuine 
voetensteun die het leven veel 
aangenamer zou maken. 
Met de dieselvoortstuwing is 
de Magnum een zware boot, 
maar de voordelen daarvan 
zijn te zien bij het tegen de gol-
ven in varen, als het gewicht 
de romp als het ware aan het 
water gelijmd houdt. De trim-
vlakken gebruiken kan daarbij 
nog helpen, en die, samen met 
het gebruik van de aandrij-
vingtrim, staatje toe de romp-
trim heel nauwkeurig aan de 
omstandigheden aan te passen. 
Je voelt dat alleen een hele 
ruwe zee deze zwarte schoon-
heid in problemen kan bren-
gen en de blijvende indruk is 
er een van beheersbare kracht. 
Zelfs in de moeilijke zeeën bij 
de toegang tot de haven van 
Miami gedroeg de 44 zich fout-
loos. 

Di t is een motorboot met een 
sterk karakter. Afgemeerd bij 
Fisher Island tijdens onze 
lunchpauze in de proefvaart 
was hij volledig op zijn plaats. 
Hi j zal net zo thuis zijn in St. 
Tropez of Monaco en veel ja-
loerse blikken ontvangen. Dat 
is de stijl-kant van de Magnum 
44, maar zijn echte karakter 
komt tot uiting op het ruime 
water. 
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Klein e advertentie s 

Mobiel scheepsonderhou d Bert 
Visser voor al uw schilder- en lak-
werk, tevens schildersloods in Le-
lystad. Telefoon 035-6561616/06-
52881650. 
Software , klein/groot vaarbewijs, 
marifoon, marcom A/B, CWO kiel-
boot, TKN, telefoon 0251-244320, 
Bos. 
Te huur Agder 840, Noorse spits-
gatter, Groenevloot charter, tel/fax 
050-3061498/06-22012993. 
Vaarbewijze n schriftelijk , Nautica 
Nederland 055-5332033. 
Te huur comfortabel en ruim mo-
torjacht , 9,50 meter, 4 personen, 
omgeving Westeinder, Vinke-
veense plassen, etc. Vanaf 
ƒ 975,- per week. Van Diemen 
Jachtverhuur 0297-531605. 

Te koop Van Qelder-kruisar , Staal-
knikspant, 16 x 4,2 x 1,4 meter, 
7 slaapplaatsen, 2 x douche/toilet, 
Webasto verwarming, 220 volt 
walaansluiting, acculader, echo-
lood, radio, kompas, reddingvlot, 
boegschroef, zwemplatform, 2 x 
200 pk diesel, 1900 liter brandstof, 
700 liter water, enz. prijs n.o.t.k., 
telefoon en fax (Duitsland): 0049-
201-262551. 

Te huur Valkvlet , 11,35 meter, 
6 slaapplaatsen, telefoon 036-
5235017. 
Te koop gevraagd jaargan g Boat , 
aanbiedingen schriftelijk richten 
aan G. du Burck, Kortenhoefs-
estraat 107, 2574 TS Den Haag. 
Joda-spitsgatte r Noors 750, 100 
pk-diesel 1989, 700 uur, open 
kuip, Volvo Penta, binnen loods, 
2 X cabriokap, winterzeil, stofzeil, 
telefoon 0251-237002, 
0651303219. 
Motor V8, Chevrolet benzine 220 
pk plus keerkoppeling, nieuw, tele-
foon België 00-32-3-8884170 

Te koop Mebo kruise r 10 meter, 
Mercedes diesel 42 pk, dubbele 
besturing, boegschroef, davits, 
met aluminium bijboot, zwemplat-
form enz., bouwjaar '85, prijs 
ƒ 67.500,-, Mebo Utrecht, telefoon 
030-2444946/2440036. 

Te koop Dreamwest, snelvarend e 
Alask a toer/visboo t (type Seasport 
USA), bekend van reisverhalen in 
Motorboot, kajuit/zithoek, 
3 kooien, w.c, ijskast. Force Ten-
kooktoestel (gril en oven) 200 pk 
Volvo Penta-diesel inb/outb., dual 
prop, topsnelheid 50 km, 7,30 x 
2,55 X 0,85 meter, trailerbaar. 
Azimuth kompas, gps, diepte- en 
snelheidsmeter, Webasto hete-
lucht verwarming, bouwjaar 1996, 
topconditie, vaarklaar, vraagprijs 
ƒ 99.500,-, tel/fax: C. Roemers 
0341-261787. 

Jachtservic e Van Swaay repara-
tie, onderhoud enz., Haalderen 
(GId) telefoon/fax 0481 -463952 of 
06-22483253. 
Mooi model motortjal k met alle 
extra's voor permanente bewoning 
en/of lange reizen, eventueel met 
ligplaats aan eigen grond met alle 
aansluitingen en eigen steiger en 
garage en bouwvergunning voor 
vakantiehuisje, N.B. alles voor 
ƒ 350.000,-, telefoon 0416-
352337 of 06-53202193. 
Te koop PID vlet , staal, over-
naads, afmetingen 6,20 x 2,20 x 
0,50 meter, casco kompleet, in-
lichtingen 0515-578031. 
Te koop acculade r Victron Skylla 
24 volt, 50 A, omvormer naar 220 
Victron Atlas 24-1200, automati-
sche omschakeling 220 volt wal-
of boordstroom, fax 072-5816684, 
telefoon 5895052. 
Te koop Engels schip IP 23 Sea 
Angler , lengte 7,50 meter, breedte 
3,00 meter, motor Yanmar. Vraag-
prijs ƒ 25.000,-. Telefoon 06-
21414284. 

Ocean-Danc*r46,14,3 0 X 4,20 
meter, i.d.v. 1992, o.k., flybridge, 2 
X 250 pk Cummins, generator, 
boegjet, autop., gps, plotter, sate-
liet tv, video, grote salon, 2 slaap-
hutten, 2 x koelkast, keramisch ko-
ken, magnetron, enz., vol teakdek, 
luxe inrichting, ƒ 295.000,-, tele-
foon 010-2427803. 
Bayiine r 2855, '91, 220 Volt aggre-
gaat, walaansluiting, nieuwe 
warmwaterboiler enz., incl. trailer, 
ƒ 69.500,-, wil auto inruilen evt. 
ook bijbetalen, telefoon 0475-
592323. 

Te koop motorjach t gsak, '70, 
10,60 x 3,25 X 0,70 meter. Rover 
diesel, Velvet koppeling, 60 pk, 
prijs ƒ 34.750,-, telefoon 0591-
352577. 
Bayiine r 2850, bouwjaar 94, 260 
pk, boegschroef. Wallas, vhf, in 
zeer goede staat, vele opties, tele-
foon 00-32-75447888 (België). 
Motorjacht Baja 29,1992, 2x 205 
pk, alle opties, prima staat, tele-
foon 00-32-52303390 (België). 
Rietaak , 16x 4 meter, Daf 575, ge-
nerator 5 kva, omvormer, ligbad, 
douche, 5 slaapplaatsen, elektrici-
teit, volledig vernieuwd, geschikt 
voor permanente bewoning, prijs 
ƒ 100.000,-, telefoon 00-32-
93491286 (België). 
Zeegaand e rondspan t motorvlet . 
Ex-Rijkswaterstaat. Afmetingen 
12x3,20 X 0,90 meter. Motor: Daf-
575 , als nieuw (revisie 1994). 4 
slaapplaatsen, marifoon, radar, 
centrale ven«arming(nieuw), la-
der, omvormer, boegjet, reserve-
schroef, noodstuur, 24 volt instal-
latie. Prijs ƒ 135.000,-incl.btw. 
Telefoon 010-4125708, fax 
4119690. Avond: 0180-525321. 

YACHTSERVIC E 
Vier generaties vakmanschap in 

afbouw  ̂ ~ 

verbouw 

reparatiCf^ 
Bezoek onze unieke shoioroom. 

Van der  Meijden 
M a r i t i e m 

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

Makelaar 
beëdig d 

De rechtbank in Leeuwarden 
heeft Frans Ansems (54) vo-
rige maand beëdigd als make-
laar injachten. Ansems werkt 
sinds 1961 bij jachtmakelaardij 
Het Wakend Oog. Hij is direc-
teur van de vestiging in Woud-
send, waar het bedrijf onder 
meer beschikt over een over-
dekte verkoophaven voor mo-
torjachten. 

Te koop Vanderval k Vitess e 48 
Gabrio , bouwjaar 1992, Ixbxd 
15,40 X 4,65 X 1,30 meter, halfgli)-
der, 2 X Volvo Penta Tamd 72, elk 
430 pk, overcompleet uitgerust, 
gps, plotter, autopilot, Onan gene-
rator 6,5 kw, radar Furuno, navtex, 
airco, vaatwasser, enz., van pri-
vaat persoon, prijs 310.000,-
Euro, telefoon (België) 0032-75-
271188, fax 0032 3 8899964, zeer 
mooi schip, bijzonder goed onder-
houden, schip ligt vertrekkens-
klaar. 

Van Gent Watersport 
Zandstraat 11 • 5331 PG Kerkdriel 
Tel. (0418) 63 30 57 • Fax (0418) 63 49 75 

Het ontbrekende stukje van 
uw puzzel vindt u bij ons! 

• Gastvrije jachthaven • Watersportwinkel met breed 
assortiment • Gezellise kantine • Goede voorzieningen 
van toiletten, douches met tevens wasmachine 
• Jachtbemiddeling van alle schepen • 20-tons boten lift 
• Winterberging zowel binnen als buiten 

Ook kunt u bij ons terecht voor schilderwerk, timmerwerk, onderhouds-
beurten etc. Voor iedere klus hebben wij de juiste vakman in huis. 
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68.000 sluis- en brugpassages minder 

Watertoerisme neemt afin 1998 
Het afgelopen seizoen is de re-
creatievaart met 9 procent afge-
nomen ten opzichte van de zo-
mer van 1997. (In dat jaar was 
de recreatievaart nog met 9 pro-
cent gestegen). Dit is het laagste 
seizoentotaal sinds 1994. 
Rijkswaterstaat hanteert 38 tel-
punten, de zogenaamde Sig-
naalpunten, gevestigd bij slui-
zen en bruggen, om een beeld 
te krijgen van de intensiteit 
van de toervaart. Daaruit 
bleek dat het afgelopen sei-
zoen, met 697.367 passages, 
ruim 68.000 schepen minder 
de sluizen gepasseerd zijn dan 
het seizoen 1997. Bij 30 van de 
38 aangesloten sluizen trad een 
daling op. Het aantal passages 
nam wel toe bij onder andere 
de Stieltjeskanaalsluis in het 
Stieltjeskanaal, de sluis te 
Gaarkeuken in het Van Star-
kenborghkanaal, sluis 13 te 
Someren in de Zuid Willems-

vaart en de Julianasluis tussen 
de Hollandse IJssel en de 
Gouwe. 
Een mogelijke oorzaak van 
deze daling vormt de minder 
goede zomer van 1998. Deze 
kende een lagere gemiddelde 
temperatuur en minder zo-
merse en tropische dagen dan 
de zomer van 1997. 
Onder de telpunten bevinden 
zich 8 zeesluizen. Deze zijn er 
in 1994 aan toegevoegd omdat 
men veronderstelde dat toer-
vaarders steeds vaker voor 
open water kozen. Hoewel 
hier in 1997 nog een stijging 
van het aantal passages werd 
gesignaleerd, trad dit jaar bij 7 
van de 8 zeesluizen een daling 
op. Alleen bij de zeesluis te 
Delfzijl nam het aantal passa-
ges met 25 procent toe. 
Ui t bovenstaande cijfers valt af 
te leiden dat sportschippers bij 
slecht weer minder naar groot, 

open water trekken en eerder 
kiezen voor de kleinere bin-
nenwateren. 
Naast dit landelijk netwerk 
van signaalpunten wordt er 
voor het in kaart brengen van 
de recreatievaart ook gebruik 
gemaakt van een net van auto-
matische schepentellers, opge-
steld langs vertakkingen van 
de Rijn en de Maas. Deze sche-
pentellers 'dekken' de vaarwe-
gen zonder sluizen. Op deze 
vaarwegen, waar weersinvloe-
den blijkbaar geen grote rol 
spelen, vond een stijging plaats 
van 1 procent ten opzichte van 
1997. 
Bij het bovenstaande moet in 
aanmerking genomen worden 
dat het voornamelijk gaat om 
registratie van doorgaande 
vaart. Elders kunnen dus meer 
recreatievaartuigen passeren, 
vooral daar waar veel plaats-
gebonden watertoerisme is. 

Boelen 
opnieuw Hiswa-
voorzitter 

*J Boelen 

Hiswa-leden hebben op maan-
dag 14 december Jannus Boe-
len herkozen als voorzitter van 
de Hiswa-vereniging. 

Babro-club 
De heer N. Wagenaar uit 
Nieuwe Niedorp is de voorlo-
pig voorzitter van een vereni-
ging van bezitters van Babro-
kruisers in oprichting. Hij no-
digt, namens ^ijn mede-
oprichters, alle eigenaren van 
Babro-kruisers uit voor een 
reünie die in mei moet plaat-
vinden. Wil t u deze gelegen-
heid bijwonen, bel dan tele-
foonnummer 0226-413181. 

• Babro kruiser 

• De tewaterlating van bouwnum-
mer duizend, een Beauty 1400, 
betekende voor jachtbouwer 
Aquanaut in Sneek een hoogte-
punt in het bijna veertigjarige be-
staan van deze jachtwerf, die in 
1960 werd opgezet door de broers 
JenA Bakker Hun eerste boot 
was de Aquanaut 750 Op de foto. 
Aquanaut 750, Drifter 1050AKen 
Beauty 1400. 

256 Barkassen 
Tot vorige maand zijn 265 mo-
torboten van het type Barkas 
gebouwd. De Barkas, ontwor-
pen door L.M.Huitema in 
Kropswolde, hoort daarmee 
tot de meest gevraagde motor-
boten in Nederland. De Bar-
kas wordt in zeven lengten ge-
bouwd, variërend van 6 tot 15 
meter. Meest gewild is de Bar-
kas 1100. Daarvan zijn er 110 
gebouwd. Bouma in Harlingen 
bouwde de eerste. Deze werf, 
die zich alleen op de Barkas 
toelegt, heeft exclusieve rech-
ten op de nieuwe Barkas 1150, 
die te zien is op de Boot Hol-
land in Leeuwarden. Hiervan 
zijn er intussen vier besteld. 

Spaarbekken 
gaat niet door 
Er komt géén vierde drinkwa-
terbekken in de Jannezand-pol-
der ten noorden van Hank. 
Het waterwinningsbedrijf Bra-
bantse Biesbosch ziet af van 
het project, omdat de vraag 
naar drinkwater daalt, onder 
meer doordat de industrie op 
grote schaal is overgegaan op 
hergebruik van water. 
Het spaarbekken zou worden 
gebouwd in de landbouwpol-
der Jannezand bij Hank. Zoals 
we in mei vorig jaar meldden 
hield het in dat er 15 jaar lang 
dagelijks 70 tot 80 zandsche-
pen van 1450 ton door het 
oostelijk deel van de Biesbosch 
zouden moeten varen om de 
vrijkomende grond af te voe-
ren. JWS 

Overleg over vaarbelasting 
Hiswa, KNWV en ANWB tre-
den dit voorjaar met de over-
heid in overleg over de drei-
gende vaarbelasting. 
De stuurgroep Bijdragereling 
waarin ook ministeries en la-
gere overheden zitting hadden 
heeft vastgesteld dat hoewel 

watersporters tegen een vaar-
belasting zijn, zij best bereid 
zijn een bijdrage te leveren aan 
de kosten van de vaarwegen, 
maar dan wel op hun voor-
waarden. Dat uitgangspunt zal 
tijdens het gesprek ter tafel 
worden gebracht. 
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Brandsma 
breidt uit 
Brandsma Jachten in Sneek 
gaat uitbreiden. Daartoe is on-
langs 6700 vierkante meter 
grond aangekocht op het Sne-
ker bedrijventerrein 't Ges, 
waar Brandsma is gevestigd. 
De uitbreiding bestaat uit 
schiphuizen en loodsen voor 
winterberging. 

Leerlingen bouwen voor waterscouts 

Hiswa in 
VNO/NCW 
Sindskort maakt de Hiswa-ver-
eniging deel uit van het plat-
form toerisme/recreatie van de 
werkgeversorganisatie 
VNO/NCW. 'De stem van de 
watersportindustrie zal vanaf 
nu tot op centraal niveau ge-
hoord kunnen worden', aldus 
Hiswavoorzitter Boelen. 

Detroit naar 
Daimler Benz? 
Daimler Benz, de moeder-
maatschappij van MTU, over-
weegt een meerderheidsbelang 
te nemen in Detroit Diesel. 
Dat onthulde Rolf Hansen na-
mens het in Friedrichshafen 
gevestigde MTU. 
De Daimler Groep is al voor 
twintig procent eigenaar van 
Detroit Diesel en beide diesel-
motorfabrikanten hebben in 
nauwe samenwerking twee 
nieuwe series motoren ontwik-
keld. DP 

Guy Couach bij 
Nautica Zuidwest 
Nautica Zuidwest in Breskens 
is de Nederlandse vertegen-
woordiger geworden van de 
Franse jachtwerf Guy Couach. 
Het adres is Oosthavendam 
18. telefoon 0117-385050, fax 
385052 

Verhuisd 
Valentijn Design, ontwerper 
van machinekamers, is ver-
huisd. Het nieuwe adres is 
Oranjelaan 16 in Bodegraven, 
telefoon 0172-618253, fax 
618252. 

Zes leerlingen van de Vakop-
leidingen Scheepsbouw in Har-
lingen, Kootstertüle en Delfzijl, 
die elkaar nooit eerder zagen, 
maakten in drie dagen, tijdens 
de beroepen-manifestatie Eu-
roskills in Groningen een boot 
voor de waterscoutinggroep 
Waldwalkers in Drachten. 
Die groep gaat de vlet inzetten 
bij activiteiten met en voor 
geestelijk gehandicapten. Op 
het ogenblik wordt gewerkt 
aan de inbouw van de vierci-
linder Solé-dieselmotor. 

Heesen bij 
Top-tien 
Scheepswerf Heesen in Oss be-
hoort tot de Topt ien voorzo-
ver het 'custom built' plezier-
jachten betreft. Die tiende 
plaats kregen de Brabanders 
toegewezen in het januari-
nummer van Showboats Inter-
national. 

Kieuw pand Prins 
van Oranje 

• Op zesduizend vierkante meter 
heeft De Prins van Oranje zijn be-
drijf in Heeg vergroot met een 
derde vestiging, bestaande uit een 
geïsoleerde fial van vijftienhon-
derd vierkante meter, verkoopha-
ven, boothuizen en portaalkraan, 
's Winters liggen er zestig klas-
sieke Skandinavische jachten 
(Iversen, Ostlund, Pettersson), 
Hollandse salonboten en klas-
sieke sloepen en de Rapsody, de 
neoklassieke polyester motorboot 
van Duitse komaf 's Zomers dient 
de hal voor reparatie en onder-
houd van (klassieke) jachten en 
ligt de verkoophaven vol met vijftig 
schepen. 

Daarna nemen timmer en 
schilderleerlingen van de op-
leidingen in Leeuwarden de 
afwerking voor hun rekening. 
In april volgen overdracht, 
doop en tewaterlating. Het 
project werd mede mogelijk 
door steun van de Vereniging 
Nederlandse Scheepsbouw In-

• Zes leerlingen vlet in drie 
dagen 

dustrie en ruim dertig bedrij-
ven, zowel in het noorden als 
de randstad. 
De boot is een stalen knikspant 
werkvlet met kajuit van het 
type Cesta 570. 

Barcelona: 
1 2 9 . 0 00 
De 37e editie van de water-
sportbeurs in Barcelona was 
een succes. Volgens de organi-
satie kwamen er 129.000 men-
sen op af. Er waren vijfhon-
derd exposanten. Meer dan 
duizend jachten lagen te pron-
ken, zowel op het droge als in 
het water. Een van de bezoe-
kers werd via loting eigenaar 
van een Bayliner Capri 
1750LS. Barcelona signaleerde 
stijgende animo voor windsur-
fen en onderwatersport. De 
volgende editie (27 november 
tot 5 december) wordt ruimer 
van opzet dankzij de inge-
bruikneming van een nieuw 
paviljoen. 

Certificaten 
voor Princess 
Marine Projects, bouwer van 
Princess motorjachten, kreeg 
vorige maand behalve de kwa-
liteitsnorm Iso 9002 ook de 
zwaardere Iso 9001 toegekend. 

Deze heeft betrekking op het 
ontwerpen, ontwikkelen en 
bouwen van luxe zeewaardige 
jachten. Ook kreeg de werf, 
naar eigen zeggen als eerste en 
enige, het certificaat D, afgege-
ven in de klasse voor werven 
die luxe zeegaande jachten 
bouwen. 
Het certificaat heeft betrekking 
op de kwaliteit van het totale 
proces van tekenen, ontwikke-
ling en bouw. 
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Jubileumtocht 
Turfrout e 
Rond Hemelvaartsdag is er 
een jubileumtocht op de Turf-
route. Met dat feestelijke hoog-
tepunt geeft de stichting De 
Nije Kompanjons, op 31 janu-
ari 1974 van start gegaan met 
het doel de Opsterlandse 
Compagnonsvaart open te 
houden, cachet aan de viering 
van het 25-jarig jubileum. Ie-
dereen is welkom en inschrijf-
of startgeld wordt niet gehe-
ven. Wel moet de Turfroute-
sticker worden gekocht. Die 
kos t /25 ,- en daarmee is men 
vrijgesteld van lig-, brug- en 
sluisgeld. Tussen 13 en 16 mei 
kunnen liefhebbers van start 
gaan op drie plaatsen: de Dam-
sluis in Appelscha, Sluis I in 
Oudehorne en de sluis in Gor-
redijk. Iedere deelnemer krijgt 
een waterkaart, inclusief re-
ductiebonnen, koffïemaaltijd 
tegen lagere prijs en een weg-
gooicamera waarmee men aan 
een fotowedstrijd kan mee-
doen. Bovendien ontvangen 
alle toervaarders dit seizoen 
een Turfroute-wimpel. Nadere 
informatie: H.B. de Boer, tele-
foon 0513-465757 en R.P. 
Brans, telefoon 0513-465485. 

Langer  open 
De Nije Kompanjons, die de 
Turfroute beheren, delen mee 
dat ze het voor elkaar hebben 
gekregen de nogal kostbare be-
diening van de bruggen en 
sluizen op de Turfroute te ver-
lengen tot en met 15 septem-
ber. Ruim een maand langer 
dan tot nu toe. De tijdstippen 
blijven ongewijzigd: alle werk-
dagen van negen tot twaalf en 
van één tot vijf . 's Zondags is 
het Friese deel van de Turf-
route gesloten, het Drentse 
deel daarentegen wèl toegan-
kelijk. De Damsluis is dan dus 
openJWS 

• Turfroute. 

JVieiaue Europese wet op komst 

Vogelrichtlijn bedreigt watersport 
Europese wetgeving eist dat 
het Nederlandse ministerie 
van landbouw, natuurbeheer 
en visserij een zogenaamde ha-
bitat- en vogelrichtlijn opstelt. 
In deze richtlijn komen de ge-
bieden te staan die tot bescher-
mingsgebied uitgeroepen zul-
len worden. Om er een aantal 
op te noemen: Friese Meren, 
IJsselmeer, Randmeren, Wad-
denzee, Overijsselse Vecht. 
Zwarte Water, oostelijke 
Vechtplassen, Nieuwkoopsc 
plassen, delen van de Maas en 
de buitendijkse gebieden van 
het Haringvliet. 
De gevolgen van deze richtlijn 
voor de watersport kunnen 
groot zijn. Zo geldt in Italië in 
een aantal vogelgebieden een 
ankerverbod. In Engeland mo-
gen havens niet meer uitbrei-
den, is winterstalling in de 
open lucht verboden en mag in 
verschillende gebieden niet 
meer worden gebaggerd. Er 
bestaat ook kans dat er in be-
paalde gebieden een totaal 
vaarverbod wordt opgelegd. 
De Hiswa heeft bezwaar aan-

• Overijsselse Vecht: vaarverbod?. 

getekend bij staatssecretaris 
Faber van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij tegen het in 
hoog tempo opstellen van de 
Habitat- en vogelrichtlijn. 

Voorzitter van de Hiswa, Jan-
nus Boelen, is zeer bezorgd 
over de gevolgen van deze 
nieuwe Europese regels. Vol-
gens hem vormen ze momen-
teel de grootste bedreiging 
voor de watersportsector. De 

gebieden die mogelijk tot be-
schermd gebied uitgeroepen 
worden, zijn van groot belang 
voor de recreatie. En niet al-
leen voor de watersport maar 
ook voor de bedrijfs- en hore-
casector. Hij roept alle betrok-
kenen dan ook op om de be-
richtgeving goed in de gaten te 
houden en direct bezwaar aan 
te tekenen als hun bedrijf in of 
nabij een beschermd gebied ge-
legen is. 

Kordate plannen in Loosdrecht 
Binnen tien jaar moeten de 
Loosdrechtse Plassen weer 
goed bevaarbaar zijn en helder 
water hebben. Dat is de be-
langrijkste opdracht voor de 
nieuwe Stuurgroep Loos-
drechtse Plassen, waarin plaats 
nemen provincie Utrecht, ge-
meente Loosdrecht, Piassen-
schap Loosdrecht en omstre-
ken, hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht, 
Vereniging Natuurmonumen-
ten, Gemeentewaterleidingen 
Amsterdam, Hiswa-vereniging 
en Koninklijk Nederlands Wa-
tersportverbond. All e partijen 
hebben de intentieverklaring 
daartoe nu ondertekend. 
De jachthavens aan de plassen 
kampen met een aanwas van 
zo'n twintigduizend kubieke 
meter slib per jaar. Daarnaast 
moet er van tijd tot tijd het 
twaalfvoudige aan bagger wor-
den verwijderd om de jachtha-
vens op een gewenste diepte 

van ruim twee meter te hou-
den. De Loosdrechtse en Breu-
keleveense Plassen moeten vijf 
tot tien miljoen kubieke meter 
slib kwijt . Bij het uitdiepen van 
de Loenderveensche Plas ko-
men, behalve bruikbaar zand, 
ook nog eens zeshonderddui-
zend kubieke meter bagger en 
drie miljoen kubieke meter 
veen vrij . Ten slotte zit de 
stuurgroep met de nodige trek-
gaten en vaarwegen die van 
bagger moeten worden ont-
daan. Voor het lozen van deze 
jaarlijks terugkerende hoeveel-
heid is aanleg van een perma-
nent ontwateringsdepot nood-
zakelijk. De ontwaterde specie 
kan onder meer worden ge-
bruikt bij het herstel van wal-
kanten. Aanpak van fosfaatbe-
lasting en aanleg van diepe 
putten waar het slib in kan 
worden opgevangen, be-
schouwt de stuurgroep als op-
lossingen. 

Naar hartj e 
Etten-Leur 
Etten-Leur is druk bezig de 
zwaaikom in het centrum ge-
schikt te maken voor toervaar-
ders. Er komen passanten-
voorzieningen, die nog vóór 
het seizoen klaar moeten zijn 
en in later stadium een jacht-
haventje. Met het uitbaggeren 
van het ruim drie kilometer 
lange toegangskanaal, de 
Leurse Haven, is intussen be-
gonnen. De passantenplaatsen 
in Etten-Leur (met het stand-
beeld van Breda's beroemde 
turfschipper Adriaan van Ber-
gen vlakbij de haven) zijn 
straks niet bereikbaar voor alle 
motorschippers, want over de 
Leurse Haven ligt de vaste 
Coen de Koningbrug met een 
doorvaarthoogte van drie me-
ter. De bedieningstijden van 
de beweegbare Slikbrug 
(kruiphoogte 2,16 meter) wor-
den tijdig bekend gemaakt. 
JWS 
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Lüissen 50 Mcts: vccl verkocht 
jaar 
Scheepswerf Linssen in Maas-
bracht bestaat dit jaar 50 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubi-
leum houden Jos, Jan. Harry 
en Peter Lmssen onder meer 
open dagen. Van 11 tot en met 
13 juni krijgen relaties de kans 
een kijkj e achter de schermen 
van de afdelingen ontwikke-
ling en produktie te nemen. 
Voorts wordt in de showroom 
een tentoonstelling gehouden. 

Watersport 
verhuisd 
Jarenlang was Watersport b.v. 
gevestigd aan Amstelveense-
weg in Amsterdam. Deze wa-
tersportwinkel moest echter 
wijken voor bouwplannen. 
Het nieuwe adres werd Uiter-
weg 363b in Aalsmeer (post-
code 1431 AK) , telefoon 0297-
363009, fax 363008. Tegelij-
kertijd is de naam veranderd 
in Maru watersport en indus-
trie. 

37 jaar schadevrij 
varen 

• k Bijna veertig jaar betaalde Wim 
van Eunen uit Castricum zijn ver-
zekenngspremies aan Unigarant 
en nooit kreeg deze ANWB-docti-
ter een schadeclaim van de nu 74-
jarige motorbootsctiipper Reden 
om hem in het zonnetje te zetten 
Dat gebeurde vorige maand in 
Alkmaar Rechts op de foto Wim 
van Eunen Links Roel Kok van 
Unigarant, naast hem manager 
Petra Nuyens van ANWB Alkmaar 
(plaats van handeling) en Belinda 
Beekmans van Unigarant Al die 
jaren hadden Wim en zijn vrouw 
dezelfde boot, de Twintella, een 
stalen door hemzelf betimmerde 
Ideal-kruiser waar hij vanuit 
Heemstede (later Uitgeest) kleine 
tochtjes op de wateren rond de 
Ringvaart mee maakte 

Zowel bezoekers als exposan-
ten waren erg enthousiast, zo 
meldt de organisatie, over de 
jongste Mets. Deze vakbeurs 
voor de watersport-industrie, 
goed voor een record-aantal 
deelnemers van 784 uit 28 lan-
den, trok 10820 bezoekers. 
Bijna de helft plaatste orders of 
vroeg offerte aan. Volgens de 
enquête bleek het aantal inves-
teringsplannen bijna tien pro-
cent hoger te liggen dan vorig 

Internet 
Benieuwd naar de historie van 
een schip? Neem een kijkj e op 
de internetlokatie van uitge-
verij Alkmaar Nautiek. Men 
kan er terecht (www.nau-
tiek.nl) voor gegevens en een 
korte geschiedenis van 5360 
Nederlandse vracht- en passa-
giersschepen, van kustvaarder 
tot mammoettanker. Ook film-
pjes van tewaterlatingen, 
proefvaarten en speciale reizen 
van Nederlandse schepen zijn 
erop te zien. De lokatie bevat 
een aparte afdeling scheeps-
verhalen: zeelui vertellen in 
hun eigen woorden over boten 
en reizen. 

Marin e Store 
Marine Store, het in Heinen-
oord gevestigde Nimag-waren-
huis voor gemotoriseerde wa-
tersporters, heeft een lokatie 
op Internet. Via www.marine-
store.nl kan men 'winkelen' en 
vijfti g boten op zicht krijgen, 
variërend van opblaasboten 
tot kajuitjachten en van water-
fietsen tot waterscooters. Ook 
aan buitenboordmotoren geen 
gebrek: Marine Store heeft 
ruim tweeduizend artikelen. 

jaar. Het bezoek was voor 56% 
afkomstig uit het buitenland, 
waarbij 78 landen zijn geteld. 
De Rai zegt dat het vooral om 
beslissers ging (ruim de helft 
directeur of eigenaar). 
De jaarlijkse Metsprijs voor 
het beste nieuwe watersport-
produkt gmg naar een Engelse 
kraan, waarmee bijboten aan 
boord kunnen worden geno-
men en te water gelaten. Ver-
der kreeg onder meer een 
noodbaken van het merk Pain 
Wessex een prijs. 
De volgende Mets is van 16 tot 
en met 19 november, één dag 
langer wegens het plan een Eu-
ropese versie van het succes-
rijke Amerikaanse evenement 
Ibex op te zetten. Het richt 
zich specifiek op de technische 
staf van jachtbouwers. • Het op de l^ets bekroonde 

noodbaken van Pain Wessex 

Bootvervoer naar Santa Cruz 

Na de vaste lijndienst IJmui-
den-Palma heeft Zevenster 
Jachttransport nu ook Santa 
Cruz op Tenerife in het vaar-
plan opgenomen. De maiden-
trip was een groot succes. In IJ-
muiden kon het ms Wadden-
zee vier motorjachten en drie 
zeilschepen aan boord nemen, 
om die via Southampton in elf 
dagen naar Tenerife te varen. 

• Op weg naar Santa Cruz met 
voorop een Lieva 72 van ruim 21 
meter 

Dit jaar moeten zes van derge-
lijk e tochten volgen. Aan Gi-
braltar als vaste bestemming 
wordt ook serieus gedacht, 
omdat het een prima uitgangs-
punt voor tochten naar Mar-
bella, Fuengirola en de Portu-
gese Algarve is. 

Scanner wil 
vij f dealers 
Boot Centrum Hoorn (Oude 
Doelenkade 55) is tot nu toe 
het enige verkoopadres van 
Scanner-rubberboten (zie de 
Motorboot van december 
1998), maar Scanner Neder-
land streeft naar een net van 5 
verkooppunten. 
Scanner Nederland, dat een 
jaar bestaat, is gevestigd aan de 
Nieuwe Prinsengracht 77-11 in 
Amsterdam (postcode 1018 
VR), telefoon/fax 020-
6205305. 

Cabra verkoopt 
Excellent 

Jachtmakelaar Cabra in Zee-
wolde (Carel Kras, telefoon 
036-5220437) belast zich voor-
taan met de verkoop van Ex-
cellent-kruisers. Aanleiding is 
de toenemende vraag. 
'Door verkoop en proefvaar-
ten onder te brengen bij Ca-
bra, gecombineerd met opti-
malisering van de produktie 
methoden in Aalst', aldus de 
toehchting, 'kan Excellent 
meer boten bouwen met een 
kortere levertijd.' 
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SmctioH^ De Valk aanbod: 
500 topjachten in een magazine én op Internet 

Een voorproefje vindt u hierbij . Vraag nu uw persoonlijke 
exemplaar  van Yachtmagazine direct aan bij  één van onze 

vestigingen of raadpleeg onze Internet site: 

75085 - OCEAN MARINE TRAWLER 
Polyester, 1982, afm.: 12.00 x 3.85 x 1.20 m, 

2 X Volvo Penta 124 pk, 2 hutten, teak 
Interieur, generator, boegschroef. 

In een zeer goede conditie. 
Vraagprijs : NLG 285.000,-. 

Ligplaats : Loosdrecht . 

72770-VAL K CONTENT 12.60 
Staal, 1992, afm: 12.60 x 3.80 x 1.10 m, 

Ford 158 pk, boegschroef, generator, 
2 hutten, teak interieur. 

Nieuw geschilderd in 1999 
Vraagprijs : NLG 315.000,-. 

Ligplaats : Loosdrecht . 

74872 - PRESIDENT 615 
Polyester, 1996, afm.: 18.20 x 4.82 x 1 35 m, 

2 X Caterpillar 600 pk, teak interieur, 3 
hutten, boegschroef, generator, 

fiybridge. Zo goed als nieuw. 
Vraagprijs : op aanvraag . 

Ligplaats : Loosdrecht . 

40339 - FLEVOLUTION 1600 RE 
1998, afm.: 16.00 x 4.70 x 1.50m., modern teak 
interieur, salon, dinette, 3 hutten, 6 sl.pl, Perkins 
Sabre 2x 135pk D. Door geringe doorvaarthoogte 
geschikt voor de Belgische en Franse kanalen. 
Vraagprijs : NLG 985.000,-. 
Ligplaats : Monnickendam . 

50915-LEOPAR D 65 
1981 afm.: 19.60 x 5.10 x I.IOm., alu., modern 
teak interieur, salon, 3 hutten, 6 sl.pl. Iveco 281 
SRM 70 2x 700 pk. '94, machinekamer gereno-
veerd in '95, interieur in '93/'94. 
Vraagprijs : DEM 830.000,-. 
Ligplaats : Monnickendam . 

40221 - DUTOI TRAWLER YACHT 
1966, afm.; 21.50 x 5.40 x l.SOm., staal, 
stuurhuis teak, klassiek teak interieur, salon, 
drie hutten, 8 sl.pl., Garder 200 pk 0. boeg en 
hekschroef, perfecte staat. 
Vraagprijs : DEM 850.000,-. 
Contact : Monnickendam . 

50976 - VANDERVAL K VITESSE 59 
Staal, 1991/92, afm.: 18.42 x 5.44 x 1 40 m, 
2 x MAN 680 pk, grote salon plus dinette, 

3 hutten, generator, boegschroef, fiybridge. 
In een technische en cosmetische topconditiel 

Vraagprijs : op aanvraag . 
Ligplaats : Loosdrecht . 

40338 - MOONEN 58 
1993, afm.: 17.55 x 5.40 x 1.70m., staal, alu. 
opbouw, teak dek, klassiek teak interieur, 
salon, 3 hutten, MAN D2866 2x 242 pk. D. 
Perfecte staat. 
Vraagprijs : NLG 1.800.000,-. 
Ligplaats : Monnickendam . 

LOOSDRECH T 

Aprea Mare 7 
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Malo 50 
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Lemsteraak 

Zaan Kotter 

Vennekes Kotter 

Nordia 45 
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Moonen 58 

Leopard 65 

Dutch Steel trawler 

Lowland Netship 72 

Heesen 2300 

Lunstroo Schooner 
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13.00 
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15.00 
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22.00 
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INTERNATIONAL YACHTBROKERS • -

Postbus 33,1230 AA Loosdrecht, Holland 
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Antibes-France 
Mallorca-Spain. 
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TêÖObarre ki (ometerF 

New Orleans-Miam i 
per opblaasboo t 

Het idee werd geboren in een har. Estehan Fernandez in New Orleans zocht een 
project om zijn opblaasboten met vaste bodem van het merk Otech te promoten. 
Omdat hij toch van plan was zijnprodukt te presenteren op de Miami Boat Show, 
vond hij het een goed idee de boot over zee naar Miami te brengen. Mij leek dat 
ook wel wat. Van New Orleans is het maar 1575 kilometer naar Miami en met 
mijn hoofd volgedachten over warme zeeën en een bakkende zon bood ik aan als 
znijwilliger met hem mee te gaan. De realiteit was minder riant. 

Door Dag Pike 

Op de botenhelling van Slidell 
aan het meer van Ponchatrain 
bij New Orleans stond ik te ril-
len van de kou. Het was zes 
uur in de ochtend en de tem-
peratuur lag om het vriespunt. 
Wc waren klaar om te vertrek-
ken. Ik had vrijwel alle kleding 
aan die ik had meegenomen en 
het beloofde op zee door de af-
koelmg door de wind nog kou 
der te zijn dan hier op het land. 
Het weer was rustig, maar 
voor later op de dag werd uit 
de kust meer wind verwacht. 
De zeven meter lange Otech 
werd volgetankt en te water 
gelaten. Vervolgens werd de 
175 pk Johnson buitenboord-
motor gestart. De zon kwam 
op toen wij naar buiten voeren 

door de kronkelende vaargeul 
die het meer verbindt met de 
zee. Mistflarden stegen op van 
het kalme water en er was 
geen wolkje aan de hemel. Het 
was een betoverende ochtend 
die nog mooier werd toen de 
zon als een grote luchtballon 
boven de horizon steeg. Hij 
bracht de morgen tot leven, 
maar gaf helaas geen extra 
warmte. 
We moesten onze route langs 
de kust van de Golf van 
Mexico kiezen omdat wij elke 
225 kilometer brandstof zou-
den moeten innemen. Het eer-
ste stuk van de tocht ging tus-
sen de kust en de hier liggende 
eilanden door, richting Mo-
bile. De motor zong zijn loflied 
en de kilometers werden met 
de 40 knopen (75 kilometer 
per uur) die de boot maakte. 

vlot verorberd. Daarna ging 
het door langs Gulfport en 
Pascagula waar wij ons in de 
slingerende vaargeul van de 
Intra Coastal Waterway moes-
ten concentreren op het vin-
den van de tonnen. Grote 
duwcombinaties leken de volle 
breedte van het vaarwater in te 
nemen. Soms werden we inge-
haald door pelikanen met hun 
trage vleugelslag en hun lange 
snavels horizontaal in de vlieg-
houding. Wij schoten goed op 
en al gauw kwam de brug over 
de vaargeul naar Dauphin-ei-
land in zicht. 

Heerlij k gevoel 
Het werd nu tijd aandacht te 
gaan geven aan het navigeren. 
De morgen begon een beetje 
warmer te worden maar dat 
was nog niet echt te voelen bij 

70 



het binnenvaren van de baai 
van Mobile. Daar moesten wij 
op onze koers naar open zee 
de weg zoeken tussen de tal-
rijke garnalenboten door. Een-
maal op open water was er 
geen beschutting meer, maar 
de wind was nog aflandig zo-
dat wij de gasschuif open kon-
den houden. Onze eerste tank-
stop was bij Perdito Bay. De 
radar en de GPS leidden ons 
recht naar de ingang waarna 
wij de kronkelende vaargeul 
volgden naar het tankstation. 
Het tanken ging snel en effi-
ciënt en wij hadden gelegen-
heid ons met een kop koffie 
wat op te warmen. 
Het plan was nu het korte stuk 
naar Destin te varen en daar 
bij te tanken voor het langere 
stuk naar Appalochio. Destin 
voeren we binnen tussen 
prachtig witte zandbanken 
door. bekeken door een grote 
kolonie pelikanen die allemaal 
in gelid onze voortgang door 
de slingerende vaargeul volg-
den. Wij gebruikten de onder-
breking ook om te lunchen. 
Het was intussen ook warmer 
geworden. Nu echter begon-
nen we ons zorgen te maken 
over de toenemende wind en 
het feit dat hij was gekrompen 
naar het westen waardoor de 
beschutting door het land ver-
loren was gegaan. Wij moes 
ten op een meer zuid-oostelijke 
koers en het werd ruw varen. 
De snelheid nam af tot 25 kno-
pen (46 kilometer per uur). De 
kou was vergeten nu wij ons 
goed vast moesten houden om 
door de wilde bewegingen van 
de boot niet in het water te 
worden gesmeten. Wij raakten 
achter op ons vaarschema. We 
moesten maar zien er het beste 
van te maken. 

Kaap San Bias kwam in zicht, 
wat betekende dat we onze 
weg moesten zoeken langs ge-
vaarlijke ondiepten met bre-
kende golven, daarbij heel effi-

• Aandacht voor de navigatie 
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ciënt geleid door de masten 
van oude scheepswrakken. De 
koerswijziging na het ronden 
van de kaap bracht geen echte 
verandermg m de vaaromstan-
digheden. Wel was er het 
vooruitzicht op wat beschut-
ting na het ronden van de vol-
gende landtong, Kaap St. Ge-
orge. Vlak daarachter lag onze 
dagbestemming. Garnalenbo-
ten met hun vlinderachtige vis-
want voeren samen met ons op 
bij het ronden van de kaap met 
zijn schuine vuurtoren die 
bijna in zee lijk t te vallen. 
Toen daagde de haveningang 
op en ondervonden wij het 
heerlijke gevoel datje hebt als 
je je na zoveel ruw water ein-
delijk kunt ontspannen. Onze 
problemen waren echter nog 
niet voorbij. Het begon donker 
te worden en wij moesten pro-
beren de smalle en ondiepe 
geul naar het tankstation te 
vinden. Moe en koud als wij 
waren, was het een hele uitda-
ging, maar ten slotte konden 
we, om 22,30 uur, afmeren. Er 
was nog net tijd voor een 
hoognodig drankje en een 
maaltijd. Onze vermoeide en 
aangeslagen lichamen vielen 
snel in slaap. 

Boeiend spel 
Omdat het tankstation pas om 
8,00 uur open ging, hadden 
wij een lange nacht. Het was 
moeilijk onze stijve en pijnlijk e 
lichamen weer in de boot te 
krijgen. Gelukkig was de 
weersverwachting beter dan 

• Toegang tot de Suwaneenvier. 

die van gisteren. Het eerste 
deel van de tocht ging over 
222 kilometer open water, 
naar de Suwanecrivier. We 
troffen er een klein, achterge-
bleven stadje, gebouwd in het 
moeras. Na enig zoeken von-
den wij Millers Marina, die wij 
binnenvoeren om te tanken. 
De haveneigenaar kwam er 
aan, zijn baard krabbend: 
'Grote goedheid, zo'n boot heb 
ik nog nooit gezien. In zo'n 
boot zul je niet gauw zinken.' 
Di t was het achtergebleven 
Amerika waar de revolutio-
naire vinding die de opblaas-
boot met vaste bodem was, 
nog niet was doorgedrongen. 
Het ging nu verder zuid-
waarts. In de hoop op warmer 
weer maakten wij goede voort-
gang in het koffiekleurige wa-
ter. We voeren naar de hel-

* Controle van de 175 pk Johnson 
buitenboordmotor 

dere lichten van Clearwater en 
St. Petersburg. Na het ruige 
landschap m de buurt van de 
Suwanee veranderde de kust 
in wat er uitzag als een lange, 
steile rotswand van hoge flat-
gebouwen. Overal in het rond 
waren boeien uitgezet om 
krabbenvallen te markeren. Zij 
waren bij de grote snelheid 
waarmee wij voeren, moeilijk 
te zien. Het was als een sierlijk 
spel, zoals wij tussen de kleine 
boeien door moesten manoeu-
vreren om hun lijnen niet in de 
schroef te krijgen. Wat later 
dwongen de hoger wordende 
golven ons om snelheid te min-
deren. We kruisten de scheep-
vaartroute naar Tampa, 
waarna we de zuidelijke in-
gang naar de baai van Tampa 
bereikten, door de brekers 
heen op weg naar de volgende 
tankstop. Het tanken ging ech-
ter niet door. De pomp was 

* De scheve vuurtoren van Kaap 
St George. 
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vij f minuten voor onze aan-
komst gesloten. 
We voeren de rivier op naar 
een ander brandstofpunt, een 
vervallen plek met de naam 
Annie's Bar. Sommige klanten 
zagen er uit alsof zij de locali-
teit de laatste tien jaar niet had-
den verlaten. De bar zelf had 
in honderd jaar geen verfkwast 
gezien, maar wij kregen de 
brandstof die wij moesten heb-
ben. We besloten ondanks de 
schemering verder te gaan en 
een nachtelijke tocht te maken 
naar onze volgende geplande 
bestemming in Naples. De 
zonsondergang was spectacu-
lair mooi. Een volle maan nam 
het over en gaf ons voldoende 
licht om de golven te kunnen 
zien. Onze koers lag langs de 
kust, die een aaneengesloten rij 
lichten liet zien, afkomstig van 
de talrijke vakantieverblijven 
die deze kust misvormen. Gor-
don Pass, de toegang tot Nap-
les, kwam op het verwachte 
moment. Wij volgden de lange 
kronkelende vaargeul, met ons 
draagbare zoeklicht aan om de 
tonnen te kunnen vinden. Het 
was 22.30 uur toen wij afmeer-
den bij het tankstation. Dat 
was een mooie tijd om te eten 
en daarna een comfortabel bed 
in de Cove Inn op te zoeken. 
Of wij raakten gewend aan de 
boot óf onze lichamen werden 
verdoofd, inaar aan het einde 
van deze tweede dag leken wij 
minder pijn te hebben dan de 
vorige. 

Spannend varen 
Met nog dik 400 kilometer te 
gaan kwam het einde van de 
tocht nu in zicht. Een goed 
ontbijt, een snelle tankbeurt en 
wij waren op weg in een zee 
die was bedekt met kleine golf-
jes. De zon scheen aan een hel-
dere lucht en het was bijna 
warm. Dit was waarvoor wij 
hadden getekend en volgas 
stoven we naar het zuiden. We 
passeerden voorlangs de in-
gang naar de Everglades en 
voeren verder naar het heldere 
turquoise watei van de Florida 
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Keys. Wij raakten er snel aan 
gewend dat we maar 1,5 tot 
1,8 meter op de dieptemeter te 
zien kregen terwijl wij van ton 
naar ton vlogen. We waren nu 
in jachtenland. Het waren de 
eerste jachten die we op de 
hele reis tot nu toe hadden ge-
zien, maar het waren er wel te-
gelijk een heleboel. Wij namen 
de smalle betonde vaargeulen 
tot aan Ismaraldo Key. Daar 
gingen wij , via een gat in de 
Keys naar de open zee, naar 
het tankstation. We ontspan-
den ons met een luie lunch, 
heerlijk in de zon. Eindelijk 
was het warm en wij genoten 
er intens van. 
Het einde was in zicht en de 
rest van de tocht zou alleen 
over rustig water gaan. Het is 
te begrijpen waarom mensen 
naar de Keys komen voor de 
watersport. Het weer is er 
meestal perfect en de wateren 
kalm en met de prachtigste 
kleuren. Wat nu nog aandacht 
vroeg was het manoeuvreren: 
met 40 knopen de boeien pro-
beren te volgen in een vaar-
geul de soms maar 60 meter 
breed was, viel niet mee. 
Daarna ging het de wijde wa-
teren van de baai van Biscayne 
in, met de hoogbouw van 
Miami als een piramide aan de 
horizon. 

Wij arriveerden in Miami om 
15.30 uur, moe maar gelukkig. 
De 175 pk Johnson buiten-
boordmotor draaide de hele 26 
uren van de reis zonder een 
slag te missen. Niets begaf het, 
behalve de GPS-antenne, die 
overigens wel bleef werken in 
de horizontale stand waarin 
wij hem hadden vastgezet. De 
boot zelf doorstond de bijna 
1600 kilometer gebeuk zonder 
problemen. Zoals gebruikelijk 
was de bemanning het zwakke 
punt. Niettemin overleefden 
wij het ook, zij het met enkele 
kneuzingen als gevolg van het 
vele gestamp. Ik neem aan dat 
we een of ander record hebben 
gevestigd voor een kleine boot 
op het tracé New Orleans-
Miami. In elk geval was het 
een leuk avontuur, vermoei-
end maar boeiend. Het bewees 
dat een opblaasboot met vaste 
bodem de sleutel kan zijn tot 
spannend varen, ook op de 
lange afstand en zeker ook vei-

lig-

• De brug van Dauphineiland 
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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 binnenwateren: (0320) 298582 

GRONINGE N 

2586 Mamewaard; Schietenoefeningen. 
Voorlopige data voor schietoefeningen 
schietbaan Mamewaard in 1999, 
-9, 10 en 11 februari, reserve 12 februari, 30, 
31 maart en 1 apnl, reserve 2 apnl, -27, 28 
en 29 apnl, 
-18,19en20mei, reserve21mei, 26en27 
mei, reserve 28 mei, 
-1, 2en3jum,reserve4]u iu, 
-28, 29 en 30 september, reserve 1 oktober, 
-19, 20 en 21 oktober, reserve 22 oktober, 
-9, 10 en 11 november reserve 12 novem-
ber, 
-30 november, 1 en 2 december reserve 3 
december 1999 
Aangezien deze oefeningen met scherpe 
mumtie worden uitgevoerd zal er een onvei-
hge zone worden ingesteld Binnen dit ge-
bied mogen geen menselijke activiteiten 
plaatsvinden Er zijn/worden maatregelen 
getroffen om het onveihge gebied aan de 
land- en zeezijde zo goed mogehjk aan te 
geven, te beveiligen en te bewaken Dit 
houdt m dat de Dijkweg, (ook voor diege-
nen die voor gebruik van de Dijkweg zijn 
gemachtigd) een deel van de Waddenzee 
(inclusief de Kweldergronden) en een deel 
van het oefenterrein zullen worden afgeslo-
ten 
Indien u omtrent het bovenstaande nog vra-
gen heeft dan kunt u zich in verbinding stel-
len met het Gêimizoen De Mame, Sm Tieman 
tel (0595)40 62 38 

52 Damsterd iep; strexnining t.h.v. het 
Roggenkampterre in te Delfzij l 
I v m het verwijderen van een zinker IS de 
scheepvaart t h v het Roggenkampterrein 
te Delfeijl gestremd van 01 februari tot 12 
maart 1999, of zoveel langer ofkorter dan 
nodig IS De doksluis blijf t vanéifAppinge-
dam bereikbaar 

NOORD-HOLLAN D 

27 Amsterdam; Pr insenei landsgracht; 
Beperkte brugopening Sloterdi jkerbrug. 
I V m de slechte staat van de Sloterdijker-
brug, beweegbare brug nr 321, gelegen 
t h V de Sloterdijkerstraat te Amsterdam, 
kan alleen op verzoek voor de scheepvaart 
worden geopend De aanvraag dient ten-
nunste 24 uren van te voren te geschieden 
bij de Westerkeersluisbrug via tel (020) 624 
1457 

28 Amstedam; Slotervaart; Stremming 
Slotervaart en Akersluis. 
I v m de nieuw te bouwen brug nr 796, 
t h v deH GerhardstraatteAmsterdam,is 
de Slotervaart en de Akersluis ter plaatse 
gestremd voor scheepvaaty met een krmp-
hoogte hoger dan 1,20 m tot vnjdag 21 mei 
1999 17 00 uur 

29 Vecht; Stremming Lange Vechtbrug te 
Weesp. 
I V m onderhoudswerkzaamheden is de 
Lange Vechtbrug te Weesp gestremd op 
woensdag 03 februari 1999 van 09 00 tot 
16 30 

GELDERLAN D 

2634 Oude IJssel; Stremirungen i.v.m. 
he iwerkzaamheden brug te Doet inchem. 
I v m heiwerkzaamheden voor de bouw van 
de Energiebrug (km 11,5), is de scheep-
vaart gestremd van maandag 04 januan t/m 
vnjdag 30 januan 1999 van 08 00 tot 16 45 
uur 
Afvarende schepen vanuit Doetmchem wor-
den voor 08 00 uur doorgelaten Opvarende 
schepen naar Doetinchem worden na 16 45 
uur doorgelaten Deze regehng geldt op 
werkdagen van maandag t/m vnjdag Bij 
uitzondering kcin op afroep de stremirung 
worden opgeheven van 11 45 tot 12 45 uur 
Dit dient voor 10 00 uur aan de brugwachter 
te Doetinchem te worden gemeld via man-
foonkanaal 18 of tel (0314) 33 24 16 of 06 535 
695 91 
Info bij de brugwachter 

ZUID-HOLLAN D 

2564 Does; wijziging bedieningst i jden 
Doesbrug te Hoogmade. 
De bedieningstijden van de Doesbrug te 
Hoogmade worden m i V 1 januan 1999 als 
volgt gewijzigd 
Van 16 apnl tot 16 oktober maandag t/m za-
terdag van9tot 12, van 13tot 18envan 
18 30 tot 20 uur, zon en feestdagen van 10 
tot 12, van 13 tot 18, 18 30 tot 20 uur 
Van 16 oktober tot 16 apnl macindag t/m za-
terdag, van 10 tot 12 uur Met de ruimere be-

diemngstijden op zondag in het zomersei 
zoen hopen wij de watersporters een genoe-
gen te doen Gezien het feit dat in het win-
terseizoen nauwelijks vaarbewegmgen 
plaats vmden hebben wij besloten de brug 
alleen 's morgens van 10 tot 12 uur te bedie-
nen De gewijzigde bedierungstijden zijn ter 
kenms gebracht van de Provincie Zuid-Hol-
land, Afd Economie en Vervoer 

31 Vlaardingen; St remnung schutsluis 
Vlaardingen Driesluizen. Verlenging. 
Vong scheepvaartbencht nr 143/1980 van 
23 september 1998 
Mede door onvoorziene techmsche proble-
men ajn de werkzaamheden aan de Vlaar-
dinger Dneslmzen met twee maemden ver 
Iraagd Tijdens deze werkzaamheden is de 
sluis volledig afgesloten voor de scheep-
vaart Vanaf 05 maan 1999 zal volgens het 
aangepaste tijdschema de sluis weer be-
schikbaar zijn voor de scheepvaart 
De omleidingsroute voor vaartmgen die in 
deze penode vanuit Delfland naar de Water-
weg wiUen varen loopt vanaf de Vlaardin-
gervaart via de Bree- of Lichtvoetswatermg 
Deze gaat via Schipliuden over m de Gaag, 
waarna via de Bmtenwatersloot en de West-
vest in Delft het Kanaal Rijn-Schie wordt be-
reikt Vandaar kan men via de Delfhaven 
sche Schie en de Parksluizen naar de Maas 
en de Waterweg 

BELGI Ë 

2621Algemeen (B); bediening kunstwer-
ken in 1999 
Overeenkomstig het rmmsteneel besluit 
van 15 december 1995 houdende de bedie-
mng van de kunstwerken op de bevaarbare 
waterwegen in het Vlaamse Gewest onder-
worpen aan een Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen vain het Konmknjk, wor-
den de kunstwerken van de kanalen be-
heerd door de Dienst voor de Scheepvaart 
in 1999 met bediend en gelden voor deze 
kunstwerken volgende beperkingen op de 
bediemngs-uren op de volgende dagen 
Datum Wettehjke Bediemng 

feestdag 
za 3 apnl Vooravond Pasen bediend tot 

18 00 uur 
ma 5 apnl Paasmaandag met bediend, 
za 1 mei Feest van de 

Arbeid met bediend, 
do 13mei O LH Hemel-

vaart met bediend, 
ma 24 mei Pinkstermaandag met bediend, 
wo 21juh Nationale 

feestdag met bediend, 
ma 1 nov Allerheihgen met bediend, 
do 11 nov Wapenstilstand met bediend, 
vr 24 dec Vooravond 

Kerstrms bediend tot 
18 00 uur, 

za 25 dec rKerstrms met bediend, 
vr 31 dec Vooravond 

Nieuwjaar bediend tot 
18 00 uur 

59 Canal du Centre; s t remming tussen 
kmO,263enkm6,972 
I V m werkzaamheden aan de vier scheeps-
liften IS de scheepvaart gestremd tussen km 
0,263 en km 6 972 van maandag 8 februcin 
17 30 uur tot vnjdag 12 februan 1999 8 00 
uur 

FRANKRIJ K 

2541 Rhin; Grand Canal d'Alsace; strem-
ming sluizen in 1999. 
De sluizen van Augst is gestremd van 25 ok-
tober 07 00 uur tot 07 november 18 00 uur 

'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. 
U.B. Zie voor de laatste en meest belang-
rijk e berichten TELETEKST PAGINA 724. 

Weekui tgave No. 52 van de BAZ 
(d.d. 26-12-98) 

614(P)ZANDVOORTTOTLOWESTOFT ON-
DERWATERKABEL 

Een onderwaterkabel wordt gelegd langs 
een hjn die de volgende pos verbindt 
a 52-22,70N4-31,60E, 
b 52-23,01N4-26,91E, 
c 52-21,20N4-ll,10E, 
d S2-23,e2N 4-02,09E, 
e S2-24,UN3-35,70E, 
f 52-24,60N3-30,OOE, 
g S2-26,07N3-23,5SE, 
h S2-28,08N3-14,60E, 
1 52-2B.45N3-10,09E, 

j 52-28,43N2-30,53E(Krt 1801 l ' d e W r a nd 
op52-28,50N), 
De scheepvaart wordt verzocht de kabel leg-
ger ruim te nujden en het ankeren of ge-
bruik maken van sleepnetten nabij de ka-
belroute te vermijden 
Betreft Hyd krt(n) 1801 1 

*615(T)NVANZANDDI] K ZANDSUPPLETIE-
WERKZAAMHEDEN UCHTBOEI 

Ter markering van zandsuppleliewerkzaam-
heden is op 52-54,46N 4-41,83E gelegd een 
W-cardinalehchtboei 0(9)15sBetreft Hyd 
krt(n) 1801 10 

*616 VLAKTE VAN AMELAND OBSTRUC-
TIE 

Op 53-27,75N 5-25,96E aanbrengen een ge-
vaarorkeltje "Obstn" (M 11-2876) 
Betreft Hyd krt(n) 1811 10(608/98] 

*617NWVANSCH1ERMONN1KOOG WEST-
GAT WRAK 

Vong BAZ 597/98 
Op 53-30,72N 6-07,42E, even S van de N-car-
dmale ton, aanbrengen een gevaarhjk wrak 
(N 7-2877) 
Betreft Hyd krt(n) 1812 8(609/98] 

619(T)NEVANDEHAAN ZINKERLEIDING 
LlCHTBOEl 

Vong BAZ 178(T)/98 vervalt 
Ter markering van een zinkerleidmg is op 
51 -19,54N 3-06,85E gelegd een N-oardinale 
hchtboei Q 
Betreft Hyd krt(n) 1801 3 

Weekuitgave No. 2 van de BAZ 
(d.d. 16-01-99) 

*41 E VAN VOORZORGSGEBIED MAAS 
STORTPLAATS 

1 Aanbrengen een onderbroken hjn (grens 
baggerstortplaats) die de volgende pos 
verbmdt 
a 52-02,1 IN 4-00,92E, 
b 52-03,32N4-02,30E, 
c 52-04,22N4-01,55E, 
d 52-03,01N4-00,17E, 
2 In het gebied aanbrengen "Stortplaats" 
Betreft Hyd krt(n) 1801 7(599/98] 

42(T) HAVEN ZEEBRUGGE LEOPOLD II-
DAM WERKZAAMHEDEN AAN KADE 

De scheepvaart wordt er op gewezen dat tot 
eind mei 1999 aan de Leopold Il-dam, ter 
hoogte van de kade 103, tussenn de meer-
palen 26 en 3. stalen staven (lengte 30 cm) 
zullen misteken tussen het remmingswerk 
Dit kan een gevaar betekenen voor kleine 
schepen De werkzaamheden zullen worden 
gemarkeerd door rode vlaggen en gele fhk-
kerhchten 
Betreft Hyd krt(n) 1801 3 plan Zeebrugge 

*44(T) IJSSELMEER RAMSDIEP SCHOKKER 
HAVEN LICHT GEDOOFD 

Op ± 52-36,60N 5-45,33E is het hcW (F G) tot 
nader bencht gedoofd 
Betreft Hyd krt(n) 1810 5 plan Schokker-
haven 

*48(T) ZEEGAT VAN TEXEL SCHIETOEFE-
NINGEN 

Vong BAZ 30/99 
Ligging schietterrem A + 52-55,2N 4-43, IE, 
B±52-52,5N4-42,8E 
Tot 31 januan 1999 zullen op werkdagen 
vam 08 30 tot 18 00 uur, van bovenge-
noemde terreinen schietoefemngen worden 
gehouden met luchtdoelgeschut De onvei-
hge afstand is tot 14 km 
Betreft Hyd krt(n) 1801 

*50(T) IJSSELMEER ENKHUIZERZAND 
BAGGERWERKZAAMHEDEN BETONNING 

GEWIJZIGD 

Vong BAZ 552(T)/98 
1 In verband met baggerwerkzaamheden 
vanaf het comrmsanshcht nchtmg EZ 19, zijn 
de volgende hchtboeien/tonnen verlegd, 
naar 
a 52 38,42N5-31,73E(± ISOmSE), EZ 19, 
b 52-37 70N5-32,26E(±4O0mSE),EZ21 
c 52-36,92N5-31,50E(±30OmSE),EZ23, 
d 52 36,15NS-30,73E(±350mSSW),EZ25, 
e 52-35,36N 5-29,98E (+ 200m SSW), EZ 27, 
d 52-34,58N 5-29,20E (+ 400m SE), EZ 29 
2 De volgende hchtboeien zijn gelegd, op 
a 52-33.93N 5-28,55E, groen spits "W 1" 
Iso G 4s, 
b 52-33,40N 5-27, IBE, rood stomp "W 2" 
Iso R Bs 
3 W van de genoemde tonnenhjn (EZ), hgt 
de zandzuiger "Waddenzee", welke verbon-
den is met een dnjvende leiding en een zm-
ker, die gemarkeerd worden door de hcht-
b o e i e n W l e n W2 Verdere informatie kan 
worden verkregen bij de zandzuiger "Wad-
denzee" via manfoonkanaal lOof de Cen-
trale Meldpost IJsselmeergebied via man-
foonkanaal 1 
Betreft Hyd krt(n) 1810 3 

Weekuitgave No. 3 van de BAZ 
(d.d. 23-01-99) 

56 MONDING WESTERSCHELDE DEUSLO 
WRAKDIEPTEN GEWIJZIGD 

1 Schrappen de volgende afgedregde wrak-
diepten, op 
± 51 30,93N 3-20,52E, 7m 3dm (zonder dreg-
teken)(SB-1642) 
2 De volgende afgedregde wrakdiepten wij -
zigen, op 
a ±51-30,48N3-13,34E, 5 m 8 d m m 7 m e dm 
(S7-1627), 
b ±51-30,31N3-16,24E,2m9dmin4m5dm 
(S7-162B), 
c ±51-30,61N3-19,33E,3m5dmm7m6dm 
(S7-1641), 
d ±51-30,62N3-22,37E, I m 8 d m m l m 9 d m, 
met dregteken (S8-1644), 
e ±51-29,92N3-2I,15E,3m6dmm5m8dm 
(S8-1630), 
f ±51-29,77N3-21,27E, I m 8 d m m 5 m 2 dm 
(SB-1631) 
Betreft Hyd krt(n) 1801 3(41/99], 
1801 5(41/99](voor 1,2a t/m d) 

57 S DEEL GOOTE BANK AKKEARTBANK 
BETONNING GEWIJZIGD 

1 Aanbrengen de volgende pilaarhcht-
boeien, op 
a 51-23,00N2-46,40E, W-cardinaal"VG" 
0(9) 16s, 
b 51-24,60N2-48,20E,N-cardinaal"VGr' O. 
c 51-25,55N 2-53,00E, S-cardinaal "VG 2" 
0(6)-^LFl 15s, 
d 51-25.10N2-53,OOE,N-cardmaal"VG3" O 
2 Schrappen de volgende hchtboeien, op 
a ± 51-24,B7N 2-46,20E geel stomp, met hg-
gendkrms(n(2+l)Y lOs), 
b ± 51-24,80N 2-54,00E, N-cardinaal "Mi d 
Akkaert'^ 
Betreft Hyd krt(n) IBOl 1(56/99] (voor 
lc,d,2b), met vervolg(voor lb,c,d,2b), 
1801 2(56/99](voorl,2), 1801 3[56/99](voor 
lc,d,2b) 

58 OOSTERWEEL TOEGANG ROYERSSLUIS 
WEER GEOPEND UCHTBOEIEN OPGENO-
MEN 

Vong BAZ 576(T)/98 vervalt 
Liggmg±51-14,42N4 23,97E 
De toegangsgeul naar de Royerssluis is weer 
open voor alle scheepvaart en de rode 
stompe tonnen zijn opgenomen 
Betreft Hyd krt(n) 1803 5 

62BUSETIEr BETONNING VERLEGD 

De volgende ton/hchtboei verplaatsen, naar 
a 53-39,23N7-08,55E(± ISOmSE), B 13, 
b S3-39,13N7-08,85E(± 160mN),B 15 
Betreft Hyd krt(n) 1812 5 [617/98] 

v.o.f. ItVOCti 
Milieu-vriendelijk 

Kwaliteitswerk 

Jachtschildersbedrijf 

is UW jacht als vanouds in goede lianden 
voor al uw Spuit en Schilderwerk aan boord 

************************** 
Deelnemer PolySecure Programma SIKKENS 

dus 5 jaar GARANTIE op uw Osmosebehandeling 

SIKKENS YACHTPAINTS 

Verwarmde hal van 19 meter. Doorrijhoogte 6.25 m. 
J.P. Broekhovenstraat 23 - 8081 HB ELBURG 

Telefoon 0525-681959 (tevens faxnr.) 
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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. 

RciFic ALLURE 170 

H/&/K/ Vosselaan 38, 
Woudsend 

Huberts & Keikes Jachtbouw B V 
bouwt exclusieve Barkassen in de afmetingen 6 20 m }! 25 m en 8 30 m 

van een luxueuze open toerboot tot een comfortabel scfii l met een gesloten 

stuurhuis / salon een comfortabele douche en een bescfutte open kuip 

BOOT HOLLAND ST NR S-135 

Boot Hollan d Standnr . S-166 
De Piet Hein Sloep is een meer dan volledige motorsloep met 

vele standaard accessoires echte hand-lâ  up doordacht 

ontwerp en een perfecte afwerking tot in de kleinste details 

Nieuwsgierig naar zijn vaargedrag'' 

Maak snel een afspraak \ oor een proet\ aart 

a JACHTHAVEN 

iMenken Maritiem BV 
Telefoon 070 5140179 Fax 070 S179857 
http/ZwYXTA \\ater\\erf nl/sloep p clhLin 

Qlf^Atl^ 

Teletoon 0566 689277 Fax 0566 689-40 



rïsaisa^israïf^r-^ifi'' ^m^ 

nOI.MAS YACHTS ISTEKSATIOSAL I \ MUIDES / HOLLASD 
SC4VD29fi4inCHr ;i5 1x220 pk Mercruiser/D, net schip f 185000,00 
\/,WBt'5 J5ZX: «5 2x200 pk Volvo/D, kompleet, ƒ 195000,00 
PRI\CESS35 'S8 2x200 pk Volvo/D, zeer kompleet schip ƒ 249000,00 
FAIRLINE J5 CORSICA90 2x250 pk Cummins/D, net schip ƒ 249 000,00 
PRIMCESSSiO '94 2x2?0 pk Volvo/D, netjes ƒ 435.000,00 
STOREBRO 380 RC '92 2x230 pk Volvo/D, zeer kompleet schip ƒ 495 000,00 
PRINCESS 415 '86 2x255 pk Volvo/D, net schip ƒ. 319.000,00 
PRI\CESS 470 '93 2x430 pk Volvo/D, goed onderhouden, ƒ. 670.000,00 
3X PR1\CESS ^8 '92 2x425 pk Caterpillar/D, info op aanvraag ƒ. 720.000,00 
PRISCESS55 '88/89 2\155 pk Volvo/D, grote eigenaars hut ƒ. 650.000,00 

Direct leverbaar ! 
Princess 56 Afni l-.15x4.62xl 14 M 

Direct leverbaar ! 

nOl.MAS' YACHTS ISTERSATIOS.M. IS SELSTADT-HOI.STEIS DIITSIASD 
BAYSIDE CROWMINE 765 '96 1x252 pk Vob-o/B, |ong gebruikt, f 65000,00 
F.ilRU\E28 TARGA '94/96 2x205 pk Mercruiser/B, kompleet, f 163500,00 
iRCOA 575 '89 2X200 pkVoh-o/D, kompleet, incürailer, ƒ 175000,00 
\EPrUMS m 'S7 2X200 pk Volvo/D, goed onderhouden ƒ 282000,00 
Pfi/A-CKS 366R;r/£it4'54 2X230 pk Volvo/D, net schip ƒ 280000,00 
B1RCHWOODTS34 '90 2X230 pk Voh-o/D, zeer kompleet ƒ 254.000,00 
BROOM33 '90 2x150 pk Volvo/D, zeer kompleet schip ƒ 327000,00 
PRINCESS410'91/92 2xi06pk\oh/o/D,na]es ƒ 445.000.00 
YARDING 42 '91 2x425 pk Caterpillar/D, sterke motoren ƒ. 384.000,00 
PR1\CESS 420 '96 2x370 pk Volvo/D, jong gebruikt, ƒ. 655 000,00 
/'KyACE5S5r55 2x600 pk Caterpillar, zeer kompleet f 1000000,00 
JOHMSON 65 '93 2x900 pk Dctroit/D, kompleet uitgerust, ƒ/ 635000,00 

StAWINGS 285 '92 1x200 pk Volvo/D, nette staat, ƒ 187.000,00 
RlVlbRA 925 FLY'9i 2x270 pk Mercruiser/D, goed onderhouden, ƒ 224.000,00 
FAIRL1\E 3  ̂TARGA 92 2x230 pk Voko/D, netjes ƒ. 248.000,00 
SEALINE360 SPORTBRIDGE 95 2x270 pkyoh^o/B, netjes ƒ 248000,00 
FAIRLINE 36 BRAVA '93 2x230 pk Volvo/D, goed onderhouden, ƒ 248.000,00 
SEAUNE37 SPORT '96 2x230 pk Vo^o/D, zeer jong gebruikt, ƒ 378.000,00 
PRESIDENT385 '88/89 2x200 pk Volvo/D, kompleet schip ƒ 411000,00 
PR11CESS V39 '95/96 2x230 pk Volvo/D, zeer goed onderhouden, ƒ. 445000,00 
PRISCESS 435 '90/91 2x306 pk Volvo/D, achterkabine ƒ 400000,00 
HORIZOS 58 '91 92 2x420 pk Caterpillar/D, zeer kompleet, ƒ 891000,00 

ritpeii tiiclinie/81W 
Duoilopend goede gebniikle schepen in ons aanbod 
Op verzoek sturen unj u gegevens over de m de advertentie 
lienoemde schepen en jachten die voldoen aan uw 
individuele specificaties Gaarne vooraf bij onze vestigingen 
iii/ormeren welke schepen op locatie aanwezig zijn 
Ook uw schip kunnen wij professioneel verkopen! 

Informeer naar onze gunstige condities.' 

Trmcess 38-40- iVl • m - MO - 32 - J6 -60-61- 2o]K- pMlVs - llX - 7AJ -1)65 
liimut lil')  711II HlII,  -lip liwui;^ 1,4 n S5 m m' 

Vicstzeedijk 2-3, 1398 BB Muiden, HOLLAND, 
Tel.: 0294-210000, Fax: 0294-210008 

lm Ancora Yaclit-Hafcn, An der Wiek 7-15, D-23730 Neusudt-Holstein, 
DUITSLAND, TcL: ++(49) (0)4561-51950, Fax: ++(49) (0)4561-51955 

Inselweg 1, D-56333 Winningen-Mosel, DUITSLAND. 
TeL: ++(49) (0)2606-962020, Fax: ++(49) (0)2606-962022 

DOLMAN YACHTS INTERNATIONAL 

E-Mail: in fo@dolman.nl Websi te ad res: h t t p : / / w w w . d o l m a n . nl 

/ 
-< SLEEUWIJK 

'^G^ 
i 

• Verkoophave n aan de A27 Breda-Gorinchem 
met constant co. 80 1 e klas werfsdiepen. 

• 7 dagen per week geopend. dagen 
mdog Zondag vanaf 12.00 uur 

• Tijdens de verkoop - gratis ligplaats 
- gratis adverteren - gratis schoonhouden 
van uw schip. 

• Wij verkopen op "no cure no poy" 
"no nonsens" basis. 

Postbu s 33,4254 ZG Sleeuwii k tel. : 31 (0)183-304511 fox : 31 (0)183-304472 
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i M a i M i m E â̂RE LINE 
Officiële dealer van Reüne jachten 

HOOVELDKRUISER 

10 00x3,40 m., bouwiaai 

uitstekende staat 

inrui l mogeli jk 

FmnmasterSSOMC 

Motortjaik 

Brabantkfuiser 

Watermankruiser 9 8 

Vri-Jon Surprise 33" 

Vri-Jon Contessa 40" 

Vri-Jon Contessa 40' 

Vri-Jon Contessa 40" 

Linden 13 30 

Bendi Kotter 

^oX^^^^^mnOEH  13.30 
11992, Vêlus E2 pk, 13,30x4,10 m bouwiaar 

ƒ179.000,-
VolïoPenta192jk, 

in nIeuwstaaT f 345.1^ 
EEN GREEP UIT ONS AANBOD 

3.20x2 05 Yamaha 50 pk 

1980 

1970 

1981 

1996 

1994 

11,00x2 80 

10,00x3,20 

10 00x3,25 

10 50x3 50 

12 10x3 80 

12 10x3 80 

12 10x3 80 

13 30x4,10 

14 20x4,40 

1996 

1997 

1994 

1993 

Mercedes OM 636 

DAF 85 pk 

Kirioskar 50 pk 

IVECO 120 pk 

IVECO 120 pk 

IVECO 95 pk 

IVECO 120 pk 

Volvo Penta 192 pk 

2x DAF 575 120 pk 

II  28 758,-

11 S9 900,-

n 7 1 5 0 0 ,-

II  109 000 

n 275 000,-

II  325 000 -

Il 252 500 -

II 355 000 -

II 345 000,-

II 425 000,-

DEMONSTRATIESCHEPEN IN ONZE HAVEN 

Reline38SLX 11,47x3,80 inaanb Vetus Deutz 159pk OP AANVRAAG 

Renne41SLX 12 37x3,80 maanb Vetus Deutz 159 pk OP AANVRAAG 

VRAAG VRIJBLIJVEN D DE VERKOOPLIJST VAN DEZE BOTEN AAN 

DEALER VAN RELINE YACHTS 

De Koeweide Yachting 
Waagenaak38 Tel (0475)56 12 21 

6019 AA Wessem Fax- (0475) 56 32 75 

(nabij Roermond) E-mail info@koeweide nl 

Vraag naar onze gratis informatie-brochure! 

ZIJLMAN S WATERSPORT 
biedt te koop aan: 

Boeier 630 b|r 1975 afm 6 30x2 55 m geh 
gerenoveerd Yanmarl-cyl 9 pk 2 gr si pi 2k l 
si pi afdekzeil geh schip ondw toilet ebersp 
verw 2 pits gafornms ƒ42 5110,. 

Fairline Targa 34, b|r 1992 afm 1 1 1 5 x 3 48 
m polyester 2x Volvo diesel elk 200 pk 6 si pi 
wc/douche iiskast dinette ebersp \iem stereo 
electr fornuis etc ƒ 227 500,-

Ten Broeke Kruiser, b|r 1972 afm 8 65 x 2 B5 x 
O 90 m Farryman 2-cil-diesel 30 pk 6 si pi 
dubb best koelkast kachel in 1997 geschilderd 
(buitenaide+ondw schip) betim massiefteakh 
etc ƒ42 500,-

ï Heckkruiser, b|r 1978 afm 10 50 x 3 00 m 
staal Peugeot 50 pk diesel 4 si pi ijskast wc 
dinette/salon dubb best dieptemeter 

ƒ79 000 

Super Favoriet b|r 1976 afm 9 4 0 x 3 2 0 m 
DTN 65pk zeergoedestaatvanonderhoud teak 
betimmering etc 

f 67 500, 

Grevelingkruiser,b|r 1976 afm 11 30x3 50 m 
staal/teakdek Volvo Penta 92 pk diesel 4 
dubb bedden yskast wc 2x TV/stereo flybndge 
alu ramen ebersp verw etc etc ƒ 125 OIKI,. 

ZIJLMANS WATERSPORT 
Havenkad e 1 - 4924 BC Drimmele n 

Tel. 0162-682541 - Fax 0162-687687 

^ 

Limburgla kruiser 
Al m 7 ,3x2 ,60x0 ,72 B|r 1979, 

Renault RC16D16 pk Priis ƒ24500 

Zoekt u een goede occasion, dan moet u beslist eens bij 

ons in de haven komen kijken Wij hebben altijd 

een haven vol, dus een ruime keus 

cc£J5Jorj£;rjDvy 
Op prettige voorwaarden schepen ter bemiddehng gevraagd tot 15 meter lengte 

Ons gehele schepenaanbod vindt u ook op internet onder www.koalite.nl 

KOALITE 
JACHTCENTRUM 

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

Vosselaan 51 8551 ML Woudsend Tel 0514-591321 Fax 0514-591345 
E-mail koaliteewxs nl Website www koalite nl 

N O R T H 
SEA 
M A R I N E i NORTH SEA MARINE 

BENELUX-IMPORTEU R van GRAND BANK S 

en EASTBAY 

GRAND BANKS 

1973 Giand Banks 32' 

1987 Giand Banks 36' 

1992 Grand Banks 36' 

1993 Grand Banks 36' 

1998 Giand Banks 36' 

1979 Giand Banks 42' 

1991 Giand Banks 42' 

1997 Grand Banks 42' 

1979 Giand Banks 42' 

1988 Grand Banks 46' 

1994 Giand Banks 46' 

1991 Grand Banks 49' 

Sedan 

Classic 

Classic 

Europa 

Classic 

Classic 

Classic 

Europa 

Classic 

Europa 

Motoryacht 

U120 Ford Lehman 

Ui35Fo!óLehmn 

2x210Cmmns 

2xi35Fo!ÖLehmn 

a(35 Pete 

2K 126 Ford Lehmn 

2x135 Ford Lehmn 

2x3IXCsterpiai 

2x120 Ford Lehmn 

2x135 Ford Lehmm 

2x435Cste!pb 

2x375Csterpilcir 

Mnatic 

Nort/iSeaMame 

Miafic 

Finland 

Fnrsè 

dimhk 

Hederlmd 

Palma 

Nort/iSeaManne 

HOÉ Sea Mme 

153000 NLG 

360 000 NLG 

447 000 NLG 

511000 NLG 

736 000 NLG 

337 000 NLG 

590 000 NLG 

1120 000 NLG 

398 000 NLG 

643 000 NLG 

Nort/iSealWanne 920 000 NLG ex VAT 

TasWaWort/iSeaMame 1080 000 NLG 

MOTORJACHTEN 

1977 Draco 6 m 

1981 Storebro 40 Baltic 

1976Mooniakei 

1981 Viking 4(1' 

1992 Island Gypsy 40'Classic 

1993 Carver 300 Aft Cabin 

1996 Carver 280 Sedan 

)x (75 l'oto Penta gas Nort/iSeaManne 13 670 NLG 

2x 270 Volvo mOJO Nm BeijerM HolM 265 000 NLG 

2x175 P e te Blankenberge mOOOHLG 

2x310 SM 6-71 Co§olin France 265 000 NLG 

2x210 Caterpillar France 433 335 NLG 

2x 150Mercniiserdiesel fioÉSeaUanne 213000NLG 

1x330Volvo741 HoêSeaManne ex VAT 106 300 NLG 

Nieuwe Werfkaai 5 - 8400 Oostende Belgium 
Tel. -^32(0)59 33 21 84 - Fax -H32(0)59 32 20 04 

E-mail: luc.colpin@skynet.be 
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De specialist  op liet 

gebied vm molorschepen 

«I het  hart  vaa Hollaadl 

7 dagen per week open •  

meer dan 100 schepen 

in  eigen  haven. 

Door overweldigende 

verkoop met spoed 

motorjachten 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 

-s^^o r 
I*rimeu r 

Ancast a 
INTERNATIONA L BOAT SALE S 

Kom eens ki|ken naaF de n i e u w e 2 6 in Hellevoetsluis 
Leverbaar vanaf NLG 150 000 

Profiteer van de introductie korting 
Het plezier kan beginnen"" 

S i l v e r S e a - b) 1990 2 x 85 pk DAF diesel staal 42 
motor yacht 2 cabin ruime saloon boegschroef verwarming 

schijnwerper - groot achterdek douche toilet nieuw be 
kleed - pracht boot NLG 275 000 

C e n t u r y 2 9 - b| 1992 Mercruiser 7 4 L 330 pk rui 
me kuip dinette toilet ruimte - vast bed 4 a6 si pi electr 

ankerliet • accu lader gesl cabriolet - kookgelegenheid koel-
kast wal aansl warm en koud waterdruksyst dieptemeter 

NLG 69 500 

P r i n c e s s 3 8 - b| 1981 2x 135 pk Volvo TAIVID 60 
frans bed dmnette schiinwerper verw - Davits - kuipkleed -
electr ankerlier kookgelegenheid incl oven - generator • 3 kva 

douche toilet auto pilot marifoon intercom - misthorn 
radar furuno 1700 NLG 187500-

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

Bel voor meer informatie 
Ancast a 
EUROPE'S LARGEST SELECTION 

^m^fMBÊÊÊÊB^mimaê 

S u n s e e k e r - b | 1989 2x365pkMeFcruiser 2 slaap 
plaatsen electr ankerlier electr toilet douche warm/koud 

water kookgelegenheid koelkast -PrijsNLG 149 000 

De Ruiterkruise r  - bi 1978 -185 pk DAF grote 
saloon - keuken en slaapkamer 12 kva generator 4 pits 

kookgelegenheid - douche toilet - wasmachine boegschroef 
NLG 150 000-

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUI S 

Industriehaven 30 
3220 AD - tel.: 0181-312160 

Fax: 0181-316995 
Kontakt : Pim van Vliet 
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E R I S M A A R É É N 8 - 10 M E T E R S C H I P G O E D G E N O E G E N T O C H B E T A A L B A A R . . . 

Inruil  bespreekbaar,  tevens  verhuur Èjccellent Yachten, de naam zegt het al worden gemaakt voor mensen 
die het beste verdienen Mensen die graag varen in een tijdloos 
modern schip met uitmuntende vaar 
eigenschappen De Excellents worden nu 
wel zeer kompleet tegen wel zeer aantrek 
kelijke prijzen aangeboden Onze polyes 
ter, dus onderhoudsarme, schepen worden via de hand lay up metho 
de gebouwd Meer boot voor minder dus De prij s van zo'n Excellent' 
Bel maar eens, u staat versteld' 

Bel  voor  informatie: 

036-5220437 

EXCELLENT 
$ 

YACHTS 

Excellent 800, 8 mtr. • Excellent 960 OK Hardtop, 

CAm 
Strandweg 147 3891 AK Zeewolde 

imr. • Excellent 960 AK, 10.20 mtr. • Excellent 960 Express, 10.20 mtr. • Excellciu 1000 

NIEUW! KRUISER^ '̂ "^^ '̂~ 

> • 1275 GL 
05' 1225 GL 

II60GWL& I230GWU I I20GL 
120 G 

• 1010 GL «lOlOG • 970 GL • 970G 

Proficiat Jachtbouw bv 
Simmerwei 6 
9295 KA WESTERGEEST 
T+31 (0) 511 44 73 55 
F+31 (0^511 44 33 33 

BOOT HOLLAND ST NR S-127 

PURE POWER 
OP HET WATER 

John Deere Scheepsmotoren 
• Vermogensrange: 80 -115 - 130 - 175 - 220 - 250 en 300 pk. 
• Robuust , betrouwlMa r en zuinig . • Rustig e loop . 
• Minimaa l en eenvoudi g onderhou d • Wereldwi|d e service . 
• Wamntewisseiaa r of kielkoelin g naar keuze . 

Tienduizenden John Deere dieselmotoren 
over de gehele wereld leveren dagelijks 
het krachtige bewijs van kwaliteit en 
betrouwbaarheid Reden genoeg om bii 
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 

VIV 
Verenigin g Importeur s 
Verbrandingsmotore n 

Boven de lijn 
Amsterdam Arnhem 

CUNO 

boeg'/hekschroeven 
voor manoeuvreren 
op de vierkante meter! 

Elke watersporter  heeft weleens te 
maken met moeilijk e situaties bij  het 
manoeuvreren in drukk e havens of 
sluizen Wannneer  er  een harde 
zijwin d staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden Met een CU PA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
Zonder  moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter'  Waarom een CUPA 
boeg-/hekschroeP 
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-
tati e en prijslijs t aan' 

CUNO NEDERLAND BV 
Biensma 41 9001 XZ Grou 
Tel (0566)621133* 
Fax 621144 

Onder de iijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

ALPATEK B V 
Postbus 71 
3958 ZV Amerongen 
Tel (0343)453744 
Fax 456394 
e mail info@alpatek com 
internet www alpatek com 

^^^-^-^-^-^-^ ^ 
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De RE ONE: 
• Geheel stalen motorjacht 
• Geavanceerd topdesign 
• 38-, 41-en 46-voets uitvoeringen 
• Uiterst complete en luxe standaard-

uitrusting 
• Meer dan 30 jaar ervaring m jachtbouw 
• Absolute exclusiviteit tegen een zéér 

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

REDNE 
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 Roernnond) 

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! 

JANSMA" 

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

BOOT HOLLAN D ST.NR S-148/149/150 

Conavroegh bv - Rijnstraat 12 - 4191 CL Geldermalsen - Tel.: (0345) 57 13 47 - Fax: (0345) 57 69 49 

MOTORBOOT-februar i 1999 81 



NAUTIBEi : 

I 
[ r A J l o i | 

BILGISCHUUBUR G 

«KjrSejcheUesI 

I  HETlJUMNlEini S I 
WJfttiifie 

Goed Reizen 

\ 

E40 afri t 
Flander s EXDO 

Zi n o m *n dui k t e neme n in de warm e werel d van de watersport ? 
Dan mag u Belgia n Boa t Shov / in Flanders Expo niet missen. 

Dat zijn vi j f hallen vol gloednieuv/e boten, mater ia len en accessoires. 

U kun t er de nieuwst e motore n vergelijken , luistere n naar zeemansverhalen , een zeiljac k passen , 

nippe n aan een cocktai l op een exotisc h stran d of gewoo n bootje s kijken . 

Van 20 to t en me t 28 februar i in Flander s Exp o te Gent . 

OPENINGSUREN: weekdage n van 12 to t 19 uur , 

behalv e vrijda g van 12 to t 22 uu r en zaterda g en zonda g van IO to t 18 uur . 

INFO: 0800/97 777 • www.flexpo.b e / ) / 

ruar i 

http://www.flexpo.be


| B l B l 9 I I I B i | B d r J HOLLNMD SPORT BOA\  CENTRE 
M — J ^ M ^ i ^ l ^  I ^ H ^ J THE WÖRLDLEADER IN PLEASUREBOATS (van sportboot tot motorjacht) voor de veeleisende watersporter) 

5 JAAR 
GARANTIE 

SPORTBOTEN MOTORJACHTEN KAJUITKRUISER S VISBOTEN 

POWëRQUSST 
VOOR DE 

VEELEISENDE 
WATERSPORTER 

Open sportboten 
en kajuitsport-

boten van 
6.60 tot 11.60 nn, 

JETSKIES EN JETBOTEN 
• SEA DOG 
• YAMAHA 
• POLARIS 
WA en diefstalverzekenng 
mogelijk 
Ligplaats op onze 
speciale jetsteiger 

5 JAAR GARANTIE 
BOOTMOTOREN 

YAMAHA 

FORCE 

MERCURY 

MERCRUISER 

US MARINE 
tevens onderhoud 

en reparatie 

BOOHRAILERS 
• ESCORT 
• PEGA 

YAMAHA 
GENERATOREN 

5 jaar garanti e 
op elke BAYLINER 

Permanent e 
BOOTSHOW 

ook zondag s 

Grot e sorterin g OCCASIONS met GARANTIE 

ALLES VOOR DE WATERSKIER: 
waterskies, skipakken, skivesten, lijnen, tiandschoenen, 
kneeboards, watertubes en bananen surfskies enz enz 

JACHTHAVE N AA N HET IJ-MEER: 
ligplaatsen, zomerstalling- en winterstalling, service- en 
reparatiewerkplaats aan de haven, 81 kraan, gezellige 
bar met terras, geen snelheidsbeperkinge n 

1 
HOLLkN D SFORT BOI T CENTRE 

/1MSTERD/1M 
Z u i d e r z e e w e g 2, 1095 KG A m s t e r d a m 
t e l e f o o n 020 -6947527 , f o x 020 -6684549 
c d . Ringv\/eg A I O , a f s l a g SI 14 Z e e b u r g 

International, blijf t 
langer schoon. 

Laten we eerlijk zijn, het aanbrengen van amifouling is een vervelend en 

tijdrovend karwei Dus, als u het aanbrengt, wil t u het ook goed doen U wenst de 

zekerheid te hebben dat de bescherming die u heeft aangebracht een optimale 

werking over een zolang mogelijke periode heeft En dat is wat we bieden, een 

waterdichte oplossing 

A l meer dan 100 jaar zorgt International wereldwijd voor schone 

onderwaterschepen Uitgebreid onderzoek op 75 wereldwijde locaties hebben een 

serie antifoulings voor ieder type jacht opgeleverd 

Of u nu racet, toert, zeilt of "motort", met onze range "zeIfshjpende" en 

"harde" antifoulings bent u sneller en langer schoon 

I 
n 

Micron CSC: 
Zelfslijpende antifouhng 
voor zoutwater 

Interspeed Extra Strong: 
Harde antifouhng voor 
zoutwater 

I Cruiser Superior: 
Zelfslijpende 
antifouhng voor 
zoetwater 

Waterways: 
Harde anüfouling 
voor boten m 
zoetwater m 
gebieden met matige 
aangroei 

Kij k dus uit naar de rode propeller, het 
symbool van kwaliteit. 

X Internationa l 
International Paint (Nederland) bv, Postbus 856, 3160 AB RHOON Nederland 

Bel voor meer informatie onze gratis advieslijn 0800 0226555 
X ®&lnteniational ® zijn geregistreerde hancmnerken van IntematHĤ 

BOOT HOLLAND ST.NR. 8-173 
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Zijlman s Jachtbouw v.o.f. 

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

Eagle 1500 Cabrio 
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. 

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

De "Almkotte r  1330 X.K:\ 

Verder bouwen wij: 
Almkruiser s (vanaf lO mtr.) 

Kotter s (vanaf 10.50 mtr.) 
Trawlers (vanaf 12 mtr.) 

Oók in kasko! 
Inlichtingen: 

^ Beatrixhaven 25,4251 NK Werkendam 
W Tel. 0183-401759 / 0183-503196 / Fax 0183-403795 

^LOMBARDIN I 
• Marine 

HERMOTORISERING?! 
Neem Lombardini: 
licht, compact en 
schoon(Boden-
see II). 
Vakbekwame 
installateurs door 
heel Nederland. % 
7.3 - 55 kW. •  

1999: 
ook Saildnve-
uitvoeringen. 

~W^ 

Importeur; 

KEMPEREN 
VAN TWIST 

DIESEL B.V. 

ĝ Tieer informatie. 

Bundel t krach t 
en betrouwbaarhei d 

Mijlwe g 33 - Postbu s 156 - 3300 AD Dordrech t 
Tel. 078-6130155* - Fax 6136746 - E-mail : kvt@kvt.n l 

Boot Holland standnr . S124 

e r s va n o n d e r a n d e r e 

DEVENTER 

Specialisten op het gebied van - nieuwbouw en verbouw - onderhoud 
- reparatie - inbouw motoren - straal- en schilderwerkzaamheden 

Voor meer informatie Hanzeweg 31-35 7418 AV Deventer - tel 0570-624917 - fax 0570-638005 
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De nieuwe  dimensie 

Onze Contessa modellen 37 E (Afm . 11.20 x 3.80 m), 
40 E (Afm . 12.10 x 3.80 m) und 45 E (Afm . 13.70 x 
4.15 m) worde n gebouw d in een geheel nieuw e uit -

voerin g met vele weldoordacht e details . De inrichtin g 
\̂ ^word t naar i<euze met voorkajui t of rondzi t geleverd . 

VRI JON YACHTS B.V. 

woor  uw vrile  tUd! 

— Surpris e 33 (Afm.10.5 0 x 3.50 m) en de Surpris e 
39 (Afm . 11.87 X 3.85 m) zijn onze splinternieuw e 

toerjachte n met zeer veel binnenruimt e en een lux e 
uitvoering . Ook deze jachte n zijn naar keuze lever -

y baar met voorkajui t of rondzit . 

Opdij k 16, 8376 HH Ossenzij l 
Telefoo n 0561-477700 - Telefax 0561-477472 

, A . . DE WATERFLASH 

ALTENIA WERKENDAM B.V. 

V • Bijzonder geschil<t voor l<ieine ruimten aan 
boord van schepen en pleziervaartuigen. 

• Verkrijgbaar in 12, 24 en 220 voit. 

• Leverbaar In diverse uitvoeringen en kleuren. 

Q Het toilet is niet plaatsgebonden. 

• Het toilet kan 6 meter onder de waterlijn vi/orden 
geplaatst. 

Biesboschhaven Zuid 5-C, 4251 NM Werkendam - The Netherlands 

Tel. +0031-183-502660 - Fax +0031-183-502893 

Jacht Techniek Buis B. V. 

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 

Jach t Technie k Bui s B.V. 
Postbu s 852 
1000 AW Amsterda m 

020-3341752 
06-51109383 

DENKT U AAN 

HERMOTORISERING? 
Als uw oude diesel niet meer in conditie is of u zoel<t een 

betrouwbare, moderne diesel, die helemaal up to date is. 

Een CF MAN diese l voldoe t aan uw wensen . 

Vanaf zo'n 60 pk tot ver boven de 250 pk bewijst de CF MAN 

diesel een zorgeloze rookarme kractitbron te zijn. 

CF MAN in vele uitvoeringen leverbaar. 

Stuur voor uitgebreide documentatie onderstaande coupon in: 

Naam: 

Adres: 

Postcode + woonpl.: 

Tel. no.: 

D Hermotoriserin g 

lkdenl<aa n PK. 

U ontvangt altijd een CF MAN marinepower-sticker incl. info-bulietin. 

D Nieuwbouw 

Verzenden aan; CF Motore n 
Postbus 46 
4413 ZG Krabbendijke 
Tel. no. 0113-5012 55 

K L A V E R S UCHJfMHllHG m 
De zekerheid voor kwaliteit wanneer het gaal om: 

^ 

^ 

^ 

Osmosebehandeli ïling M 

a » Antifoulingbehandeling ^X 

L Klaver  Yachtpainting BV 

Tel.: 0527 - 24 31 00 

Fax: 0527 - 24 39 21 

Kamer van Koopliandel Zwolle 4.'ïX62 
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BOOT HOLLAND ST.NR. S-128 

DE MEEST VERKOCHTE SPITSGATTERS VAN NEDERLAND 

Afgebeeld is cie 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. 

B R A N D S N A 
JACHTE N 

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

Brabant  kruiser 

L. 14.25 m. 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 399.000,-. 
Speciale openingstijden: za. 8.00-17.00 uur 

zo. 11.00-16.00 uur 
Tevens div. Inruilschepen te koop. 

Neggers Jachtbouw B R A B A N T Y A C H T I N G Sprang-Capelle 
Nederveenweg 18 - 5161 PA Sprang-Capelle - Tel. 0416-312428 / 06-53219731 - Fax 073-5115992 

eet your best friends.. 

EËL ^ 

TwmProp 

VMat 
• • • « » ••  
WINDLASSES AUSTRALIA"?: 

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 Mui r  Engineering zijn er nóg een paar. Geen wonder, want 

die voldoen aan de ISO-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. 

BOOT HOLLAND ST.NR. P-001 

amm 
tNG£NIEUKS-E N HANDEiSSUR O 

Uranusweg 22, Postbus 510, 8901 BH Leeuwarden 
Tel. (058) 28 80 700 Fax (058) 28 80 643 

^ ^ • ^ ^ 

J£MIII««^^^[^^^ij«[£»»*j^^»^ ^ 
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Lengte 7 42 cm 
Breedte 2 74 cm 

motortsertng 33 170 pk inboard 

Lengte 6 Ö5 cm 
Breedte 2 45 cm 

motorisenng 33 100 pk inboard 

Lengte 6 15 cm 
Breedte 2 45 cm 

molonsenng l") 90 pk outboard 

Olympio600 

Lengte S 99 rm 
Breedte 2 45 cm 

motorisering 20 100 pk inboard 

Olympio565 

Lengte 5 65 cm 
Breedte 2 18 cm 

motonsermf, 15 150 pk outtnard 

de^jnfc, ?ne-| iviaar vooraf z«c^vaardia 

É«ci>OUlViJ OlM pl&ZJ&flff IW&C- -ft. KV«.HC£^ 

Wij h&frfr« l d6**ioto+&* i f& r i>c<t̂ ifcJd»U L 

BOOT HOLLAND ST.NR. 
S-148/149/150 

JANSMA ' 

Bütenstreek 3a 
9003 MC WARTENA-HOLLAND 

Tel (058)255 27 00 
Fax (058) 255 26 99 
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TE KOOP LUXE SCHIPHUIZEN 
op een schitterende locatie te Sneel( 

(a/d Houkesloot ) 

Prijzenv.a . ƒ 145.000 k.k. 

INL. Te l . 0 5 8 - 2 5 5 2 7 0 0 
Butenstreek 3a 
9003 MC Wartena - NL 

1250 jachten van de 
Hiswa Jachtmakelaars 

op het internet: 
www.hiswa-yachtbrokers.nl 

FiX-Snap-Davit-roestvrl j staal 

H'eenvoudige 
montage 

B'handzame, 
snelle bediening 

ö'boot ligt goed in 
het water 

Ervoor alle 

afmetingen van 
toepasssing 

Tel. 0049 212/76697 - Fax: 212/76746 

G. Samulsk i - Metallware n - Hackhauserstr . 47 - D-42697 Solinge n Did. 

DRAMME R 9^, ^ ^ " 

P»Jt«-*t^^" ^ 

.gSTBs^r-. 

DRAMME R 820 
DRAMME R 935 

VANAF EIND 1997 LEVEREN WIJ DEZE POLULAIRE 

SCHEPEN OOK IN FISHERMAN UITVOERING 
• 1 1 * X Jachtbouw en Watersportiervit e 

X X t ^ J I Ë L v f Barteweg2 4751 VH Oud Gastel Tel/Fax 0165 512502 

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 

^ Dealer Volvo Penta reparatie en onderhoud 
Wereldwijde service en distributie van onderdelen 
Levering en inlx>uw van diverse motoren (10-770 pk) 
Leverancier diverse Tohatsu & Mercure outboards en rubberbo-
ten 
Leverancier diverse accesoires van diverse merken zoals 

TEVENS MERCURY B.B. MOTOREN EN QUICK SILVER 
OPBLAASBOTEN EN ACCESSOIRES 

J . C . T E R L O U W B . V . 

D. VAN BRUGGEN 
STRAALBEDRIJF 

PERFEKTWERK 
• Staalstralen, mobiele en cabine van jachten. 
• Tevens aanbrengen van grondlagen. • Metaliseren 
• Voor de perfekte afwerking van uw schip. 

Kom langs of maak een afspraak! 

Loswa l 9 , 8263 BH Kampe n 

Tel. 038-3324268. Fax 038-3328162 

^ofvsten ^ucht&^tinuneiHn^ 

88 

Oedsmawei 4 • 9001 ZJ Grou 
Telefoon (0566)62 24 10 
Fax (0566) 62 40 56 

BOOT HOLLAND ST.NR. S-133 
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BOOT HOLLAND ST.NR. S-127 

f r%iJtAg(g>^^§J^g^é9y  KRUISER: ®1050 OK®1050 FB 
mm%^%4ww  ^a  * * "  " ^ ^ ' (DII50OK®l25 0 FB(DI350 FB 

kruiser  - kotter  —^o i ft 

pERSOONUlKI.ISPi ^ 

KOTTER: 

Jachtbou w b v 
Simmerwe i 6 
9295 K A WESTERGEEST 
T + 3 1 (0) 511 44 73 55 

)I250 OK ®I300 FB (DMOTORSAILE R 1300 (DMOTORSAILE R 14.50 dViSKOTTE R 1550 F+31 (0) 511 44 33 33 

Nieuwbouw / Reparaties / Onderhoud / Overdekte ligplaatsen / Winterstalling 

Oedsmawei 2, 9001 ZJ Grauw, Tel 05BB - B21719 / B23489, Fax 05BB - B22581 

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. 

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

2251 LP VOORSCHOTEN 
HORWEG 49-51 TEL 071-5764548 

KNIPLAA N 12TEL 071-5615813 

SUPER VAN CRAFT 
1160x360 m 

SUPER VAN CRAFT 
12 60x370m 

SUPER VAN CRAFT 
13 20x380m 

SUPER VAN CRAFT 
14 00x445m 

SUPER VAN CRAFT 
14 70x445m 

1981 
Volvo Penta diesel 
binnen en buite n stuurstan d 

1978 
2x Volvo Penta 

1976 
2x Daf diesel 

1980 
2x Daf diesel 
1995 
2x MAN diesel aggr hydr boegschroef 
cv stuurautom stalen opbouw 

1991 
2x Daf diesel aggr hydr boegschr cv 
stuurautom teakh opb met stuurhut 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begnp op nationale- en internationale 
wateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtuigen van ons oprecht 
vakmanschap in alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waann meer 
dan 50-jaren ervanng is venwerkt U 
zult dan begnjpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 

MOTORBOOT-februari 1999 89 



Jachtservic e Breukele n 
Hoofddealer 

en installateur 

mmümm 
BOA T E Q U I P M E N T 

• Motorenrevisie en- inspectie 
• Dieseltechniek 
• F l̂ektr a en energiesystemen 
• KachelinbouH 
• Betimmeringen 
• Certificaat voor  keuring gasinstallaties 

S c h e e n d i i k 2 4 / 2 3 6 2 1 V C B r e u k e l a n T a l : 0 3 4 6 - 2 6 1 5 5 1 F a x : 0 3 4 6 - 2 6 2 8 2 0 

TERMEER YACHTING 

fiOGGER 
950 850-750 

Zowel 
in openkui p als^ 

achterkajuit. Ook als 
casco leverbaar . 
Tevens verhuur . 

Van 15 maart tot 3 oktober 

Maasdijk 88C 
4264 AN VEEN 

Telefoo n 0416-696316 

Van 4 oktober tot 15 maart 

Industrieweg 9A 
5262 GJ VUGHT 

Telefoo n 073-6561575 

W-
FRANKEN 
ENGINEERING B.Y. 
Scheepstechnie k 
beeft alles in huis 
voor öw schip. 

# Alle merken dieselmotoren, keerkoppelingen, nieuw, 

gereviseerd of gebruikt 61200 pk 

* Schroefas systemen, water, vet of olie gesmeerd, 

met of zonder geïntegreerd stuwdruk lager 

• Scliroeven 

« Hydraulische besturing 30-1200 Kgm 

* Boegschroeven Elektrisch en Hydraulisch tot 100 pk 

• Ankerlieren Elektrisch en Hydraulisch 

# Generatorsets 

# Pompen 

# Alle grote merkartikelen 

* Inbouw en inruil von alle produkten. 

Munnikenwe g 10̂  - 3273 LG Westmaas - Tel. 0186-572333 - Fax 0186-573636 

Snljtechnie k 7 / Marvis JOChtbOUUl  bv. MARVIS bouwt met zomaar jachten 
e d i q q e a u t o m a t i s e e r d e / / de lu.ste aandacht bepaalt het resultaat n „ STnnKuni M G7n • Vo l led ig geau toma t i see rde 

m o d e r n e o n t w e r p en CNC 
g e s t u u r d e sn i ja fde l ing 

• Lever ing b o u w p a k k e t t e n 
naar e igen o n t w e r p o f van 
ge renomeerde a rch i tec ten 
zoals v / d Stadt , Vr ipack 
en anderen 

• Lever ing in elke fase 
van a f b o u w 

/ / 'Alle typen zeil- en motorschepen m staal en 
j I aluminium mogelijk lot 20 meter 

^ _ ^ _ Verkoop. MARVI S 
• i » ^ ^  JACHTBOUW BV 
• \ J J ^ ^ ^  Stockholmstraat 2 
^ " • • 9723 BC Groningen 
tel 050 3122241 - 3180681 • fax 3181125 

De STOCKHOLM 670 
IS hier een voorbeeld van 

(Lees Waterkampioen nr 1 / 98 biz 12 t/m 17 'No limit') 

Betimmeringen van motor- en zeiljachten Onderhoud 
Schilderwerk Reparaties Winterberging Teakdekken 

WI-JA 
j a c h t b e t i m m e r i n g 

Oedsmawei 10 - 9001 ZJ Grou 
Telefoon 0566-622454 

VRIPACK KOTTER 9.65 
Casco' s vanaf 8,50 to t 20,00 m. 
TECHNISCH VAARKLAA R OF COMPLEET 
Ook voo r afbou w van uw bouwpakketten . J-

Gespecialiseerd 
in casco-bouw/. 

Jacht - en Scheepsbou w 

M.J. van Geffen 
Kantoo r en werf : Steigerboo m 11 5331 KA Kerkdrie l Tel. 0418-631886 

Motorbootvaarschoo l ANWB erken d 

Cursu s Vaarbewij s en Marifoon . 

Winterbergin g binne n en buiten . 

Schildere n en reinigin g van uw jacht . 

Sleepbootdiensten . 

Dekschuitenverhuur . 

O 
' t A N K E R V O F R i v i e r kade 5 

4 9 3 1 A A G e e r t r u i d e n b e r g 

ook voor evenementen l tel 0162 514890-fax 0162 - 521661 

OP AFSPRAAK 

:SCHEEPSSTOFFERING BV 

Kapelstraat 30 5154 AW Elshout-Drunen Tel. 0416-372154 

De stille kracht... ^  ©^a l^uim  -
De indirecte inspuiting, het lage gewicht van de bewegende delen en de korte slag 
zorgen en/oor dat deze motoren ook bij hogere toerentallen een tnllingsvnje en zeer 
geruisarme loop hebben Hierdoor worden zij vee! toegepast in polyester schepen 
Door de compacte afmetingen passen zij in bijna elk schip Voor informatie 

Kerkenbos 10-15 6546 BB Nijmegen, Postbus 6630.6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 71 
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• F : ! i l i l 

^ 4̂W-
BROESDEH KOTTER 

/ i^B p^w^^pj^l-^ 
B R O E S D E R K O T T E R S O p e n k u i p r a n g e m e t o v e r d e k t e g a n g b o o r d e n www broesder ni 

^ j» i» info@broesder nl 
Jachthave n Broesder , Industr iewe g 25, 9011 W H J I R N S U M . Tel . 0566-601687/ Fax 601665 nso te zien op Boot Holland 

^WmÜmS-hKUUS  MULDER 
MOLENKRUISER 

HOOFDDEALER EN INSTALLATEUR VOOR NOORD-HOLLAND 
Gerrit Bolkade 9, (volg borden Westerspoor Oost) 1507 BR Zaandam, Tel.: 075-6174535 (open verbinding met noordzeekanaal). 

Verwarm uw water met de scheepsboilers van allpa 
Door het warme koelwater van uw sctieepsmotor door deze boiler te leiden kunt u op 
termiin een hoop geld besparen De boilers 2i|n naadloos geïsoleerd en hebben een 
geëmailleerde binnenmantel De boilers zijn ook leverbaar met verararmingselement 
600/1200 W Lage prijs v a ƒ625,- voor hoge kwaliteit 

Kerkenbos 1015 6546 BB Nijmegen, Postbus 6630,6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73, Fax (024) 377 77 70 

JACHTBETIMMERIN G 

Parallelweg 12 
Nijverheidsstraat 28 

Telefoon 0184-611086-613305 
Telefax 0184-614074 

HARDINXVELD-GIESSENDAIVl 

Complete casco afbouw 

van interieurs. 

Teakdekken enz. 

Verbouwingen en/of 

gedeeltelijke 

vernieuwingen in alle 

gewenste uitvoeringen 

NIEUWE STOFFERING NODIG 
BEL VOOR VRUBLIJVENDE OFFERTE 

8 n ic l tr boot v/af ƒ l . l S J j " ir"^' btw 
INCLISIEF MEITW SCHUIM 

ZEILMAKERI J HOUTKOO P 
Kelvinstraat 17 • Harderwijk • ff 0341 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. winterstallin g 
bi j u thuis . 
Voor motorjachte n en 
nu ook voor zeiljachten . 

Vraag vrijbliivend  prijsopgaaf. 

BOL T B.V. 
Internat ionaa l Speciaa l Transpor t 

Buitenst Vallaat 15, 9204 WX Drachten 
Telefoon: 0512-514845 b.g.g. 530845 - Telefax: 0512-522063 

K u n s t s t o f f e n 

Specialis t in acrylaa t bootramen . 
Leverin g volgen s klantspecifikaties . 

Vele kleure n op voorraad . 
Absoluu t spanningsvri j BUIGWERK. 

Ook polycarbonaat , desgewens t krasvri j 
en/o f U.V.-stabiel . 

Voor inlichtingen en aanvragen: 
Pyrasied Kunststoffen, 

Zuidvliet228, 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 schepe 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 
Keersluiswe g 17, 5433 NM Cuyk . 
Tel. : 0485-320008. Fax: 0485-317534. 

MET EEN ECHTE PEGA 
MIST U NOOIT DE BOOT 

Uw keuze IS hiertuj 
• boottrailers 
• kanteltrailers 
• kielbootlrailers 
• kielmidzwaardboottrailers 
• rubberboonraiiers 
• caiamaraotra Iers 
• bagage surfplanktrailers 
• kombinalielrailers 
• mallentrailefs 
• band profieltra ers 
• slrandtrailers 
• hel elektrisch lierenprogramma van 

Powerw nch Maritieme accessoires 
van pure klasse 

• een scala Pega toebehoren voor 
nog meer watersporlgernak 

BOOTTRAIUR S PEGA! HOLLAN D 
Bedrijfsterrei n Ziedewl j 37 

2991 LA Barendrech t 

Telefoo n 0180-615360 - Fax 0180 621632 

De Pega parade s indrukwekkend 
Watersporters herkennen er al hun kr lische 

kwaliteitseisen n Bv wiellagefs met waterdichte 
keernng zodat u nooit voof verzopen verrassingen 

komiteslaan p 
Maar ook een verstelbare as voor 
de juiste koppelinc|sdruk In en 
u Iwendig roestvnj therm sch 
verzinkt 
En vijt volle jaren garantie Op 
de konstrukt e' 

De Pega brochure verschafludegeljke 
intormat e over het gehele aanbod 
Grats Bel01806 15380 
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BOOT HOLLAN D ST NR S-155 

kwaliteit met d-iceur 

«e» MARE X 
ALUMINIUM 

SCHEEPSRAMEN 
Heesvenstraat 21 
5715ADLIEROP 
Tel 0492 332264 
Fax 0492 332066 

Tsjerkebuorren 65a 
8495 KG Aldeboarn 
Tel/Fax 0566 63 16 28 
Autotel 06 54660476 

REGO 
Watersport BV 

WIJ leveren uw Barkas met 
werfcertificaat vaii echtheid 

Ontwerp Ing Huitema 

Continu meerdere BARKASSEN 
in aanbouw 

De BARKA S SPECIALISTE N bouwen voor U goed en voordelig een 

BARKA S van 10 t/m 13 5 meter als kasco technisch vaarklaar of kompleet 

Vraag onze dokumentatle 
Werfbezoek ook op zaterdag 10 00 tot 15 00 uur 
Dokweg 14 8243 PT Lelystad Tel 0320 261444 

TOUWFABRIEK 

an g m an VOF 

Amperestraat -̂  

3861 NC NIJKERK 

Telefoon 033 246 19 86 

Telefax 033 246 15 77 

Internet ht tp / / w ww langman com 

E mail touwfabnek@langman com 

Kof^ j^n^yyi/lA^^'^^ ^/l Cli'^tAMic/M' 

VERKOOP - SERVICE - ONDERHOUD 
GESPECIALISEERD IN ta 
• BMC-Captain-Commander- ^ 

Commodore-Sealord 
• Thornycroft Diesel 
• Lister Fetter Diesel 
• DAF Diesel • Bukh Diesel 
• Sole Diesel ' w ^ p ^ 

- • fS î  

'W4: 
bv 

BERGSEDIJK2 6 PB 3 4940 AA 

RAAMSDONKSVEER TEL 0162 513650 FAX 522406 

RADICE met  de (§) van Rendement ... 
Deze schroeven zijn 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 onden/inden Voor informatie 

Kerkenbos 10 15 6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Nijmegen Tel (024)377 77 73 Fax (024) 377 77 70 De mees t complet e watersportgroothandel ! 

%2;2IJTÏÏ. 
26.950,-
15 pk 

operwég  7 • 2401 LH Alphen  »/d Rijn.  Tel. 0172-422219 
fe^^hgfenMn^eHmmmtm^^tefüm^  _ ^ | 

WmÜDD^ Jos Boone bv 
BOA T EQUIPMENT Hoofddealer van Zuid-West Nederland 

Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 0118-629913, Fax 639658 
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Postbu s 313 
3370 A H Hardinxvel d 
Rivierdij k 636C 
3371 EE Hardinxvel d 
Hollan d 
Tel . 0184-616400 
Fax 0184-617170 

AMARPRO P 
Propeller s 

I lS-POMPE$ 
j j Hydraulisch e • csturinten 

MAX-PROP 
J 'Vaansund ' Propeller s 

~ METALASTI K 
Trillincdeinper s 

MORSE 
Mocorbedienince n 

TECHNICAL MARINE EQUIPMENT 
ENGINEERING t CONSULTANTS 

PROFISEAL 
Schroefasafdichtinte n 

PYTHON 
Koppelinge n 

SILVERLIN E 
Rubberla{ers 

STRIPPER 
Trossensnijder s 

THRUSTFLEX 
Koppeiince n / Laeers 

Scheepswerktuigkundi g Expertisebur o Frit s Coers 

Beëdigd taxateur en expert van schepen 

Hiswa gecommiteerd 

DeZoddeU -1231 MA Loosdrecht 

tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

newport 

NIKS GEEN BRR BENEDENDEKS 
daar zorgt een Dickinson diesel/petroleumkachct voor een 

heerlijke liroqe warmte 

diverse modellen 

dickinso n r\eder\and 
overleek 7/c 1671 qd medembiik 

tel 0227 544096 fax 0227 544156 
dea\erafireeee'n op aanvraag 

Van links  naar  rechts  met  TELEFLEX 
(TFX) TELEFLEX weet als geen ander hoe belangn|k tiet is dat uw sctiip goed manoevreertiaar 
IS (TFX) TELEFLEX boegsctiroeven zi|n ontworpen voor duurzaamtieid en maximale 
prestaties bi| tiet laagst mogelijke stroomverbruik Door tiet toepassen van een laag gewictit 
propeller wordt tiet vermogen efficient in tiet water overgebracht Voor meer informatie 

Kerkenbos10 15 6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Ni|megen Tel (024)377 77 73 Fax (024) 377 77 70 

»F AKKBPVIE R VLET 630 en 760 

Koailan  6, 8493 LA  Terheme 

Tel 0566-689888 Fax 0566-689850 

BOO T HOLLAN D ST NR F-257 

Jachthaven "SCHARLOO' Ligplaatsen 
t/m 16 meter 

* Jachthaven - Reparatie + onderhoud 
* Schilderwerk - Winterstalling - Botenloods 
* Jachtbemiddeiing + financiering - Kraan (20 ton) 

Voor informatie. Schario 6 t/m 8, 5165 NG Waspik 
0416-312326 - 313281 -0651124282. Fax 0416-313735 

A.G. Betimmeringen 
20 Jaar  ervaring in Jachtbetimmeringen. 

- Teakdekken. 

- Complete interieurs. 

- Renovatie. 

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

Bel/fax voor vnjblijvend prijsopvraag 

A.G. Betimmeringen 
Rivierdijk452, H'veld/G'dam, Tel 0184 616583 fax 0184-411406 

Snijtechniek 
Brabant 

Speciaal voor de Jacht- en Scheepsbouw industne 
Het numeriek plasma snijden van Jactiten en Sctiepen 
Het leveren vanaf tiet lijnenplan tot aan een compleet bouwpakket in staal 
of aluminium 
WIJ zijn lid van de Nederlandse Jactitbou w Industn e zodat wij telkens op de 
tioogte blijven van de normen 
WIJ snijden volgens opgave tekening of diskette 
WIJ maken gebruik van Autocad 3d / Masterstiip software 
Snijtectiniek Brabant heeft voor de jacht en scheepsbouw industrie vele 
oplossingen 

SNELL E LEVERTIJD!! ! 
Bel of fax voor meer informatie 

Forellenweg 6 4941 SJ Raamsdonksveer 
Tel 0162 518285 Fax 0162 515333 

B PASSANTENHAVEN 
VERKOOP VAN SIKKENS& 
EPIFANES VERFSYSTEMEN 
BRUYNZEEL COMPL ASSORTIMENT 
HECHTHOUT 

« JACHTBENODIGDHEDEN VAN ALLE 
BEKENDE MERKEN 

WATERSPORTBEDRIJF 

GEBR. WEINHOLT 

SCHEPEN VAN NAAM : 
zoal s de beleend e seri e zeesctiouuren , 
de succesvoll e Barka s motorboo t 
en ander e ontwerpe n 

» DEALER VAN 

|--^l!^^j• t- ^ 
> HELLING EN TAKELWERK TOT 40 TON 
• STAAL HOUT EN POLYESTER REPARATIE 
> SCHILDERWERK 
• OSMOSE BEHANDELING/PREVENTIE 
• MOTOR INBOUW/REPARATIE 

KORTE OUDERKERKERDIJK 10/14 
1096 AC AMSTERDAM 

TEL. 020-665 74 87 FAX 665 16 25 

t̂  

H U I T E M A . 
JACHTONTWERPEN V.O.F. 
Aak21 .9606PXKropswok 
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SCHEEPSVERVIfARMÊNG 
^ülTÊN l 15 HST KOJD.' 

eleMnHechmac h bur o 

MAAIS... 6lisiisl£N)l$'TU0KlC0R WARM.' 
S/fCM[/Sr EBERSPACHER • VIEBASW BEL NU VOOR: MIES • INBOUW • SERVICE 

de jong & zoon 
te^ie 

LEIDEN 
Flevoweg 43 
Ind Merenwiik 

AMSTERDA M 
Keienbergweg 43 
Trade Park Zuid-Oost 

071-5212101 020-6916311 

TEVENS INBOUW MERCEDES 
DAF 

Mobiel e service ! MITSUBISHI 
NIEUWE GEREVISEERDE EN • KEERKOPPELINGEN 

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 

Primeur 
De Nelson 35 

Maak kennis met de Nelson 35, 38 en 42. 

Jachtbou w Zevenhuize n b.v . 

Zevenhuizen 1,8801 AW FranekerTel0517 391054 Fax 0517 391126 

Schakel  over  op TECHNODRIVE! 
De mechanische en hydraulische keerkoppeling van Technodrive schakelen licht zijn 

geruisarm en zeer bedrijfszeker 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 

Kerkenbos 10 15 6546 BB Nijmegen Postbus 6630 6503 GC Nijmegen Tel (024)377 77 73 Fax (024) 377 77 70 

BEGE900AK 
vaarklaa r v.a. 

ƒ 95.000,-
BEGE kruisers van 
7,5t/m15m.metAK 
of open kuip. 

0Bootcentrum Geertsma 
J is te r5 -D 9001 XX GROU Tel 0566-623850 

BOOT HOLLAND ST NR S-146/147 

I 

( Voconc e MOO) 

Vacanc e Jachtbou w b.v . • Einsteinstraat 9 • 8606 JR Sneek 
Tel.:+31 (0)515-423237 . Fax:+31 (0)515-424995 

/i^ywomiyiiHiJiiCHTHiiiiH i 
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 timmerwerk 
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 Bij de spoorbrug en N S station 

8711 CH WORKUM Tel 0515-541855 Fax 0515-541708 

y^^é^^^^^^é^ 
1 1 0 0 A K 

yachts 

Voor een kwalitatief hoogwaardig schip 
Desng Jan Vsser 

Consonants Yachts • tei 0546-564 set 
W E R F : Kanaalweg Noord 65b, Vriezenveen - lax 0546 - 566 163. 
Onze produktie wordt voorbereid op de Europese CE-eisen. - mobi le: 06 53 312 604 
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ALLES ONIDÊR COlslTRÓLS/r 
..WAKITMUI O ACCU'S ZIJN) vo u 

eiektrotef^nlsc h buro 

BOSCH • VARTA- VDO • MASTERVOLT 

AMSTERDAM 
Keienbetyweg 43 
Trade Pat1< Zuid-Oost 

BEL NU VOOR: ADVIES-INBOUW-SERVICE  | | 071-5212101 020-6916311 

Een mooi uiterlijk en een ruim interieur 
DE RADIUS 

Een stijlvolle lijn met uitstekende vaareigenschappen 
Lengtes van T> tt tot 48 tt standaard zeer kompleet 

BOOT HOLLAND ST.NR. S-144 
vacwdcHgnJ Radius Jachtbouw 

Industrieweg 9,9011 WH Irnsum. 
Tel. 0566-602004,06-54 280937, Fax: 0566-602704 

SMAA L ALUMINIU M 
SCHEEPSRAMEN cc 

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 

www.af.n l 

Arnhemse Fijnhouthandel 
Teak en nog 70 andere houtsoorten (gefineerd)scheepsbouw multiplex teak deklatten -
lijm en kit vindt u bij de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL 
Dnepoortenweg 12 6827 BR Arnhem Voor informatie of folder 026 3648435 fax 3630309 

i-ii=£H=id 
naar : hoofddealer / 

installateu r 

Voor all e Vetus-art i kelen , ook diesels , 
boegschroeven , scheepsrame n enz. lomüm^ 

Koperwe g 7 
2401 LH Alphe n aan den Rij n 
Telefoo n 0172-422219 

Jachtwerf Goorden 
JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERING 

Industrieterrein Dintelmond 
Markweg zuid 1-4,4794 SN Fijnaart - Postbus 76,4670 AB Dintcloord 

Telefoon 0167-524342 - I-ax 0167-522977 

KABOL A 

CV. KETELS 
voor scheepsverwarming 
C V ketels met en zonder tapwatervoorziening in 
24V DC of 230V AC voorzien van CE keur 
Stroomloze C V ketels 
Machinekamer en kombuiskachels 
Plintverwarming (ideaal voorstuurhut en/of keuken). 

Oliebranders, circulatiepompen leverbaar in 24V 
DC en 230V AC Boilers in diverse capaciteiten 

RVS enkel- en dubbelwandige schoorsteen 
materiaal .̂ - , 

AANBIEDING (zolang de voorraad strekt) 

KATO Combuiskachel s ƒ 1300,- mcl 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 

-̂ -̂  PIPjJvjij'j'um'33Ji£j 
' 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 PRM, Hurth, Velvet, Paragon 

* marinisatie in eigen werkplaats, reparatie en service bij u aan boord 

* generatorsets en buitenboordmotoren ^ ^ ^ v j ia_ - i •, • --. 

* voortstuwingsinstallaties en propellers - f H ^ ^ ^ 3 _ ' £ l ~ l | 7 f 

* boegschroefinstallaties 

' alle scheepsbenodigdheden 

Voorstraat  15/2941 ET/LEKKERKERK/Tel.  0180-661747/Fax. 0180-662233 

Een ^[oed e Icij K o p steiger s 
Inter Boat Marinas voor drijvende steigers 

uitgevoerd in hout, staal, aluminium of beton Ook voor dri)vende golfbrekers. 

iei 
I N T E R B O A T M A R I N A S 

Postbus 100 2995 ZK Heeqansdam Tel 078-6771516 Fax 078-6771070 
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BOOT HOLLAND ST.NR. S-126 

H), ^zihktoaati B.V. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 

Nijverheidsstraat 24, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184-614979 Fax 0184-611153 

• Wi| bouwen stalen motorkruisers 
casco's in diverse uitvoeringen en 
afbouwstadia van 6 90 t/m 10 m 

• Vraag vrijblijvend foldermateriaal 

1 I I WIIFiOESTVRIJSTAALINDUSTRIEIII I 

WERKVREUGD E 
EXCLUSIEF JACHTBESLAQ OF MAAT 

WERKVREUGDE BV • Hoofdweg 2 • 8 5 37 SB Echten 
Tel. (0031) (0514) 54 14 76 Fax (0031) (0514) 541667 
HTTP://WWW.WEB2DAY.nL/BUSINESS/WERKVREUQDE 

B OUM A 
ARKA S 

De exclusie f voor: 
Bouma Jachtbouw 
ontworpen BARKAS 1150 
ruime accomodatie -
gennge doorvaarthoogte. 

Ontwerp L M Huitema mg tel 0593 322862 

Inlichtingen 

afmetingen lengte 11 5 mtr 
breedte 3 94 mtr 
kruiphoogte 2 37 mtr 

E W Bouma 
Koningsweg 12 
8861 KN Harlingen 
Tel 0517 418226 
Fax 0517 419259 

Onze productie wordt voorbereid op de Europese CE eisen 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dr i jvende steigers denkt w i l t u 
weten wat er te koop IS Natuur l i jk i 
Vraag een foto bladi 

S a m ' ' ° FA. HAVENHOUl ' lel.: 075-6351695 

Jachthaven WESTERGOOT 
Gelegen m Dordrecht dicht bij het prachtige natuurpark de Biesbosch 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5 T/M 20 METER 

Voor informatie 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg 1,3313 LA Dordrecht 

Tel 078-6165201 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaar in 
div. afm., 
zowel a.k. 
als o.k. 

GEBR WILLEMS 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 ervoor dat de kracht van uw motor of roerwerk soepel op uw aktie reageert 

(TFX) TELEFLEX is toonaangevend op dit gebied en heeft nu ook een systeem ^ _ _ , -

ontwikkeld zonder terugslag op uw stuunwiel (Non Feed Back) Voor informatie '\^~^ fc^ 

Kerkenbos 10-15,6546 BB Nijmegen, Postbus 6630,6503 GC Nijmegen Tel (024) 377 77 73 Fax (024) 377 77 70 

BOOT HOLLAND ST.NR. S-184 

G l C C STOOTRANDEN D 3 l D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor schip en kade. 
In kunststof en aluminium. 

Boo t Serv ic e Fr ieslan d 
Ylsterkade 136. 8608 AC Sneek, tel. 0515-420020. fax 0515-412500 

@s> 
Nautische cursussen zowel schriftelijk als mondeling te volgen 

• vaarbewijze n • radar ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GMDSS-modul e B 

nauticum ^ 

^ ^ ^ Postbus 10 Vraag vrijblijvend 
• ^ 1474ZG OOSTHUIZEN om informatio 
" Telefoon 0299-403000 en een 

Fax 0299-403911 proefles 

meer dan 20 jaar een begnp 
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Sealine 

t 'Sportboot-Centrum van Nederland' 

eft zich toegelegd op de verkoop en 

er-sales service van sportboten, sport 

. jisers, motorjachten, motorsloepen ei 

motoren. Het aanbod van Pij l Watersport ' 
is het resultaat van een vakkundige eigen 

selectie, gebaseerd op perfectie en absoluut 

gevoel voor kwaliteit. Het aanbod is breed 

„̂ gn compleet bij Pij l Watersport. 

,̂ .̂ „, „  CMaxuni) 

' / . 
Sportcniiscrs en motorjach-
ten van 7.50 tot 16.00 meter. 

3  ̂ * 

ire serie sloepen 
an 4 tot 7 meter. 

1 ^ 

1 1 

't 

(A.Mn\ -1 
1 

; i . i \ i » t S i 1 

fli 3 
, ^ u i .•« 

^---^^^ 

^""T^^STJIPII^'" ' 
;-..-9;ia^ "̂' -

; * • •. • ' ' ' j 

gj^ ~ 
SIL»-
W-.j.r^- ' l ^ B 

.-^ H 
'• • ^^3Êk 

Sportboten en 
sportcriiisers 
van T.20 tot 
14.00 meter. 

. Maxum 

Serie kajuitsloepen 
met superieure 
vaareigenschappen. 

Oiiicksilver 

r ^ Keuze uit 
3 merken 

Antaris 
LSisaS 

^\h\ï4k\ • JÈW 
^ 

sir-

an stoere Fishing Boats 

Cobra 

, -,pa»'«»!»".'' 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 217/220 
12 1̂ KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 
tel (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 



SCULPTUUR IN STAAL 

Duurzame stalen motorjachten 

Exclusieve tijdloze vormgeving 

Waardevaste mvestenng 

Persoonli|ke service 

Linssen  Yachts, 
Style  in  Steel! 

J J 

leder Linssen jacht is als een kunstwerk opvallend in eenvoud, met een eigen 

signatuur Steeds een unieke compositie, vormgegeven met oog voor detail 

Maar een Linssen jacht biedt meeri U bent verzekerd van een solide stalen 

schip, gebouwd door vakmensen die het tradiUonele ambacht combineren 

met de nieuwste materialen en productietechnieken Een Linssen jacht heeft 

uitstekende vaareigenschappen en is daarom uitermate veilig Bovendien is 

het conservermgssysteem van Linssen Yachts het beste dat de markt u 

wereldwijd te bieden heeft Daarvoor 

zorgt de onovertroffen combinatie van 

constructie, materialen, productietech-

niek en vakkennis 

Daarom behoudt een Linssen jacht 

haar waarde jaar m, jaar uit En is dat 

met het kenmerk van echte kunst? 

Bent u geïnteresseerd' Wij sturen u 

graag onze uitgebreide documentatie 

^LiN$SENVs©M 
Brouwersstraat17. Postbus 7172, NL-6050 AD Maasbracht tel 0475-439999 Fax 0475-439990 

Homepage Adress www linssen nl • Email info@linssen ni 

Du * UTdy 2bO-lX Ou li  Slunlv 20A Pul *i u .i iJOlK DHI li > 
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