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ARIE DE BOOM 
M A R I N E 

340 Sur 

A WORLD BEYOND THK MAINSTREAM;-

he landscape: more distant by the secorui. The iwiterscaj)e: surrounding not only your body but your soul. The escc$e: your Sea 

Ray. Providing a mctamorphosui of spirit unmatched by any other boat. This dtered state is the result c  ̂a four-decade comrmtment 

by the iwrid's iai;gest boat builder to creating the finest family recreational experier\ce attainable on the water. With hoots that make 

your heart race. And time stand still. Boats that move stvi/tly, smoothly, resjxmsively, dependably. Each incorporating more features, 

more liccury, rrwre usci)le sfMce, more ingenuity than any competit\g model. Each handcrafted for a unique level of quality and dura-

bility, delivering long-lasting value ai  ̂ peace of mind far beyond the cc^Kibilities of more mundane boats. In 1998, this forty-year com-

mitment reaches its apex with over forty models from sixteen to sixty-three feet, including new boats in every class, and more upgrades 

than Sea Ray has ever introduced in a single model year. At least one of them will  change the way you see your world. Because now, 

you've discoi<ered a wwld be\'ond the mainstream. 

230 Ovemighter 

190 Closed Bow 

215 Express Cruiser 

IMPORTEUR: 

ARIE DE BOOM MARINE B.V. 
Oud Loosdrechtsedijk 163 
1231 LV LOOSDRECHT 
Tel: 0031(0)35 5824514 
Fax: 0031(0)35 5826454 

E-mail: loosdrecht.marine@ariedeboom.conn 

270 Sundancer 

240 Sundancer 

SUB-DEALERS: 
BRIELLEYACHTING-Kabbelaarsbankll -3253 ME Ouddorp-Tel. (0111)677111 - Fax (0111) 677110 

AQUA STORE - Dr. Leiykade 12 X/m 22 - 2583 CM 's-Gravenhage -Tel. (070) 3067130 - Fax (070) 3319897 

mailto:loosdrecht.marine@ariedeboom.conn
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In tiet volgende 
nummer 
ondermeer: 

*Hiswa te Water 
2000 

* Boston Wtialer 34 

* België 

Opinie 
Verbod antifouling: niets bereikt 

Teciiiiiei c 
Grote 'wierbak' voor extra koeling 

Sciiuilei i 
Regels en gedrag in en om de sluis 

Antifeuiin g 
Proef met borstelbaan voor grote boten 

Unie van watertoeriste n 
intieme sfeer op Friese steunpunten 

Boetrenne n 
Nederlanders: averij doorflippen 

Proefvaar t Linsse n DS-45 
Verbluffend technisch hoogstandje 

Nieuw e iiote n 
Snelle aluminium 68-voeter bij Mulder 

MotofDOOikfan t 
KNRM-record: 3155 schipbreukelingen 

BieslMsci i 
Teruglopend bezoek brengt rust 

Gebniiict e bote n 

Profie l Zeetfal k 
Veel ruimte en veel koper(kleur) 

Admira l 1500 
Degelijkheid en ingetogen luxe 

Duitslan d 
Met een oliebootje naar de Duitse meren 

Motore n 
Volvo Penta: elektronische 700 pk diesel 

Enverdo R 
Colofon 19 — Tagrijn 23 — Agenda 29 
Scheepvaartbenchten 66 

19 

20 

26 

28 

30 

83 

34 

40 

43 

46 

48 

50 

54 

58 

62 

— Kolom Houwink 63 
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WAAROM 
'GEBRUIKT ' ALS 

iViri W OOK KAN? 
SK-kotter : 12 X 4 X 0,95 X < 2,45 m. 
Ruim 14 ton nauwkeuri g manoeu -
vreerbaa r staal met een opbou w 
van 5 en een romp van 6 mm! 
Mahonie , teak & messin g interieur . 
Gebouwd op 26 jaar ervarin g met 
kotterjachte n èn beroepsschepen . 
Stoer, veili g en solid e van buiten , 
maar met een ruim en verrassen d 
luxe interieu r plus vele 'snufjes' . 
Koersvas t snijden d door de golve n 
van rivieren , meren en kanalen . 
Dankzi j vorm en gewich t aanzien-
lijk minde r gevoeli g voor wind en 
deinin g dan lichter e jachte n van 
dezelfd e afmetingen . 

NIEUW met GARANTIE ! 

SK -1000 Compleet : ƒ 275.000 
SK-1100 Compleet : ƒ299.000 
SK-1200 Compleet : ƒ328.000 
SK-1200 AKcompl : ƒ353.000 

VRAAG NÜ OM 
INFORMATI E EN EEN 

VAARXMPRESSIE 
(0515) 41 80 50 

J 
MOBIELE POLYESTER REPARAIIE 

EN JAGHTSCIILDER S 

# SCHADEHERSTEL - ONDERHOUD- OPPOETSEN 

^  POLIJSTEN EN OSMOSE BEHANDELIN G 

wij beschikken over een aantal vaste locatie's, 
maar wij kunnen de reparatie ook ter plaatse 
uitvoeren. De jachtschilders van Michel 
Zwiebel leveren al geruime tijd VAKWERK, 
KWALITEIT, MOBILITEIT en FLEXIBILITEIT 
tegen een SCHERPE PRIJS. 

M I C H E L Z W I E B E L 
T O T A A L J A C H T S E R V I CE 

Voor Informatie: 
MICHEL ZWIEBEL 
JACHTSCHILDERS 
Krasseurstraat 51 

1033 DH Amsterdam 
mtchel.zwiebet@mzj.nl 

ONZE INTERNET SITE IS TE BEZOEKEN OP: WWW.MZJ.NL 
telefoon: 06 5429 4821 of 020 631 7433 -fax: 020 633 4681 

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

Breadth moulded: 4.95 m. (15 ft.9in.) 

Also available: 
16.20 m. X 4.95 m. 
18.00 m. x5.40m. 

^ B m A L T E N A 
W^ÊM  Y A C H T I N G B.V. 

Spoorhave n 2 
4931 BZ ceertruidenber g - Hollan d 
Tel. (+51)162-512714 
Telefax (+31)162-522469 

MOTORBOOT - augustus 2000 
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ROGGER 
750-850-950 

SHOGUN 
3 3 - 3 8 

ARC VOOR UW COMFORT 
TERMEE R E 

• Veel binnenruimte 
• We in ig d iepgang 

• Ger inge doorvaarhoogte 

• Zuinige dieselmotor 
• Open ku ip als achter-

ka ju i t 

• Tevens casco leverbaar 

• Open kuip 
• Achterka ju i t 

• Tevens casco leverbaar 

TERMEER yachting & watersport 
Industrieweg 8 f 
5262 PN Heesbeen (gem. Heusden) 
Tel.: 0416-663274 Fax: 0416-663274 
www.termeer.ni 

Bestel uw ARC catalogus: maak f 5,- over op postgiro 294173, of 
stuur postzegels t w.v f 5,- aan ARC, postbus 466, 8200 AL Lelystad 

Uitgebreide showroom met het complete assortiment, 
open maandag - vrijdag van 9 00 - 17 00 

van 1 maart tot 30 juni ook zaterdag's van 10 00 - 12 00 

ACQUA REALTY EUROPE BV 
Zeilweg 28, 8243 PK Lelystad (Industrieterrein Noordersluis) 

Tel 0320 260 602, Fax. 0320 261 354 

GELD LENEN? BEL DIRECT 033-46 999 46 
( l en ingen vanaf ƒ 2.000,-

rEÏG^OVERNEWlEN . 

Rekenvoorbeejdoude^g*^;,0.000 

.u profiteert van een.• -«-
U betaa» nu p/mnd'. 

. . . . . _ 1200,-

etVo[winkelpaL TlSMoT 
Totaal aan leningen nu 
Rekenvoorbeeld nieujes, jat e.^^^Q. 

en/o1 winkelpas , 7.000,-

Totaal straks 

f 50,-

T25Ó7 
[ubetaaH^ 

straks 
p/mnd: 

Ti 04,-

R E N T E K R E D I E T ' 
Opnam e 

f 1 0 . 0 0 0 , -

f 1 5 . 0 0 0 , -

f 2 0 . 0 0 0 , -

f 2 5 . 0 0 0 , -

f 3 0 . 0 0 0 , -

f 4 0 . 0 0 0 , -

Te beta le n 
p/mn d 

f 5 2 , -

f 7 8 , -

f 1 0 4 , -

f 1 3 1 , -

f 1 5 7 , -

f 2 0 9 , -

Vraag vrijblijvend advies 
\' Op basis limiet > f 50 000, -

RENTE 6,2% (Eff.6,4%) 
Aflossing In overleg. 

SCHEEPSHYPOTHEKEN 
Rente 4,9 % eflectiel per jaar variabel 

Bedrag 120 
mnd 

180 
mnd 

240 
mnd 

60.000, 

70.000 

80.000, 

100.000, 

150.000, 

630 468 389 

735 546 454 

840 624 519 

1.050 780 649 

1.575 1.170 972 

Hogere bedragen langere 
looptijden op aanvraag 

P l e z i e r v a a r t u i g v e r z e k e r i n g m e t e x t r a no -c l a i m ko r t i n g 
• U ontvangt antwoord in een discrete blanco envelop • Afwikkeling naar keuze by ons bi| u thuis of per post 

VUYSTERS 
FINANCIERINGEN 
Niiverheiilsweg Noord eo 3812 PM Amersfoort, Tel 033 4699946 Fai 033 4699999 

Geopend dagelijks van 9 00 tot 20 00 uur • s zaterdags lot 17 00 uur 

^ H A A N V R A A G F O R M U L I E R 
Hieraan zi|n géén kosten verbonden. Uitknippen en opsturen m een envelop zonder postzegel naar: 
Vuysters Financieringen, Antwoordnummer 1016, 3800 WB Amersfoort M B 

Mijn interesse gaat uit naar D Rentekrediet D Hypotheek • Scheepshypotheek 

s V p hok]e(s) aankruisen D Doorlopend krediet U Spaarleenkrediet D Persoonlijke lening 

Naam/VoorI 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. 
Lid van de Nederlandse Vereniging 
van Financiële Dienstverleners 
Toetsing en registratie bij BKR in TIEL 

MOTORBOOT - augustus 2000 
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^ J 

Manner 4 takt buitenboordmotoren zi|n gebouwd om jarenlang mee te gaan De Marmer 

duurzaamheid en betrouwbaarheid zi|n legendarisch Marmer levert u vermogen dat fluister 

stil IS en uitzonderlijk soepel Marmer 4 takt motoren zijn milieuvriendelijk nagenoeg rookvrij 

en hebben een bijzonder laag brandstofverbruik Op een Marmer kunt u dag na dag jaar na jaar ' ^ ^ 

vertrouwen Marmer voor nu en m de toekomst een volledige lijn 4 takt motoren van 4 pk t/m 90 pk 

Voorinformatie bel Marine Power 0172 419013 
of ki|k in de Gouden Gids voor onze dealers 

4-TAKT • OPTIMAX • 2-TAKT 

Marine Power Nederland BV 
Postbus 25 2400 / ^ Alphen aan den Rijn MmUNER 

FourStroke 

F-4, F-5, F-6, F-9.9, F-15, FG-25, F-30, F-40, F-50, F-75, F-90 

4 MOTORBOOT - augustus 2000 



JEANNEAU 

eanneau,. 
'̂'lefen goede investering voor ultiem vaargenĉ 

Pij l Watersport, "Het  Sportbootcentrum van Nederland", levert voor  de Nederlandse mark t de Jeanneau motorboten. 

Jeanneau, Frankrijk' s grootste scheepsbouwer, fabriceert naast de bekende serie zeilschepen een nog grotere range motor-

boten. De Jeanneau boten zij n uitermate doordacht gebouwd, zij n van hoge kwaliteit , zij n goed afgewerkt en scherp geprijsd. 

Het leveringsprogramma van Jeanneau omvat 4 modelseries. 

De Cap Camarat serie omvat 7 modellen open Console boten van 5,15 m t/m 7 25 m waar 

van 3 walkarounds De Jeanneau Leader serie omvat 5 modellen Sportkruisers van de Leader 

545 outboard t/m de Leader 805 mboard De mdeling van de boten is uiterst doordacht de 

slaapgelegenheid is royaal en de uitvoering com 

pleet De Merry Fisher sene bestaat uit 10 modellen 

boten die veelal door sportvissers worden bevaren 

Ook bieden deze stoere boten goede verblijfsaccommodatie voor de gewone pleziervaarder 

De top van de Jeanneau serie omvat het vlaggenschip de Pestige 36 De naam Pestige zegt al 

voldoende dit schip is voorzien van een royale flybndge en heeft 4-6 vaste slaapplaatsen 

Het schip is uiterst goed en doordacht ingedeeld en de afwerking laat niets te wensen over 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 217/220 
1231 KV Nieuw Loosdrecht (Boomhoek) 

tel. (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 
Internet : www.pijlwatersport.n l 

http://www.pijlwatersport.nl


H & K Barkassen herkent u aan een hoogwaardig 
casco, veel roestvnj staal en massief teak, schitterend 
schilderwerk, een perfecte technische installatie, een 
luxueuze betimmering en stoffering alsmede een zeer 

complete uitrusting met o a een ruime douche 

BARKA S 830 en 930 (l.o.a.) 
breedte o a 3,20 m kruiplijn 2,20 m diepgang 0,75 m 

. #̂̂  

BARKA S 1030 (l.o.a.) 
breedte o a 3,57 m kruiplijn 2,35 m diepgang 0,80 m 
Bel voor informatie, bezichtiging of een proefvaart 

Keikes Jachtbouw B.V. 
Hendrik Bulthuisweg 26-28, 8606 KB Sneek 
Telefoon 0515-413789 - Fax 0515-411545 

VEELZIJDIG IN 
WATERSPORT 

BEEKMAN 
KL0ETINGSEWEG5 4462ATGOES TEL.0113-227383 

WWW.BEEKMANBOTEN.N L 

VAN SPORTBOOT TOT MOTORJACHT. VOORDE VEELEISENDE WATERSPORTER 
TEVENS GROTE SORTERING OCCASIONS MET GARANTIE 

• Alles voor de waterskier • Zomer en winterstalling (onbeperkt snel varen) 
• Exclusief Yamahia en Sea Doo-dealer voor Amsterdam e o 

Almeej  dan 25 jaar  uw adres  voor  Bayliner 
l i l _ 1 

HOLLkN D SPORT 6041 CENTRE 
AMSTERDAM 

Zu ide rzeeweg 2 1095 KG Amsterdonn 
te le foon 020-6947527 fox 020-6684549 
c d Ringweg AIO afs lag SI 14 Zeeburg 

http://www.beekmanboten.nl


AQUA-STAR  PILOT 38 

EXPERIENCE THE DIFFERENCE! 

OCQUETEA U 

Leverbaar van 4 27 tot 7 60 m 
• Zeewoardig 
• Zelflozende kuip 
• Hand laid-up polyester 
• Diesel aandri|vmg 

In onze showroom de volgende modellen van Monterey 
• 180 EDGE bow rider 
• 1 86 MONTURA bow-nder 
• 210 MONTURA cuddy cabin 
• 236 MONTURA cuddy cabin 

JANSMA- 7 

Watersportcentrum It Ges, Zwolsmcnweg 26, 8606 KC SNEEK, 

Telefoon 0515-433390, Fax 0515-433009 

www |ansma|acht nl 

6800 Spitsgatkruise r 6,80 x 2,30 meter 
Compact en trailerbaar. Volwaardige kruiser 

7700 Spitsgatkruise r 7,70 x 2,85 meter (7,40 zonder plateau) 
Ruim en stijlvol, 6-persoons rondzit met stevige borreltafel, alle luxe 
voor de verwende watersporter. Moderne uitstraling. 

9000 AK 
Familieschip met grote achterkajuit. Nieuw! Vanaf uw steiger langs 
(!) de achterkajuit de boot in lopen. Opvallend zijn de grote ramen, 
brede gangboorden, luxe bekleding, grote keuken, 5 slaapplaatsen, 
enorme kuip en de twee stuurstoelen 

Alle Inters worde n degelij k gebouw d en stijlvo l betimmer d met puur 
teak hout . De Inter lijn is met en zonder hard-to p leverbaar . 

Vraag de folde r aan en kom lang in onze showroo m 

JACHTHAVE N POELGEEST B.V. 
Haarlemmertrekvaart 16a »2341 NP Oegstgeest 

Tel 071-5176176'Fax 071-5175321 
www. waterwerf nl/poelgeest/ 

E-mail jachtha ven ©poelgeest, nl 
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DE A MITSUBISHI TERRIERS V lomüms 

VRAAC ONS OM DE SPECIALE BROCHURE 

UBtus 

UBtuS  ER IS NIKS BETUS! 

,̂  4.14 
n 24.3 kW (33 pk) 

4 cilinder s 

1 , 5 ^ " 

Jb 
IV14.17 
30.9 kW (42 pk) 
4 cilinder s 

wmÜDD  ̂iHam^mn. &. [üo 
internet : www.vetus.n l 

Fokkerstraa t 571 • 3125 BD Schieda m - Tel. : 010 - 4377700 - Fax: oi o - 4621286 
^ 

http://www.vetus.nl


wie denk t er op 
zo'n mooi e 
zomeravon d nu 

Populierenweg 41 
3421 TX Oudewater, Holland 

Telefoon + 31 (0) 348 - 561277 
Telefax + 51 (0) 348 - 562484 
E-nnaii post@kabola nl 
http //www kabola nl 

Uw ideale reisgenoot 
Karakter:  onverschrokken type 

kunt er overal mee 
voor de dag komen 
ze verveelt nooit 
En IS geen stevige 
drinker 

Uiterlifh 
uiterst welgevormd 

Inneriyh 
uitgekookt' 

Design Willem S Nieland 

K U S X E R 5 0 

— Kanaalwe g Noord 65 B - 7671 EB Vriezenvee n 
j ^ Tel 0546 564561 - Fax 0546-566163 

www consonantyacht s nl 
^^omor 

yachts 
^ 

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

BOOTFINANCIERING - SCHEEPSHYPOTHEKEN 

° 100% financiering (evt aanbouw) mogelijk, 
" rente fiscaal aftrekbaar, 
° diverse looptijden en bedragen, 
° vaste en vanabele 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 

'avond s 
. 023-5380416 
1 fax: 023-5326278 I 

www.raspoort.nl _ 

DOORLOPEND KREDIET ZONDER AFLOSSING/SPAAR-LEE N KREDIET 
bedrag 

ƒ 60 000,-
ƒ 80 000,-
ƒ 90 000,-

per maand 

ƒ363, 
ƒ483, 
ƒ 544,-

rente p m 

O 604% 
O 604% 
O 604% 

eff rente p j 

7 5% 
7 5% 
7 5% 

th Iptd 

240 mnd 
240 mnd 
240 mnd 

U betaalt alleen rente met daarnaast een spaarpolis (belastingvrij)iii 

SCHEEPSHYPOTHEKEN/WOONBOOTHYPOTHEKEN 
Variabel e rente 
bedrag 

f 55 000-
ƒ 75 000-
ƒ 100 000, 
ƒ125 000, 
ƒ150 000,-
ƒ175 000,-
ƒ 250 000, 

120 

f 605-
ƒ 825, 
ƒ1 100,-
ƒ 1 375, 
ƒ 1 650,-
ƒ 1 925,-
ƒ 2 750, 

180 

f 458,-
ƒ 625-
ƒ 833,-
ƒ1041 
ƒ 1 249,-
ƒ 1 458,-
ƒ 2 082, 

240 

387, 
528,-
705,-
881, 

ƒ 1 057,-
ƒ 1 233 -
ƒ 1 762,-

eff rente p ir 
4.8% 

6 0% 
6 0% 
6 0% 
6 0% 
6 0% 
6 0% 
6 0% 

Woninghypotheke n v.a.4.4% 

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 j Scheepshypotheek 
s v p hokje(s) aankruisen Zi Woonboothypothee k 

ü Doorlopen d Kredie t 
Spaar/Leenkredle t 

Naam/Voorletters 

Geb datum 

Adres 

Plaats 

Postcode 

Telefoon 

Naam voori /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 

Raspoort 
assurantieM.financieringsbedrijfb.v. Postbu s 146. 2000 AC Haarle m 
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Radar Lov e 
Furuno fabriceert al jaren de meest veilige en betrouwbare radars ter wereld. Voor (watersport) 
liefhebbers van geavanceerde Japanse technologie in een robuuste behuizing levert SAILTRON 

als exclusief distributeur voor de Benelux o.a. de complete serie radars. 

FURUNO 1621 MK-2 
Uiterst compacte 15-mijls radar 

met LCD-scherm, zendvermogen 

2kW en 38 cm radome-antenne. 

Met o.a. instelbare alarmzone, 

een functie voor automatische 

afstemming en de speciale 

"wachtstandfunctie" die het 

stroomverbruik halveert. 

FURUNO 1721 MK2 
Compacte 24-mijls radar met 

helder 7 inch rasterscanscherm, 

zendvermogen 2kW en 43 cm 

radome-antenne. Echoweergave 

in 8 verschillende groentinten. 

Handige bediening met trackbal. 

FURUNO 1832 
36-mijls Daglichtradar met 

helder 10 inch beeldscherm, 

zendvermogen 4kW en platte 

radome-antenne van 60 cm. 

Optie: ARPA-functie voor auto-

matische informatieweergave 

over aanvaringsgevaar. Ook 

leverbaar Furuno 1932 MK2 

met vrijdraaiende antenne, 

zendvermogen 4kW en een 

bereik van 48 zeemijl. 

FURUNO FRS-1000A 
Multifunctionele radar met 

TFT-kleurenscherm (10,4 inch), 

ingebouwde GPS, kaartplotter 

en video-echolood/fishfinder. 

Bereik 1/8 tot 36 zeemijl, zend-

vermogen 4kW en 60 cm radome-

antenne. Optie: ARPA-functie. 

Ook leverbaar FRS-1000B:4kW 

en 105 cm vrijdraaiende antenne 

enFRS-1000C:6kWen125cm 

vrijdraaiende antenne. 

FURUNO FR-7062 
Daglichtradar met 12 inch 

rasterscanscherm en bereik 1/8 

tot 64 zeemijl. Zendvermogen 

6kW, vrijdraaiende antenne van 

125 cm. Optie: ARPA-functie. 

Deze radar is goedgekeurd 

voor gebruik op IJsselmeer en 

Zeeuwse stromen. 

.# 
>^^ ^  V 

:3 

Alle jachtradars zijn goedgekeurd voor gebruik buitengaats. De Furuno FR-7062 
radar is ook goedgekeurd voor gebruik op het IJsselmeer en de Zeeuwse stromen. I I 

^ ^ 

Ik wil informatie over de 
Furuno: 

I 11621/38 cm radome 

I 11721/43 cm radome 

n 1832/60 cm radome 

I 11000A/60 cm radome piaats 

Q 7062/125 cm antenne 

Naam 

Adres 

Postcode 

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 

10 MOTORBOOT - augustus 2000 
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L I F E C O U L D B E B E T T E R 

B U T N O T M U C H 

Z O D RA U V O ET \AN BCXJRD YET VA N 

EEN SE ALIN E M O T O R J A C H T, ERVAART U 

EEN ÜEHEEL NIEUWE DIMENSIE VA N 

H ET BEGRIP VAREN 

H E T INTERIEUR IS BIJZONDER D O O R D A C HT 

EN ME T UITERSTE ZORG VERVAARL")1GD 

D E S E A L I NE HEEFT V A A R C A P A C I T E I T TE 

o \ ER, H A A R VAAR T IS SOEPEL EN H A A R 

BEDIENING COMFORTABEL EEN COMBINATI E 

DIE G A R A N T STAAT VOOR OPWINDEND 

VAARPLEZIER EN DIE U C>EGARANDEERD 

DOET OMVALLEN M A A R DAN UITSLUITEND 

VAN POSITIEVE VERBAZING 

EN DA T IS ÉÉN VAN DE VELE REDENEN 

WAAROM ONZE T5 1 IS VERKOZEN TOT 

MOTORKRUISER VAN HET JAAR 1998 

U KUNT KIEZEN UIT EEN SERIE VAN 

12 MOi:>ELLEN SPORTKRUISERS EN ELYBRIIXiE 

MOTOTJ ACHTEN MET EEN 1 FNGTE 

VARIËREND VAN 24 T /M 51 VOET 

ONTDEK OOK 

HET SUMMUM VAN VAARPLEZIER' 

/I N 

PUL 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 217/220 ^ £ j ^ j ^ ^ r @ ( 3 ) l ^ [ 3 y i ^ i ^ 3 ) ^ ^^^- ^^^^  ̂ ^^  ̂ ^  ̂ ^^' ^ ^ ^^^^^ ^^^ ^"  ̂ ^^ 

1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) '®'®(S^®liJ (^©ISSSHsr ^^lii^ B l!J Internet: www.piilwatersport.nl 

http://www.piilwatersport.nl


KAJUITBOTE N (ANTARI S 
LEVERBAA R IN VELE KLEURE N 

Antafl s 700 spitsgatter  ^^9/0 

A T E R S P O R T B E D R I J F 

WILL IGE N 
Opdij k 10-12 

Telefoon: 0561-47744 

CROWN mn^^nm YACHTS 
Tu'udsettet i>i  cabriolet motorjachten presenteert de 

CROWN RIVERHOLIDA Y 
1150 &  1300 CLASS 

l rvï i]tclde nog o\ ei tic aanschaf van een cabriolet-motoi |acht̂  
Wat daclit u \ an 

Rijkc aftimmering met o a 2 roncbitten luime natte cel, 
hans bed klapbaai teakhouten stuuihuis klasse Yaninai 

motor \ an 100 of l40 pk , boegsthioef veii.\amiing 
onno imci ladei ns lailingvveik kabelanng elektiisch 

ankerlier, radio td vsisselaar en bi|na alle denkbare 
instrumenten 

CE C (kustvvateren "% adden/ee en IJsf>elnieer) 

CROWN RIVERHOUDA Y 1150 Class 12 \ ^ «s x l x 2 m (stniklioogtc) 

CROWN YACHT S VAN DE KONIN G - KEYZE R 
l)üeb\\cit4 23sl SI Uiclcidoip L mul CROUNIACHT@lKtnel nl 

Telefoon 071 5895190 la\ O"! 5894242 

Brabant  kruiser 
SPACEUNE 1425 
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 ƒ 449 000,-
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 
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• 3 aAAR POLYESTERGARANTI E 

SLOEPEN 
Keuze uit 8 modellen 

Op zoek naar een sloep , kom dan langs bi j een van deze 
dealers 

MARITIE M BV. 
8376 HH Ossenzijl 

Fax: 0561-477551 

Antaris 570 Antaris 501 helmstok 

J. de Schiffart Watersport 

Nautisch centrum Heech 

Harcos Watersport 

BH L/W.Klos 

Elzenaar's Watersport 

Stam Watersport 

Jachtwerf de Hippert 

Jachthaven Poelgeest 

Macdaniel Watersport 

Klop Watersport 

Terherne 

Heeg 

Balk 

Lemmer 

Giethoorn 

Belt-Schutsloot 

Zaandam 

Oegstgeest 

Reeuwijk 

Hardinxveld 

0566-689888 

0515-443402 

0514-604666 

0514-569856 

0521-361496 

038-3866924 

075-6163462 

071-5176176 

0182-392731 

0184-612227 

ft> 
,. J "• -r' DIESELMOTOREN 

Veel vermogen bij lage toeren. 
Boeg- en hekschroef of andere hydraulische installaties aan boord zijn 
gemaaktvoor het gemak van de schipper Maar zij functioneren 
alleen optimaal bij veel vermogen bij lage toerentallen (hoog koppel) 
LID VAN . • • •« John Deere motoren bezitten deze eigenschappen 

als geen ander' En dat is wellicht de reden dat 
meer dan 4 miljoen John Deere motoren dagelijks 
over de gehele wereld hun betrouwbaarheid, 
degelijkheid, kracht en zuinigheid bewijzen' 
Wellicht voor u de reden om het eens rustig en 
bekwaam aan te leggen met John Deere 

Vi V .. 
Verenigin g Importeur s 
Verbrandingsmotore n 

NAGEL) LOUIS NAGEL BV 

^ 'VD S 1»'' 

Postbus 76 6500 AB Nijmegen 
Telefoon 024 3716640 Fax 024 3782270 

DROOM 
JACHTEN 
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• Super  Favorite  Convertible:  Eigenaarshut, dinette om te bouwen 
tot 2 extra slaapplaatsen, ruime keuken en toilet met doucheruimte. 

Lengte: 10.70 of 11.30 m. Breedte: 3.55 m. Diepgang: 0.90 m. 
Motorvermogen: 65 tot 230 pk of 2 x 230 pk, max. 26 knopen. 

• Mulder  50: Eigenaarshut, 2 gastenhutten, 2 x toilet met doucheruimte, 
salon, keuken en dinette voor 6 personen, achterdek met stuurstand en 

hoekbanken. Lengte: 14.99 m. Breedte: 4.75 m. Diepgang: 1.40 m. 
A Motorvermogen: 2 x 140 pk 12 knopen, 2 x 350 pk 17 knopen, 

2 x 430 pk 22 knopen. Afgeleverd januari 1999. 

• Mulder  68: Aluminium rondspant motorjacht. Lengte 20.80 m. 
Breedte 4.90 m. Diepgang 1.40 m. Hoogte boven de waterspiegel 3.45 m. 
Motorvermogen: 2 x Catepillar 811 pk 26 knopen of 2 x 425 pk 16 knopen. 
Zeewaardig ontwerp voor hoge snelheid en lange afstanden. Ook geschikt 

voor franse kanalen. Exclusief interieur met verborgen tender. 
Te water lating: september 2000. 

• Mulder  88: Aluminium rondspant motorjacht. Lengte 27.10 m. 
Breedte 6.50 m. Diepgang 1.80 m. Motorvermogen: 2 x Caterpillar 

1400 pk. Ontworpen voor transatlantische zeereizen. 
Kruissnelheid 20 knopen, max. 24 knopen. Exclusief interieur ontwerp. 

Accommodatie voor acht mensen + bemanning. Te water lating: zomer 2001. 

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

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

E-mail : iiifo@muldershipyard.n l 

ALS EEN VIS IN 
T WATER 

». MET JABSCO 
Koelwaterpompe n 

Bilg e pompe n 

Drinkwate r systeme n 

Afvalwater/Toiletpompe n 

Blowers/Ventilatore n 

Zoeklichte n 

Direc t ui t voorraa d leverbaa r 
Al meer dan 45 jaar 

Ook voor onderdele n & reparatie s 

Schult e & Co, Oosterinslag 9 

3871 AL Hoevelaken 

Postbus 140, 3870 CC Hoevelaken 

Tel: (033) 253 40 30/253 54 22 

Fax: (033) 253 65 74 

UW BRON VOOR POMPEN 
www.schulteco.nl E-mail: hans.reems@schulteco.nl , 
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De meest complete in-water 
boatshow van Europa! 

delt a lloy d 
O f f i c i a l Sp . 

5 t/m 10 september 2000 

Seaport Marina IJmuidcn 

Openingstijden: 10 -18 uur 

wwvv.hiswa.nl 
^B^^^  ^ ^ ^ 

Looking for 
New Horizons ? 

Genieten van wind, water, avontuur of juist rust? 

Op zoek naar een sportief zeiljacht of een 

comfortabele motorboot? Kom naar de grootste 

editie van de HISWA te WATER ooit! Ruim 380 

grote zeiljachten, luxe motorboten en sloepen 

meren voor u af in de exclusieve jachthaven 

Seaport Marina IJmuiden. Bewonder de top van 

de Nederlandse en buitenlandse jachtbouw en 

ontdek de vele wereldprimeurs. 

Met de sfeervolle ligging aan het strand, kunt u 

uw bezoek aan deze meest complete in-water 

boatshow van Europa prima combineren met een 

comfortabel hotelarrangement in Amsterdam of 

Voor meer info: H I S W A t e W A T E R 

Amste rda m RA I 

Postbu s 77777 

1070 MS Amste rda m 

Tel.:+3 1 (0)2 0 54 9 1 2 1 2 

Fax:+3 1 (0)2 0 54 9 1 8 4 3 

E-mail : ln.water@rai.n l 

- ^ 

•  
i V l l i 

•  
mAND-

'KOVEK 

THE BEST 4 ÏI3M H A M S T E R D A M R A I 

http://wwvv.hiswa.nl
mailto:ln.water@rai.nl


Kenner s kiezen voo r de oer-Hollands e Doerak . Robuust , ruim , stabie l en veilig ! 

Holiday 
BOATI N 

nieuwbou w Doerak LX-modelle n 

• indelin g en atbou w in overle g met de klan t 

• aanscha f ook op basi s van time-sharin g 

• onderhou d en reparati e 

• huur bi j ons een Doerak 

voo r een onvergeteltik e vakanti e DOERAK̂ ^ 
Eeltjebaaswe g 3 • 8606 KA Sneek • Tel: 0515-413781 • Fax: 0515-423290 • holidayb@xs4ail.n l • www.doerak-yacht.co m 

'PntrLLn.Er'  ISO O 

Technische gegevens: 

Lengte o^.: 14.98 m. 
Lengte waterlijn: 13^8 m. 

Breedte o^.:4£5 m. 
Diepgang: 130 m. 

Doorvaarthoogte:3X18 m. 
Waterverplaatsing: 25 ton 

Motoren:2 x Vdivo TAMD4IH 
109 kW (145 pk) diesel 

Bouwmateriaal: 
Scheepsbouwstaai "Grade A" 
Romp:S mm - Opbouw:4mm 

Bouwwijje: 
Knikspant met waaiersteven 

CE-vaargebied"B"(ïee) 

— ^ ^ 

P R O F I C I A T 
J A C H T B O U W B.V . 
Simmerwei 6 
929S KA Westergeest 
Telefoo n 05 11 - 4473 55 
Telefax 05 11-443333 
email: info@prolidatkniiser.nl 
Internet: www.prolidatkniiser.nl 

IN 
EEN VIS 

WATER 
Amartec h Technica l Marin e Equipmen t heeft een 

belangrijke noviteit voor de scheepsbouw ontwikkeld. 

het "EasyStern ® FOREVER Systeem " 
voor het bevestigen van schroefaskokers in een schip. 

Het geheel zorgt voor een perfecte en waterdichte 

afsluiting met tal van voordelen. 

«r meer iso la t ie van 
ge lu id en t r i l l i ngen 

* sch roe faskoke r b l i j f t 
vo l l ed ig demon tabe l 

* geen lascons t ruc t i e 

* sne l le en eenvoud ige 
mon tage 

* lage ins ta l la t iekos ten 

MA^TEC* / 
TECHNICAL MARINE EQUIPMENT 

ENGINEERING & CONSULTANTS 

EXPERT IN PROPULSION SYSTEMS 

Postbu s 313 

3370 AH Hardinxveld-Giessenda m 

Tel. 0184-616 400 Fax 0184-617 170 

E-mail info@amartech.n l HTTP //www.amartech.n l 

\^>,jsJ>^sJs^>U>J 

POWERED BY wrrm 
^ = i = " 

VEELZIJDIG • DEGELIJK  • ELEGANT  • COMFORTABEL 
PERFECTE VAAREIGENSCHAPPEN 

BELLUS  580 

SLOEP "BELLU S 580" 

|5,80 X 2,20 meter) 

VETUS dieselmotoren van 11-22 pk 

Uitermate stabiel 
en wendbaar 

BELLUS  750 

BARKA S "BELLU S 750" 

(7,50 X 2,65 meter] 

VETUS dieselmotoren van 22-128 pk 

Minstens zo zeewaardig als 
zijn schipper! 

Koperweg 7, 2401 LH Alphen aan den Ri|n 

Telefoon 0172422219, Fax 0172440385 

Internet vwvfbellusboats.nl E-mail info@bellusboats.nl 
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Mtu'  t / n 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 tiet verzeJceren van pleziervaartuigen. 
Onze compacte organisatie kenmerkt zicht door korte 

communicatielijnen, waardoor we snel en flexibel kunnen 
opereren. Ons verzekeringspakket is Qompleet en gerictit 

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

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

persoonlijk advies. 

(050) 526 25 55 

J * ^ J 'k wil weten wat ORATOE voor mij kan betekenen. 

Vaartuig gegevens 

o 

CQ 

Type Bouwjaar 

' Gebruik ö prive CU charter [H verhuur ö bewoning' 

1 Bouwaard D staal D hout D polyester D 

1 Afmetingen x x 

Merk motorien) Bouwjaar 

Brandstol D *ese/ D benzine PK's 

' Gewensf verzekerd bedrag fl 

1 Haam 

1 Mres 

1 Postcode Plaats ^ 

Telefoon Fax ^fP 
In een envelop zonder postzegel opsturen naar 

Vereniging "Oranje", Antwoordnummer 350, 9700 VB Groningen 

ORANJ E Vertrouwen en zekerheid , 
Daar gaat het om 

Vereniging "Oran je " Onderlinge verzekering van schepen u a 

Postbus 340, 9700 AH Groningen, e-mail oran|e@oranje-ver7el<eringen ni 

irVTERBOA T 
LLOYDS CE gekeurd, ook geschikt voor kustvoort. Prijzen v.a. ƒ 27.500,-

- ^ ' f ^ ^ f l ^ f e Stabiel, wendbaar, 
onzinkbaar en 

gemakkeli|k bestuurbaar 

LLOYDS CE gekeurd voor 

6 personen 

Interboa t 16 4 ,80m x 2 ,05m 

Comfortabel varen m een 

sfi|lvol!e spiegelsloep 

LLOYDS CE gekeurd voor 

8 personen 

Interboa t 19 5 ,70m x 2 ^ 5 m 

Klassiek vakmanschap met 

weinig onderhoud 

LLOYDS CE gekeurd voor 8 

personen 

Interboa t 19 classk  5/70ni x 2 ^ 5 m complee t vaarklaa r 

Sti|lvolle, stabiele en comfor-

tabele motorsloep 

LLOYDS CE gekeurd voor 9 

personen kustvaart 

Interboa t 21 6 /40m x 2 , 5 0 m 

Afgewerkt met veel 

teak en mahonie hout 

LLOYDS CE gekeurd 

voor 9 personen kustvaart 

Interboa t 21 classic  6/40m x 2,50m complee t vaarklaa r 

Statig, stt|lvol en 

comfortabel 

LLOYDS CE gekeurd 

voor 9 personen kustvaart 

Interboa t 25 7 ,85m x 2 ,60m 

De Interboat sloep is een Nederlands kwoliteits product en ovemaads gebouwd 

volgens de hand lay up methode Alle polyester matenalen die worden gebruikt zi|n 

gefabriceerd onder Lloyd's certificoot Door het uitgekiende ontwerp zi|n de 

Interboat motorsloepen zeer vindbaar, stabiel en koersvast Doordat wi| alles in 

eigen beheer vervaardigen en verkopen, staan wi| garant voor een zeer goede 

pri|s/kwaliteitverhouding Interboat biedt een uitgebreide service door geheel 

Necierland en garantie tot 5 |aar U kunt bellen voor documentatie of langskomen in 

onze showroom waar alle modellen te bezichtigen zi|n Ook proefvaren is mogeli|k 

Op al onze leveringen zi|n de betreffende HISWA voorv/oorden van toepassing 

WmttDÜL 

1 2 3 1 L W l.<>.»s<li-;-el i l 
l e l : 0:i^ - S » a 7 1 a.S 
f a x : o:i^ - . '^Ka 7 1 :i(t 

i i i l c i - i K ' l : W W w . i l i l <'• -!»«> i l t . 4 M > i i i 

M O T O R S L O E P E N 
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O F F S H O R E B O A T S Afm 8,70x3,00x0,95 
Gewicht 3,6 ton 
Motor max 350 pk diesel 
Snelheid max. 57 km p/u 
Ce categ B offshore 
Vanaf Hfl.. 190.000,-

• Offshore pleasure and workin g 
• Motorboats 
• Importeur  Benelux voor: 

ÊfAÈikr  FASTE R UhklOf 
^ ^ T f * * * ^ "  Aluminiu m Boats " 

7600 
• boats 

SARI iS lEAIA R 
FINLAND 

Minor 6400, Minor 7100, Minor 7600, Mi 

Afm. 7,60x2,60x0,85 
Gewicht 1,9 ton 
Motor max 175 pk 
Snelheid max. 55 km p/u 
Ce categ B offshore 
Vanaf Hfl. 114 000,-

r 29 en Minor 3-* 

O F F S H O R E B O A T S 

Seapor t Marin a 
Kenneme r boulevar d 726 
1976 ESIJmulde n 
Hollan d 

Homepage : www.kwinte.n l 

Ph: 0255526092 
Mob: 0653628370 
Fax: 0255526291 
E-mail : kwinte@planet.n l 

Heeft  u hem al? DE ELECTROVRAAGBAA K 
WUD 

iSA electro-handboe k met meer dan 3000 elektro -
artikele n en 38 pagina' s vo l practisch e doe-het-zel f tip s en schema' s waarme e 

u veel geld bespaart . 

J 

Haal het ASA electro-handboek voor 
f 10,- bij de betere watersportzaak of 

maak f 14,- over op giro 58.81.52 t.n v. 
ASA, dan ontvangt u 'm per post. 

a s a boo t electr o 
De Dollard 1,1454 AT Watergang 
Tel (020)436 9100 
Fax. (020) 436 91 09 
nternet: www.hiswa.nl/asa 

De specialist in conserveren 
en schilderen van jachten. 
Stel u wilt uw bezit professioneel laten 
onderhouden of uw jacht is toe aan een 
serieuze onderhoudsbeurt. Bij wie kunt u 
dan terecht? De grote werven zijn vaak duur 
en bouwen doorlopend nieuw. U zoekt dus 
een werf waar u met uw onderhou " " 
harte welkom bent. 

In dat geval moet u VANDENEND. 
bellen. Want VANDENENDEN is de 
specialist in het stralen, consenteren en 
schilderen van schepen en jachten. Vandaar 
dat diverse werven hun jachten door 
VANDENENDEN laten behandelen. Een 
echte specialist die met een uitgebalancem 
materiaalkeuze en een pefecte beheersii. 
van het hele proces (stralen, conserveren, 
schilderen, plamuren, spuiten, aflakken en 
drogen) garant staat voor een 
optimaal resultaat. 

Duidelijkheid staat voorop! 
Een telefoontje met VANDENENDEN geeft 
u al vaak helderheid. Want vaak kan in een 
eerste informatief telefoongesprek al worden 
aangegeven met welke mogelijkheden en 
kosten u rekening moet houden. Om 
vervolgens een messcherpe offerte te maken. 
Een offerte waar u ons overigens aan mag 
houden. Want afspraak is afipraak! 

VANDENENDEN garandeert 
dat  ms^acht  meer  waarde  krijgt. 

Meer informatie. 
Bel gerust vrijblijvend. Zonder 
enige verplichting. Ook als u nog 
niet exact weet wat u wilt. Want 
VANDENENDEN neemt elke 
vraag zeer serieus en zoekt 

naar de beste en 
^st voordelige 

Langskomen mag 
tok, even een afspraak 

'en u wordt rondgeleid en al uw 
vrasen worden beantwoord. 

wm^ 
ï^ifo'rneter eigen steiger • botenwagen 65 ton 
• groot buttenterrein • staalreparatïes •  

reparatie en plaatsing van aÜe elctrt 
apparatuur. vernieuwen van leiding 
werken aan ISO certif icering!. 

mische 
en • wi 

Hmimgaran^ 
Elk werk wordt bij VAND3ÊKÊÊÊKN uitgevoerd met 
duidelijke schriftelijke garanties. Wij werken volgens 
voorwaarden van het NJt, Nederlandse jachtbouw 
Industrie. Daar kunt u dus op bouwen. 

V A N D E N E N D E N 
jachtschilder s 

Altenaweg 8, 
5M5 PC Waalwijk 
Tel: (+3i)(0j4i6 • 69 62 38 

Fax;(+3,)(o)4,6-69 37 00 
Email; vde.shipyardsg) brabanthuys.com 
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Maandblad voor de motorvaart 
onder verantwoordelijkheid van 
Wi l Horsthuis 

Goudsesingel 86 
3011 KD Rotterdam 
Telefoon 010 4125708 
Fax 4119690 

Postgiro 57 65 57 
IN G bank 69 47 15 085 
België postrekening 
000 1439291 05 

Adviezen 
Prai Korvcr 
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Leeuwenbergh b v 
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ƒ73,50 per jaar, België J 95 ,- of 
Bef 1750 BIJ stortmg op onze 
Belgische postrekening, zic 
boven, Bef 1340 

Een abomiement kan elke 
maand mgaan Het wordt au-
tomatisch verlengd, tenzij het 
twee maanden voor het ver 
strijkt schnftelijk is opgezegd 
(met aantekenen) De pnjs van 
buitenlandse abonnementen 
(behalve België) wordt ver 
hoogd met de extra verzend en 
bankkosten 

NEEM NU EEN ABONNEMENT! 
" ' " ' < ^ BEL GRATIS DE 

SHG/Ur/S^ ABONNEMENTENUJN 

0800 0224222-CSHGMr; 
0800 o: 

\^ 7 dagen per wepk vo 
|1< 09 Off lot 20 30 uur 

Aangroei 

Dru k 
Wyt Offset 
Rotterdam 

Een jaar geleden is het gebruik van 

koperhoudende aangroeiwerende verf op 

pleziervaartuigen verboden. Dat is een 

rare maatregel, omdat het effect verwaar-

loosbaar is zolang de beroepsvaart buiten 

schot blifft en omdat er voor deze verf-

soorten geen alternatieven zijn. Al jaren 

wordt geëxperimenteerd met allerlei mid-

delen en methoden om aangroei van jach-

ten te verwijderen zonder giftige stoffen, 

maar de oplossing is nog niet in zicht. 

De watersportbedrijven en de verfindus-

trie hebben dan ook fel geprotesteerd. De 

watersportbedrijven omdat ze hun klan-

ten voor een onderwaterbeurt naar België 

en Duitsland zien uitwijken (als gids-

land in de boze wereld zijn we uiteraard 

de enige die zo'n maatregel neemt). En de 

verfindustrie omdat beloofd was dat de 

koperhoudende verf pas wordt verboden 

als er een alternatief beschikbaar is. 

Om aan de bezwaren tegemoet te komen 

heeft minister Pronk van milieu besloten 

om de giftige antifouling op zout water 

voorlopig weer toe te laten. Zie het 

bericht elders in dit nummer. Nu hoefje 

dus voor een onderwaterbeurt met giftige 

verf niet meer naar de grens over, maar 

kun je ook terecht in de Noordzee- en 

Waddenhavens en in Zeeland. Wie daar 

niet naar toe kan vaart dus wat langer 

door met zijn aangroei en dat kost extra 

brandstof, wat ook niet gunstig is voor 

het milieu. 

Al met al moet het effect van de maatre-

gel zo rond het cijfer nul schommelen. 
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Motorkneliit g 
verbetere n 
met inlaatkas t 
Bij schepen waarvan de koe-
ling van de motor wordt ver-
zorgd door interkoeling (natte 
uitlaat), komt het voor dat in 
het buitenwaterfilter zoveel on-
gerechtigheden worden aange-
zogen dat hierdoor de koeling 
van de motor in gevaar komt. 
Met name in kanalen waar 
soms veel bloesem, gras, takjes 
en bladeren ronddrijven, om 
van kroos maar niet te spre-
ken, is dat het geval. De oplos-
sing lijk t eenvoudig. Wanneer 
het filter schoongemaakt is, 
kan weer rustig verder geva-
ren worden totdat het filter op-
nieuw vol zit. Omdat we liever 
varen dan filters schoonma-
ken, zou het prettig zijn als er 
een oplossing voor dit pro-

• Tukken/let Desio 
Zie. Koelproblemen. 

bleem gevonden zou kunnen 
worden. 
Hierbij enkele gegevens van 
mijn Tukkervlet Desio. Op het 
vlak aan bakboordzijde (170 
centimeter vanaf het voorste 
machinekamerschot en 60 cen-
timeter vanaf het hart van de 
kiel) is een 1,5 duimse stand-
pijp geplaatst met een lengte 
van één meter. Om de pijp van 
bovenaf door te kunnen ste-
ken, is er op het vlak geen wa-
terschep aangebracht. Op 6 
centimeter vanaf het vlak is 
een afsluiter (kogelkraan) ge-
plaatst. Op 22 centimeter 
vanaf het vlak zit een duimse 
aftakking voor het spoelwater 
van het toilet en daar vanaf 
weer een 3/8 aftakking voor 
het koelwater van het aggre-
gaat. Op 43 centimeter vanaf 
het vlak zit weer een kogel-
kraan. Op 57 centimeter vanaf 
het vlak zit de aftakking naar 
het waterfilter. De afstand tus-
sen het hart van de standpijp 
en het hart van het filter be-
draagt 30 centimeter. Het wa-
terfilter (van Hollex/Exalto) 
heeft een capaciteit van 183 H-
ter per minuut bij 0,1 bar; de 
aansluitingen van de in- en uit-
gang zijn 1,5 duims. Het filter 
zit beneden de waterlijn. De 
pomp is een Jabsco impeller-
pomp. 

Vanaf het waterfilter gaat het 
koelwater via een flexibele 
slang naar de pomp. De capa-
citeit hiervan is mij niet be-
kend. De poelies van de motor 
en de pomp zijn even groot, 
zodat het toeiental van de 
pomp overeenkomt met dat 
van de motor. Vanaf de pomp 
wordt het water via de warm-
tewisselaars van de keerkop-
peling, de smeerolie en de mo-
tor geïnjecteerd in de uitlaat. 
De motor is een DAF 615 met 
een vermogen van 120,6 pk 
(88,7 kw). Het verschil in tem-
peratuur tussen het aangezo-
gen buitenwater en het water 

^~'  ̂ "'.^ * i -- ' ^ ^ ^ ï i ' ? 

Aanzuigpun t 
• I -B» 1-

• Algemeen plan Desio. 
Zie Koelproblemen 

dat uit de uitlaat komt, is 6 gra-
den. De oliedruk van de motor 
is 4 bar (iets lager als de motor 
warm is). De temperatuur van 
de warme motor is 75 graden. 
Als de hoofdmotor loopt, kan 
het aggregaat niet gestart wor-
den. De motor van het aggre-
gaat, een driecilinder Mitsub-
ishi van 9 pk (6,9 kw) bij 1500 
toeren, krijgt te weinig water 
en slaat door de beveiliging 
niet aan. Wanneer het aggre-
gaat loopt en de hoofdmotor 
wordt gestart, blijf t het aggre-
gaat voldoende koelwater aan-
zuigen. In de praktijk komt het 
echter nooit voor dat beide 
motoren tegelijk lopen. Ik heb 
gekozen voor één standpijp 
om maar één gat in het vlak te 
krijgen. 

Het komt mij voor dat de op-
lossing van het probleem ge-
zocht moet worden in het ver-
lagen van de aanzuigsnelheid 
van het koelwater. Omdat ik 
weinig vertrouwen heb in een 
grotere standpijp en grotere in 
de watersporthandel aangebo-
den filters, die bovendien erg 
duur zijn, zou ik tot een andere 
(meer professionele) oplossing 
willen komen. Het grondvlak 
van het op het vlak geplaatste 
voorfilter zou bijvoorbeeld 50 
bij 50 centimeter kunnen zijn, 
waarbij de hoogte afhankelijk 
is van de waterlijn. Bij 50 cen-
timeter hoogte is de inhoud al 
125 liter nagenoeg stilstaand 
water. Het koelwater wordt 
aangezogen via het groffilter 
met een oppervlakte van 2500 
vierkante centimeter in plaats 
van door een 1,5 of 2 duimse 
pijp met een oppervlakte van 

11,4 respectievelijk 20 vier-
kante centimeter. In de prak-
tijk zal de oppervlakte van het 
groffilter kleiner zijn in ver-
band met de afmetingen van 
het in te bouwen fijnfilter, 
maar de verschillen blijven 
enorm. De bestaande waterfil-
ters kunnen in deze situatie ge-
handhaafd blijven. Het koel-
water wordt niet meer vanuit 
de standpijp, maar vanuit het 
nieuwe grote voorfilter aange-
zogen. 
André Suykerbuyk, a/b Desio. 

Antwoor d 
Koelsystemen op jachten kun-
nen op verschillende manieren 
worden uitgevoerd. 
1. Directe koeling. Het water 
wordt van buiten aangezogen 
en gaat via de te koelen onder-
delen weer overboord. Omdat 
dit bij u niet van toepassing is, 
laat ik dit systeem hier verder 
buiten beschouwing. 

• Schematische weergave van de 
situatie op de Desio 
Zie Koelproblemen 

Afdichtplug 

Naar 
Jabsco 
pomp 

<-

• • 1 1 00 
cm 

Filter 
30 cm 57 er 

VA- VA-

Kogelkraan ^ ^ 43CIT 

Spoelwater toilet 1" 

Koelwater 1 Kogel-, 
aggregaat T kraan 

3/8 
Vlak 

22 cm 
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2. Indirecte of interkoehng. De 
verschillende onderdelen wor-
den steeds door hetzelfde wa-
ter gekoeld. De temperatuur-
stijging van het water wordt 
via een warmtewisselaar afge-
voerd en de warmtewisselaar 
kan als een bundel pijpen in 
aanraking gebracht worden 
met het buitenwater of wordt 
gekoeld door het buitenwater 
er doorheen te pompen. Dit 
laatste is bij u het geval. Deze 
vorm van koeling is aan ver-
vuiling door het buitenwater 
onderhevig, waarbij de vorm 
en de mate van vervuiling 
sterk afhankelijk zijn van het 
vaargebied. 
De koeling door het buitenwa-
ter zoals die bij u is uitgevoerd, 
is slecht. De standpijp van 1,5 
duim is te krap bemeten en het 
ontbreken van de waterschep 
leidt tot meer storingen. Het 
doorsteken had met enige aan-
passing vervangen kunnen 
worden door doorblazen. 
Vooral het eerste stuk van de 

Doorkijkdeksel 

Koelwater 
motor 

Waterlijn 

CJ Koelwater 
generator 

Scheepswand 

• Voorfilter met grof-en fijnfilter 

standpijp is te klein bemeten 
en dat is ook de reden dat 
beide motoren niet gelijktijdig 
kunnen worden gekoeld. 
U wil t een aanpassing maken 
door een ruimere buiten-
boordinlaat te monteren. Dit 
soort inlaatkasten wordt ook 
gebruikt bij zeeschepen. Daar 
zijn de kasten echter aange-
bracht in het vlak en de romp. 

Het groffilter zit dan gedeelte-
lij k in het vlak en gedeeltelijk 
in de romp. Dit heeft het voor-
deel dat bij het aan de grond 
lopen de inlaatkast niet gelijk 
dicht zit. Maar ook deze con-
structie is geen vrijwaring voor 
vervuiling, al zal zij wel een 
verbetering geven ten opzichte 
van het huidige systeem. 
Het kan van pas komen een 

luchtaansluiting op de kast te 
maken zodat er een mogelijk-
heid is om met samengeperste 
lucht de kast van binnenuit 
schoon te blazen. Ik weet niet 
hoe lang u doorvaart en waar u 
vaart, maar een ontdooi-inrich-
ting zou dan ook wel handig 
zijn. Verder wil ik u erop wij -
zen dat wateraansluitingen met 
een flexibele slang onder de wa-
terlijn afsluitbaar moeten zijn. 

Nieuwe motor , 
nieuw e schroe f 

Ik ben in het bezit van een bak-
dekkruiser uit 1935. De afme-
tingen zijn 7,50x2,00x0,60 
meter. De boot is sinds 1987 
uitgerust met een Yanmar-die-
selmotor, type YSE12, van 10 
pk. De motor voldoet prima op 
de plassen en de Maas, maar 
op de Nederrijn, de IJssel en de 
Waal komt hij te kort. Ik vraag 
mij af of ik de machine zal ver-
vangen door de 2GM0 18 pk 
of de 3GM30 27 pk van Yan-
mar. Is de 18 pk voldoende en 
de 27 pk misschien teveel? De 
waterverplaatsing van de boot 
is ongeveer 3,5 ton. Welke 
schroef adviseert u bij de 18 pk 

motor en welke bij de 27 pk 
motor? En adviseert u inter-
koehng of directe koeling? 
A.A. Huysmans, Cuyk. 

Antwoor d 
Het computerprogramma dat 
ik gebruik voor dit soort bere-
keningen, komt met de vol-
gende gegevens. De theoreti-
sche rompsnelheid van 12,2 ki-
lometer per uur zal gehaald 
worden bij 2700 omwentelin-
gen per minuut. Het beno-
digde vermogen is dan 16 pk. 
Ik ga uit van een tweecilinder 
Yanmar-motor van 16 pk bij 
3400 omwentelingen continu 

(DIN 6270 A) of van 18 pk bij 
3600 omwentelingen per mi-
nuut maximaal (DIN 62B). 
Deze motor is te voorzien van 
een keerkoppeling met ver-
schillende reducties. Voor de 
berekening heb ik gekozen 
voor een reductie van 1:2,61. 
Wat de schroef betreft kom ik 
dan uit, op voorwaarde dat het 
schroefraam van voldoende af-
meting is, op een drieblad 
schroef met een diameter van 
17,7 duim en een spoed van 
I I , 5 duim en met een Fa/F = 
50 procent. 
Om het schip manoeuvreer-
baar te houden, zal er vrijwel 
geen verschil in schroef zijn 
voor de 18 dan wel de 27 pk. 
Neemt men een grotere spoed, 
dan zal bij een laag toerental 
de manoeuvreersnelheid hoger 
blijven, wat niet prettig is. Als 

Biadopp . (3x ) 

r '^ 

• Schematische voorstelling van 
de Fa/F-verhouding. 

de mogelijkheid bestaat, zou ik 
altijd kiezen voor interkoeling. 
De motor kan ik niet voor u 
kiezen omdat bij zo'n keus per-
soonlijke wensen en bijvoor-
beeld ook de vaargebieden, 
een grote rol spelen. 

• Yanmar-dieselmotor, 10 pk. 
Zie: Well<e motor, welige schroef. 

Wisselstroo m genefato r 
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De RE LINE : 
• Geheel stalen motoriacht 
• Geavanceerd topdesign 
• 38-, 41-en 46-voets uitvoeringen 
• Uiterst complete en luxe standaard-

uitrusting 
• Meer dan 30 jaar ervaring m lachtbouw 
• Absolute exclusiviteit tegen een zeer 

scherpe pri|s 
• Afbouw geheel in eigen beheer 
• Bezoek vrijblijvend onze werf en/of dealer 

RE LIN E 
YACHISBV 

WERF 
Wheermaten 16 
8331 TL Steenwijk 
Tel (0521152 37 66 
Fax (0521)52 37 67 

DEALER 
De Koeweide Yachting 
WaagenaakSS 
6019AAWessem 
nabi] Roermond) 

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

VRIPACK MULTIKNIK MOTORKRUISER (^^ztlcdA  t300 

JACHTBOUW 
PIJPERS 

& 
UNSKENS 

WERF 
Stayerhofweg 2c 
5861 EJ Wanssum 
Tel 0478-531935 
Fax 0478-531228 

OOK VOOR HET 
BETIMMEREN 
VAN ANDERE 
CASCO'S 

Afmeting 13 5 0 x 4 3 0 m Diepgang 1,15 m Waterverplaatsing 14 5 t 
Inrui l en proefvaar t mogelij k 

Accessoires-

- motor Deutz 

- boegschroef en hekschroef 

- electr. ankerher 

- omvormer acculader 

- generatorset ONAN 

- keram kookplaat 

koelkast 140 I. 

- boiler 60 I. 

magnetron 

- geknikte reling RVS 

- cabnolet kap 

- verwarming WEBASTO 

- seperate douche 

Mari l 625 motorsloe p 
625 X 235 X 060 

Compleet 
va 38.750,-

Klassieke  sierlijkheid  met  ranke  lijnen  gecombineerd 
tot  een stoer  vormgegeven  karakterboot. 

zeer complee t 
v.a. ƒ 129.000,-

Marl l 850 Classi c 
850 X 250 X 065 

Ook leverbaa r met neerklapbaa r windscher m van gehar d gla s 

Onze motorbote n worde n gekenmerk t doo r prim a vaar -
elgenschappen en uitstekend e afwerking . Mari l boat s heef t het 
volledig e productieproce s in eige n behee r onde r één dak . Voo r 

meer informati e en documentatie : 

n/lari l Spoarleane4 
8723 EV Koudum 
Tel 0514-522785 
fax 0514-523045 

Website www man! nl, E-mail-Maril@Euronet nl 

Zeg eens eerlijk. . 
,..u wil t toc h ook'nYanmar . 

Yanmar is al ruim 85 jaar fabrikant van befaamde en begerenswaardige 
scheepsdiesel motoren Een orginele sctieepsmotor die in eigen huis 
IS ontwikkeld en die uit-
blinkt in betrouwbaar 
haid en gebruikers 
comfort Voeg daarbii 
2 laar onverbiddelijke 
garantie en een perfect 
getramd dealernet-
werk en u kunt ge-
meten van onbezorgd 
vaarplezier 

meuwe Yanmar 

motor ml de JH3 sene 92KW (tZ5pk) 

Yanmar sctieepsmotoren zijn leverbaar met 
keerkoppeling van 7 tot 309 kW (9-420 pk) en in 
sail-drive uitvoenng van 7 tot 38 kW (9 52pk) 
Alle Yanmar motoren voldoen aan de strengste 
milieueisen en emissienormen bovendien zijn zij 
voorzien van een Bodensee-certificaat fase II 

Rendementsweg 4 3641 SK Mi|drecht 
Postbus 4 3640 AA Mijdreclit 
Telefoon 0297 293200 Fax 0297 285930 

NEDALO BV 
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Gespecialiseerd m 

KAJUIT BOTEN 

MELOD Y 520 
Lengte 5,70 m , breedte 2,20 m , 

outboard 

nESTA 600 
Lengte 6,00 m breedte 2 20 m , 

outboard sterndrivs toilet pantry 

FIESTA 510 
Lengte S,10 m , breedte 2,20 m , 

outboard 

ELIT E 
Lengte 6,75 m breedte 2,40 i 

outboard 

ADONIS HT 
Lengte 6,33 m , breedte 2,25 m , 

outboard, sterndrivs 

12 modellen tussen 
5,10 en 6,75 m. 

Prijzen vanaf ƒ 17.500,-
Outboaid, sterndrives en 
inboard configiuations 

IMPORTEUR 
VOOR NEDERLAND 

GEVRAAGD ! 

DRAGO 
BOATS 

SCHIMANKO GMBH 
WINDEGG 55 

A 4221 STEYREGG AUSTRIA 
FAX 0043 732 3706 364 

Met de Searocco vaart u naar de Azoren, 
Groenland, Helsinki of binnendoor 
via de kanalen naar Marseille of Parijs. 

Searocco 
oceaan en kanalen 

stalen rondspant̂ 
aluminium opbouw (i v m stabUiteit) 
optimaal leefcomfort 
binnenbesturing en flybridge 
classificatie A range 2.000 n.m. (3 7oo km) 
kruissnelheid 8,7 kn (gem verbruik 18 l/h) 

Lengte over alles: 14,99 
Breedte over alles: 4,75 
Kruiphoogte: 3,45 
Diepgang: 1,35 

De Searocco is altijd standaard uitgerust met o.a.: 2 motoren. boegschroef . generator 
. omvormer 24/220 V. isolatieglas. complete navigatieapparatuur: stuurautomaat, gps, marifoon 

radar, log, dieptemeter, etc. . stabilisators. teak dekken. centrale verwarming Kabola-combi 
. complete huishoudelijke apparatuur: vaatwasser, wasmachine/droger, koelkast, magnetron/ovei 

elektrische kookplaat, etc. . radio/tv 

De Searocco zien? 
Bel voor meer informatie: 

024 - 3888044 

f 950.000,-excl BTW 
431.093,-Euro excl VAT 

M. Polak OGEM B.V. 

Pompweg 8, 6574 AR Ubbergen 

Fax 024 - 3224373 
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Vergulde verlichting 
Permanent glanzende verlich-
tingsarmaturen worden ge-
maakt door het Italiaanse Can-
talupi. Belship in Breukelen 
levert ze. Het is halogeenver-
lichting waarvan de armaturen 
zijn voorzien van een met 24 
karaat goud vergulde afwer-

king zodat onderhoud niet 
meer nodig is. Prijsvoorbeeld: 
plafonnière van 20 watt ƒ 129.-. 
Inlichtingen: telefoon 0346-
265544.H 

Ankerlijnmeter 
De Anchor-meter laat je op 
een schermpje met digitale ge-
gevens precies zien hoeveel 
meter ankerlijn je hebt gesto-
ken. Geverfde schakels of lap-

jes aan de ketting zijn niet 
meer nodig om te weten of je 
wel genoeg ankerlijn hebt uit-
gezet. De Anchor-Meter laat 
zich goed combineren met op 
afstand bediende Ideal anker-
lieren. Inlichtingen: Advanced 
Control Technologies in Virg 
inia Beach, VS. Fax 00-1-757 
490-9632.H 

Elektro-hydraulische 
pompen 

Twee nieuwe elektro-hydrau-
lische pompen heeft Vetus, 
Schiedam, uitgebracht: 12 volt, 
capaciteit 350 of 700 cm3/min. 
en een stroomverbruik tussen 
6,5 en 12,5 ampère. De pom-
pen zijn voor diverse taken 
aan boord geschikt en kunnen 

voor bijna alle merken stuur-
automaten worden gebruikt. 
Informatie: telefoon 010-
4377700.H 

Scheidingstransfor-
mator 

Mastervolt noemt zijn nieuwe 
scheidingstrafo een landaan-
sluiting. Hij is geschikt voor 
een 16 ampère landaansluiting, 
heeft een ingebouwde zeke-
ringsautomaat van 16 ampère 
en een voorzichtige start die de 
inschakelpiek onderdrukt. Hij 
weegt 23 kilogram en is opge-
borgen in een 40 x 30 x 20 cen-
timeter kast. Pri js:/ 1550, ex-
clusief BTW. Informatie: tele-
foon Ü20-3422100.H 

Snorkel 
Voor de onderwaterzwem-
mers is er nu de Tuba super-
snorkel van de Internationale 

Milie u Service Organisatie in 
Amsterdam. Hij onderscheidt 
zich doordat er geen starre 
luchtpijp is maar een drijver 
aan een slang met luchtinlaat 
en waterslot aan de boven-
zijde. Natuurlijk is hij voorzien 
van veiligheidskleppen zodat 
uitgeademde lucht niet weer 
wordt ingeademd. Prijs: ƒ 150,-
exclusief btw. Informatie: tele-
foon 020-6426862.H 

Motorkoelpomp 
Jabsco, vertegenwoordigd 
door Shultico in Hoevelaken, 
heeft een nieuwe motorkoel-
watcrpomp, de Vortex Centri-
fugal Pump voor motoren van 
1800 tot 2500 pk (1350-1875 
kw). De pompen zijn droog-
zelfaanzuigend, kunnen enig 

slib verwerken en zijn gemak-
kelijk te onderhouden. De 
stroomsnelheid kan worden 
aangepast aan specifieke eisen 
van motoren. De pompen zijn 
leverbaar met verschillende 
funderingsopties. Informatie: 
telefoon 033-2534030.H 

Schuurmateriaal 
Hookit II van 3M (Zoeter-
woude, telefoon 071-5450450) 
IS een schuursysteem met 
handblokken, schuurvijl en 
speciaal schuurmateriaal. De 
ondergrond van het schuur-
materiaal, het schuurmiddel 
zelf en de blokken zijn verbe-
terd. Het klittenband is nu di-
rect op blokken en vij l aange-
bracht zodat strakker kan wor-
den gewerkt. De schuur-
stroken zijn in maten die pas-
sen bij de blokken en vij l en in 
grofheden van P40 tot P500 
verkrijgbaar. Het schurend 
materiaal bevat nu naast alu-
miniumoxyde ook Cubitron. 
De blokken zijn ergonomisch 
beter.H 

Black Box radar 
Furuno biedt een radar aan, de 
Black Box, waarvan de beel-
den worden getoond op een 

computerbeeldscherm. De an-
tenne en het bedieningspaneel, 
die kunnen worden gekozen 
uit het assortiment van Furuno 
zelf. worden verbonden met 
de Black Box die de radarsig-
nalen in een zodanige vorm 
omzet dat ze door een compu-
ter kunnen worden gebruikt, 
ook door een computer met 
een plat beeldscherm. Het 'ge-
wone' radarbeeld kan ook 
over een elektronische kaart 
heen worden afgebeeld, waar-
mee de navigator een compleet 
zicht heeft op de situatie. In-
formatie: telefoon 001-360-
834-9300.DP 

Schroef 
Van een nieuw soort schroef 
voor buitenboordmotoren die 
het Zweedse bedrijf Propulse 

ontwikkelde, kan niet alleen de 
spoed worden versteld, maar 
kunnen in geval van beschadi-
ging de aparte bladen worden 
vervangen. De fabrikant zegt 
dat deze schroeven beter wer-
ken dan conventionele schroe-
ven, in het bijzonder om te ac 
celereren. Zowel de naaf als de 
bladen zijn gemaakt van mo-
derne composieten en hebben 
een roestvaststalen binnen-
stuk. Zij zijn 40 procent lichter 
dan gewone schroeven en dat 
vermindert de belasting van de 
motor. Informatie: telefoon 
0046-911-209070.DP 

Trimsysteem 
Het Italiaans bedrijf LA.M E 
heeft een alternatief ontwik-
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keld voor trimvlakken om de 
stand van de boot te regelen 
waarvan het zegt dat het in alle 
opzichten beter is dan de con-
ventionele vlakken. Het 
Humphree-systeem werkt niet 
met scharnierende platen die 
zijn vastgemaakt aan de on-
derrand van de spiegel, maar 
met verticale platen die neer-
gelaten kunnen worden tot ze 
net onder de romp uitsteken. 
Daar onderbreken zij de stro-
ming van het naar achter vloei-
ende water, waardoor er onder 
de romp een gebied met hoge 
druk ontstaat die lif t genereert. 
De kapiteins van twee 103 me-
ter lange Italiaanse veerboten 
die met het nieuwe systeem 
werden uitgerust, rapporteer-
den een toename van de snel-
heid met een knoop (1.85 kilo-
meter per uur). Bij deze boten 
werd het systeem ook gebruikt 
om te sturen, voor welk doel 
twee extra platen aan de zij-
kanten van de spiegel werden 
aangebracht. Volgens de kapi-
teins leidde dit tot minder hoge 
hekgolven. Informatie: tele-
foon 0039-02-57602441.DP 

Rotorroer 
van der Velden in Drachten 
biedt een nieuw soort roer aan, 
dat het Magnus-effect gebruikt 
om een krachtige dwarskracht 
te leveren. Het Magnus-effect 
IS gebaseerd op het drukver-
schil dat ontstaat als een cilin-

der om zijn lengte-as draait in 
stromend water. Het roer 
wordt aangebracht achter de 
schroef De cilinder draait hy-
draulisch of elektrisch en de 
snelheid van draaien bepaalt 
de grootte van de stuurwer-
king. Het geheel is veel lichter 
dan een conventioneel roer en 
doordat het system is gemaakt 
van composiet zijn er geen cor-
rosieproblemen. In een andere 
toepassing van het Magnus-ef-

fect biedt Van der Velden ook 
een 'boegschroef aan die 
werkt volgens het principe van 
het rotorroer, met een draai-
ende cilinder die onder uit de 
romp wordt neergelaten. Een 
sensor zorgt ervoor dat de ci-
linder automatisch wordt inge-
trokken als hij te dicht bij de 
waterbodem komt. Informatie: 
telefoon 0512-582020.DP 

Boegladder 
Het in Schoonhoven geves-
tigde Plastimo Holland levert 
sinds kort voor kleinere boten 
een roestvaststalen boeglad-
der. Hij is tot maximaal 103,5 

centimeter in hoogte verstel-
baar en de boegsteun tot maxi-
maal 60 centimeter. De 
breedte is 21,4 centimeter. De 
ladder heeft drie treden met 
anti-slip er op. Prijs:/495.-. In-
lichtingen: telefoon 0182-
320522.H 

Onderwaterverf 
Epifanes in Aalsmeer impor-
teert uit Amerika een verf voor 
onder water, die het bedrijf om 
misverstanden te voorkomen 
hier (nog?) niet 'aangroeiwe-
rende verf noemt. De verf 
mag in Amerika worden toe-
gepast en bevat geen stoffen 
die in ons land niet mogen 
worden gebruikt. In Amerika 
wordt de verf al enkele jaren 
tot tevredenheid in zoet en 
zout water toegepast. Hij komt 
hier in de kleuren wit, zwart en 
blauw op de markt met de 
naam Epifanes Foul-Away. 
Prijs:ƒ 72,50 per 750 millihter. 
Informatie: telefoon 0297-
360366.H 

Binnenverlichting 
Taylorbrite in het Ameri-
kaanse Bradenton kondigt een 
nieuwe serie verlichtingsarma-
turen aan waarin een CGF-
lamp (Gold Cathode Fluores-
cent light) wordt gebruikt. Die 
lampen hebben een brandduur 
van zeker 25.000 uren, ver-
bruiken heel weinig stroom, 
worden niet warm en zijn niet 
gevoelig voor spanningsvaria-
ties. De armaturen zijn heel 
laag, waterdicht en brandvei-
lig. Zij zijn leverbaar in de 
kleuren goud, chroom en wit. 
Een dimapparaat is als extra le-
verbaar. Informatie: telefoon 
00-1-941-708-0940.H 

Visvinder 
Plastimo in Schoonhoven le-
vert de Navman Fish 450 drie-
kleuren visvinder. Het instru-
ment is waterdicht en toont 
niet alleen vissen, maar geeft 
ook waterdiepte en -tempera-
tuur aan. Dankzij de kleuren 
blauw, rood en groen kan de 
gebruiker de dingen beter en 
scherper zien. Er kan worden 
gekozen uit vij f schermen: 
zoom, historie, sonar, data en 
brandstof (dat laatste met een 
aparte sensor). Prijs: ƒ 795,-. 
Informatie: telefoon 0182-
320522.H 

Regenkap 
Speciaal voor zijn Gebo pa-
trijspoorten van 375x175 mil-
limeter heeft Boomsma in Al-
mere-Haven een regenkapje 
ontwikkeld waardoor de poort 
ook bij regen open kan blijven. 

Het kapje is van doorzichtige 
kunststof en wordt met een 
hor op zijn plaats gehouden. 
Prijs: f25,-. Andere maten kap-
pen komen er aan. Informatie: 
telefoon 036-5211212.H 

Pelikaanhaak 
De naam 'Over Center Gast 
Gate Hook' moet wel bij een 
goed produkt horen. Het gaat 
om een pelikaanhaak van 316 

roestvast staal, die wordt gele-
verd door Johnson Marine in 
East Haddam, VS. Het bijzon-
dere van de haak is, dat hij kan 
worden losgemaakt terwijl hij 
onder spanning staat en dat de 
veiligheidspen nooit onder 
spanning staat. Gemakkelijk 
losmaken kan dus altijd. In-
lichtingen: Blue Wave A/S, 
Haderslev, Denemarken, tele-
foon 0045-7452622 l .H 

Buisfittingen 
Corrosie van buisfittingen 
komt in boten veel voor. Het 
Amerikaanse Forespar levert 
de Marelon-fittingen, die naar 
eigen zeggen niet corroderen, 
sterk genoeg zijn en niet glad 
zijn. Zij worden gemaakt van 

een UV-bestendig composiet 
van glasvezelversterkt nylon. 
Informatie: Belship, Breuke-
len. Telefoon 0346-25544.H 

Jachthavenbouw 
Bellingham Marine in het 
Amerikaanse Bellingham ont-
werpt, fabriceert en installeert 
jachthavens. Onlangs werd 
een groot project in Portland 
(Oregon) opgeleverd. Daar 
zijn onder andere drijvende 
steigers gemaakt die ook goed 
toegankelijk zijn voor gehandi-
capten. Informatie: telefoon 
00-1-360-676-2800.H 

Bootschoenen 
Belship in Breukelen laat we-
ten dat het van Dubarry licht-
gewicht bootschoenen van de 
typen Auckland en Seahorse 
levert. De nieuwe Extralight 
zool van deze schoenen weegt 
maar een kwart van normale 
zolen. De schoenen hebben 
een goed anti-slip profiel en 
een binnenwerk van Gore-tex 
voor warme en droge voeten. 
Prijzen vanafj 329.-. Inlichtin-
gen: telefoon 0346-265544.H 
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1. Uitluisteren 

• k Vrouw op de sluis in Gorin-
chem: Melanie Meyer. 

Het begint al bij het naderen 
VcUi een sluis. Vaak kijkt men 
dan tegen hoge gesloten deu-
ren aan. Langs de oever 
staan bij alle belangrijke slui-
zen op borden de nummers 
van de marifoonkanalen. 
'Wie marifoon heeft, ook de 
pleziervaart, is daarna ver-
plicht om uit te luisteren", 
merkt HoU op. 'Wie verstan-
dig is, meldt zich dan ook aan'. 
Net als bij verkeerspost (zie 
de Motorboot van juni 2000) 
geldt ook hier: kort, zakelijk 
en ter zake. 

Soms liggen er enkele sluizen 
dicht bij elkaar, zoals bijvoor-
beeld Vianen, Vreeswijk en 
Hagestein. Die hebben na-
tuurlijk ieder hun eigen mari-

foonkanaal, maar toch moet 
duidelijk zijn voor wie de op-
roep bestemd is. 
Zo'n gesprek kan dan als 
volgt verlopen: 
- 'Sluis Hagestein, hier mo-
torkruiser Pollux in opvaart. 
Over' 
Dat 'Over' houdt in dat er 
antwoord wordt verwacht. 
- 'Pollux, hier sluis Hage-
stein. We zijn aan de boven-
kant aan het invaren. Over'. 
- 'Sluis Hagestein, Pollux. 
Begrepen. Uit'. 
Natuurlijk houdt men de ma-
rifoon toch openstaan om be-
reikbaar te zijn en van ont-
wikkelingen op de hoogte te 
blijven. 
Dan hoort men bijvoorbeeld 
dat er zich hierna nog twee 
vrachtschepen melden. 

2. Wachten 

In afwachting van het schut-
proces en het uitvaren, maakt 
de Pollux ondertussen vast 
aan de wachtsteiger. 
Vaak is dat dezelfde rem-
ming waaraan ook de be-
roepsvaart afmeert. Soms 

geeft het bord 'Sport' aan welk 
stuk voor de recreatievaart be-
stemd is. 
Buiten de Grote Sluis in Via-
nen is de situatie bijna ideaal. 
Daar zijn aparte drijvende stei-
gers voor beroeps- en plezier-

Gedrag en re 
Vooral in het zomerseizoen komen beroeps- en plezier-

vaart elkaar veelmildig tegen bij sluizen. Schutten is een 

onvermijdelijk onderdeel van elke langere tocht over bin-

nenwater. Het is op zich niet moeilijk, maar toch is het 

nuttig om de puntjes nog eens op de i te zetten. 

Het 24 kilometer lange Mer-
wedekanaal is ook voor de 
motorbootschipper een be-
langrijke vaarweg. Het vormt 
de verbinding van Lek en Ne-
der-Rijn met Maas en Mer-
wede voor de pleziervaart. De 
gemakkelijkste route van zuid 
naar midden Nederland loopt 
via dit kanaal. En die tiendui-
zenden grote en kleine vaartui-
gen moeten allemaal schutten. 
De heer Holl maakt deel uit 
van het landelijk overleg 
waarin ontwikkelingen en pro-
blemen bij onder andere slui-
zen worden besproken. 'Onze 
twee sluizen in Vianen en Gor-
kum kunnen model staan voor 
allerlei andere kunstwerken in 
den lande',aldus de heer Holl . 
'Het proces van wachten, in-
varen, vastmaken, schutten en 
uitvaren vraagt om discipline 
en regels. Zeker als plezier- en 
beroepsvaart samengaan'. 
Hoewel de situatie nergens 
precies gelijk is, komt de gang 
van zaken in grote trekken 

vaart. Ieder zelfs met een eigen 
afloopbrug naar de vaste wal. 
Aan de achterkant van die stei-
ger is overnachten zelfs toege-
staan. Ook aan de binnenzijde 
van die sluis is een mooie 
wachtplaats. De Grote Sluis 
heeft daar een voorkolk 
waarin mag worden afge-
meerd. Eerst passeert men dan 
de beweegbare Julianabrug, 
waar de meeste motorboten 
onderdoor kunnen. 
'Veel sportschippers blijven 
toch voor die brug wachten 
omdat de lichten op rood 
staan', vertelt HoU. 'Maar als 
het oranje onderdoorvaarlicht 
brandt kunnen ze rustig verder 
varen om in de voorkolk een 

toch overal met elkaar over-
een. 

Sluismeester 
De tijd dat ook op grote slui-
zen de sluismeester over de 
muur liep en met de schippers 
praatte, ligt ver achter ons. 
Hi j of zij, men treft ook vrou-

wachtplaats in te nënïëïrr 
Lastiger wordt het als er on-
voldoende goede wachtplaat-
sen zijn. Een dergelijke situatie 
doet zich voor aan de binnen-
zijde van de Merwedesluis in 
Gorkum. Als men dan enige 
tij d moet wachten, kan de 
sportschipper niet anders doen 
dan de boot gaande houden. 
Al s dan ook de wind ongun-
stig is, gaat men onvermijdelijk 
'dweilen'. Ook lege vracht-
schepen hebben het dan niet 
altijd even gemakkelijk. 'Bin-
nen Gorkum zou een recre-
atiewachtsteiger op de kop 
voor de landtong een goede 
oplossing zijn', vindt Holl. 
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iels in de slui s 
We nemen als voorbeeld het drukke Merwedekanaal 

met sluizen in Vianen en Gorkum. Over gedrag en regels 

hij het schutten sprak Motorboot-medewerkerJ. W. Slui-

mer met de heer L. Holl, van de afdeling nautische za-

ken van het Merwedekanaal. 

* Beroepsvaart in de Gorkumse 
sluis. 

wen aan op sluizen, torent 
hoog boven de motorboten in 
een glazen bedieningsgebouw. 
Daar staan de vele beeldscher-
men, waarop - bijna - alles te 
zien is. 
Al s er een brug over de sluis 
Ugt, richt de camera zicht eerst 
op de het wegverkeer. Als de 
rood-witte slagbomen gesloten 
zijn, zwenkt het apparaat auto-
matisch naar de kolk. De 
vrouw of man van het toetsen-
bord volgt het hele proces 
nauwlettend. Op drukke da-
gen met volle sluizen is dat 
geen eenvoudige zaak. Ieder-
een wil snel en veilig geschut 
worden. Waar vroeger vaak 
vier mensen de schippers en el-
kaar in de gaten hielden, doet 
nu één persoon al dat werk. 
Dat kunnen alleen goed opge-
leide mannen en vrouwen, die 
met de ontwikkeling mee-
groeien. 
'Het is vooral voor mensen die 
al tientallenjaren op een sluis 
werken, een heel gewennings-
proces', benadrukt Holl. 'Ook 
zij moeten aan de microfoon 
dezelfde regel hanteren als de 

• LHoll  (Merwedekanaal). 

schippers aan hun marifoon: 
kort, zakelijk en terzake'. 

Op video 
Interessant is het om te weten 
dat alle beelden en geluiden 
van het bedieningsproces op 
banden komen te staan. Die 
beeld- en geluidsbanden wor-
den een week lang bewaard. 
Mocht er een misverstand ont-
staan of erger nog, zich een in-
cident voordoen, dan kan de 
hele zaak gereconstrueerd 
worden. Op die manier kan al-
tij d worden nagegaan of er 
door iemand een fout is be-
gaan . 
Tenslotte zegt de sluismeester 
nog: 'Mij n collega's en ik heb-
ben een goede indruk van veel 
sportschippers. De meesten 
zijn van de regels op de hoogte. 
Op de vraag: 'Hebt u nog een 
suggestie?', zegt hij: 'Als wa-
tersportverenigingen er be-
langstelling voor hebben, wil 
ik graag op hun vergaderingen 
voorlichting geven over alles 
wat met sluizen en bruggen te 
maken heeft'. 

3. Invaren en schutten 
• k Grote sluis Gorinchem.\ 

Als de deuren opengaan, 
worden de sluislichten rood 
en groen. Als er geen uitvaart 
komt, is dit het sein om zich 
klaar te maken voor het 
schutten. Wie wat verder 
weg ligt, moet nu direct op-
varen. 
'Vaak blijf t men lang wach-
ten uit angst voor het 
schroefwater van beroeps-
schepen', begrijpt HoU. 
Toch valt er wel een oplos-
sing voor dat probleem te be-
denken. Als de pleziervaart 
voor de beroepsvaart de sluis 
ingaat, kunnen de motor-
kruisers helemaal voorin af-
meren. De reglementen (arti-
kel 6.28 van het BPR) geven 
de sluismeester de bevoegd-
heid een dergelijke aanwij-
zing te geven. 
'Ze moeten dan', benadrukt 
Holl , 'wel echt voorin afme-
ren. Te vaak meert men nu 
halverwege de sluismuur of 

zelfs nog eerder af. Een an-
der pluspunt van de plezier-
vaart voorin de sluis is nog 
dat ze op die manier snel weg 
zijn uit de sluiskolk. Ze on-
dervinden dan geen hinder 
van wild schroefwater dat 
manoeuvrerende vrachtsche-
pen veroorzaken. 
Bij het hele schutproces moet 
iedereen meewerken en pro-
beren irritratie te voorko-
men. Sportschippers moeten 
niet aarzelen om in te varen 
en zeker niet direct achterin 
afmeren. Beroepsschippers 
moet zo snel als dat verant-
woord is de schroef vrij zet-
ten. En zeker niet alleen voor 
vastmaken en met de schroef 
in zijn werk blijven bijsturen. 
'Aarzel niet om in zo'n geval 
de sluismeester aan te roe-
pen', zegt Holl hierover. 'De 
reglementen spreken zich 
daar duidelijk over uit'. En 
wel in hetzelfde artikel 6.28. 

Als het schutproces ten einde 
loopt en de deuren open-
gaan, moet men voorin hele-
maal gereed zijn om de sluis 
uit te varen. Alleen nog even 

op de uitvaar-lichten letten. 
'Buiten de sluis wel vaak om-
kijken', waarschuwt Holl , 
'om te zien of er een oploper 
aankomt'. . J | 
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Prof project l^ëchanisch rinigên wofd^ 

Borstelbaa n voor grot e schepe n 
in Ouddor p en Medembli k 

In de jachthaven Liesveld in 
Streefkerk is op zes mei een 
borstelbaan geopend. Dit was 
tevens het startsein voor het 
project 'Ik stop met antifou-
ling, want ik borstel!' Aan deze 
proef met de eerste 'wasstraat 
voor boten' in Zuid-Holland, 
doen negen boten mee. De 
deelnemers houden tijdens het 
vaarseizoen 2000 in een log-
boek hun ervaringen met de 
borstelbaan bij. Het project 
wordt technisch ondersteund 
door TNO. 

Initiatiefnemer van de proef in 
de Streefkerkse jachthaven is 
het Regioteam Diffuse Bron-
nen Zuid-Holland, dat bestaat 
uit zeven overheidsinstanties 
die nauw betrokken zijn bij de 
zorg voor het water, en wel 
Rijkswaterstaat directie Zuid-
Holland, het zuiveringschap 
Hollandse Eilanden en Waar-
den, de hoogheemraadschap-
pen Rijnland, Schieland en 
Delfland en de provincie Zuid-
Holland. Diffuse bronnen zijn 
bronnen van vervuiling die op 
zichzelf in omvang klein zijn, 
maar samen een gevaar voor 
de waterkwaliteit vormen. 
Voorbeelden daarvan zijn het 
gebruik van koperen waterlei-
dingen en zinken dakgoten in 
huis. het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen, mest en het ge-
bruik van aangroeiwerende 
verf op het onderwaterschip. 
Het regioteam zet zich in om 
deze diffuse bronnen van ver-
vuiling tegen te gaan. De proef 
met de borstelbaan, als alter-
natief voor het gebruik van 
koperhoudende antifouling, is 
een van de middelen daartoe. 
Het gebruik van koperhou-
dende antifouling op jachten is 
sinds 1 september 1999 niet 
meer toegestaan. Zie daarover 
de serie "Onderwaterschip en 
natuur' in de Motorboot van 
juli , oktober en november 
1999. 

• Zijaanzicht van de borstelbaan. m^;^" 

• De Streefkerkse borstelbaan 
voor kleine boten 

Werkin g borstelbaan 
In een borstelbaan worden bo-
ten machinaal geborsteld. Het 
apparaat ligt in het water en 
wordt aan één kant aan een 
steiger bevestigd. Er is een vast 
punt op de wal voor de treklijn 
waarmee de boot door de bor-
stelbaan wordt getrokken. De 
borstels zijn beweegbaar naar 
de vorm van de boot. Een bor-
stelbeurt duurt circa 15 minu-
ten en moet ongeveer 3 maal 
per vaarseizoen plaatsvinden. 
Het onderwaterschip van de 
boten die aan het proefproject 
meewerken, is behandeld met 
drie verschillende verfsoorten. 
De poetsbaan in Streefkerk is 
geschikt voor boten die niet 
breder zijn dan drie meter en 
een diepgang hebben van 
maximaal één meter. De boot 
mag een enkele kiel hebben, 
maar geen kimkielen en er mo-
gen niet teveel uitsteeksels aan 
de onderkant zitten. De bor-
stels zijn vooral geschikt voor 
V-vormige onderwatersche-
pen. 

Project mechanisch reinigen 
1998 
De Streefkerkse boenmachine 
is afkomstig uit Zeeland, waar 
hij in 1998 aan het project 'Me-
chanisch reinigen van recre-
atievaartuigen' heeft meege-
daan. Zie hierover de Motor-
boot van november 1999. Bij 
deze proef, die plaatsvond op 
het Lauwersmeer in Friesland, 
op het Uitgeestermeer in 
Noord-Holland en in Zeeland 
op de Oosterschelde. werden 
alternatieven voor het gebruik 
van antifouling getest, name-
lij k het handmatig borstelen en 
het gebruik van de borstel-
baan. Dit in combinatie met 
verschillende verfsoorten: 
harde verfsoorten en gladde. 
Dat laatste is de zogenaamde 
'non-stick coating' waarop aan-
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• Borstelbaan voor grotere sche-
pen. 

deze zomer in gebruik geno-
men. De borstelmachine in 
Port Zélande komt er waar-
schijnlijk in het voorjaar van 
2001. En ook elders in Neder-
land bestaat bij jachthavens be-
langstelling voor grotere bor-
stelbanen, bijvoorbeeld in 
Lemmer. Jachthavens moeten 
deze poetsmachines zelf behe-
ren, hoewel de projectorgani-
satie eventuele aanloopkosten 
kan vergoeden. 

Een voorwaarde voor het ge-
bruik van de borstelbaan is na-
tuurlijk dat er geen antifouling 
op de romp zit, of dat deze 
wordt verwijderd en vervan-
gen door een harde coating. 
A H 

Agend a 

groei minder snel hecht. 
Over het algemeen zijn er met 
dit project positieve resultaten 
geboekt. In Noord-Holland en 
Friesland bleek de borstelbaan 
in combinatie met een harde 
coating een goed alternatief 
voor het gebruik van antifou-
ling. In Zeeland echter waren 
de deelnemers enthousiaster 
over de combinatie handmatig 
borstelen samen met een non-
stick coating. De meeste boten 
in die provincie zijn namelijk 
te groot voor de borstelbaan 
en ook is de aangroei op zout 
water veel sterker, waardoor 
er vaker gereinigd moet wor-
den. Het regioteam in Zeeland 
heeft daarom de borstelbaan 
aan Zuid-Holland ter beschik-
king gesteld. 

Groter e borstelbanen 
Naast de Streeflcerkse boot-
poetsbaan zijn die in het Friese 
Oostmahorn en het Noordhol-
landse Uitgeest nog in gebruik. 
Deze borstelbanen zijn dus 
vooral geschikt voor kleine 
schepen tot een meter of zeven 

• Principe van de borstelbaan 
voor grote boten van het Duitse 
merk Manna-tec 

die niet al te diep steken, met 
bij voorkeur een V-vormige 
romp. In binnen- en buiten-
land wordt eraan gewerkt om 
de borstelbanen geschikt te 
maken voor meer scheepsty-
pen en om te zorgen dat uitste-
kende delen als roeren, 
(kim)kielen en aandrijvingen 
beter schoongemaakt kunnen 
worden. 
Er bestaan al types die be-
stemd zijn voor grotere en die-
per stekende boten. Voorbe-
reidingen zijn in gang voor 
plaatsing daarvan op twee lo-
caties in Nederland en wel in 
het Regatta Center in Medem-
blik en in jachthaven Port Zé-
lande in Ouddorp (Zuid Hol-
land). Deze grotere banen zijn 
bedoeld voor schepen met een 
breedte tot vij f meter en een 
diepgang tot drie meter. Tach-
tig procent van alle plezier-
vaart zou van deze grotere ba-
nen gebruik kunnen maken. 
De baan in Medemblik wordt 

- Tot 24 augustus: Expositie 
'Zeilend over wereldzeeën'. 
Scheepvaartmuseum, Amster-
dam. 
- Tot en met 3 september: ten-
toonstellingDe Kust. Aquarel-
len van Albert-Jan Cool en fo-
to's van Henk Wijnja. Natio-
naal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers, Den Helder. Maandag 
tot en met zaterdag 10 tot 17 
uur, zondag 13 tot 17 uur. 
- Tot en met 3 september: ten-
toonstellingBijzondere Betrek-
kingen, Nederland en Japan 
1600-1868. Marinemuseum, 
Den Helder. Maandag tot en 
met vrijdag 10 tot 17 uur, za-
terdag en zon- en feestdagen 
12 tot 17 uur. 
- Tot en met 3 september: ten-
toonstelling Sailing beauties, 
deadly detals. (Scheeps-)mo-
dellen van het voormalige mi-
nisterie van Marine. Beurs van 
Berlage, Amsterdam. Dage-
lijks, behalve maandag, van 11 
tot 17 uur. 
- 24 tot en met 28 juh: 30-me-
rentocht o\er de Friese meren. 
Organisatie wsv Drachten-
Veenhoop. Aanmelding: tele-
foon 0511-462558 of 0512-
513665. 
- 5 en 6 augustus: havenfeest 
Marivin 2000. Piushaven, 
Tilburg. Informatie: 013-
5424099. 
- 2 en 3 september: zomerbij-
eenkomst Barkasclub. 's Herto-

genbosch. Informatie: 0113-
561233. 
- 25 november: Algemene ver-
gadering KNWV . 

Beurzen 

- 5 tot en met 10 september: 
Hiswa te Water. IJmuiden. 
- 16 tot en met 20 september: 
Boot Kiel. Informatie: telefoon 
070-3501100. fax 3584061. 
- 20 tot en met 23 september: 
Monaco Yacht Show. Informa-
tie: telefoon -f377 93104170, 
fax 93104171. 
- 28 september tot en met 1 
oktober: Antwerpse botenbeurs. 
Willemdok. Informatie: tele-
foon 020-5491212 of 4-32 
32327567. 
- 29 en 30 september: 12e 
Gorcumse Botenbeurs. Informa-
tie: telefoon 0183-659314, fax 
637016. 
- 14 tot en met 16 november: 
accessoirebeursMtts. Rai, Am-
sterdam. Informatie: telefoon 
020-5491212. 
- 14 tot en met 18 november: 
internationale maritieme vak-
beurs Rotterdam Maritime 
2000. Ahoy-hallen. 
Informatie: telefoon 010-
2933300, fax 2933399. 
- 25 november tot 3 decem-
ber: watersportbeurs Barcelona. 
Informatie: telefoon 0093 233 
21 65, fax -1-233 21 77, internet 
www.salonnautico.com. 
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Reis langs de eilanden en steunpunten 
van de Unie van watersporttoeristen (5 en slot) 

Mooi en rustig Friesland 
Het einde van Albert Eeftings tocht langs de terreinen en steunpunten van 

de Unie van watertoeristen komt in zicht. Hij heeft aan den lijve ervaren 

wat de waarde is van het lidmaatschap van de Unie - en dat is niet al-

leen een centenkwestie. Eenmaal afgemeerd in de eigen thuishaven, kijkt 

hij terug op een tocht die wel 'een wereldreis door Nederland' leek. 

Albert Eefting 

We maken op deze maandag-
morgen nog even een rondje 
om de Oude Kooi, het eiland 
van de Unie in de Kagerplas-
sen en zien tot onze verbazing 
dat het helemaal leeg is. Zelfs 
Wi m van Loon, de terreinge-
machtigde, is verdwenen. Ze-
ker boodschappen doen. 

Strand Horst 
Ons volgende doel, het strate-
gisch gekozen steunpunt 
Strand Horst halverwege de 
Randmeren, ligt ruim 100 ki-
lometer verder. Wij nemen er 
dan ook de tijd voor, met drie 
tussenstops: bij de Tolhuis-
sluizen aan de Amstel, in 
Weesp en in Spakenburg. 
Al s route kiezen we voor de 
omweg over Leiden, wat een 
mooie en afwisselende tocht 
oplevert. Bij Leiderdorp gaan 
we bakboord uit de Oude Rijn 
op, die we volgen tot de krui-
sing met de Gouwe. Dan gaan 
we het Aarkanaal in, dat na 11 
kilometer overgaat in de 

• De haven van Strand Horst. 

Drecht. Daar liggen de Tol-
huissluizen en er tegenover is 
een prachttige plek om te over-
nachten. Op de sluis nemen 
we vers water in. 
Vi a het Amstel-Drechtkanaal 
varen we naar Amsterdam. 
Van de oorspronkelijke rivier 
is nog het kronkelen over. 
Verder is het gewoon een ka-
naal. De vrijwel ononderbro-
ken bebouwing op de oevers is 
meestal lelijk. Een enkel statig 
landhuis steekt daar dan gun-
stig bij af. Pas onder de rook 
van Amsterdam zien we weer 
bossen en polders. Bij de Om-
val draaien we de Weesper 
Trekvaart in, waarmee onze 
rondtocht door de Randstad, 
als onderdeel van deze reis, 
compleet is. In Weesp vinden 
we voor de nacht een gras-
kantje. Vroeger was hier ook 
een steunpunt van de Unie, 
maar dat is opgeheven. 
De volgende dag belanden we 
na een tocht van 35 kilometer 
over de Randmeren in Spa-
kenburg. Het is dan nog maar 
17 kilometer naar ons eigen-
lijk e doel, maar Jenny wil niet 
alleen boodschappen doen, zij 

wil ook weer eens gezellig in 
een stadje winkelen en ook uit 
eten. Dat deden we in Weesp 
ook al, maar goed. 
Met dit alles is het vervolgens 
nog maar een kort tripje naar 

Strand Horst, een zeer ruime 
haven die plaats biedt aan 450 
boten. De plek waar we via de 
marifoon naar verwezen wor-
den, ligt ver van het haven-
kantoor, waar je natuurlijk 
toch naar toe moet voor de fi-
nanciële afwikkeling. Er zijn 
mooie toiletgebouwen en die 
liggen wel op een aanvaard-
bare afstand. Havenmeester 
André Molenaar heeft alleen 
maar positieve dingen te mel-
den over de Unieleden. Vorig 
jaar kwamen er hier zo'n 100. 

• Strand Horst: ruime steigers 
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'Je kunt samenvattend zeggen 
dat het wat oudere, positieve 
schippers zijn, die goed kun-
nen varen.' Molenaar kan het 
weten. Hij zit in een hoge to-
ren en heeft een goed zicht op 
alles wat er gebeurt. 'Vaak ko-
men ze met twee boten tegelijk 
en veelal blijven ze een paar 
dagen om te fietsen, niet alleen, _ 
op de Veluwe, via een pont 
ook in de polder. Ze stralen 
een duidelijk 'clubgevoel' uit.' 
Al s we bij onze boot terugko-
men, zijn ter bevestiging van 
de woorden van de haven-
meester, de plaatsen naast ons 
ingenomen door twee Uniebo-
ten. Eén ervan voert een vier-
kante Unievlag met twee stip-
pen. Het blijkt de terreinge-
machtigde te zijn van 
Loosdrecht, die we bij ons be-
zoek daar hebben gemist. 

Steunpunt Sloten 
Het is een flinke tocht van 
Strand Horst naar Fries- land. 
Maar het is rustig op het wa-
ter, in het algemeen trouwens 
dit jaar en na een vlotte reis 
draaien we jachthaven De 
Lemsterpoort in Sloten in. 
Deze haven, de enige in Slo-
ten, heeft 300 ligplaatsen. Ge-
vraagd naar zijn ervaringen 
met Unieleden zegt haven-
meester (en eigenaar) De 
Beyer: 'Vorigjaar kwamen er 
36. Zij blijven haast allemaal 
drie dagen, dat is het maxi-
mum en het zijn ervaren schip-
pers die weten hoe ze zich 
moeten gedragen.' Het is het 
zoveelste compliment aan het 
adres van de Unie dat we ho-
ren, het begint wel wat eento-
nig te worden. 

Steunpunt Imsum 
Vi a Woudsend, Heeg en de 
Jeltesloot varen we naar het 
Prinses Margrietkanaal en ver-
volgens over het Sneekermeer. 
Daarna is het nog maar vier ki-
lometer naar het kruispunt 
waar we moeten kiezen: 
rechtsaf naar Oldeboorn of 
linksaf naar Imsum. We gaan 
linksaf, een van de weinige wa-
ters in Fries-land op waar we 
nog niet eerder gevaren heb-
ben. Hier liggen een paar be-
kende jachtwerven en ver-
huurbedrijven. Het Rak van 
Ongemak, zo heet het echt, 
eindigt bij een lage vaste brug 
en vlak daarvoor ligt De Mole-
hiem, een locatie die het best 
kan worden omschreven als 

i^mim 
• Havenkantoor Sloten 

• Haakse bocht voorde brug van Oldeboorn. 

* De haven van Sloten. 

een goed onderhouden cam-
ping met wat ligplaatsen voor 
boten. Het blijk t een uitste-
kende keus als steunpunt, 
want alles watje kunt wensen 
is er voorhanden en winkels 
zijn op loopafstand. Toch ko-
men hier gemiddeld per jaar 
maar zo'n 15 Unieleden op be-
zoek. 'Aardige mensen,' zegt 
havenmeesteres Kampstra. 

Steunpunt Oldeboorn 
Het volgende steunpunt dat 
we aandoen, in Oldeboorn, 
ligt net zo min als dat in Im-
sum aan druk vaarwater. Het 
is een van de twee toegangen 
tot de Turfroute, de minst 
drukke van de twee. We varen 
over de Kromme Knilli s naar 
Akkrum en vandaar naar Nes, 
waar we op de Boorne komen. 
Dan is het nog maar drie af-
wisselende en mooie kilome-
ters door een uniek landschap 
naar Oldeboom. Daar zorgt de 
smalle lintbebouwing voor een 

Zier verder pagina 64. 
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Het jachte n aanbo d van de VRI-JON werf , bied t u 
een uitgebreid e keus van modelle n Het instap -
mode l is de SURPRISE 33 daarn a volge n de 
exclusiev e motonactite n uit de CONTESSA serie , 
met dri e verschillend e afmetinge n All e jachte n 
worde n van ontwer p tot de afteverin g in eigen 
beheer vervaardig d Daarbi j word t gebrull t 
gemaak t van de modernst e constructiemethode s 
en hoogstaand e technologi e 

Vri-Jo n Yacht s b v 
Opdij k 16 • 8376 HH Ossenzij l 

Tel 0561 -477700 «Fax 0 5 6 1 - 4 7 7 4 7 2 
Interne t wwwvn-jo n nl « e-mai l info@vn-jo n nl 

WOTAÊ 

Kuipstoel 
"BUCKET"v.a. ƒ 4 5 9 r 

1 

VOOR UW COMPLETE (BOOT) UITRUSTING 
-k 30 verschillende modellen In diverse kleuren op 

voorraad 
ook uw eigen maatwerk en 
kleur-combinaties mogelijk 
zoutwater-bestendig 
voor botenbouwers speciale prijzen! 

•  
•  

"BACK TO BACK"  stoelen "LYDIA" 

set voor 4 pers. va. ƒ 1 2 0 0 -
Tals hierbove n afgebeeld ) met vier zitplaatse n 

AALSMEERDERDIJ K 486,1435 BN RIJSENHOUT. TELEFOON: 0297-320764/326477. FAX: 0297-320535. 

de Maxxim a neem dan contac t met ons op voo r de dichtstbi|zijnd e distnbuteu r 

Exide Automotiv e b v Zonnebaa n 6,3606 CA Maarsse n 
Telefoo n 030-241 63 39, fax 030-241 2419, 

e-mail ' info@exid e nl , interne t ww w exid e nl 
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Bootrennen 

Formules 

Nederlander s 
geflip t 

De derde wedstrijd van dit sei-
zoen in de Formule 3 van het 
bootrennen, die vorige maand 
werd gevaren in Belfast en 
waaraan dertien boten deelna-
men, heeft de Nederlandse 
renners weinig geluk gebracht. 
Dat begon al bij de vrije trai-
ning. Op een baan die erg ver-
raderlijk was doordat de wind 
uit wisselende richtingen 
kwam, flipte Marcel Meiberg 
met zijn boot toen die door de 
wind werd opgetild. De renner 
wist zich snel van de boot los 
te maken en kwam er zonder 
kleerscheuren vanaf. De mate-
riële schade was aanzienlijk, zij 

het dat na lange uren sleutelen 
Meiberg de volgende dag toch 
aan de start kon verschijnen 
Hij slaagde erin de wedstrijd 
goed uit te varen en eindigde 
als zevende. Een klassering 
was niet weggelegd voor de 
andere Nederlandse renner die 
in Ierland meedeed, Roger van 
der Sluis. Hij kampte al tijdens 
de trainingen met motorpro-
blemen, kwam desondanks 
aan de start maar moest na 
enige tijd toch opgeven. 

Barcis 
In de voorgaande wedstrijd in 
de Formule 3, die werd gevaren 

* Marcel Meiberg. 

in het Italiaanse Barcis, had 
Sven Hammer al kennis ge-
maakt met het fenomeen van 
het flippen. Hammer is een van 
de Nederlandse renners die dit 
jaar voor het eerst aan de For-
mule 3 deelnemen. Hij ging de 
lucht in tijdens een training 
voorafgaand aan de wedstrijd. 
Zij n boot werd daarbij zo ern-
stig beschadigd dat aan repare-
ren niet meer viel te denken. 

De renner zelfwas zeer snel uit 
zijn boot en bleef ongedeerd. 
In Barcis werd gevaren op een 
erg vervuilde baan, waar veel 
hout dreef. Onder de deelne-
mers waren, na het uitvallen 
van Hammer, vier Neder-
landse renners. Marcel Mei-
berg leverde de beste prestatie 
door als vierde te eindigen, 
Roger van der Sluis werd ne-
gende, Mik e Heijmans tiende 
enjohan Coenradi twaalfde. 

Klasse 1 op zee 

Rokke/Dyke r houde n 
eerste plaats vast 

Na twee wedstrijden om het 
wereldkampioenschap in de 
klasse 1 van het bootrennen op 
zee wordt het algemeen klasse-
ment aangevoerd door de 
Deen Kjcll Rokke en de Ame-
rikaan Jim Dyker. 

In de race die op 11 juni in het 
Italiaanse Anzio werd gevaren, 
de tweede van het seizoen, 
stuurden Rokke en Dyker hun 
Jolly Motor naar een tweede 
plaats. Dat leverde hen 15 
punten op, samen met de 20 

Formule 1 (binnen) 

Gillma n win t 
race in Riga 

De vierde wedstrijd voor het Italiaan Guido Cappellini, 

• De Victory. 

punten van hun overwinning 
in de eerste wedstrijd vol-
doende om de toppositie vast 
te houden. Khalfan Harib en 
Al i Nasser eindigden in Anzio 
met hun Victory op de tweede 
plaats en Björn Gelsten en 
Steve Curtis in de Spirit of 
Norway op de derde. 

• De Riviera. 

Algemeen klassement na twee 
wedstrijden: 
1. Rokke/Dyker met Jolly Mo-
tor (35 punten); 
2. Harib/Nasser met Victory 
(20); 
3. Barry-Cotter/Hanson met 
Riviera (18) 
4. Biancalana/Dionisio met Bi-
nautica (16) 
5. Gjelsten/Curtis met Spirit of 
Norway (12). 

wereldkampioenschap in de 
Formule 1 van het bootrenn-
nen (op 10 en 11 juni gehou-
den in Riga) is een overwin-
ning geworden voor de Ameri-
kaan Scott Gillman. De leider 
in het algemeen klassement, de 

moest na zeven ronden opge-
ven. 

De uitslag was: 
1. Scott Gillman 
2. Fabio Comparato 
3. Awad Al Qubaisi. 
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Proefvaart Linssen DS-45 

lluisteren d scheure n 
Linssen in Maasbracht heeft vorige maand de snelvarende polyester 45 
voets (13,70 meter) motorboot uitgebracht, die het bedrijf ruim 2jaar ge-
leden aankondigde. De nieuwe boot, DS-45 genoemd naar de Engelse ont-
werper Don Shead, is vooral bedoeld voor de landen waar snelvarende 
zeegaande tweemotorige schepen populair zijn. Tweemotorige 45-voeters 
als de DS-45 zijn doorgaans zeer luidruchtig. Op dat punt is Linssen re-
volutionair: het schip is relatief stil. 

Beperking van motorge-
luid en -trillingen was 
een van de centrale the-

ma's bij het ontwikkelen van 
de boot, waaraan ongeveer 3 
jaar is gewerkt. Je vindt het te-
rug in vorm en constructie van 
vele onderdelen: casco, moto-
rinbouw, interieur. Ook bij de 
keuze van de materialen en 
vele innovatieve snufjes (de 
werf ontving een Europese in-
novatiesubsidie van een mil-
joen gulden voor het project) 
speelt het streven naar lage ge-
luidsniveaus een hoofdrol. Het 
heeft geleid tot technische 
hoogstandjes, omdat een boot 
snel laten varen alleen moge-
lij k is als het gewicht wordt be-
perkt, terwijl het dempen van 
geluid en trillingen vaak alleen 
mogelijk is door toepassing 
van zware materialen en con-
structies. Er is dus veel vernuft 
nodig om een snelle boot rela-
tief stil te maken. 
Linssen vormde een project-
team om de boot van de grond 
te krijgen. Deelnemers waren 
onder anderen: de Engelse cas-
cobouwer Halmatic, Fairweat-
her Marine, die de mallen 
bouwde, de technische univer-
siteit Delft, die het ontwerp be-
proefde m de sleeptank, en ge-
luidstechnicus Van Cappellen 
uit Papendrecht. Ontwerper 
Don Shead is bekend van zeer 
snelle wedstrijdboten en van 
superjachten. 

Het schip zal volgende maand 
op de Hiswa te Water voor het 
eerst te zien zijn. 

Casco 
Het polyester casco, gebouwd 
door de Engelse werf Halma-

tic, heeft een diepe V-vorm, 
die naar de spiegel toe afvlakt 
en uitloopt in twee schroeftun-
nels. De scherpe kimmen zijn 
voorzien van glijvlakken, die 
bij de spiegel langsscheepse 
trimelementen hebben, die er-
voor zorgen dat de boot tot 
een snelheid van 15 knopen 
vaart als een waterverplaatser 
en weinig golven maakt. 
Vooral met het oog op rivier-
vaart is dat van belang. Deze 
ingebouwde trim zorgt er te-
vens voor dat de DS-45 snel 
uit het water komt bij het in 
plane gaan. 

Deze voorziening en een aan-
passing van de tunnels, zijn re-
sultaten van proeven met een 
schaalmodel (1:5) in de sleep-
tank van de Technische uni-
versiteit in Delft door de 
scheepsbouwkundige prof. ir 
Gerritsma. Daardoor zijn de -
op zich al indrukwekkende 
vaareigenschappen van de 
Don Shead-romp - nog sterk 
verbeterd. 
Bij snelheden boven de 22 
knopen wordt - dankzij deze 
aanpassing - lucht in de tun-
nels gevoerd, waardoor de 
schroeven als oppervlakte-
schroef gaan werken. Het op-
pervlakte-effect - de bovenste 
schroefbladen steken daarbij 
boven het water uit - vermin-
dert overdracht van schroef-
triUingen en cavitatielawaai op 
het casco en vergroot de stuw-
kracht bij hogere toerentallen. 
Het casco, dat in dikte varieert 
van 18 tot 26 millimeter, is 
zeer stijf geconstrueerd. Het 
vlak (massief polyester) is ver-
stevigd met forse langsspan-
ten, vier naast elkaar, die lo-

pen van de spiegel tot de ste-
ven. Acht dwarsspanten (gela-
mineerde kokerconstructies), 
zorgen voor een stevig dwars-
verband, terwijl zware en 
lange motorfundaties stevig-
heid geven aan het achter-
schip. Drie waterdichte schot-
ten (twee motorkamer- en een 
piekschot) dragen behalve aan 
de veiligheid ook bij aan de ro-
buustheid van het schip. Glij -
en buiswaterrichels zorgen 
voor droog varen en koerssta-
biliteit . Ook geven ze stevig-
heid in de boorden, die be-
staan uit een sandwichcon-
structie met een kern van 
(superlicht) balsahout. 
De DS-45 heeft een lengte van 
13,72 meter, een breedte van 
4,30 meter en steekt een meter 
diep. Gewicht 14,4 ton. 

Voortstuwin g en techniek 
De boot wordt voortgestuwd 
door twee (speciaal voor de 
DS-45 wit gespoten) zescilin-
der Volvo-Pentadiesels met 
elektronische brandstofinspui-
ting, die elk een vermogen le-
veren van 480 pk bij 2600 toe-
ren per minuut. De motoren, 
van het type TAM D 
74P/EDC, zijn uitgerust met 
oplading en laadluchtkoeling. 
Via Twindisc-keerkoppelingen 
met een reductie van 2:1 en 
watergesmeerde roestvrij sta-
len schroefassen worden naar 
buiten draaiende vijfblads 
skewback-schroeven aange-
dreven met een diameter van 
23 en een spoed van 29 duim. 
De schroeven van nikkel/alu-
minium/brons met hun ban-

Zie verder pagina 36. 
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Linsse n DS-45 
Vervolg van pagina 34. 

aanvormige bladen zijn speci-
aal voor de DS-45 ontwikkeld. 
Ze hebben een hoog rende-
ment en een laag geluidsni-
veau. De vrijslag van de 
schroeven, van belang om re-
sonanties in het achterschip te-
gen te gaan, bedraagt 30 pro-
cent van de doorsnee van de 
schroeven. 
De motoren staan op zachte 
motorsteunen, die de motor-
triUingen dempen en drastisch 
isoleren van het casco. 
Nieuw zijn ook de dubbel uit-
gevoerde rubberen flexibele 
koppelingen met stuwdrukla-
gers tussen de motoren en de 
assen, die hetzelfde effect heb-
ben als de veelal toegepaste ho-
mokinetische koppelingen; al-
leen zijn er - om zeker te zijn 
van minimale geluidsover-
dracht - geen harde materialen 
in gebruikt. 

De schroefasafdichtingen -
ook een nieuwtje - zijn axiale 
rubberen constructies, die 
geen water doorlaten en trillin -
gen effectief dempen. Het is 
een techniek, die is ontwikkeld 
voor Duitse duikboten en daar 
gegarandeerd wordt voor 
80.000 draaiuren. 'Het is dicht 
en onverslijtbaar', zegt Jos 
Linssen, de werfdirecteur die 
het project leidt. 'Wij vroegen 
ons af waarom een schroefas 
altijd een beetje zou moeten 
lekken. En dat blijkt dus niet te 
hoeven'. 

Beide constructies zijn door 
Amartech in Hardinxveld ont-
worpen. 

De motoren zijn uitgevoerd 
met watergekoelde uitlaten 
door middel van effectief ge-
luiddempende watersloten, die 
ook speciaal voor de boot zijn 
gemaakt. De uidaten zitten niet 
in de spiegel, maar in de hoe-
ken van het achterschip en ze 
zijn schuin opzij gericht. Daar-
door is de spiegel gevrijwaard 
van de bekende zwarte aanslag 
en ruik je geen uitlaatgassen in 
de kuip. Ook niet bij wind van 
achteren. 

Brandstof 
De motoren zuigen via grote 
filters met waterafscheiders 
brandstof aan uit laagge-
plaatste dagtanks. Daardoor is 
het aanzuigen van lucht of be-

lt Zitbank in de kuip met walaan-
sluitingen en vuldop. 

zinksel uitgesloten. De hoofd-
tanks, elk met een inhoud van 
ruim 1000 liter, staan aan 
weerszijden van de motoren in 
de motorkamer. Ze staan pre-
cies in het zwaartepunt van de 
boot, zodat het voor de trim 
van de boot geen verschil 
maakt of de tanks vol of leeg 
zijn. Ze zijn - om gewicht te 
sparen - gemaakt van alumi-
nium en voorzien van peilgla-
zen en inspectieluiken. 
Vi a de dagtanks zijn ze met el-
kaar verbonden. In de verbin-
dingspijp zit een elektromag-
netische klep, die open staat 
als de motoren stilstaan. Zodra 
ze worden gestart sluit de klep, 
zodat elke motor brandstof 
aanzuigt uit zijn eigen tank. De 
hete retourbrandstof wordt 
naar de hoofdtanks gepompt, 
zodat ze afkoelt (warme brand-
stof veroorzaakt vermogens-
verlies). 

Isolatie 
De motorkamer is ingekapseld 
in een 10 centimeter dikke iso-
latielaag, die bestaat uit 7 ver-
schillende materialen. Speciale 
aandacht is besteed aan de 
aanvoerkanalen voor de ver-
brandingslucht, die uitkomen 
in roosters met waterkerend la-
byrint in de opbouw. Door de 
gladde aërodynamische vorm 
van de kanalen is de lucht-
stroom, een vaak onderschatte 
lawaaibron, vrijwel geruisloos. 

• De DS-45 op het meer van 
Neuchatel. 

Linsse n DS-45 in cijfer s 
Toeren 
per mm 

550 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 

Sneltieid 
in knopen 

3 
6,1 
8,1 
9,7 

10,6 
13,8 
16,3 
20,5 
23,7 
25 
26 
29 
33 

Geluidspeil m 
stuurtiut 

_ 
-

62,5 
-
-

68,9 
-
-
-

72 
-
— 

79,2 

kajuit 

_ 
-

63,5 
-

-
71,8 
-
-
-

77,5 
-
-

79,4 

decibels 
kuip 

„ 

-
-
-
-

82,9 
-
-
-

85,9 
-
-

87,1 

Brandstof 
liters/uur 

_ 
-
9 

17,5 
25 
-

36 
-
-

67 
75 
81 
91 

Decibelwaarden 60-70 niet hinderlijk, 70-80 aanvaardbaar, 
boven de 80 onaanvaardbaar, hierbij dient te worden aangetekend dat voor 
snelle tweemotonge schepen hogere geluidsniveaus dan 80 decibel worden ge-
accepteerd, omdat de grote vermogens die daarbij worden gebruikt het technisch 
buitengewoon moeilijk maken om onder de 80 db te komen 
Het brandstofverbruik geldt per motor 
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Elektriciteit 
De DS-45 is uitgerust met een 
24 volts elektrische installatie, 
bestaande uit een start- en een 
huishoudelijk net. Het startnet 
heeft een capaciteit van 200 ah 
en het boordnet levert 400 ah. 
De kopschroef van 80 kgf, die 
standaard is ingebouwd, is op 
het startnet aangesloten. On-
danks het hoge stroomver-
bruik is dat verantwoord, om-
dat de kopschroef immers al-
leen wordt gebruikt als de 
motoren lopen en de accu's 
dus voldoende vermogen heb-
ben. Een automatische accula-
der met een capaciteit van 50 
ampère hoort tot de basisuit-
voering. Ook is standaard 220 
volt aanwezig. Er wordt name 
lij k elektrisch gekookt. Voor 
stroom zorgt een 6,5 kw gene-
rator en eventueel de walaan-
sluiting, die ook de boiler kan 
voeden. Deze boiler werkt op 
het koelwater van de bak-
boord motor. 

Interieu r 
Het interieur, getekend door 
de Italiaanse ontwerper Ro 
berto del Re, ademt een ingc 
togen sfeer. Nauwelijks opval 
lende ronde vormen van de 
wanden en deuren (met on 
zichtbare scharnieren), die nei 
als de rest van de betimmering 
zijn gemaakt van Amerikaan̂  
kersenhout met (zwarte) eb 
benhouten biezen, geven het 
schip een ontspannen karak-
ter. De banken en kooien zijn 

* Achteraanzicht 

* De Variotop, die opent en sluit 
met een druk op de knop 

comfortabel. Verkoeling en 
verwarming zijn standaard in-
gebouwd. Poorten en vlucht-
luiken (met muggenhorren) ge-
ven extra ventilatiemnogelijk-
heden. 
Onzichtbaar, maar essentieel is 
dat het hele interieur is ge-
maakt van uiterst lichte mate-
rialen. Dat merk je pas als je 
een deur opent of sluit: hij 
voelt gewichtloos aan. 
De hele betimmering hangt als 
het ware in het schip. Nergens 
is er direct contact met het 
casco om te voorkomen dat 
motortrillingen in het interieur 
doordringen. 

Voorkajuit 
Van voren naar achteren is het 
schip als volgt ingedeeld. 
Centraal in de voorhut staat 
een dubbele kooi. Aan stuur-
boord is een (verlichte) 
hang/legkast en aan bakboord 
een tv/audio-installatie. Er is 
een vluchtluik en er zijn vier 
patrijspoorten. 

Aan bakboord is een aanslui-
tende badruimte met douche 
(apart), wastafel en elektrische 
(geruisarme) wc. Er is afzui-
ging en er zijn twee patrijs-
poorten. De douche loost op 
de grijs watertank van 250 liter 
en de wc op de zwart water-
tank van 250 liter. 

* De spiegel is neerklapbaar 

Kajuit 
Aan stuurboord is in de kajuit 
een wc met wastafel. 
Ook hier zijn twee patrijspoor-
ten en ventilatie. 

Salon 
Daarachter aan stuurboord is 
een zit/eethoek, bestaande uit 
een u-vormige bank met een 
verstelbare salon/eettafel, 
waarin een drankenbar is on-
dergebracht. Daarboven zijn 
drie patrijspoorten aan het oog 
onttrokken door lichtgrijze ja-
loezieën. De bank is gemaakt 
van schuimrubber in vier 
hardheidsgradaties. En wel zo-
danig datje altijd comfortabel 
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zit, of je nu achterover leunt 
om te ontspannen of op het 
puntje van de bank om te eten. 

Kombuis 
De kombuis zit aan bakboord. 
Het is een compacte ruimte 
met afzuiging, vierpits kera-
misch kooktoestel, gootsteen 
(lozend op de grijswatertank; 
er kan niets overboord worden 
geloosd), magnetron, koelkast 
met vriesvak. Drinkwater 
wordt getapt uit een tank met 
een inhoud van 500 liter. Ook 
hier afzuiging en openslaande 
poorten. 

Hut 
Aan bakboord achter de kom-
buis zit een tweepersoons 
slaaphut met stapelkooien. Er 
zijn patrijspoorten, afzuiging 
en kastruimte (eveneens ver-
licht). 

Stuurhut 
Vier treden hoger bevindt zich 
de stuurhut, waar veel van de 
vernieuwende DS-techniek sa-
menkomt. Men komt er via 
een gebogen schuifdeur. Aan 
stuurboord is een L-vormige 
zithoek met tafel, waar men zit-
tend uitzicht heeft naar alle 
kanten. 
Aan bakboord is de stuurstand 
met een elektrisch verstelbare 
tweepersoons bank (een tech-
nisch hoogstandje dat met tip-
toetsen op het instrumenten-
paneel wordt bediend) en een 
verstelbaar stuur. Er achter is 
een buitenbar met gootsteen, 
koelkast en bergruimte. 
Het tweede hoogstandje is de 
vloer. We zitten hier bovenop 
960 pk. Dus die vloer moet 
heel wat decibels tegenhouden. 
Bovenop de motorkamerisola-
tie ligt hier een volledig zwe-
vende houten vloer op een 
laag rubber. Daaronder zitten 
diverse lagen polyester sand-
wichmateriaal. Het geheel is 
14 centimeter dik. 
Klapstuk is het stuurhutdak, 
de Variotop, een cabrioletkap 
die door Linssen is ontwikkeld 
en die één van de karakteris-
tieke onderdelen van het DS-
ontwerp is. Je opent de kap, 
die hydraulisch werkt, met een 
druk op een knop op het in-
strumentenpaneel. In enkele 
seconden draait hij weg en 
vouwt hij zich op in de speciale 

Linssen DS-45 kort 
Enkele kerngegevens van 
de Linssen DS-45. 
- Afmetingen: lengte 13,72 
meter, breedte 4,30 meter, 
diepgang 1 meter. Gewicht 
14,4 ton. 
- Casco: massief polyester 
voor het vlak en sandwich-
constructie met een kern 
van balsahout voor de 
boorden. Ingebouwde trim-
vlakken en bijzondere 
schroeftunnels verbeteren 
de vaareigenschappen. 
- Voortstuwing: zescilinder 
Volvo Penta-diesels met 
elektronische brandstofin-
spuiting, oplading en laad-
luchtkoeling die elk 480 pk 
leveren bij 2600 toeren per 
minuut. Ze drijven via 
Twindic keerkoppelingen 
met een reductie van 2:1 
vijfblads skewback schroe-
ven aan met een doorsnee 
van 23 en een spoed van 29 
duim. Er zijn twee brand-
stoftanks van elk duizend li-
ter. 

- Prijs ƒ 1,8 miljoen gulden 
exclusief btw. 
- Bouw en informatie: 
Linssen Shipyards, Maas-
bracht, telefoon 0475-
468 129, fax 468 116, inter- | 
net www.linssen.nl. "|_ 

opbergbeugel. Je zit dan bui-
ten. Als het gaat regenen sluit 
hij even vlot. Waterdicht en 
stormvast. 
In het windscherm midden-
voor zit een klapraam, zodat 
men het door kan laten waaien 
als de kap dicht zit. 

Dek en kui p 
Voordek, gangboorden en de 
open zelflozende kuip zijn af-
gewerkt met teak in rubber. 
Het potdeksel om het hele 
schip is belegd met teak. Om 
voordek en gangboorden loopt 
een hoge roestvrij stalen reling. 
Op het voordek zitten de ket-
tingbak en luiken die toegang 
geven tot bergvakken voor 
touwwerk en stootwiUen. Ook 
kan hier de elektrische anker-
lier worden bediend (bij de 
stuurstand kan het anker al-
leen worden gevierd, wil men 
het ophalen dan moet men 
naar voren om te controleren 
of het ergens achter blijf t ste-
ken). En hier zitten ook de 

aansluitingen voor het leeg-
pompen van de vuil water-
tanks. 
Het trapje van de stuurhut 
naar de kuip is opklapbaar 
(een gasveer houdt het in elke 
stand open) en geeft dan toe-
gang tot de motorruimte. 
Naast het trapje is een twee-
zitsbank met de rug tegen de 
stuurhut. Onder de zitting is 
bergruimte voor reddingves-
ten. 
Luiken (eveneens met gasve-
ren) in de kuipvloer geven toe-
gang tot bergruimte onder de 
kuip. Ook is hier de stuurin-
richting bereikbaar, die met 
een roestvrijstalen kap is afge-
schermd om te voorkomen dat 
er touwwerk en ander spullen 
op terecht komen. 
Tegen de stuurhut zitten ver-
der aansluitingen voor wal-
stroom, telefoon en tv en de 
vuldop voor de brandstof- en 
drinkwatertanks. Ook zit hier 
een buitendouche. 
De spiegel kan vrijwel in zijn 

geheel naar buiten klappen, 
waardoor de oppervlakte van 
de kuipvloer ongeveer wordt 
verdubbeld. Dat gaat - net als 
de antennemast - hydraulisch. 
Als de spiegel dicht zit kan 
men via een deurtje naar het 
zwemplatform, waarin een 
wegklapbare zwemtrap is aan-
gebracht. 

Varen 
Linssens eerste DS-45, de 
Anna Maria, ligt in de stra-
lende zon in de jachthaven van 
Estavayer-le-Lac aan het Meer 
van Neuchatel in Zwitserland. 
De boot heeft daar vorige 
maand ongeveer drie weken 
gelegen, de laatste week in ge-
zelschap van de tweede DS-45, 
die de werf in Maasbracht in-
middels had afgeleverd. Po-
tentiële klanten, bootdealers en 
vakpers uit de hele wereld 
hadden de gelegenheid om 
met de boot kennis te maken. 
Jos Linssen. een van de vier 
broers die de werf runnen, 
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• Langzaam varend. 

start de motoren en vlak onder 
onze voeten horen we een ge-
smoorde grom. 
Stapvoets varen we naar het 
meer. De motoren lopen 550 
toeren per minuut. Snelheid 3 
knopen (snelheidsmeter en 
GPS geven hetzelfde getal). De 
boot glijdt golfloos door het 

• In de haven. 

blauwgroene water. De kap is 
open en we zitten in de prill e 
ochtendzon in een bijna onwe-
zenlijke stUte te kijken naar de 
groene bergen in de verte, die 
half verborgen zijn achter ne-
velslierten. 
Ongeveer 150 meter uit de 

* Afgemeerd 

kust, daar houdt de snelheids-
limiet op, voeren we geleidelijk 
de snelheid op. Bij 1000 toeren 
lopen we 8,1 knoop (15 kilo 
meter per uur) een mooie toer-
snelheid voor klein water. De 
boot brengt het water niet in 
beroering en de motoren doen 
hun werk op een prettig ge-
luidsniveau (62,5 decibels). 
Dat constateert geluidspecialist 
Sjaak van Cappellen (Silent 
Line) uit Papendrecht, die aan 
boord is om metingen te doen. 
Hi j heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het projectteam, 
dat de boot heeft ontwikkeld. 
Bij 1600 toeren komen we op 
13,8 knopen (25,5 kilometer 
per uur) en een geluidsniveau 
van 68,9 decibels. We hoeven 
onze stem nog niet te verhef-
fen. De rust aan boord is nog 
perfect. Niks rammelt, niks 
trilt . Alleen begint de boot een 
hekgolf op te bouwen. Hij 
neemt een aanloop naar de glij-
vaart, die we bereiken bij 1800 

toeren per minuut (16,3 kno-
pen of ruim 30 kilometer per 
uur). De turbo's zijn mee gaan 
doen en we kunnen nu al vast-
stellen dat de boot uitzonder-
lij k stil is. Bij 2300 toeren, de 
kruissnelheid van de boot bij 
langere tochten, zitten we op 
een geluidsniveau van 72 deci-
bel. Snelheid 25 knopen (46,3 
kilometer per uur). We stuiven 
over het zonnige meer in een 
ongekende rust. Sjaak krijgt de 
complimenten en Jos Linssen 
glundert. 'Het is ons gelukt de 
stilste seriegebouwde snelle po-
lyester boot te bouwen', zegt 
hij . Deze snelheid is optimaal 
vanwege het geluidsniveau, 
het brandstofverbruik (67 liter 
per motor per uur) en van-
wege de omstandigheid dat de 
schroeven nu werken als op-
pervlakteschroeven. Dat ge-
beurt bij 2200 toeren per mi-
nuut. Als je dat toerental pas-
seert, je loopt dan al 24,4 
knopen (ruim 45 kilometer per 
uur), versnelt de boot zo plot-
seling datje een duw in de rug 
krijgt. 

We gaan door naar de topsnel-
heid die we bereiken bij 2600 
toeren per minuut: 33 knopen 
(ruim 61 kilometer per uur). 
Dan meten we 79,2 decibel, 
waarvan er bijna 3 afkomstig 
blijken te zijn van het uitlaat-
geluid. Als we de kap sluiten 
en er een nieuwe meting wordt 
gedaan komen we op 76,4. Dat 
zijn unieke cijfers voor een 
dergelijk schip. Ze zouden op 
een verplaatsingschip met een 
fractie van het vermogen niet 
misstaan. 
Er zat weliswaar een resonan-
tie bij een bepaald toerental, 
maar omdat alle frequentiege-
vens van het schip bekend zijn, 
kan de oorzaak worden opge-
spoord en geëlimineerd. 
Volgens Van Cappellen kun-
nen de geluidscijfers nog iets 
omlaag 
als de motor op dempers van 
45 graden shore worden gezet 
in plaats van de iets hardere 
dempers waarop de motoren 
tijdens ons reisje stonden. 
Terug in de haven constateren 
we dat de boot op lage snelhe-
den goed manoeuvreert. Hij 
draait op zijn plaats als men de 
ene motor in de vooruit en de 
andere achteruit zet. Zonodig 
kan de boegschroef nog een 
handje helpen. WH 
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Pilot 50 met 
stuurbrug 

De VDL-werf in Waalwijk 
heeft een nieuwe versie ont-
wikkeld van de Pilot 50, een 
stalen halfglijder, die ge-
bouwd wordt naar ontwerp 
van Willem Nieland. 
Het meest opvallende de is 
stuurbrug in het achterste 
deel van het stuurhuis. 
De boot is 14,99 meter lang 
en 4,85 meter breed. De wa-
terverplaatsing is 24 ton. Met 
twee Volvo Penta-diesels van 
elk 480 pk loopt het schip 
ruim 20 knopen ofwel 37 ki-
lometer per uur. 
Prijs ƒ 1,495 miljoen incl. 
btw. Informatie: telefoon 
0416-337867, fax 331281. 

Mulder 68 
Jachtwerf Mulder uit Voor-
schoten (Favorite-kruisers) 
bouwt aan een nieuwe twee-
motonge motorboot, die een 
snelheid haalt van 26 knopen 
(48 kilometer per uur). 
Het rondspant casco wordt ge-
bouwd van aluminium. Afme-
tingen zijn: lengte 20,60 meter; 
breedte 4,90 meter en diep-
gang 1,40 meter. Tanks voor 
6000 liter dieselolie en 2200 li-
ter drinkwater. Gewicht 38 
ton. Het ontwerp is van Guido 
de Groot, Ginton en Weber en 
Mulder. 

Twee Caterpillar motoren, 
type 3406 E (800 pk bij 2300 

toeren) zorgen voor de aan-
drijving via keerkoppelingen 
met een reductie van 2,7:1. 
De 24 volt elektrische installa-
tie omvat een 12 kw genera-
torset en 1000 ah accucapaci-
teit. Verkoeling en verwar-

ming is standaard. 
Er zijn naar keuze twee of drie 
tweepersoonshutten met elk 
een toilet en douche. In het 
achterschip zit onder een hy-
draulische klep een berging, 
waarin een 4 meter lange bij-

boot gevaren kan worden, die 
half in het water blijf t liggen. 
Bijzonder is ook een schuiidak 
dat de helft van het stuurhuis-
dak beslaat. 
Prijs/3.785.000,-. Informatie: 
telefoon 071-5612325. AE 

Nieuwe boot 
voor KNRM 

Twintig boten van een nieuw 
type snelvarende rubberboot 
met vaste bodem (ribs) moeten 
de komende jaren de vloot van 
de reddingmaatschappij 
KNRM slagvaardiger maken. 

In samenwerking met de 
scheepswerf Damen heeft de 
Koninklijk e Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
(KNRM) een nieuw type red-
dingboot ontworpen, de Har-
der. De 9 meter lange boot 
wordt de vervanger van de 
kleinste typen rubberboot die 

de maatschappij op het ogen-
blik in gebruik heeft. De ko-
mende jaren zullen twintig 
Harders worden gebouwd. 
In het voorbije decennium heeft 
de KNRM veel ervaring opge-
daan met de verschillende typen 
zelf ontworpen ribs met alumi-
mum romp: de Johannes Frede-
rik (15 meter), de Valentijn (10 

meter) en de Arie Visser (19 me-
ter). Boten van deze snelvarende 
typen, die wereldwijd de aan-
dacht trokken, zijn geleidelijk in 
de plaats gekomen van de oude 
stalen reddingboten. 
De Harder wordt een half-au-
tomatisch zelfrichtende boot 
met een romp van kunststof en 
met de afmetingen 9,00 bij 
2,94 bij 0,52 meter. De voort-

* Tekening van de Harder 

stuwing bestaat uit twee 
Volvo Penta-diesels met een 
vermogen van 250 pk, die 
zijn gekoppeld aan Hamilton 
waterjets. De boot krijgt een 
topsnelheid van 32 knopen 
(bijna 60 kilometer per uur) 
en een actieradius van 300 ki-
lometer (5 uur draaien op 
volle kracht). Hij wordt ge-
varen door drie man en kan 
twintig schipbreukelingen op-
nemen. Volgend jaar zal het 
prototype aan een uitvoerig 
testprogramma worden on-
derworpen, waarbij de be-
manningen van de reddings-
tations waarvoor de Harder 
straks bedoeld is, de gelegen-
heid krijgen ermee te varen. 
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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. 

PaulUOrtye  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 * f 
5600 VE Eindhove n 
E-mail : info@lortye.co m 

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. 

telefoonnummer, 

type boot 

gewenst vaargebied. 

rompmateriaal 

afmetingen ^,^^^ ,, 

bouwjaar 
'(• "• ^RTYF 

merk motor. 

aantal PK's. 

brandstof 

ix / \ 

huidige waarde. 

aantal jaren schadevrij 
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DE COMPAGNIE 
Jachtmiikeltiiirdij 

PAVILJOENBOO T 

A THIN G O F BEAUTY I S A  JO Y FOREVER 
7.58 X 2.35 X 0.55 m. NIEUW !! 

Stalen Hollands e perfecti e en klassiek e Engels e lijne n 

Standaard 21 pk Nanny diesel, teakdek, bronzen beslag, 
buiskap + dektent Vele extra's, o a koelkastje, zonnetent 

Vaar nog dit jaar (met het showmodel) en bel snel voor 
een bezichtiging en proefvaart De Compagnie 

Jachtmakelaardij, Oude Wetenng Tel (071)33175 75 

Standaardprijs: / 117.500,-

BOORNCRUISER 365 NEW LINE 

"M Y PRIDE" 
11.60 X 3.80 X 1.00 mtr . bouwjaa r 1995 

Fraai gelijn d kwaliteitsjach t in nieuw e staat . 

Compleet schip met o a boegschroef, elektnsche 
ankerlier, cabnoletkap, IVECO diesel motor 120 pk, teak 

inteneur, 7 slaapplaatsen, tv met satelliet ontvanger, 
Trumatic verwarming. 

Autohelm navigatie apparatuur etc. etc 

Vraagprij s : ƒ 315.000,-

Plantage 91,2377 AE Oude Wetering. Telefoon 071-331 75 75, E-mailde.compagnie@wxs.nl 
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Pronk gedoogt antifoulingop zout water 
Minister Pronk (milieu) is vo-
rige maand tegemoet gekomen 
aan de bezwaren die zijn gere-
zen tegen het verbod op aan-
groeiwerende verf op plezier-
vaartuigen. In een brief aan de 
Tweede Kamer schrijft de mi-
nister dat hij niet zal optreden 

tegen overtreding van het ge-
bod in jachthavens die in zout 
water liggen. Pas op 1 januari 
2002 wordt het verbod ook in 
die gebieden gecontroleerd. 
Die minister gaat ervan uit dat 
er tegen die 
tijd alternatieven zijn voor ko-

perhoudende aangroeiwe-
rende verf. 
De Hiswa noemt het voorstel 
gekunsteld, maar is blij dat de 
minister de regeling versoe-
pelt, zodat het zoeken naar gif-
vrije onderwaterverf wat meer 
tijd krijgt. 

KNRM-record: 3155 schipbreukelingen 
De KJSfRM heeft vorig jaar een 
recordaantal van 3155 schip-
breukelingen in veiligheid ge-
bracht, voor het overgrote deel 
watersporters. De reddingbo-
ten voeren in totaal 1521 keer 
uit: 207 keer voor de beroeps-
vaart (903 geredden), 982 keer 
voor de watersport (2125 ge-
redden) en 332 keer voor ver-
schillende diensten (127 men-
sen). Er werden tevens 70 die-
ren in veiligheid gebracht. 

Van de watersporters die in 
nood kwamen waren verreweg 
de meesten zeilers, namelijk 
549 boten. Een van de oorza-
ken daarvan is dat zeilers lan-
ger doorvaren met harde wind 
dan motorschippers. Er werd 
aan 131 motorboten hulp ver-
leend en aan 102 sportvisbo-
ten. De meeste reddingsacties 
vonden plaats op de Wadden-

• De reddingboot van Hoek van 
Holland, de Kapiteins Hazewinkel. 

In zestig gevallen werd een 
reddingactie uitgevoerd bij 
storm of zware storm. Meestal 
echter konden de redders hun 
werk doen in relatief goed 
weer. De verklaring daarvoor 
ligt in de omstandigheid dat de 

boten van de KNRM niet 
meer uitsluitend uitvaren bij 
acute nood, maar ook in actie 
komen voor preventieve red-
dingacties. Met die laatste 
wordt beoogd de gevolgen van 
een moeilijke situatie voor de 
betrokkenen zo veel mogelijk 
te beperken. 

Zeesluis Edam ook in weekeinde bediend 
De provincie Noord-Holland 
heeft de bedieningstijden van 
de Zeesluis in Edam aange-
past, dit op verzoek van de 
Vereniging voor Beroepschar-
tervaart in Enkhuizen. De ver-
andering houdt onder andere 
een uitbreiding in van de be-
diening op aanvraag tussen 1 
en 16 april en tussen 16 okto-
ber en 1 november in de week-
einden. Daar staat tegenover 
dat de bediening doordeweek 
in de periode van 1 juni tot 1 
september voortaan niet om 

8.00 uur begint maar om 9.00 
uur. De ervaring leerde dat 
tussen 8.00 en 9.00 uur maar 
minimaal gebruik werd ge-
maakt van de sluis. 

Verder heeft de provincie de 
bedieningstijden vastgesteld 
voor de nieuwe brug in de T 
106 over de noordelijke Ring-
vaart van de Haarlemmer-
meerpolder bij Lijnden. Zij zijn 
dezelfde als de tijden die gel-
den voor de Sloterbrug, waar-
mee volgens Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland een 
goede afstenuning is verkregen 
met de overige bruggen op 
deze vaarroute. De nieuwe 
brug heeft een doorvaart-
hoogte van 4 meter. 

- De afdeling Sikkens Yacht-
paints van Akzo Nobel is ver-
huisd naar Rhoon. De nieuwe 
adresgegevens zijn: Kleidijk 
88, Postbus 986, 3160 AD 
Rhoon, telefoon 010-5033543, 
fax 5033546. 

Ankerverbod op 
Nieuwe Merwede 
Rijkswaterstaat heeft een an-
kerplaats ingesteld op de 
Nieuwe Merwede, aan de 
rechteroever tegenover Wer-
kendam tussen kilometerraai 
962,15 en kilometerraai 
963,24. Dit is gebeurd omdat 
als gevolg van een wijziging 
van het BPR voortaan voor de 
gehele Nieuwe Merwede een 
verbod geldt om te ankeren en 
te meren. Het ankergebied is 
80 meter breed en verdeeld in 
stukken voor verschillende ca-
tegorieën schepen. In het ge-
bied mag een schip maximaal 
drie dagen achtereen blijven 
liggen. Na die periode mag het 
er niet binnen twaalf uur te-
rugkeren. 

In 3 weekeinden 
170 bekeuringen 
op de Randmeren 
De waterpolitie heeft in de eer-
ste drie weekeinden van juni 
op de Randmeren tussen Mui-
den en Kampen 170 bekeurin-
gen aan watersporters uitge-
deeld. Meer dan de helft daar-
van werd gegeven voor te snel 
varen. 
Om beter te kunnen optreden 
tegen watersporters die over-
last veroorzaken begon de po-
liti e begin juni te surveilleren 
in snelle boten die niet als poli-
deboot herkenbaar zijn. De bo-
ten zijn uitgerust met een film-
camera en de bemanning er-
van is in burger. 
Behalve wegens te snel varen 
werden ook bekeuringen gege-
ven voor het waterskiën op 
verboden plaatsen en het niet 
gebruiken van de zogenoemde 
dodemansknop. Twaalf schip-
pers kregen een bon omdat zij 
niet in het bezit waren van het 
vaarbewijs. Ook werd een aan-
tal bekeuringen uitgedeeld aan 
kinderen die in snelle rubber-
boten vooral in jachthavens 
voor overlast zorgden. 
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Het klassiek e alternatie f 

... u wilt mef elk weertype er op uit, 
u wilt met 16 knopen comfortabel kruisen. Dan bent u toe aan de 

LANDGUARD NELSON 33 
haqeb o bv 1 1 i n ImmmmÊÊm 

L\ i 

H S ^ = = ^ 

liV — " ^ 

10.31 X3 .S1 xO .9 9 

Wellewei 3, 
8551 RB Woudsend 
Telefoon: 0514 59 17 11 
Telefax: 0514 59 14 87 

F O R S L U N D ' G I N "  1 9 2 4 
mahoni e 11.50 x 2.10 x 0.70 
Resf.98/99, 170pkVPB30 , 
22 knope n f! 98.000 

NOVI VLET 
6.50 X 2.15 X 0.60 1999 nieuwstaa t 
12pk Vetus , teak dek , hydr.stuur -
werk , luxe uitvoering , fl 79.500 

CONSONANT VLET 
6.10x2.10x0.6 0 demo 1999 
12 pk Vetus , zeer gering e kruiphoogt e 
fl 42.750 

GOTASLOE P 1963 
eiken 5.70 x 2.0 x 0.60 , 12 pk Albi n 
recen t geschraap t en gelakt , 
fl 18.750 

FORSLUND "TANGO " 1937 
mahonie , 7.30 x 1.90 x 0.60, Rest. 2000, 
85 pk VP B18 ,18 knope n f l 52.800 

PETTERSON "NESTOR " 1937 
grenen/mahonie , 7.90 x 1.90 x 0.60, rest.'99 , 
65 pk VP BI6, 12 knope n fl 49.500 

'T KAPITEIN S HUYS JACHTBEMIDDELIN G 
POSTBUS 3 3 - GOUDEN BODEM 1 3 - 8 6 2 0 AA HEEG 

TEL:  +3 1 (0)51 5 44 2 62 5 -  FAX :  +3 1 (0)51 5 44 2 62 8 

WWW.KAPITEINSHUYS.NL - E-MAIL : rNFO@KAPITEINSHUYS.N L 

HEEFT U DE JUISTE BOOT GEVONDEN? 
Dan hebben wij voor u de beste financieringsvorm . 

Betaal minder terug dan het leenbedrag !?! 
Kijk naar onderstaand voorbeeld en doe er ook uw voordeel mee. 

Lenen met een theoretische looptijd van 60 maanden ' 
Nu een zéér voordelige lening (alleen rentebetaling) 

m combinatie met een effectenlease. 

U ontvangt ƒ 25.000,= dan betaalt u gedurende 5 
jaar maximaal ƒ 301 ,= per maand. 

U betaalt dus slechts ƒ 18,060,= terug. 

Profitee r nu van deze lenin g met een looptij d van 5 jaar. 

BEDRAG 
IM HANDEN 

ƒ 25 000,= 
ƒ 50 000,= 
ƒ 70.000,= 

Netto 
maandtermijn 

ƒ280,-
ƒ560,-
ƒ932,-

Rente per 
maand vanaf 

0,662% 

0,662% 

0,662% 

Effectief 
per jaar 

8,2% 
8,2% 
8,2% 

{alle bedragen zijn netto bedragen, rentewijzigingen voorbehouden) 
Toetsing en registratie bij BKR in Tiel 

Lopende leningen kunnen vî orden overgenomen en andere bedragen en looptijden zijn uiteraard mogelijk 

BEL DIRECT: 0416 - 65 14 53 
Fax:0416-56 02 87 

Ook scheepsliypotheken ; rent e v.a. 5,3% 
• geen afsluitprovisie 
• scherp rentetarief 
• maatwerk d.m.v. advies van specialisten 

FINANCIERINGEN bv 
Gevolmachtigd intermediair 

Postbus 526 
5140 AM Waalwijk 

V. Assendelftstroat 20 
5141 BW Waalwi|k 

Openingstijde n 

maandag t/m 
vrijdag 

8.00-21.00 uur 

zaterdag 
9.00-16.00 uur 
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Passantenhaven in Maastricht Reddingstation 
bij Den Oever 
Volgend jaar komt er een red-
dingstation bij Den Oever. De 
reddingboot die er wordt ge-
stationeerd, één van de reser-
veboten van de KNRM, komt 
te liggen in een nog te bouwen 
loods. Een plaatselijke com-
missie houdt zich de komende 
maanden bezig met het werven 
van vrijwilligers. De hulpver-
lening in het gebied bij Den 
Oever gebeurt tot nu toe op 
het IJsselmeer door de boten 
van Hindeloopen en Enkhui-
zen en aan de zoute kant van 
de Afsluitdijk door de stations 
Den Helder, Texel en Harlin-
gen. Een eigen reddingboot 
voor Den Oever vindt de 
KNRM nodig wegens de toe-
nemende drukte op het water 
in dit gebied en met het oog op 
de plannen van de gemeente 
Wieringen voor het stimuleren 
van de watersport. 

Lik-op-stuk voor 
brugspringers 
Op het Merwedekanaal tussen 
de Lek en de Merwede gaat de 
waterpolitie strenger optreden 
tegen jongelui die van de brug-
gen in het water springen en 
daarmee zowel de beroeps- als 
de recreatievaart hinderen. 
Justitie en politie hebben een 
hk-op-stukbeleid afgesproken 
waardoor iemand die wordt 
betrapt binnen vier dagen een 
acceptgiro van/80,- of/ 100,-
in de bus krijgt. De politie pa-
trouilleert onder andere in een 
snelle boot die niet als politie-
boot herkenbaar is. Het pro-
bleem van de brugspringers en 
'hengelaars' doet zich behalve 
bij de bruggen ook voor bij de 
grote sluizen van Vianen en 
Gorinchem.S 

Sunseelter 
Sunseeker International in 
Poole (Engeland) heeft voor 
de vierde keer in zijn bestaan 
de 'Queens Award for Enterp-
rise of International Trade' ge-
kregen. 

Maastricht krijgt een passan-
tenhaven, ongeveer driehon-
derd meter ten noorden van 
de Wilhelminabrug. Het gaat 
om een oude binnenhaven, 
aangelegd in 1826, die op het 
ogenblik wordt uitgebaggerd 
en de komende tijd zal worden 
gerestaureerd. 
Schippers die in Maastricht 
willen afmeren, zijn tot nu toe 
aangewezen op de metershoge 
muur tussen de Wilhelmina-
brug en de Servaesbrug, waar 
zij vaak drie rijen breed moe-
ten liggen. Na 1 april 2001 

• De oude binnenhaven in 
Maastncht. 

kunnen zij terecht in de 
nieuwe accommodatie. 
De passantenhaven is via een 
sluis bereikbaar en biedt plaats 
aan 120 boten. Op de kaden 
en in de werfkelders komen 
winkels en terrassen. Grotere 
boten zullen kunnen afmeren 
in een kleine buitenhaven, die 
ontstaat door de aanleg van 
een golfbreker met wandelpro-
menade. Met het project is een 
bedrag van 7,5 miljoen gulden 
gemoeid.S 

Nieuwe directeur 
Rijkswaterstaat 
Ir . H.H.G. Dijk (44) is per 1 
september 2000 benoemd tot 
directeur water en lid van de 
hoofddirectie van Rijkswaters-
taat. Hij volgt ir. G. Verwolf 
op, die is benoemd tot dijk-
graaf van het waterschap Ve-
luwe. Dijk is sinds 1982 in 
dienst van Rijkswaterstaat. De 
laatste vijfjaar was hij hoofd 
waterbouw; sinds 1992 maakte 
hij deel uit van de directie van 
de bouwdienst. 

Museum 
zoekt werk 
Klompien 
Het Noordelijk Scheepvaart-
museum is op zoek naar werk 
van de Groninger kunstenaar 
Marten Klompien (1917-
1996), die zich behalve door 
het Groninger landschap ook 
liet inspireren door de scheep-
vaart. Vorig jaar kreeg het 
museum van de familie van de 
schilder tal van schetsen en 
studietekeningen. Dit materi-
aal dient als uitgangspunt voor 
een expositie die het museum 
van oktober 2000 tot en met 
februari 2001 aan Klompien 
wil wijden. Het wordt aange-
vuld met voltooide schilderijen 
van de kunstenaar, die de-
zelfde maritieme thema's be-
handelen. Het museum is in 
het bezit van een aantal van 
deze werken, die het indertijd 
van Klompien heeft gekregen. 
Ter aanvulling zou het voor de 
duur  van de tentoonstelling 
graag de beschikking krijgen 
over maritieme schilderijen 
van Klompien die anderen in 
hun bezit hebben. 
Voor meer informatie: te-
lefoon 050-3122202, fax 
3183751. 

Riza verhuisd 
Het Riza Berichtencentrum 
voor de binnenwateren heeft 
een andere naam gekregen én 
is verhuisd. Het 'nieuwe' 
Rijkswaterstaat Infocentrum 
Binnenwateren is nu gevestigd 
aan het Zuiderwagenplein 2 in 
Lelystad. 

MOTORBOOT-
verzamelban d 

Voor lezers die MOTORBOOT bewaren, brengen wi j een 

handige luxe verzamelband. Het is een stevige blauwe 

band met goudopdruk, waarin de bladen stevig bi|een 

worden gehouden. Door een constructie van kunststof 

koordjes kunnen de bladen met uit de band vallen. 

Men kan de banden bestellen door het overeenkomstige 

bedrag over te maken op giro 57 65 57 of bankrekening 

69 47 15 085 (Belgié: postrekening 000-1439291-05) . 

Op uw overschrijving vermelden: Verzamelband(en). 

Prijs per stuk ƒ 2 2 , - incl. btw en verzendkosten. 

België Bef. 440 . 
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Biesbosch steeds stiller 
DoorJ W Sluimer 

De Biesbosch is al decennia 
lang een aantrekkelijk gebied 
voor watersporters. De bezoe-
kers bestaan ruwweg uit twee 
groepen. De ene groep wordt 
gevormd door de mensen die 
dagtochten maken. Zij komen 
zowel in open bootjes als in ka-
juitvaartuigen. In de Brabantse 
Biesbosch zijn onder hen heel 
wat huurders. De andere 
groep is die van de verblijfsre-
creanten, die in het gebied blij-
ven overnachten. Dat gebeurt 
dan langs steigers, beschoeide 
oevers of voor anker. Jacht- of 
passantenhavens zijn er niet. 
Alleen in de zogenoemde 
Sliedrechtse Biesbosch is er 
een haventje voor een dozijn 
boten. 

Onderzoek 
In de afgelopen twintig jaar is 
drie keer een grootscheeps on-
derzoek naar de recreanten in 
de Biesbosch gedaan. Bij het 
eerste, in 1983, ging het alleen 
nog maar om het registreren 
van aantallen bezoekers en 
scheepsbewegingen. Duidelijk 
was dat na het afsluiten van 
het Haringvliet in 1970 veel 
meer mensen naar de Bies-
bosch kwamen. Doordat de 
grote getijverschillen waren 
verdwenen, was het varen een 
stuk minder avontuurlijk ge-
worden en waagden steeds 
meer bootjes zich in het ge-
bied. Uit de telhng bleek dat 
op topdagen, zoals bijvoor-
beeld Tweede Pinksterdag, 
tussen de 2.000 en 2.500 men-
sen de Biesbosch bezochten. 
Op andere tijdstippen, ook in 
de vakantieweken, waren het 
er minder dan duizend. 
Mede onder invloed van het 
feit dat de Biesbosch mogelijk 
de status van nationaal park 
zou krijgen, werd in 1991 een 
tweede onderzoek gedaan. Het 
derde volgde in 1996 en was 
breder van opzet dan de twee 
voorgaande. Het had mede tot 
doel inzicht te krijgen in het ge-
bruik dat de recreanten van 
het natuur- en watersportge-
bied maakten. Ook werd geke-
ken naar hun gedrag. Aan de 

resultaten van het laatste on-
derzoek is tot nu toe weinig 
ruchtbaarheid gegeven. Nu zij 
toch boven water zijn geko-
men, is het interessant ze te 
vergelijken met de uitkomsten 
van de eerdere onderzoeken. 

Veel minder 
De organisaties van natuurbe-
schermers, waarvan er zeker 
vij f zich met de Biesbosch be-
zighouden, verkondigen her-
haaldelijk dat het in het gebied 
almaar drukker wordt en vra-
gen om maatregelen om de 
waterrecreatie terug te drin-
gen. Verschillende keren slaag-
den zij er in de realisering van 
nieuwe aanlegvoorzieningen 
tegen te houden. Een vergelij-
king van de tellingen toont 
echter aan dat van een groei 
van het aantal bezoekers aan 
de Biesbosch geen sprake is. 
Er is juist sprake van een spec-
taculaire daling. 
In het staatje hieronder zijn de 
resultaten van de eerste telling 

in 1983 voor de verschillende 
seizoenen steeds op 100 pro-
cent gesteld. Als de uitslagen 
van de twee volgende onder-
zoeken daarop worden afgezet, 
levert dat in percentages het 
volgende beeld op: 

1983 1991 1996 

Voorseizoen 100% 53% 33% 
Hoogseizoen100% 73% 55% 
Naseizoen 100% 128% 42% 

In 1996 bleek 18 juh de aller-
drukste dag te zijn. In de Hol-
landse en Brabantse Biesbosch 
samen werden voor die dag 
rond 1500 boten geteld. 
De enige uitzondering in het 
algemene beeld van een sterke 
terugloop van bezoekers biedt 
de vergelijking tussen het na-
seizoen van 1983 en dat van 
1991. De verklaring daarvoor 
lijk t voor de hand te liggen. 
Volgens het KNM I waren het 

einde van augustus en de eer-
ste helft van september 1991 
bijzonder warm en droog. De 
milieuorganisaties mogen roe-
pen dat zij niets van een ver-
mindering van het aantal be-
zoekers merken, de cijfers 
spreken een andere taal. 

Waarderin g 
Blijf t over de vraag hoe de te-
rugloop kan worden ver-
klaard. Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat het ge-
bied minder aantrekkelijk is 
geworden. De uitkomsten van 
de onderzoeken spreken dat 
echter tegen. Daaruit blijk t 
juist, dat de bezoekers grote 
waardering voor de Biesbosch 
hebben en de rust en de onge-
repte natuur van het gebied 
roemen. Dat is in overeen-
stemming met een andere uit-
komst, waaruit blijk t dat veel 
bezoekers van de Biesbosch lid 
zijn van een natuurorganisatie. 
Bijna 40 procent van de onder-
vraagden meldt te zijn aange-
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sloten bij één of meer van die 
verenigingen. Daarbij scoort 
Natuurmonumenten het 
hoogst, gevolgd door Green-
peace en het Wereldnatuur-
fonds. Een onderzoek door de 
Vrij e Universiteit Amsterdam 
en T N O Delft maakte eerder 
al een einde aan een ander veel 
verbreid misverstand. De con-
clusie van dit onderzoek 
luidde 'dat de watersport in 

het algemeen geen aantoon-
bare schade aan de Biesbosch 
berokkent'. 

Concurrenti e 
'Echte vaarders sterven uit', 
zegt men wel eens. In die uit-
spraak zit een kern van waar-
heid. Het vaargedrag veran-
dert duidelijk. Daar zijn aller-
lei oorzaken voor aan te 
wijzen. Zo ondervindt het toer-

varen steeds meer concurren-
tie. De complete reispakketten 
die alom worden aangeboden, 
lokken ook watertoeristen 
naar zonniger en droger oor-
den. De inspanningen die voor 
zo'n vakantie moeten worden 
geleverd, zijn ook veel gerin-
ger dan die bij een lange vaar-
tocht. Een ander punt is dat de 
vergrijzing toeneemt. Vrijwel 
alle watersportverenigingen 

kennen een tekort aan jeugd. 
Ook dertigers en veertigers 
zijn vaak slecht vertegenwoor-
digd. Voor veel bezitters van 
een boot geldt dat de hoofdva-
kantie nog wel een vaarvakan-
tie is, maar dat voor kortere 
vrij e periode ander vermaak 
wordt gezocht. 
Al deze factoren gelden voor 
het Nederlandse vaargebied in 
het algemeen. Bij de spectacu-
laire terugloop in de Biesbosch 
lijk t er meer aan de hand te 
zijn. De uitkomsten van het 
meest recente onderzoek ge-
ven aan in welke richting de 
verklaring moet worden ge-
zocht. Veel bezoekers van de 
Biesbosch gaan daar lang niet 
meer elk weekeinde naar toe. 
Wie al in de loop van de vrij -
dagmiddag aan boord kan zijn, 
trekt verder weg. De toegeno-
men vrije tijd schept ruimte 
om andere gebieden in de re-
gio te bezoeken. De watertoe-
rist heeft andere behoeften 
gekregen en zoekt wat meer 
vertier op de wal; de mogelijk-
heden daarvoor ontbreken in 
de Biesbosch. En ten slotte: de 
strandjes en zandplaten, die 
voorheen voor velen juist zo 
attractief waren, zijn in de 
Biesbosch, en met name in de 
Sliedrechtse, helemaal verdwe-
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Kleine advertenties 

Lezers kunnen kleine adver-
tenties plaatsen tegen een 
tarief van ƒ 8 - per regel (in-
clusief 17,5 procent btw). 
Men kan de advertentie 
schriftelijk opgeven, faxen 
(010-4119690) of gebruik 
maken van de antwoordkaart 
in dit blad. Advertenties, die 
voor de 10-de van de maand 
in ons bezit zijn, worden in 
het nummer van de daarop 
volgende maand geplaatst. 
Foto's (1 kolom) ƒ 48 , - , 
ƒ 125, - (2 koloms). Plaatsing 
na ontvangst van de beta-
ling. 

Mobie l scheepsonderhou d Bert 
Visser voor al uw schilder- en lak-
werk, tevens schildersloods in Le-
lystad. Telefoon 035-6561616 of 
06-51566245. 

Te koop hydraulisch e boeg - en 
hekschroeven , compleet, vanaf 8 
pk, ƒ 5600,-, telefoon 071 -
5235997, fax 071-5236106.Hydro 
Nautic Services; altijd de goed-
koopste!, e-mail mde@xs4all.nl. 

Jachtservic e van Swaay , repara-
tie, onderhoud, enzovoort, Haal-
deren (GLD), telefoon/fax 0481-
463952 of 06-22483253. 

Vaarbewijze n schriftelijk , Nautica 
Nederland 055-5332033. 

Agde r 840 te huur , Noorse spitS-
gatter, Groenevloot charter, tel/fax 
050-3061498 of 06-22012993. 

Watersportverzekerin g ANWB, te-
lefoon 070-3146151. 

Uw jacht betrouwbaar verhuren 
wanneer u zelf niet vaart. Own 
Ship vraagt voor verhuurbemidde -
lin g werfgebouwd e motorjachten . 
Bel vrijblijvend 073-6570607 of kijk 
op www.ownship.nl 

Expertiseburea u Kastelein , keu-
ringen, proefvaart, diktemetingen, 
osmose, taxaties. Telefoon 0181-
453891 of 06-21295075, fax 0181-
453914, e-mail: expertise.kaste-
lein@worldonline.nl. 

www.bootverzekering.nl , 
Ook voor uw weerbericht en getij, 
Scheepsassurantiekantoor DMW 
tel. 0321-33 34 43. 

Te koop motorzalmschou w dichte 
stuurhut, zelfl. kuip 40 pk diesel, 
veel extra's waaronder boeg-
schroef, 8,80x3,20 Prijs 
ƒ 59.000,-. 5 sip, tel. 0341-551196 
T.K. motorkotte r Van Rossum 
rondspant staal 1981, afm. 
15x4,5x1,65 meter. Klassieke 
scheepsbetimmering, salon/stuur-
hut, keuken, toilet, beneden; 3 
slaapkamers, douche/toilet, l x 
Mercedes 180 pk. Vraagprijs 
ƒ 295.000,-. Tel. 0487-501329. 
Fax 501349. Bgg. 516843 

Traile r Pega ZB 2700kg/700cm, 
met powerwinch, 1999, 2/3 nieuw-
prijs, telefoon 0182-586205. 

Te huur luxe schiphui s in Workum, 
17,00 X 4,70 meter, inl. 0515-
541297. 

Te koop Doerak 7 X 2,75 x 0,60 
meter. In perfecte staat van onder-
houd. Yanmar dieselmotor. Fraai 
ingericht. Vaarklaar. Prijs 
ƒ 22.500,-. Telefoon 075-6173434. 

Te koop aangeboden; motorjach t 
typ e Koihorn , ontwerp; Kraayer, 
afm.; 9,20 x 3,45 x 1,20 meter, 
bouwjaar 1980. Het motorjacht is 
in zeer goede staat, bouw; Jacht-
werf de Klop b.v., motor; Fiat die-
sel 93 pk, teakhouten bovenbouw, 
interieur mahonie afgetimmerd, 
boegschroef 8 pk, vraagprijs 
ƒ 95.000,-, inlichtingen; tel. 030-
2441878 of 030-2439740. 

Te koop mijn zeer robuuste vlet , 
motorvermogen 150 pk, met veel 
R.V.S., teakdek en veel extra's. 
Speciaal gebouwd voor het varen 
op het IJsselmeer - Wadden. Voor 
nadere inlichtingen te bevr.; tele-
foon 038-3317292. 

www.motorboothuren.co m op de 
kanalen van Frankrijk, Italië, 
Schotland, Ierland, Engeland, 
Zweden, Nederland, telefoon 
0165-546707. 

www.vaarbewijscursus.com , OOk 
marifoon, Breda, Bergen op Zoom, 
Dordt, Terneuzen, telefoon 0165-
546707. 

Doerak 780 ak, i.z.g.s., nieuwe 
motor, tentkap, Honda generator, 
veel extra's, ƒ 59.500,- . Telefoon 
010-5923813 of 06 50518916. 

Te koop spitsga t motorkotter , 
rondspant gejoggeld 11,00 x 3,60 
meter, 1989, Ford 90 pk, ok, teak 
betimmering, zeer kompleet, 
vraagprijs ƒ 295.000,-, telefoon 
010-4346786. 

Gebruikte bolen-nieuws 

- Bij Jachtmakelaardij Elburg 
Yachting is vorige maand de 
eerste paal geslagen voor een 
uitbreiding van het verkoop-
kantoor. Dat gebeurde door de 
twee eigenaren, R.F. den Duik 
en L.A.J. Arbouw. Met de 
nieuwbouw, die in november 
dit jaar gereed moet zijn, 
wordt de huidige accommoda-
tie verdubbeld. 
- In de zomeruitgave van 
Yachtmagazine van De Valk 

jachtmakelaardij zijn ruim 200 
motorboten in de aanbieding. 
Het is een zeer uiteenlopende 
vloot, die begint bij een 5,70 
meter lange open stalen Cesta-
vlet en waarvan de grootste 
een 59 meter lang superjacht 
is. Vooral bij de superjachten, 
die De Valk in bemiddeling 
heeft, zitten spectaculaire sche-
pen van werven als Feadship, 
Benetti, Heesen, Hakvoort, 
Moonen en Vitters. Bij de mid-
delgrote schepen vallen op: 
een Barkas 1200, enkele 42 
voets Grand Banks, een Super 
van Craft, snelvarende Prin-
cess-, Fairline-, Sealine- en 
Neptunuskruisers. Stalen knik-
spantkruisers worden aange-

MET EEN ECHTE PEGA 
MIST U NOOIT DE BOOT 

Uw keuze IS hierbij 
• boottraiiers 
• kanlettrailers 
• kieiboottrailers 
• kielmidzwaardboottrailers 
• rubberbootlrailers 
• catamarantrailers 
• bagage surtplanktrailers 
• kombinatietrailers 
" mallenlrailers 
• band p rot ie Itrai Iers 
• strandtraiters 
• het elektrisch lierenpfogramma van 

Powerwinch Mantieme accessoires 
van pure klasse 

• een scala Pega toebehoren voor 
nog meer waterspongemak 

. BOOTTMIU K PEGA HOLLAN D 

De Pega-parade is inorukwekkend 
Watersporters tierkennen er al hun kritisctie 

kwaiitertseisen m B v wiellagers met walerdictiie 
keerring zodat u nooit voor verzopen verrassingen 

komtte staan 
Maar ook een verstelbare as voor 
deiuistekoppelingsdruk In er 
uitwendig roesivrii Itiermisch 
verzinkt 
En vijf volte jaren garanl« op 
dekonstnjktiei 

Midde lwe g 5 - 2995 SP Barendrech t De Pega brcchure versctialt u ilegetitke mlormatie 
Tele foo n 0180-615380 over het , . l » l . aanbod Grafs Bel 0180^ 15380 

Open ook eens onze website 
www pega-txx)t1rariers nf Fax 0 1 8 0 - 6 2 1 6 3 2 

boden van Valk, Zijlmans en 
Vripack. De gids is verkrijg-
baar bij De Valk en in de tijd-
schriftenwinkel. 
- Meer dan 600gebruikte motor-
jachten worden aangeboden in 
de voorjaarsgids van de Hiswa-
makelaars. De gids, Yachtselect 
gedoopt, heeft daarnaast nog 
50 motorboten met hulpzeilen 
in de aanbieding, plus 135 ex-
beroepsvaartuigen. 
Bij de jachten tot tien meter zit 
een grote variëteit een stalen 
kruisers en diverse kleinere 
rond- en knikspantvletten. 
In de groep van 10 tot 12 me-
ter zien we bijvoorbeeld krui-
sers van De Groot (Palma), 
kotters van diverse werven en 
snelvarende polyester kruisers 
(Princees, Carver. Sunseeker). 
Bij de grotere schepen vallen 
op: Super Van Craft, Van der 
Valk, Doggersbank en enkele 
grotere zeegaande jachten. De 
gids ligt in boekwinkels en bij 
His wa-makelaars. 

- Zo'n 75 motorboten staan te 
koop in Logbook, de voorjaars-
gids van makelaardij Het Wa-
kend Oog. 
Er zijn verschillende kleinere 
snelvarende boten bij (Bayli-
ner. Sealine. Searay), maar het 
accent ligt op de waterver-
plaatsende toerboot. Stalen 
kruisers zijn er in diverse ma-
ten en uitvoeringen (Blauwe 
Hand, Amirante. Pedro. Cas-
caruda). Het aanbod omvat 
verder vletten (Dolman. Gou-
werok) en een grundel. Bijzon-
der zijn de (nieuwe) No Limits, 
een grote Ankertrawler en een 
ruim 15 meter lange Super 
Van Craft en het voormalige 
jacht van scheepsbouwer Ver-
olme. De gids is verkrijgbaar 
bij HWO-vestigingen. 
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GIDS VOOR GEBRUIKTE MOTORBOTEN 

Te koop pol . motorjacht ; afm' 
12,30 X 3,90 X 1,20 meter, 2 x 150 
pk diesel, boegschroef, radar, gps, 
kleuren plotter, sat tv, radio/cd, 
magnetron, totaal nieuw interieur 

en stoffenng, schuifpui naar open 
kuip en achterkajuit, vol. teakdek-
ken, in zeer goede staat van on-
derhoud Euro 95 000,-. Telefoon 
010-2427803 of 0653134652. 

Te koop Rijnlandvle t o.k., rondsp. 
overnaads, bj '94,10x3,50x1,15 
meter, 4 cil. Mag Deutz 65 pk, kiel-
koeling, boegschroef, teak dek-
ken, fraai teak inter.,ruimte 

toilet/douche, omvormer, zeer 
compleet schip. 99/2000 opnieuw 
geschilderd ƒ 265.000,-. 

Tel. 06.53277559. 

Z.g.o h Noorse houten spitsgat -
kruiser , S-spant, iroko op eiken, 
teak dek, 8,10 x 2,60 x 0,90 meter, 
ok en ak, bj 1980, Vetus diesel 20 
pk, vraagprijs ƒ 90 000,-. Een 

uniek karakterschip waar er geen 
2e van bestaat. Doe beschikb. 

Telefoon 035-6942677 of 06-
53464329. 

Stevenvlet , 13,60 X 4,20 X 1,40 
meter, 150 pk Ford Genesis, 150 
draaiuren, 2000 liter brandstof, 
1000 liter drinkwater, r v s. tank. 

2+2 slaapplaatsen. Vraagprijs 
ƒ 535 000,-
Telefoon 0162-450274-
0650530204 

Te koop Koopman s trawler , bouw-
jaar 1970, Staal. 12,65x4,00x1,35 
meter, teak interieur, motor: Ford 
Lehman 120 pk Het gehele schip 
IS totaal overhaald en verkeert 
daardoor in een zeer perfecte 
staat van onderhoud. Verder aan-
wezig boegschroef, 2e stuur-
stand, teak dek, omvormer, man-
foon, alarmsysteem, etc Vraag-
prijs ƒ 325.000,- linlichtingen via 
tel. 0181-484337/010-4374050. 

Smelnekruise r ok, Peugeot 62 pk, 
6 slaapplaatsen, alu.-ramen, getint 
glas, RVS bolders reling ok met 
blokroosters, kk 4-pits kook. 5001 
water, 350 I diesel, ankerlier. Auto-
helm comp. Tndata.Tel. 010-
4155964 of 06 20206516 

Pedro Bora 41', 12,50x4,00x1,20 
meter, bj 1989,200 pk Volvo 
Penta nieuw, boeg- en hekschroef 
a 7 kw. Teak interieur, 2 slaapka-
mers + 2 slaapplaatsen, gps, bin-
nen- buitenbestunng, zonnekap 
en vele extras Vraagprijs 
ƒ 270.000,- Ligplaats Fnesland. 
Telefoon (Duitsland) 0049-4282-
5231 of 0049-171-52393924. 
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Te koop vechtkruiser , geheel van 
staal, door scheepswerf betim-
merd, teakhout afgewerkt, motor 
40 pk Peugeot diesel met Velvet 
keerkoppeling, marifoon aanwe-

zig, wc en kookgelegenheid aan 
boord. Afmetingen (Ixbxh) 9x3x2. 
Vraagprijs ƒ 42 000,-

Inlichtingen 0229-210561. 

Te koop Valkkruise r 13,60x4,10 
meter, bj. 80,185 pk, Cummins 
90. Onan gen 90 accul. omv boi-
ler, walstr, manfoon, kompas. 

douche/ligb., ven/v., koelk., oven, 
magn , 6 vaste slaappl., vraagprijs 
ƒ 239.000,-, telefoon 06-
51175318/075-6222578. 

PASSANTENHAVEN 
VERKOOP VAN SIKKENS& 
EPIFANES VERFSYSTEMEN 
BRUYNZEEL COMPL ASSORTIMENT 
HECHTHOUT 

• JACHTBENODIGDHEDEN VAN ALLE 

BEKENDE MERKEN 

WATERSPORTBEDRIJ F 
GEBR. WEINHOLT 

• DEALERVAN 

l-HIN!Hil--< svë^s ; 
• HELLING EN TAKELWERK TOT 40 TON 

• STAAL HOUT EN POLYESTER REPARATIE 
• SCHILDERW/ERK 

• OSMOSE BEHANDELING/PREVENTIE 
• MOTOR INBOUW/REPARATIE 

KORTE OUDERKERKERDIJ K 10/14 
1096 AC AMSTERDA M 

TEL. 020 - 665 74 87 FAX 665 16 25 
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Aluminium ScheGpsramen 
SpinvGl d A b " ^ 5 HS Bred a 

V feL076-5223022 Fax. 520A233 .. 

E-maiL;hj-smaal(asmaaLnL wdasit&www.smaal.r i^ 
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Profiel Zeetjalk 

Oud scheepstyp e ontpop t lic h 
als ruim en comfortabe l motorjach t 
De Zeetjalk is van huisuit een zeilend platbodem vracht-
schip. Dezeetj(dk, die de jachtwerf VDL dit jaar als pri-
meur exposeerde op Boot Düsseldorfis splinternieuw en 
gebouwd als motorjacht naar een ontwerp van Willem 
Nieland. Het schip van de (korte) proefvaart, die Albert 
Eejting onlangs kon maken, heeft bouxvnummer 1, maar 
intussen zijn er nog drie van deze ^alken in bouw geno-
men. 

Albert Eefting 

De afmetingen van deze 50 ton 
zware boot zijn: lengte 19,80 
metei; breedte 4,83 meter; 

• Aan dek valt veel messing te 
zien. 

diepgang 0.90 meter en door-
vaarthoogte 3,40 meter. Het 
bouwmateriaal is gestraalde 
staalplaat (klasse A), 6 milli -
meter dik voor de romp en 4 
millimeter voor de opbouw. Er 
zijn spanten om de 40 centime-
ter en vijf waterdichte compar-

timenten. De kielbalk is opge-
bouwd uit 10 millimeter plaat 
en loopt door in de robuuste 
steven, die is uitgevoerd met 
een loefbieter. Daarin heeft 
ook de 20 pk hydraulische 
boegschroef een plaats gevon-
den. 
De tanks zijn van staal: diesel-
olie (3000 liter), huisbrandolie 
(1800 liter), water (2500 liter). 
Voor grijs- en zwart water zijn 
er rvs tanks, ieder 500 liter en 
verder is er een aluminium 
tank voor hydraulische olie 
(90 liter). All e tanks zijn voor-
zien van een mangat en een 
meter op het instrumentenpa-
neel. 
Alles op en aan de Zeetjalk is 
in koper, messing of alumi-
nium van die kleur uitgevoerd. 
Een voorbeeld daarvan is de 
ankerlier, die eruit als een ou-
derwetse handlier, maar die 
nieuw is en hydraulisch wordt 
aangedreven. Bijzonder zijn 
ook de messing luchthappers, 
vooral die op het achterschip, 
vier stuks op rij waarvan drie 
voor de beluchting van de mo-
tor. 

Na de bouw is het casco in- en 
uitwending gestraald en 
daarna behandeld met een 
verfsysteem van Sikkens: na 
de voorbewerking en grondla-
gen totaal 5 lagen twee compo-
nenten aflak. 
De hydrauhsch strijkbare mast 
kan voorzien worden van een 
steunzeil en fungeert ook als 
kraan voor de bijboot. 

Motor  en techniek 
In de met kneveldeuren water-
dicht afgesloten motorruimte 
staat een 6 cilinder MAN-die-
sel type D 2866 E met een ver-
mogen van 252 pk bij 2200 
toeren. Het verbruik zal bij 
1800 toeren ongeveer 30 liter 
per uur bedragen. De motor is 
uitgerust met een Twindisc 
keerkoppeling met een reduc-
tie 2,43 : 1 en een Centaflex 
flexibele koppeling, die zowel 
de stuwdruk als de trillingen 
moet opvangen. De schroefas 
is watergesmeerd en heeft een 
diameter van 50 millimeter en 
een rechtse vierblad schroef 
van 30 duim doorsnee. In de 
motorruimte staan ook een ge-

I 
I 
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• De Zeetjalk varend. 

I 

neratorset, de Kabola cv-ketel, 
die ook voor warm water kan 
zorgen, een boiler van 115 li-
ter, de elektriciteitskasten, een 
acculader van 50 ah en een 
omvormer. 
Verder zijn daar o.m.de ge-
luiddempers, de hydraulische 
pomp en de lenspompen. 
De stuurmachine (8 omwente-
lingen) is van Danfoss. Er is 
een handpomp als noodvoor-
ziening en bovendien kan een 
helmstok in het aangehangen 
roer geschoven worden. 
De machinekamer is geiS' 

• Vier luchthappers op het achter-
schip. 
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leerd met bondalplaat en steen-
wol. 

Elektriciteit 
Het boordnet is 24 volt. Voor 
apparatuur van 12 volt is een 
24 12 volt omvormer van 20 
ah toegepast. De voeding 
wordt verzorgd door twee ac-
cugroepen: een van 6 x 200 ah 
voor het boordnet en een van 
2 X 200 ah voor het starten 

van de motor. Het net is ver-
deeld in 54 groepen. De zeke-
ringkast is gemonteerd in de 
salon en de accu's staan in een 
ruimte onder de salonbank en 
zijn vandaar te bereiken. Ook 
vanuit de motorruimte, via een 
kneveldeur, maar in die gang 
moet je kruipen. Daar zitten 
ook de mangaten van de 
meeste tanks. 
Er is een uitgebreid 220 volt 

net (21 groepen) met een Mas-
tervolt omvormer van 2,5 kw, 
waarop alle huishoudelijke ap-
paratuur (maar niet tegelijk) 
gebruikt kan worden. Er 
wordt automatisch geschakeld 
tussen omvormer en wal-
stroom en de generator heeft 
een voorrangschakeling. 

• Eetbar voor twee personen 
naast de kombuis 
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Interieu r 
Het interieur in koloniale stijl, 
vreemd genoeg voor een tradi-
tioneel Hollands schip, is 
scheeps en de ruimte (en daar 
is veel van voorhanden) is 
goed benut. Alles is uitgevoerd 
in (zeer) donker mahonie en 
voorzien van passend messing 
beslag. 
In de voorpiek zit de opvallend 
ruime eigenaarshut met twee 
vrijstaande kooien met laden 
eronder en nachtkasjes. Ver-
der een wandkast met vijf(! ) 
grote hang- en legkasten, een 
toilettafel en een groot bureau 
met laden en boekenplanken. 
De bijbehorende badkamer 
heeft een douche van 90 x 90 
centimeter, afgesloten met een 
glazen deur, een elektrisch toi-
let met versnijdingpomp en 
een bidet. All e accessoires heb-
ben een messingkleur of zijn 
verguld, maar dat was een 
wens van de eigenaar. 
Daarna volgt aan stuurboord 
een tweepersoons gastenhut. 
Ook hier ruim voldoende kast-
ruimte en een toiletmeubel. De 
badkamer voor de gasten is 
aan de overkant van de gang 
aan bakboord en daardoor 
ook goed bruikbaar voor an-
dere gasten. Deze heeft geen 
bidet, maar is verder gelijk aan 
de vorige. 

Aan stuurboord volgt daarna 
de wat hoger gelegen ruime sa-
lon met een twee en driezits 
bank. nog een extra fauteuil, 
salontafel en hoektafels. Eert 
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• Indeling. 

prachtig wandmeubel (boeken 
en TV) completeert de fraaie, 
in donker mahonie uitge-
voerde inrichting. Verder staat 
hier een praktische eetbar voor 
twee personen, met de voor-
kant naar de kombuis aan bak-
boord. Die ligt weer op het ni-
veau van de gang, waardoor 
het aanrecht onder het gang-
boord kan worden gebouwd. 
All e apparatuur die je thuis 
zou wensen is hier voorhan-
den. Koelkast, 115 liter, afwas-
machine, 4 pits keramische 
kookplaat, combi magnetron 
(met oven), afzuigkap, afval-
bak en uitgebreide kasten, 
waaronder een met draaipla-
teau voor pannen. Onder de 
vloer is nog een "kelder" voor 
voorraden en ook in de gang 
zit een luik naar zo'n berg-
ruimte. De ijsblokjesmachine 
is een optie, evenals trouwens 
de meeste elektrische appara-
ten. 

Bijzonder zijn hier de wind-
snelheid- en windrichtingme-
ter. 
'Mij n vrouw bepaalt of we wel 
of niet zullen varen. Daarom 
heb ik de meters in de kom-
buis laten plaatsen", licht eige-
naar Wolf Lijmert toe. Zij 
heeft dan ook nog een baro-
meter om een gefundeerde be-
slissing te nemen. De rvs spoel-
bak is de enige uitzondering op 
de brons/koper uitrusting die 
we gevonden hebben. De hang 

[ Bureau voorde schipper. 



naar perfectie heeft veel extra 
geld gekost, bij voorbeeld om 
rvs delen en beugels die stan-
daard bij elk apparaat worden 
geleverd van een messing laag 
te voorzien. 
Een brede trap van vij f treden 
brengt ons naar het centrum 
van de boot: het stuurhuis. De 
leuning en het scheidingshek 
zijn weer van messing buis. 
Hier een ruime hoekbank (zes 
zitplaatsen), vanwege het uit-
zicht wat hoger geplaatst en 
een uitklapbare tafel. Het func-
tioneert ook als dmette. Vanaf 
elke zitplaats is het uitzicht 
riant. Voor zijn er vij f ramen, 
alle voorzien van ruitenwissers 
met wasintallatie. De stuurtafel 
bevat een keur aan instrumen-
ten en meters. Opvallend is 
hier een TV-monitor (ook een 
extra) met een schakelbare 

• Toilet en (niet zichtbaar) 
douche 

verbinding naar de machine-
kamer en de boeg. Vooral han-
dig bij het meren, omdat de 
Zeetjalk een dode hoek van 
ruim 10 meter heeft. Een com-
fortabele stuurstoel staat klaar 
voor zeer lange tochten. Er is 
ruimte voor meer stuurstoelen, 
die ook aan de (hoge) eettafel 
gebruikt kunnen worden. De 
• vloer is zwevend en heeft een 
akoestische isolatie. 

• Wolfbjmert, trotse eigenaar 

Tenslotte kun je nog vij f tre-
den af naar de achterkajuit. 
Ook hier een zee van ruimte in 
een tweepersoons hut. met 
ruime kasten en een badka-
mer. Deze heeft een iets klei-
nere douche (75x75) want ver-
schil moet er zijn. Hier zijn ook 
twee kneveldeuren om links en 
rechts van de motor in de ma-

• Lits-jumeaux in eigenaarshut 

Zeetjalk kort 
- Afmetingen: lengte 19,80 
meter, breedte 4,83 meter; 
diepgang 0,90, doorvaart-
hoogte 3,40 meter; 
- Voortstuwing zes cilin-
der MAN-diesel, type D 
2866 E van 252 pk bij 2200 
toeren, Twindisc keerkop-
peling 2,43:1, vierblad 
schroef; 
- Constructie: rondspant 
platbodem met doorlo-
pende kielbalk, romp 6 
millimeter en opbouw 4 
millimeter, spanten om de 
40 centimeter; 
- CE-markering: B (kust-
vaart) ; 
- Prijs (zonder opties): 
ƒ 2.291.250,-inclusief 17,5% 
btw. 
- Bouw en informatie: te-
lefoon 0416-337867, inter-
net 
www.vdlshipyards.com. 

chinekamer te komen, mooi in 
de betimmering opgenomen. 
De aankleding werd verzorgd 
door mevrouw A.A. Groes, uit 
St. Huibrechts Lill e in België. 
Zij heeft er iets bijzonders van 
gemaakt met vele persoonlijke 
accenten. 
All e wanden zijn geïsoleerd 
met 3 centimeter brandvertra-
gend PU-schuim. 

Varen 
Het varen met deze boot is 
zonder meer een genoegen. Je 
hebt een prima uitzicht 
rondom en de boot vraagt 
voor de besturing geen extra 
aandacht, zodat je van dat uit-
zicht rustig kunt genieten. Ook 
van de golfslag, bij windkracht 
5 6 op het IJsselmeer. trekt hij 
zich niets aan. Ook niet als je 
dwars op de golven vaart. 
Weliswaar heeft hij dan een 
neiging tot rollen, dat hoort bij 
deze rompvorm, maar dat is 
op geen enkel moment hinder-
lijk . Bij 1700 toeren vaart de 
boot ruim 14 kilometer per 
uur en de motor laat dan een 
gebOrom horen waarbij zonder 
stemverheffing gesproken kan 
worden. 
Het maximum ligt op 18,5 ki-
lometer bij 2150 toeren en dan 
is er ook wel wat meer geluid 
te horen. De reactie op het 
roer is wat traag - niet erg, 
daar moetje gewoon even aan 
wennen maar daarna blijkt de 
tjalk zeer wendbaar. Voor het 
manoeuvreren is wel wat 
ruimte nodig en de hulp van 
de boegschroef is welkom. 

* Koloniale stijl 
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Profiel Admiralclass 1500 

Sjieke boot 
voor  de kust 

Onder de naam Admiralclass bouwt De Gier en Bezaan in Enkhuizen drie nieuwe 
motorjachten van 13,15 en 18,50 meter lengte. Albert Eefiing maakte onlangs een 
korte proefvaart met de 1500-uitvoering. Hierbij zijn indrukken. 

:>c 

Ontwerper René van 
der Velden (onder 
meer bekend van 

Moonenschepen) heeft de boot 
getekend. Voor de constructie, 
het interieur en de technische 
uitrusting is Olivier F. van 
Meer verantwoordelijk. Zij 
hebben er iets moois van ge-
maakt. De waaiersteven, ge-
combineerd met een rondspant 
romp en de vloeiende zeeg stra-
len ouderwetse degelijkheid. 

Casco 
De afmetingen zijn: lengte 
14,95 meter, breedte 4,70 me-
ter, diepgang 1,40 meter en 
doorvaarthoogte 3,47 meter 
met gestreken mast. Het dek is 
geheel vlak, belegd met teak-
hout en de gangboorden zijn 
ruim. Het tamelijk hoge boei-
sel geeft een veilig en be-
schermd gevoel. 
Het casco wordt gebouwd van 

gestraalde plaat van 6 millime-
ter voor de romp onder water 
en 5 millimeter erboven. De 
opbouw is 4 millimeter en 
dwarsspanten zijn om de 40 
centimeter geplaatst. De kiel, 
100 X 20 millimeter dik, begint 
op ongeveer driekwart van het 
schip. Het is geen eenvoudig 

* Eén groot instrumentenpaneel 

casco, want er zijn veel rondin-
gen en nog meer zetwerk toe-
gepast. 
De dieselolietanks kunnen 
3000 liter bevatten, zijn van 
staal en geïntegreerd in de con-
structie. De drinkwatertanks 
(1450 liter) en de vuilwater-
tanks (350 liter) zijn van kunst-
stof. Ze hebben allemaal me-
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• k The Admiralclass 1500 varend 

ters op het instrumentenpa-
neel. Voor warm water is er 
een boiler van 75 liter, die ge-
bruik maakt het de warmte 
van het motorkoelwater. Het 
casco wordt aan de binnen 
zijde bespoten met PU-schuim 
en verder afgewerkt met een 
twee componenten verfsys-
teem. De ramen zijn van dub-
bel (thermopane) glas. 

Voortstuwin g 
Standaard worden twee zesci-
linder Perkins/Sabre dieselmo-
toren ingebouwd van het type 
M130C, met een vermogen 
van elk 130 pk bij 2600 toeren. 
Uitgevoerd met Twindisc 
keerkoppeling met een water-
gesmeerde schroefas. Er zijn 
vierblad schroeven gemon-
teerd met een diameter van 24 
en een spoed van 20 duim. 
Tussen keerkoppeling en 
schroefas is een homokineti-
sche koppeling met stuw-
druklager geplaatst. Verder 
staat er een 6 kw generator en 
een Kabola cv-ketel in het mo-
torruim. 

Elektricitei t 
Het boordnet heeft een span-
ning van 24 volt. De capaciteit 
van de accu's voor de appara-
tuur is 780 ah met een accula-
der van 75 ah, die werkt op 
walstroom. Voor de 220 volts 
apparatuur is een 2,5 kw om-
vormer gemonteerd en ook 
voor de 12 Volt (navigatie) ap-
paratuur is er een omvormer. 
Voor het starten van de moto-
ren is er een aparte accu van 
90 ah (bij 24 volt) beschikbaar 
en een startgenerator van 850 
ah bij 12 volt. Verder is de 
elektrische boegschroef van 14 
pk standaard. Een hydrofoor 
van 15 liter per minuut zorgt 
voor de drinkwatervoorzie-
ning in kombuis, toiletten en 
douches. 

Interieu r 
Evenals buiten kunje ook bin-
nen spreken van een smaakvol 
eenvoudig en strak interieur. 
Wel zijn overal panelen toege-
past en die hebben ingewik-
kelde profielen. Dat geldt zo-
wel voor de deuren als voor de 
wanden. Het is gemaakt van 

• Strak, maar sfeervol interieur. 
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• Veel rondingen in het casco. 
Luchtinlaat motor 

Amerikaans kersen, maar je 
kunt ook kiezen voor teak. Het 
interieur is met een computer 
(in een cadcam-systeem) gete-
kend en vervolgens automa-
tisch uit massief hout en platen 
gefreesd. Dat doen grotere 
werven tegenwoordig zo. De 
betimmering wordt daarna -
ook dat is een moderne aan-
pak - in een soort mal van de 
romp gemonteerd en afge-
werkt. Alles is dan veel ge-
makkelijker bereikbaar. 
Daarna wordt het in één stuk 
in het casco, dat in een andere 
hal gelijktijdig gebouwd is, ge-
plaatst en vastgezet. 'Hiermee 
bespaar ik de helft (dat zijn 
4000 uren!) in timmerwerk en 
wordt de bouwtijd met een 
halfjaar bekort',zegt Maarten 
Bezaan, commercieel manager 
van de werf. Bovendien ben ik 
minder afhankelijk van de 
echte vakmensen. Ik heb nu 

veel meer relatief eenvoudig 
werk. Daar staat tegenover dat 
j e veel moet investeren in ap-
paratuur'. 

Indeling 
De indeling is als volgt: 
- in de voorpiek een afgeslo-

ten slaaphut met twee kooien 
in V-vorm en garderobekas-
ten; 
- aan bakboord daarna een 
toilet/douche; de deur ervan 
zit buiten de slaapruimte, zo-
dat ook andere opvarenden er 
gebruik van kunnen maken; 

• Breed gangboord en hoog boei-
sel 

- aan dezelfde kant een U-vor-
mige (en goedzittende) dinette 
met een fraai ingelegde tafel en 
mooie kussens; -aan de bak-
boord hier tegenover zit de 
kombuis met veel laden en 
kastjes; het aanrechtblad is wit 
en gemaakt van Corian, een 
duurzame kunststof; 
- twee treden hoger, we had-
den al een trede gedaan naar 
de dinette, ligt de salon, uitge-
rust met een halfronde L-bank, 
een (ook weer mooi ingelegde) 
vaste salontafel en een wand-
meubel; er kunnen losse fau-
teuils bijgeplaatst worden; 
- een paar treden lager ligt 
achter de salon de eigenaars-
hut met een vrijstaande dub-

• Wandmeubel, TV en verwar-
ming geïntegreerd 
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• The Admiralclass 1500 varend 

Admiralclass kort 
Kerngegevens van de Ad-
miraalclass 1500. 
- Afmetingen: lengte 14,95 
meter; breedte 4,70 meter; 
diepgang 1,40 meter, door-
vaarthoogte 3,47 meter. 
- Motoren: 2 x Perkins/Sa-
bre M130C 130 pk bij 
2600 toeren per minuut. 
- Tanks: 3000 liter diesel-
olie, 1450 liter drinkwater, 
vuilwater 300 liter. 
- CE-markering: B (kust-
wateren). 
- Prijs: ƒ 1.865.000,00 in-
clusief btw. 
- Informatie: telefoon 0228-
322603, internet www.de-
gier.nl. 
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belkooi en kasten langs de 
wanden; 
- een badruimte, de douche is 
afgesloten met een glazen deur, 
completeert de inrichting. 
- een trap van vier treden 
(zo'n trap is ook een meubel) 
hoger ligt het stuurhuis; op 
wens van de klant is deze wat 
Spartaans ingericht met hou-
ten banken; normaal is aan 
beide zijden een (verhoogde) 
gestoffeerde tweezits bank 
voorzien; de stuurstand staat, 
zoals het hoort, in het midden 
en heeft een speciaal gemaakt 
instrumentenpaneel uit een 
stuk, waarin alle meters, ook 
die van de motoren, zijn opge-
nomen; een (niet standaard) 
beeldscherm met multifunctio-
nele functies (ook radar), 
speelt hier een centrale rol; het 
is overzichtelijk en veel rusti-
ger dan allemaal losse modu-
les, maar wel duurder; som-
mige delen moesten hiervoor 
bij voorbeeld opnieuw beka-
beld worden; links van de 
stuurstand is ruim plaats voor 
kaarten, voor zover nog nodig 
er is natuurlijk ook een 
kaartplotter. 

Dek 
All e vier massief houten deu-
ren kunnen open, zodat stuur-
huis en achterdek één ruimte 
vormen. Het zwemplateau 
steekt niet uit, maar is een uit 
sparing m de achterplecht. 

Varen 
De Admiralclass blijk t tijdens 
de proefvaart op het IJsselmeer 
uitgesproken stabiel en koers-
vast ook als je dwars op de gol-
ven vaart. Dat is geen wonder, 
want het is een zware zee-
gaande boot die tegen een 
golfje moet kunnen. Wel komt 
er wat buiswater over bij de 
hogere snelheden. 
Bij 2100 toeren bedraagt de 
snelheid 15 kilometer per uur 
(8,1 knopen). Volgens de werf 
kan dat op dieper water 9 kno-
pen (17,5 kilometer) worden. 
Op het stationaire toerental 
vaart de boot 4,3 kilometer per 
uur. Daarmee kun je prima 
manoeuvreren. De bochten, 
genomen op 2200 toeren, zijn 
met ongeveer anderhalve 
lengte kort te noemen en het 
uitzicht rondom is uitstekend. 

• Eigenaarshut 
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Met de Shell V naar Duitsland (1) 

Het ¥fwlenHifwlii s 
rondo m Beriiii i 

De Shell Vis een omgebouwde voormalige olieboot, gebouwd in 1931 bij Van der 
Giessen in Krimpen aan de IJssel. Frits en Nell van Geijtenbeek uit Meerkerk trof-
fen de boot een aantal jaren geleden in Frankrijk aan en kochten hem. In het num-
mer van april 1998 stond een verslag van hun eerste reis met de Shell V, naar de 
baai van de Somme. 
In de maanden mei en juni van 1999 maakte het echtpaar Geijtenbeek een reis 
naar het merengebied om Berlijn. Ze doen daarvan verslag in de Motorboot. Hier-
onder volgt deel 1 van het reisverslag, waarin ze de noordelijke, meest rustige me-
ren bezoeken. 

Nell van Geijtenbeek 

Frits heeft meer vakantie-
dagen dan ik. Dus hij 
vertrekt met een vriend 

van ons op 13 mei richting 
Duitsland. Het Mittelandka-
naal blijkt vlak voor Maagden-
burg gestremd tot eind juni. 
Een geluk bij een ongeluk, zo-
als later zou blijken. Dit heeft 
tot gevolg dat we het merenge-
bied niet vanuit het westen van 
Berlijn kunnen ontdekken, 
maar vanuit het noorden. 

13 tot 22 mei 
De tocht gaat via Arnhem 60 
kilometer de Rijn op tot We-
sel. Dan het Dattelnkanaal en 
een stukje Dortmund-Eemska-
naal. Vervolgens het Mittel-
landkanaal. Dan is het 325 ki-
lometer volle kracht vooruit 
met één sluis en plezierige be-
roepsvaart. Er zijn voldoende 
aanlegmogelijkheden op 
het kanaal. Na Braunschweig 
moet de Shell V het Mitte-
landkkanaal verlaten vanwege 
de stremming en 100 kilometer 
naar het noorden varen over 
het Elbe-Seitenkanaal, waarin 
één sluis ligt en de schepenlift 
Lunenburg. Daarna rechtsaf 
de Elbe op. Na de sluis bij Dö-
mitz begint de Müritz-Elde 
Wasserstrasse. Het begin is ge-
heel gerenoveerd en loopt 
door een prachtig natuurge-
bied. De reis van Meerkerk 

• De Shell Vaan de kade van 
Waren aan de Müritzsee. 

naar Dömitz duurt 9 dagen (75 
vaaruren). 

23 mei 
Ik rijd vervolgens met de auto 
van onze vriend naar Grabow 
in het voormalige Oost-Duits-
land aan de Müritz-Elde-Was-
serstrasse. Er is een pas opge-
knapte kade met bankjes, 
bloembakken en een ijssalon. 
Daar installeer ik me en wacht 
de komst van de Shell V af. 
Een uur later verschijnt de 
boeg van onze boot om de 
hoek. Voor mij kan nu de va-
kantie beginnen. 

24 en 25 mei 
Onze vriend gaat met zijn auto 
terug naar Nederland. Mij n 
man en ik varen met de de 
Shell V verder over de Müritz-
Elde Wasserstrasse. Dat is een 
klein kronkelig riviertje omge-
ven door riet, weiden en soms 
bossen. De sluizen zijn sinds 
de 'Wende' allemaal opge-

knapt. Ik zie de eerste kraan-
vogels. We zijn vanmorgen ge-
wekt door duizenden vogels. 
Vaak varen we door be-
schermd natuurgebied. In de 
stadjes en dorpen kun je altijd 
aanleggen. Wij overnachten 
echter aan een boom in de na-
tuur. In twee dagen zijn we 
aan het begin van het eerste 
meer, de Plauersee. De meren 
worden aaneengeregen door 
smalle rivieren. Een nauwe 
doorgang van het ene naar het 
andere meer wordt een 
Strange genoemd. 
In het noorden en westen stroomt 
de Havel door de meren, in het 
oosten de Spree en de Dahme. De 
meren zijn omzoomd door naald-
en loofbossen. Kom je vanuit een 
meer in zo 'n verbindingskanaal, 
dan word je getrakteerd op een 
oorverdovend vogelconcert. 
Voor een boot van 18 meter zoals 
de onze zijn er weinig aanlegmo-
gelijkheden. De steigers die er 
zijn, zijn gemaakt voor de kleine 

(vis)boten van de Oostduitsers. 
De grote aanlegplaatsen zijn voor 
de rondvaartboten die een route 
varen van stad tot dorp/stad. Je 
kunt soms ook je fiets meenemen 
zodat je met de Dampfer heen 
gaat en met de fiets terug. Aan 
deze steigers mag je natuurlijk 
niet aanleggen. Wij doen dat in 
geval van nood soms toch, aan de 
zijkant van de steiger, zodat we 
de Dampfer niet in de weg zitten. 
We zijn nooit weggestuurd. Dat 
is opmerkelijk want ik heb nooit 
zoveel waterpolitie gezien als op 
deze meren. Wel worden we twee 
keer aangehouden voor een con-
trole van onze papieren. De eer-
ste keer op de Scharmützelsee ten 
oosten van Berlijn. De reden van 
aanhouding is meer de nieuws-
gierigheid van de diender. Onze 

• De Shell V voor anker in Röblin 
aan de Müritzsee. 
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boot is immers een bezienswaar-
digheid in deze wateren. De poli-
tieman bekijkt nauwelijks ons 
vaarbewijs, maar wil dolgraag 
een kijkje in ons schip nemen. 

26 mei 
De meren in het noorden van 
Berlijn zijn de rustigste. Vanuit 
de Müritz-Elde Wasserstrasse 
kom je via de Plauersee,Jabel-
see, Kölpinsee en de Innen 
Mürit z in het na de het Meer 
van Constanz grootste meer 
van Duitsland, de Müritz. De 
grootste stad aan dit meer is 
Waren. Men is nog druk 
doende de kade op te knap-
pen, de oude pakhuizen wor-
den omgetoverd in luxe appar-
tementen. Waren is een pret-
tige stad om aan te leggen. Aan 

de kade is meer dan genoeg 
plaats voor de Shell V. In het 
stadje is al veel gerestaureerd. 
In de winkelstraat zijn de oude 
etalages niet veranderd in ' 
Blokkerfa9ades', maar op-
nieuw geverfd in mooie pastel-
tinten. Daardoor komen de 
mooie vormen van deze jaren 
dertig-etalages goed uit. Het 
grote plein heeft nieuw plavei-
sel en alleen de oude apotheek 
moet nog worden hersteld. 
Er is een aparte haven voor de 
rondvaartboten die grote groe-
pen - vooral oudere - mensen 
voor een tocht over de Müritz 
meenemen. Met de kuierende 
bejaarden op de kade en hier 
en daar een echtpaar op be-
pakte fietsen doet het geheel 
me meer denken aan de vro-

• Paalwoningen als boot- en 
vakantiehuisje. 

lijk e bezadigdheid van de tijd 
dat men nog 'een dagje uit' 
ging dan aan het opgefokte 
tempo van de moderne toeris-
tenindustrie. 

27 mei 
De Müritz is inderdaad heel 
groot, 's Ochtends vertrekken 
we uit Waren. Het is windstil 
en zonnig. Midden op het lege 
meer zetten we de motor uit en 
dobberen enige uren op het 
spiegelgladde water in de stilte 
rond. In de verte de bossen die 
in de heiige ochtend blauw-
grijs het meer omzomen. Dit is 
het paradijs. 
Overal aan de meren in het noor-
den staan botenhuizen. Vaak in 
rijen aaneengeschakeld. Sommige 
zijn door de eigenaar duidelijk 
zelf in elkaar geklust. De materi-
aalkeuze is ingegeven door dat 
wat op dat moment aanwezig en 
betaalbaar was. Er zijn ook hou-
ten huisjes bij die lijken op 
Noorse wandelhutten, maar dan 
wel op palen met een deur op het 
water, waarachter de (vis)boot 
ligt. Ze hebben een balkonnetje en 
waarschijnlijk maar één kamer. 
Veelal staan ze gegroepeerd aan 
het begin en einde van het toelei-
dingskanaal van een meer. In de 
weekeinden zie je de eigenaren 
vissen vanaf hun balkon of het 
broodnodige onderhoud plegen 
aan boot of huis. 

Een aangename plek om de 
nacht door te brengen is de 
'jachthaven' van Mirow aan 
het meer van Mirow, waar wij 
de volgende dag vastmaken. 
De haven bestaat uit een lange 
steiger en enkele boxen waarin 
huurbootjes liggen. Er is een 

strandhotel met een groot ter-
ras, een hgweide en een zwem-
bad in het meer. En natuurlijk 
een steiger voo rondvaartbo-
ten. De twee walkapiteins die 
direct klaar staan op de steiger 
om ons te ontvangen, zijn zo 
vriendelijk en behulpzaam dat 
wij ons Onassis voelen die in 
St. Tropez aankomt. De kapi-
teins verhuren ook kano's en 
beheren een kleine camping 
voor kanovaarders. Het meer 
is aan de noordzijde verboden 
voor motorboten. Met een 
kano kun je het natuurgebied 
in naar de meren van Leppin-
ger en Woterfitz. De meren 
ten zuiden van de Müritz zijn 
een waar eldorado voor men-
sen die met een kano, kampe-
rend hun vakantie willen door-
brengen. 
Op de steiger ontmoetten we 
de volgende dag een man die 
het restaurant exploiteert in 
Klin g aan de Müritz. Daar 
staat een groot kasteel en het 
trekt daarom veel toeristen. De 
man vertelt dat hij na de 
Wende met een aantal zaken-
mensen een vliegtocht maakte 
over het gebied. Pas toen werd 
hem duidelijk hoeveel water er 
is en dat dit fantastische me-
rengebied een enorme potentie 
heeft voor de toeristenindus-
trie. Zoveel ongerepte natuur 
en zo dicht bij Berlijn, dat biedt 
perspectieven. Wij hopen dat 
ze het voorzichtig aanpakken, 
want het gebied is zo wonder-
schoon dat het snel verpest 
kan worden. 

28 mei 
Voor de sluis van Strasen lun-
chen we in de Biergarten van 
een klein hotel dat een en al 
gezelligheid uitstraalt. De boot 
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leggen we aan het hek van de 
tuin vast, vlak voor de sluis die 
tussen de middag gesloten is. 
Ik informeer naar de mogelijk-
heden om 's winters te schaat-
sen op de meren. Meestal is er 
ijs genoeg en er wordt veel ge-
schaatst. Ik neem me voor om, 
als we weer zo"n slappe winter 
in Nederland hebben, een paar 
dagen naar Strasen te gaan en 
weer eens lekker een tochtje te 
maken. 

29 mei 
De man die we ontmoetten in 
Mirow had ons aangeraden 
Neustrelitz te bezoeken, omdat 
er een prachtige oude slottuin 
is. Dat willen we zien. We va-
ren het Grosser Priepert-meer 
over en onder de beroemde 
Arendsbergbrug door. Deze 
brug lijk t op de Amerikaanse 
overdekte bruggen. Hij is 
overdekt met een soort stal-
huis. Via het Kammerkanaal 
komen we op het Woblitzmeer 
en op het Zierkermeer waar 
Neustrelitz aan ligt. Neustrelitz 
was in de 18de eeuw de resi-
dentie van de hertogen van 
Mecklenburg-Strelitz. Van de 
schoonheid van deze stad is 
weinig te bekennen vanaf het 
water. Het regent pijpestelen 
en we leggen aan in een oude 
haven. Er staat een grote 
graansilo en pakhuizen, die in 
de steigers staan om verbouwd 
te worden. Het geheel maakt 
in de regen een trieste indruk. 
Ook het kleine restaurant aan 
het meer nodigt niet uit tot een 
bezoek. De stad is weer typisch 
Oostduits. Een opgeknapt 
plein en een dito winkelstraat. 
Vlak achter deze straat staan 
rijtjes grauwe ongeverfde hui-
zen met smerige gordijnen en 
slecht onderhouden straten 
waar je bijna je nek over 
breekt. Voor de huizen staan 
kleine, bouwvallige zwart be-
roete schuurtjes. Vooral bij 
slecht weer kun je je een goed 
beeld vormen van de grauw-
heid waar Oost-Duitsland ja-
renlang in gedompeld was. In 
de jaren zestig stelde ik me dit 
arbeidersparadijs toch heel an-
ders voor. 

30 mei 
We bezoeken in de regen de 
slottuin met de Louise-tempel. 
De tuin is mooi maar het slot is 
helaas in brand gestoken aan 
het einde van de oorlog. Maar 
er zijn nog bijgebouwen en een 

orangerie. Meer indruk maakt 
echter het Russische kerkhof 
aan de zijkant van de slottuin. 
We worden met onze neus op 
de bezetting door de Russen 
gedrukt. Bij de boot maken we 
een praatje met een oude 
vrouw. Zij vertelt dat het voor 
de 'Wende' een drukte van be-
lang was in de haven. Vanuit 
de haven werden graan en an-
dere produkten op de trein ge-
zet naar Rusland. 'Ze plunder-
den ons jarenlang', verzucht 
ze. Wij gaan in ieder geval ver-
der richting Berlijn. 

31 mei en 1 jun i 
Deze vaartocht confronteert 
ons ook anderszins met het 
verleden. We varen via een 
reeks van meertjes (Ellbogen-
see, de Ziernsee, de Steinhavel, 
de Röblinsee) en de sluis voor 
de 'Baalensee' de 'Schwedtsee' 
op. Tegen de heuvel aan de 
westzijde van dit kleine meer 
ligt het mooie plaatsje Fürsten-
berg. Het is vij f uur en in de 
jachthaventjes is geen plaats 
voor de 18 meter van de Shell 
V. Zoals wel vaker besluiten 
we op een rustig plekje voor 
anker te gaan en de nacht door 
te brengen. Op de kaart heb ik 
gezien dat hier vlakbij het 
voormalige vrouwenconcen-
tratiekamp Ravensbrück moet 
liggen. We ankeren in de 
buurt van het monument op 
de oever. 

De volgende dag leggen we de 
fietsen in het bootje en roeien 
naar de kant. We zijn meteen 
al voor de ingang van het 
voormalige kamp. De verbran-
dingsoven staat aan de oever. 
Bij de muur ligt het massagraf 
In een groot gebouw, dat in de 
oorlog diende als onderkomen 
voor de kampcommandant en 
zijn medewerkers, is een ten-
toonstelling ingericht. 
In het voormalige cellenblok 
zijn per land de verhalen, fo-
to's en schaarse bezittingen 
van de vermoorde vrouwen 
tentoongesteld. 
Na wat we gezien hebben heeft 
het stadje zijn vredigheid van 
gisteren verloren. We beslui-
ten de Schwedtsee te verlaten. 
Het is prachtig weer en we la-
ten het anker vallen tegenover 
Himmelpfort in het Stolpmeer. 
We zijn weer de enigen op dit 
grote en prachtige meer. Het 
water begint lekker op tempe-
ratuur te komen. Dus zwem-
men we veel. Zonder alle vo-

gels zou het doodstil zijn ge-
weest. Ik hoor een wielewaal, 
de grote karekiet en zie de vol-
gende ochtend de visarend zijn 
duikvluchten naar het water 
maken. In de verte hoor ik het 
blikken geluid van de kerkklok 
van Himmelpfort. De naam is 
wel heel toepasselijk in deze 
stralende morgen. De natuur 
hier is hefelijk en ongeschon-
den. Het water met de rietkra-
gen en de bossen erachter: het 
is schitterend! Op zo'n plek 
zou je weken lang kunnen blij -
ven. Zo heel nu en dan komt 
een visser in een klein bootje 
langs maar verder zie je geen 
mensen. 

2 jun i 
Vanaf de Stolpsee kom je op 
de Havel. Het is een riviertje 
dat zich door bossen, weiden 
en akkers slingert. Hier en 
daar is een 'Rastplatz' langs de 
rivier. Er staan houten tafels 
en banken maar in dit jaarge-
tijde is er niemand die daar ge-
bruik van maakt. We over-
nachten in Burgwal, een klein 
dorp aan de Havel, gelokt 
door een klein steigertje en een 
idyllische Biergarten, waar we 
heerlijk Sanderfilet eten. De 
snoekbaarsfilet is in dit deel 
van Duitsland ons favoriete 
gerecht. Tijdens de avond-
wandeling valt het ons op dat 
het dorp wel trottoirs heeft, 
maar geen geplaveide straten, 
het zijn zandwegen. Het ademt 
een heerlijke rust uit en dempt 
de geluiden van de weinige au-
to's. 

3 jun i 
De Havel gaat over in het Vos-
skanaal en verliest zijn lande-
lijk e karakter. Hier en daar 

Rijnpatent 
Rond maart/april las ik in 
de Schuttevaer dat er een 
overgangsregeling bestond 
voor het verkijgen van het 
Sportpatent voor de Rijn 
dat sinds enkele jaren voor 
boten boven de 15 meter 
verplicht is. Daarvoor 
moest je contact zoeken 
met de KNWV . Als jurist 
ken ik het fenomeen over-
gangsregeling en weet: dat 
werkt vaak in je voordeel. 
We belden en het bleek 
mogelijk een sport- Rijnpa-
tent aan te vragen. Een 
vereiste was dat je in het 
bezit was van een vaarbe-
wijs en een boot, of kon 
aantonen dat je een schip 
van boven de 15 meter had 
gehuurd. Zo gezegd zo ge-
daan en vlak voordat Frits 
vertrok was hij in het bezit 
van het Rijnpatent met pas-
foto. Dat kon niet meer 
stuk. De overgangsregeling 
liep tot eind mei. Sindsdien 
moet je examen doen en 
aantonen dat je uren op de 
Rijn had gevaren. De kos-
ten ervoor zijn aanzienlijk. 

staan fabriekjes en bedrijven. 
Via het Malzerkanaal komen 
we op het Oder-Havelkanaal. 
Even lekker hard door varen, 
dat is weer eens goed voor de 
motor. We gaan de Oranien-
burger Havel op om een nacht 
in Oranienburg door te bren-
gen. 
Op de kaart staat dat er een 
jachthaven is, dus gaan we 
even kijken. In een kom in de 

• Berliner Dom 
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Documentatie 
We gebruikten de vol-
gende kaarten en boeken: 
- Nautische Veröffent-
lichung Verlagsgesel-
Ischaft, Sportschiffahrts-
karten Binnen nr. 2, Berlin 
& Mecklenburger Gewas-
ser en nr. 1 Berlin und 
Markische Gewasser. Deze 
kaarten zijn zeer gedetail-
leerd en geven ook nog 
wat informatie over de ste-
den en dorpen die langs de 
route liggen. 
- Inland Waterways of 
Germany van Barry Shef-
field, uitgegeven bij Imray 
Laurie Norie and Wilson, 
St Yves Cambridgeshire, 
Engeland. Dit boek be-
schrijft de rivieren en kana-
len en is zeer bruikbaar 
voor de heen- en terugreis. 

Havel ligt de jachthaven. On-
der de vlaggenmast zit een 
enorme zeemeermin en op de 
steiger staat een oude man 
druk te wijzen dat we bak-
boord aan moeten houden. Hij 
doet vreselijk opgewonden en 
vraagt al van verre hoelang wc 
willen blijven. We geven geen 
antwoord want het communi-
ceert wat lastig als je bezig bent 
een plek te zoeken in een 
vreemde haven, waar een boot 
van 8 meter al tot de giganten 

wordt gerekend. Er is aan bak-
boordzijde een grote steiger 
waar we aan kunnen liggen. 
Aan de andere kant ligt een 
Nederlandse kruiser. Dat is de 
tweede keer dat we op deze 
reis landgenoten tegenkomen. 
De havenmeester blijk t zo op-
gewonden te zijn omdat er de 
volgende middag drakenboot-
races gehouden zullen worden. 
Hij verwacht 700 toeschou-
wers en daarvoor moet van al-
les in gereedheid worden ge-
bracht. Men maait het gras en 
de ramen van het clubhuis 
worden gezeemd. Er is geluk-
kig ook nog tijd om voor ons 
een heerlijke pul bier te tappen 
voor 1,50 DM in het clubhuis 
dat makkelijk de eerste prijs 
wint voor de meest ongezellige 
en meest authentieke Oost-
duitse aankleding en inrich-
ting. We gaan dus snel op het 
terras zitten naast de zeemeer-
min met het gouden haar. De 
vereniging is er al lang en dat 
is aan de leeftijd van de leden 
te zien. Ze hebben alles zelf ge-
bouwd, ook hun boten, waar 
de liefde van de eigenaren van 
afdruipt. Ze zitten goed in de 
verf. Ik vraag of er vóór de 
Wende wel verf was, gezien de 
vele ongeverfde kozijnen die 
we aantreffen. Ja, wel voor de 
boten, dat werd 'georgani-
seerd', vertelt men ons, net zo-
als de uitgebreide uitrusting 
die in schuren aanwezig is. 
Men laat ons vol trots alles 

zien en we zijn onder de in-
druk. In de haven stikt het van 
de ratten. Het zijn bisamratten 
die hier een soort beschermd 
wild vormen. Ze zijn echter zo 
tam dat ze rustig een stuk wor-
tel uitje hand eten. 
Het kasteel Oranienburg 
wordt druk gerestaureerd. We 
horen dat onze vorstin in het 
najaar het slot zal heropenen. 
Dan moeten ze wel verdraaid 
opschieten. 's-Ochtends ver-
trekken we, uitgezwaaid door 
de vriendelijke leden van de 
vereniging en begeleid door de 
tam-tam van de drakenboten. 
Het idee dat er 's-middags 700 
mensen zullen staan maakt het 
afscheid niet al te treurig. 

4 en 5 jun i 
Over de Havel varen we naar 
Berlijn. Op het Tegelermeer 
kijken we of er nog een goede 
plaats is om aan te leggen. Die 
zijn er wel, maar na de rust 
van de meren in het noorden 
vinden wij het hier te druk. 
Veel jachthavens, buitenhui-
zen, gewone huizen en recre-

• Waren aan de Muritz. 

atieschepen, dat zijn we niet 
meer gewend. We besluiten 
een ligplaats in Berlijn te zoe-
ken. Dan kunnen we van daar-
uit de stad bezoeken. Via het 
Hohenzollern kanaal en het 
Charlottenburger Verbin-
dungskanaal komen we op de 
Spree. De rondvaartboten 
scheuren van west naar oost 
en vise versa door dit betrek-
kelijk nauwe vaarwater. Hier 
en daar zijn verkeerslichten als 
er een vernauwing is aange-
bracht vanwege de bouwwerk-
zaamheden in het centrum van 
Berlijn. Het hele centrum is 
trouwens één grote bouwput 
en van de stad zie je niet zo-
veel. Er zijn een paar aanleg-
plaatsen waar je 24 uur mag 
liggen. Helaas zijn die al bezet. 
We gaan dus de Mühlendam-
msluis door. We vragen aan 
de waterpolitie of we mis-
schien in de Museumhaven na 
de sluis mogen liggen. Ten-
slotte hebben we een historisch 
schip. Maar die vlieger gaat 
niet op. Later horen we datje 
goed kan aanleggen in het 
Spreekanaal direct na de sluis 
aan stuurboord. Wij varen 
echter door en vinden aan het 
Treptowpark in Oost Berlijn 
een mooie aanlegplaats vlak bij 
het Jugend Insel. We hadden 
het kunnen weten, in de toren 
op de brug naar dit eiland 
wordt de hele nacht vreselijke 
housemuziek gedraaid. Een 
slechte nacht dus. 
De volgende dag fietsen we de 
hele dag door Berlijn. Het is 
ons allemaal te druk. Dus de 
steven gewend en verder naar 
het oosten. De tocht van Do-
mitz naar Berlijn deden we in 
14 dagen (60 vaaruren). 

Volgende keer: 

de meren ten oosten 

van Berlijn 
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Nieuw e motore n 

Pompverstuivers en elektronica maken D-12 schoon en soepel 

V»lvo PMihi kon t iiMl 
diesd ¥an 700 pk 

Volvo Penta lanceerde vorige maand een nieuwe scheepsmotor: een zescilinder diesel 

met een vermogen van 700 pk. 

Onze motorcorrespondent Keith Henderson was aanwezig bij de presentatie, die 

plaatsvond op het hoofdkantoor in Gothenburg (Zweden). Bijgaand zijn relaas. 

Er is heel wat aan de hand in 
het scheepsmotorensegment 
rond de 700 pk. De laatste vier 
jaar werden er steeds mininiaal 
twee nieuwe uitgebracht en dit 
jaar zijn er 5 nieuwe 700-pk 
diesels aangekondigd. Tien 
nieuwe modellen binnen de 5 
jaar! Achtergrond is de sterk 
groeiende en fel concurrerende 
markt van snelvarende twee-
motorige motorboten tussen 
de 50 en 60 voet (15 tot 18 me-
ter). 
Volvo Penta's nieuwe D-12 is 
afgeleid van een vrachtauto-
motor, die de fabriek sinds 
1993 produceert. De nieuwe 
scheepsmotor profiteert van de 
grote aantallen, die ervan wor-
den gemaakt (50.000 per jaar) 
en van de voortdurende re-
search, die met de produktie 
van automotoren gepaard 
gaat. De motor voldoet bij-
voorbeeld aan de strenge 
Euro-2-norm voor uitlaatgas-
sen van vrachtwagens. 
De motor zal volgende maand 
voor het eerst aan het publiek 
worden getoond. En wel op de 

botenbeurs in Southampton, 
waar 12 boten met de nieuwe 
motoren zullen klaarliggen 
voor proefvaarten. De pro-
duktie van het type 122 (tot 
600 pk) zal geleidelijk worden 
stopgezet. 

Kenmerken 
De zescilinder D-12 heeft een 
slagvolume van 12,13 hter. 
Een enkele bovenliggende 
nokkenas bedient vier kleppen 
per cilinder. De as is uitge-
voerd met een trillingdemper. 
De motor heeft één cilinder-
kop voor alle zes de cilinders. 
Het bekende probleem van de 
lekkende koppakkingen zegt 
Volvo Penta onder de knie te 
hebben. De gecombineerde ci-
linderkop geeft volgens de 
Zweedse technici een gelijk-
matiger drukverdeling en het 
is daarom aannemelijk dat hij 
ook beter afsluit dan de losse 
cilinderkoppen die eerder wer-
den toegepast. 

De motor wordt geleverd met 
vier verschillende vermogens, 

Sinds 1997 zijn 

Diese s van 700 pk 
tien scheepsmotoren met een 

rond de 700 pk geïntroduceerd. 

Merk 

Caterpillar 
Lugger 
Seatek 
American Marine 
Scania 
Mack 
MAN 
Detroit 
Deutz 
Volvo Penta 

Cilinders 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
V8 
6 

vermogen van 
Hieronder een overzicht. 

Slagvolume 

11,9 liter 
15,2" 
10,2" 
11,9" 
11,8" 
11,9" 
12.8' 
12,7" 
15.8" 
12,1" 

Pk/toeren 

660/230) 
700/21(W 
650/3000 
700/2300 
675/2300 
650/2300 
691/2200 
700/2300 
750/2300 
700/2300 

die variëren van 515 kw (700 
pk) bij 2300 toeren per minuut 
tot 452 kw (615 pk) bij 2100 
toeren per minuut voor werk-
boten. De motor is uitgerust 
met EDC (elektronische 
brandstofregeling), die gekop-
peld is aan een elektronisch 
motorbeheersysteem. Nieuw is 
een kristalscherm, waarop al-
lerlei motorfuncties worden 
weergegeven. Het systeem 
heeft een seriële aansluiting 
voor navigatiesystemen en 
snelheid/afstand-meters. Op 

het scherm is daarmee het 
brandstofverbruik af te lezen, 
zodat men met de gashendels 
en de triminstallatie de ver-
houding tussen snelheid en 
brandstofverbruik optimaal 
kan instellen. Motorgegevens 
worden verder bewaard, zodat 
men bij servicebeurten kan 
controleren of er iets mis is. 
Deze gegevens kunnen ook 
overal ter wereld vanaf de wal 
worden gecontroleerd via een 
mobiele verbinding. Nieuwe 
versies van de EDC kunnen 
later eenvoudig worden geïn-
stalleerd. 

Brandstof 
Pompverstuivers, voor elke ci-
linder één, produceren een in-
spuitdruk van meer dan 1800 
bar. Ze worden elektronisch 
gestuurd, zodat het verbran-
dingsproces nauwkeurig wordt 
gecontroleerd. Sensoren per ci-
linder meten tal van functies 
en passen daarbij het inspuit-
moment en de duur van het in-
spuiten aan (per cilinder en per 
omwenteling van de krukas). 
Het effect zie je duidelijk als de 
motor stationair draait: het 
loopt mooi soepel, zonder die-
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HOUWINK 
selklop en rook (op lage toe-
rentallen dus). Een ander 
voordeel is dat het systeem 
precies zoveel brandstof in-
spuit als er nodig is. Conven-
tionele inspuitsystemen wer-
ken met een teveel aan brand-
stof dat - opgewarmd - moet 
worden teruggevoerd naar de 
tank, waar de temperatuur van 
de brandstofvoorraad dan ook 
geleidelijk stijgt, wat uiteinde-
lij k vermogensverlies oplevert. 

Koeling 
Tandwielen drijven de pom-
pen aan, die buitenwater aan-
zuigen en het binnencircuit 
van de motorkoeling rondper-
sen. De warmtewisselaar heeft 
een pijpvormig uiterlijk en 
koeler van de laadlucht werkt 
op het gesloten motorkoelsys-
teem. Voor speciale uitvoerin-
gen, bijvoorbeeld redding- of 
bergingschepen kan de motor 
met een voorverhitter voor het 
koelwater worden geleverd. 
De motor blijf t dan op bedrijf-
stemperatuur, zodat men na 
het starten meteen volle kracht 
kan wegscheuren, zonder de 
motor schade te berokkenen. 
Behalve met interkoeling kan 

de D-12 ook met kielkoeling 
worden geleverd. 

Varen 
We hadden de gelegenheid om 
de D-12 uit te proberen op een 
Princess 55, waarin er 2 waren 
geplaatst, uitgerust met ZF-
keerkoppelingen met een re-
ductie van 1,5:1. Opvallend 
was weer dat er geen rook uit 
de uitlaten kwam, toen we de 
gashendels naar voren duw-
den. Vanaf het moment dat de 
turbo's in actie kwamen, liep 
de boot vlot door naar zijn top-
snelheid van 33 knopen (ruim 
60 kilometer per uur). 

Terug in de haven werden de 
motoren gestopt. Toen er op-
nieuw werd gestart konden we 
constateren dat de motoren 
stationair gelijkmatig lopen en 
niet roken. Een van de aanwe-
zigen zette een munt op zijn 
kant op het kleppendeksel. En 
die bleef staan. Zo'n dik Ne-
derlands vijf gulden-stuk wel-
iswaar. Maar het blijf t frap-
pant. 

* Volvo Penta's nieuwe 

Rondvaartboo t 

De rondvaartboten in Amsterdam en Rotterdam 

zullen wel op hem neerkijken. Het is ook maar 

een eenvoudige Aalsmeerse praam. Maar hij 

biedt wat bijzonders en heeft dus aan klanten 

geen gebrek. Wie moet hier op wie neerkijken ? 

BERT HOUWINK 

MOTORBOOT - augustus 2000 63 



• Camping Melohien^qt aanleg-
plaatsen Unie 

Vervolg van pagina 3 J. 

intieme sfeer. De drie ijzeren 
bruggen over de Boorne. die 
hier een onvervalste gracht is. 
doen de rest. We moeten ons 
melden bij de derde brug om 
er de sleutel op te halen van de 
havenbrug, die over de toe-
gang tot De Swettehaven ligt. 
De sleutel blijk t inmiddels te 
zijn vervangen door een af-

• Steunpunt Grouw. 

• Grouw Rechts het steunpunt 
van de Unie 

standsbediening. 'Kij k maar of 
er nog plaats is, ik weet het 
niet zeker,' zegt de brugwach-
ter, die ons het apparaatje te-
gen een borgsom aanreikt. De 
haven blijkt grotendeels leeg te 
zijn en dat wist de brugwachter 
natuurlijk ook wel. De dou-
ches en toiletten zijn niet in de 
haven, maar aan de 'gracht' en 
zij worden, evenals de ligplaat-
sen, beheerd door de water-
sportvereniging Aldeboarn. 

• Groningen: Unieboten in 
kiellinie. 

Na enig zoeken vinden we de 
heer Groen, die vertelt dat er 
vorig jaar maar vijf Unieboten 
op bezoek zijn gekomen. Alles 
gaat hier nog ouderwets ge-
makkelijk. Bij het 'afrekenen' 
worden geen bonnen geschre-
ven of vragen gesteld. Wie 
geen lid van de Unie is, gooit 
gewoon een tientje in een bus 
op de haven. 

Steunpunt Grouw 
We willen naar Grouw en 
daarom gaan we voor een stuk 
de weg terug zoals we die ge-
komen zijn. Het is warm weer 
met een frisse wind als we al 
vroeg op pad gaan. De Vereni-
ging Grouwster Watersport, 
waar we deze nacht te gast zul-
len zijn. heeft het handig beke-
ken. Het is m feite een vereni-
gingshaven voor (open) kleine 
zeilboten, maar op de kop van 
de steigers zijn speciale passan-
tenplaatsen gemaakt waarvan 
het beheer is uitbesteed aan de 
ernaast gelegen verkoophaven. 
Rustig is het hier niet. Boten 
varen af en aan voor bood-
schappen en ook de jongelui in 
de open boten laten zich ho-
ren. Gezellig is het wel. Wij kij-
ken met enige nostalgie naar 
de pogingen van een groepje 
jongeren om tot een eetbare 
maaltijd te komen. Enigszins 
tot onze verrassing blijk t de 
haven 's avonds (en ook 's 
nachts) stil te zijn en het water, 
op een enkele vrachtboot na, 
ook. 

Groningen 
We moeten naar Groningen. 
Daar eindigt over enkele da-
gen de toertocht die de Unie 
van watertoeristen heeft geor-
ganiseerd en we hebben afge-
sproken daar bij te zijn. Ik heb 
mij voorgenomen foto's te ma-
ken van de intocht van de 
deelnemers en het lijk t mij ver-
standig dan tenminste één dag 
eerder in de haven te zijn. Na 
een tocht rechttoe rechtaan 
over het Prinses Margrietka-
naal en het Van Starkenborgh-
kanaal komen we via de 
nieuwe Oostersluis Groningen 
binnen. We vinden een mooie 
plaats, gewoon aan de kade en 
vlak bij het centrum. 
Over de marifoon horen we de 
volgende dag hoe voorzitter 
A.J. Henstra van de Unie zich 
als konvooileider meldt bij de 
sluis en dus wordt het tijd naar 
de Oosterhavenbrug te gaan. 
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• kAJ Henstra, voorzitter van de 
Unie 

De Unieboten zullen daar in 
de passantenhaven aankomen. 
'Kwartiermakers' hebben de 
ligplaatsen tevoren op boot-
maat ingedeeld en ook is de 
volgorde van aankomst be-
kend. Iedereen helpt bij het af-
meren. Het IS geen eenvoudig 
karwei, meer dan dertig boten 
vlot een plek geven in een ei-
genlijk te kleine haven, maar 

de operatie verloopt vlekke-
loos. Al gauw zien we 'oude 
bekenden' en de hartelijke ont-
moetingen maken duidelijk dat 
de Unie beslist geen besloten 
club is. 
'Dat willen we ook niet zijn,' 
zegt Henstra, die sinds 1984 
voorzitter is.'De Unie is gast-
vri j en heeft geen andere doel-
stelling dan de watersport te 
bedrijven met respect voor el-

• St. Nicolaasga lange haven 

kaar. Iedereen die bewezen 
heeft dat ook te willen, is wel-
kom als lid. Anderzijds willen 
we voorkomen dat de druk op 
onze terreinen te groot wordt. 
Vandaar dat we een boven-
grens aan het aantal leden heb-
ben gesteld. Ook zijn we voor-
zichtig met het uitbreiden van 
het aantal steunpunten.' 
Het zou vreemd zijn als een zo 
gecompliceerde organisatie als 
der Unie helemaal geen pro-
blemen zou kennen. Sommige 
terreinen dreigen kleine ko-
ninkrijkjes te worden, wat ui-
teraard niet de bedoeling is. 
Het onderhoud van de terrei-
nen is een hele opgave, onder 
andere door een gebrek aan 
vrijwiUligers. Oudere leden 
moeten het laten afweten als 
het werk te zwaar voor hen 
wordt, jongere leden hebben 
er vaak geen tijd voor. En het 
werk door derden laten uit-
voeren, is een dure oplossing. 
Helemaal nieuw is dit pro-
bleem niet; bij veel organisa-
ties is het meestal maar een be-
perkte groep mensen die het 
werk opknapt. 
Over het geheel genomen is de 
Unie een gezonde vereniging, 
ook in financieel opzicht, met 
over het algemeen heel en-
thousiaste leden. Henstra ver 
wacht dat het lidmaatschap 
van de Unie in de toekomst 
voor veel mensen alleen maar 
aantrekkelijker zal worden. De 
liggelden worden almaar ho 
ger, wat het varen steeds duur-
der maakt. Een lid van de 
Unie kan op deze post behoor-
lij k bezuinigen. Zelf bespaar-
den wij tijdens onze tocht langs 
de locaties van de Unie aan lig 
geldj 208,75 bij de steunpun-

* Volle Oosterhaven in Gronin-
gen 

ten en nog eens ƒ 90,- bij de 
terreinen. Dat had gemakkelijk 
meer kunnen zijn als we overal 
wat langer gebleven waren. 
Maar de waarde van de Unie 
is vooral gelegen in het onder-
linge contact tussen de leden 
op de terreinen, de zorgvul-
dige organisatie rondom de 
steunpunten en het gevoel van 
vrijheid dat ontstaat bij het be-
zoeken van die steunpunten, 
gewoon omdat het niets kost. 
Of, zoals veel leden het tegen-
over ons zeiden: 'Watersport 
zoals het vroeger was en met 
in alle opzichten respect voor 
elkaar.' 

Steunpunt Sint Nicolaasga 
We varen naar Sint Nico-
laasga, onze thuishaven en het 
eindpunt van deze tocht. Ook 
Sint Nicolaasga is een ruime en 
grote haven, met plaats voor 
350 boten en met prima voor-
zieningen. Zoals gemeld heeft 
de Unie hier een overeen-
komst waarbij de leden van el-
kaars terreinen gebruik mogen 
maken, met gesloten beurzen 
dus. De haven wordt dan ook 
van oudsher door veel Uniele-
den bezocht. Ook hier is de su-
permarkt niet naast de deur en 
ook hier zijn fietsen beschik-
baar om dat op te lossen. 
Zachtjes glijden we onze eigen 
box in. We kunnen tevreden 
terugkijken op wat wel een 
'wereldreis door Nederland' 
leek. Tevreden omdat ons 
land zo mooi is en zoveel af-
wisselend vaarwater heeft én 
omdat we zoveel gelijkge-
stemde watersporters hebben 
ontmoet. 

Unie-info 
Informatie over de Unie 
van watertoeristen: 
- Aanmelden van meuwe 
leden: algemeen secretari-
aat L. Hazenoot, de Ruy-
terstraat 30, 2202 KK 
Noordwijk, telefoon 071-
3613219. 
- voor nadere informatie: 
commissaris public rela-
tions J. de Rooy, Rossini-
straat 84, 2901 GJ Capelle 
aan de IJssel, telefoon 010-
2023629, mobiel 06-50 905 
580. 
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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 Be-

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

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 
Informatielij n Binnenwateren: 
(0320)-298582 
E-mail adres: bc@riza.rws.ininvenw.iil 
Internet : www.wateTland.net 

GRONINGE N 

1451.0 Mamewaard; militair e oefening. 
In het derde kwartaal 2000 zullen op onder-
staande data schietoefeningen worden gehou-
den op de schietbaan in de Mamewaard 
- 5, 6, en 7 september, reserve 8 september 
-19, 20en21 september 
- 26,27 en 28 september reserve 29 september 
Aangeaen deze oefeningen met scherpe mum tie 
worden uitgevoerd zal er een onveihge zone 
worden mgesteld, binnen dit gebied mogen 
geen mensehjke activiteiten plaatsvmden Er 
zijn/worden maatregelen getroffen om het onvei-
hge gebied aan de land- en zeezijde zo goed mo-
gehjk aan te geven, te beveiligen en te bewaken 
Dit houdt in dat een deel van de Waddenzee (in-
clusief de Kweldergronden) wordt afgesloten 
Informatie Sm Tieleman tel 0595-40 62 38 

FRIESLAN D 

1483.0 Nieuw kanaal, Prinses Margriet -
kanaal, Spoorwegbrug; stremming. 
I V m de meuwbouw van de spoorbrug te Grouw 
dient de scheepvaart rekemng te houden met de 
volgende streraimngen/ beperkingen 
- 21 augustus t/m 23 september oponthoud van 
max 2 uren 
- 4 september t/m 21 oktober doorvaartbreedte-
beperking tot 12m - 20 september t/m 9 oktober 
doorvaarthoogtebeperkingvanFZP+7 20 m 
- 20, 25 en 17 september volledige stremming 
van 5 tot 12 uur 
- 9 oktober tot 23 december doorvaarthoogtebe-
perking van FZP+7 20 m, voor hogere schepen 
bediemng op afroep 

1679.0 Luts; stremming. 
IV m baggerwerkzaamheden m Balk is de Luts 
dagehjks gestremd m u v zaterdag en zondag 
van 4 september t/m 13 oktober 2000 

OVERIJSSEL 

1610.0 Kanaal Almelo-De Haandrik ; Wij -
ziging bediening. 
De bedierungstijden van de objecten zijn als 
volgt gewijzigd 
1 november tot 1 apnl ma-vn]7-12 uur, 12 30-
18 uur, zaterdag 7-13 uur 
27 t/m 31 december bediemng op afroep via 
sluis Aadorp tel 06 20 43 82 29 gedurende bo-
venvermelde tijden, 
maart bedienmgstijden als boven, voor be-
roepsvaart extra bediemng op afroep (minstens 
24 uur van tevoren) ma-za 6-7 uur, ma-vnj 18-19 
uur, 
1 apnl tot 1 jum ma-vnj 6 -12 uur, 12 30 -19 uur, 
za 6 -13 uur, 
1 jum tot 16 september ma-vnj 6-12 uur, 1230-
19uur,za6-12uurenl2 30- 18uur, 
16 september tot 1 november ma-vnj 6-12 uur 
1230-19uur,za6 13uur 
Geen bediemng op zondagen, meuwjaarsdag, 2e 
Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en Ie 
en 2 e Kerstdag 

NOORD-HOLLAN D 
1230.1 Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder  (noordelij k gedeelte); geen 
bediening 
I v m stonngenwordt bruggen T106 nabij Lijn-
den tot nader bencht met bediend De Where-
brug nabij Zwanenburg wordt wel weer bediend 

1454.0 Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder  (noordelij k gedeelte); strem-
min g 
I v m betoiurenovaüe aan de verkeersbrug A205, 
is de ringvaart ter plaatse gestremd van 
-11 september 7 00 uur tot 15 september 17 00 
uur 
-18 september 7 00 uur tot 22 september 17 00 
uur 
- 25 september 7 00 uur tot 29 september 17 00 
uur 
- 2 oktober 7 00 uur tot 6 oktober 17 00 uur 
In de penode van 23 t/m 27 oktober en 30 okto-
ber t/m 3 november, kan er oponthoud ontstaan 
van een uur 

0420.1 Singel; Brug 2 Heiligesluis; strem-
ming. 
Vong scheepvaartbencht van 6 maart 2000 
1 V m het mtlopen van de renovatiewerkzaamhe-
den aan brug 2 "Heiligesluis" en het verwijderen 
van de tijdehjke hulpbrug tussen brug 1 en brug 
2 IS de scheepvaart ter plaatse nog gestremd tot 
vnjdag 29 september 2000 17 uur 

BELGI Ë 
1513.0 Maas; Sluis Anseremme; strem-
ming. 
I V m een evenement is de scheepvaart ge-
stremd tussen de bovenstroomse sluisinvaan van 
sluis Anseremme en de rechteroever op zondag 
30juh2000 

1528.0 Kanaal leper-IJzer; Diepgangsbe-
perking . 
T h v de dnegrachten m Merkem is door aan-
slibbmg de diepgang welke tot op heden 1, lOm 
was verminderd tot 0,80 m 

1684.0 Zuid-Willemsvaar t (B); wijzigin g 
bediening. 
1V m werkzaamheden aan de meuwe ophaal-
brug van sluis 17wijzigendebediemngsuren 
van sluis 17 tussen 2 en 5 augustus 2000 als volgt 
-woensdag 2 augustus voor 8 en na 16 uur, - don-
derdag 3 augustus geen bediemng, vnjdag 4 au-
gustus geen bedieiung, zaterdag 5 augustus tus-
senl4enl7uur Debediemngstijdenkunnen 
aangepast worden naargelang van de vordermg 
van de werkzaamheden 

1724.0 Canal du Centre; stremming. 
IV m werkzaamheden is de scheepvaart ge-
stremd tussen kmr 0,00 en 7,24 v£m vnjdag 18 
augustus 17 30 uur tot dinsdag 22 augustus 2000 8 
uur 

1728.0 Maas; sluis Houx; stremming. 
1 v m werkzaamheden is sluis Houx gestremd 
van zaterdag 20 september 19 30 tot maandag 16 
oktober 2000 6 uur 

DUITSLAN D 
1723.0 Mittellandkanaal ; stremming. 
I V m afbraakwerkzaamheden aan brug 477 
t hv kmr 303,65 is de scheepvaart op maandag 
7 augustus 2000 gestremd tussen bgplaats Hal-
densleben (kmr 299,5) en de bovenvoorhaven 
van sluis Rothensee De stremimng gaat m voor 
de - opvaart te Haldensleben om 6 30 uur, - af-
vaart te Rothensee om 5 uur, afvaart te Vahldorf 
om 6 30 uur De stremming zal duren tot ca 21 
uur De haven van Haldensleben bhjft vanmt het 
westen en de haven van Vahldorf vanmt het oos-
ten bereikbaar 

• BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 
De BaZ worden gepubliceerd op internet: 
www.hydro.nl . Berichten kunnen worden 
gestuurd naar  e-mail: baz@hydro.nl. Een 
selectie van de BaZ wordt wekeli jk s ge-
publiceerd op Teletekst, pagina 724. 

Week 24 

*284 WADDENZEE SCHUTTENGAT BFTONNING 
VERLEGD 
De volgende sparboei/tormen verplaatsen, naar 
a 53-19,66N5-09,21E(± 180mSE),VL2-SG 1, 
b 63-19,66N 5-09,47E (± ISOm S), SG IA, 
c 53-19,67N5-09,82E(±200mSSE),SG IB, 
d 53-19,77NS-10,16E(± 180mSSE),SG IC, 
e 53-19,72N5-09,09E(± 150mSE),SG2, 
f 53-19,70N5-09,47E(± 180mS),SG2A, 
g 53-19,72N5-09,81E(±220mS),SG4, 
h 53-19,82N5-10,12E(±180mSE),SG4A 
Hyd krt(n) 1811 S[27S/00] plan Aanloop West 
Terschelling 

*287 WADDENZEE KIKKEETGAT LUTTEWAD 
BETONNING GEWIJZIGD 
1 Vervangen, op 
a ± 53 24,37N 5-48,SlE, de wadpaal KG 23 door 
een groene spitse lichtboei "KG 23" O G, 
b ± 53-24,27N B-48,83E, de ton KG 23A door een 
overeenkomstige hchtboei Iso G 4s, 
c ± 53-24 34N 5-48 82E de wadpaal KG 24A door 
een rode stompe ton "KG 24A" 
2 De volgende drijtbakens schrappen, op 
a +53-2S,93N6-17,16E,O10, 
b ±53-25,9SN6-17,38E,0 12 
3 De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53-25,93N6-17,16E(±500mW),LW2, 
b 53-25,96N6-17,50E(±350mW),LW4 
c 53-25,97N6-17,86E(±2S0mWSW),LW6, 
d 53-25,97N6-18,21E(±125mWSW),LW8 
Betreft Hyd krt(n) 1812 2[274/00](voor 1), 
1812 3[274/00](voor2,3), 1812 4[274/00](voor 
2,3) 

*288 WADDENZEE WIERUMERWAD BETON-
NING GEWIJZIGD 
1 De volgende rode dnjfbakens schrappen, op 
a 53-25,18N6-00,05E,WW2, 
b 53-25,16N6-01,10E,WW4, 
c 53-25,30N6-01,B3E,WW6, 
d 53 26,49N6-02,56E,WW8 
2 Aanbrengen de volgende rode stompe dnjfba-
kens, op 
a B3-25,28N5-59,66E, "WW2", 
b 53-25,30N6-59,91E, "WW4", 
c 53-25,32N6-00,13E, "WW6", 
d 53-25,34N6-00,38E,"WW8" 
Betreft Hyd krt(n) 1812 2[287/00] 

*289 WADDENZEE VAARWATER VAN DE 
ZWARTE HAAN DE^FBAKEN 
Op 63-22 62N 4-41 ,B5E aanbrengen een geel 
dnjfbaken 'NBW" 
Betreft Hyd krt(n) 1811 6(284/00] 

*290(T) MOLENGAT UCHTBOEENTB V. 
ZANDSUPPLETIE 
Vong BAZ 259(T)/00 vervalt 
1 De üjdebjk uitgelegde W-cardinale hchtboei 
PIJP TX is verlegd naai 53-Q4,32N 4-42,00E 

2 Ter markenng van zandsuppletiewerkzaamhe 
den IS op 53-03,5IN 4-41,43E gelegd een W-caj-
dmale hchtboei "Pijp" 0(9)16s 
Betreft Ned krt(n) 1454 Hyd krt(n) 1811 2 

• 292WESTERSCHELDE BERGINGSWERKZAAM-
HEDEN BEËINDIGD 
Vong BAZ 134(T)/00 vervalt 
De m bovengenoemd BAZ vermelde bergmgs-
werkzaamheden zijn beëindigd 
Hyd kit(n) 1801 4,1803 3, 1803 4 

DUITSLAN D NOORDZEE 

293 LEY TONNEN VERLEGD 
De volgende tonnen verplaatsen, naar 
a 53-32,25N6-S9,78E(Hyd krt 1812 5 53-
32,29N 6 89,86E) (+ ISOmNW), L 15, 
b 53 32,38N7 00,38E(Hyd krt 1812 5 53 
32,41N7-00,46E)(+ ISOmNW),L17 
Hyd krt(n) 1812 5[288/00] 

Week 2S 

*298W VAN ANKERGEBIED "MAAS NOORD" 
OBSTRUCTIE 
1 Op + 52-06 56N 3-48,55E hel symbool voor 
vuile grond vervangen door een diepte van 1 Bm 
8dm"0bsIn"(P 18-2894) 
2 Op 52-06,56N 3-48,55E aanbrengen het sym-
bool voor vuile grond (P 18-2894) 
Hyd krt(n) 1801 7 [283/00] (voor 2) 

*299 WADDENZEE HAVEN VAN HARLINGEN 
UCHT GEWIJZIGD 
Op ± S3-10,75N 5-24,93E hethcht (0(6)+Ln 15s) 
wijzige 
in OR 
Hyd krt(n) 1811 5[297/00]planHarhngenen 
aanloop 

*301WESTERSCHELDE EVERMGEN BETON-
NING GEWIJZIGD 
De volgende hchtboei/ton verplaaatsen, naar 
a 51-21,55N3-61,81E(±320mNNW),E12, 
b 51-21,40N3-52,32E (± 280m WSW), E 14 en 
vervangen door een overeenkomshge hchtboei 
Iso R 8s 
Hyd krt(n) 1803 2[239/00](voora), 
1803 3J239/00] 

*302 WADDENZEE WIERUMERWAD BFTON-
NING 
Aanbrengen de volgende rode stompe dnjfba-
kens, op 
a 53-25,38N6-01,12E, "WWIO", 
b 53-25,43N6-01,49E, "WW12 
Betreft Hyd krt(n) 1812 2(297/00] 

*305 WADDENZEE PIETERBUREN WAD BETON-
NING GEWIJZIGD 
1 Aanbrengen de volgende rode stompe dnjfba-
kens, op 
a 83-28,30N6-25,67E "PW8", 
b 53-28,17N6-28,80E, "PWIO" 
2. Schrappen de volgende dnjfbakens, op 
a ±53-27,83N6-25,82E,PW8, 
b ±53-27,70N6-25,90E,PW10 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4(302/00] 

*311WESTERSCHELDE EVERINGEN OOST-UTT-
LOOP TON 
Naar 51-21,47N3-51,62E (± 240raNNW) ver-
plaatsen de ton E 15 
Betreft Ned krt(n) 120(INT 1479) (301/00] 
Hyd krt(n) 1803 2(310/00], 1803 3(310/00] 

*312 WADDENZEE LUTJEWAD BETONNING 
VERLEGD 
1 De volgende dnjfbakens verplaatsen, naar 
a 53-26,02N6-21,00E(± 180mESE),LW 18, 
b 63-26,06N6-2I,34E(+300mENE) LW20, 
c 53-26,13N6-21,68E(±200mENE),LW22 
d 53-26,21N6-22,04E{±4S0mENE) LW24 
2 Aanbrengen de volgende rode stompe dnjfba-
kens, op 
a 53-26,64N6-23,04E, "LW34", 
b 53-26,73N6-23,20E, "LW36" 
Betreft Hyd krt(n) 1812 4(305/00] 

*314AANLOOPIIMUIDEN VHF-KANAALGEWIJ-
ZIGD 
1 hl elk der volgende pos het VHF-kanaal 27 wij 
zigenm"7" 
a ±52-41,80N4-21,78E, 
b +52-26,00N4-39,70E, 
c ±52-30,70N4-2B,50E, 
d ±52-39,O0N4-ll,50E, 
e ±52-27,70N4-21,00E, 
f ±52-27,82N4-20,80E 
2. In elk der volgende pos , in de noot getiteld 
"RECOMMENDED 
PROCEDURES EN INFORMATION", het VHF-ka-
naal 27 wijzigen in "7" 
a ±52-32,55N4O7,0OE, 
b ± 52-32 36N4-10,85E 
3 Op ± 52-34,68N 3-57, lOE, in de tabel "COM-
MUNICATION WITH TRAFnC CENTRE IJMUI-
DEN", hel VHF kanaal 27 wijzigen in "7" 
Hyd kn(n) 1801 l(298/00](voor ld), 
1801 8(298/00](voor Ie), 1801 9[298/00](voor 
If) 

*315 WADDENZEE STORTEMELK TOT POLLEN-
DAM ONDIEPTEN 
1 Aanbrengen de volgende ondiepten, op 
a 53-18,97N5 06,05E,4m4dm, 
b 53-l7,72N5-12,74E,4m7dm, omgeven door 
een 5m hjn, 
c 53-13,77N5-15,49E,5m7dm. 
d 53-15,35N5-10,23E,8m6dm, 

e 53 14,8SN5 10,11E 6mldm, 
f 53 13,77N5-15,49E, 5m7dm, 
g 53-10,85N6-23,12E,5m3dm 
2 De volgende dieptehjnenuitbmgen 
a de 5m hjn ESE waans, zodat de ondiepte sub 
1 a erdoor wordt omvat, 
b de 1 Om hjn NWwaarts, zodat de ondiepte sub 
ld erdoor wordt omvat 
3 De volgende ondiepten wijzigen, op 
a ±53-14,14N5-ll,50E, 7m5dmin5m8dm, 
b ±53-12,45N5-18,lIE 7m3dmm5m9dm 
4 Even E van 1 f schrappen de ondiepte van 6ra 
Betreft Hyd krt(n) 1811 4(299/00)(voor le,f,4), 
18115(229/00] 

Week 27 

*319 WADDENZEE FRANSCHE GAATJE BETON-
NING 
1 Op±53-17,55N5-09,85EdetonVLll-FG10 
vernummeren in "VLl 1-FG2" 
2 De volgende rode dnjfbakens zijn verlegd, 
naar, 
a 53-16,6SN 5-08 77E (± 350m SE) FG2 en ver-
nummerd in "FC 10" 
b 53-17,36N5-09,61E(+1000mNE)FG4; 
c 53-17,16NB-09,24E(±250mENE)FG6; 
d 53-16,94N5-08,90E(±900mSW)FG8 
3 De volgende rode dnjfbakens aanbrengen, 
op 
a 53-16,37N5-08,61E, "FGI2", 
b S3-16,08N5-08,44E, "FG 14" 
Hyd krt(n) 1811 4(315/00] 

*321 WADDENZEE ZOUTKAMPERLAAG BE-
TONNING 
Vong BAZ 444(T)/99 vervalt 
Betorming is opgenomen, obstniche is met meer 
waargenomen Hyd krt(n) 1812 3 

*322WESTERSCHELDE SCHAAR VAN WAARDE 
BETONNDJG NOOT 
1 Op + 51-24,45N 4-04,00E schrappen de noot 
"Werkbetoiuung" 2 De volgende gele tonnen 
schrappen, op 
a 51-24,63N4-03,35E,Stortl, 
b 51-24,48N4-03,82E,Stort3, 
c 51-24,27N4-04,20E,Stort5, 
d 51-25,03N4-03,32E,no 2, 
e 51-24,83N4-03,63E,no 4, 
f 51-24,58N4-04,03E,no 6, 
g 51-24,37N4-04,37E, no 8 
Hyd krt(n) 1803 3(311/00] (voor 1) 

*3241JSSELMEER VAARWATER LANGS DE FRIE-
SCHE KUST BETONNING 1 Op + 53-02 25N 5-
21,00E de groene spitse ton VF5 wijzigen in een 
overeenkomshge hchtboei "VF5" Iso G 2s 
2 Naar 53-00,30N 5-19,36E (± 280m W) verplaat-
sen de ton VFl 6 en wijzigen in een overeenkom-
shge hchtboei "VF16", Iso R 2s 3 Op ± 53-02,23N 
5-21,00E de hchtboei VF8 wijzigen in een rode 
stompe ton "VF8" met cyhnder als topteken 
Betreft Hyd krt(n) 1810 4(271/00] 

*325 WADDENZEE VAARWATER ZOUTKAM-
PERLAAG BETONNING 
De volgende hchtboeien/ton zijn verplaatst, 
naar 
a 53-26,06N6-06,67E(±200mS),Z5, 
b 53-26,23N6-07,04E(+250mSE),Z6-GvS 1, 
c 53-26,32N6-06,09E(±300mS),Z4 
Hyd krt(n) 1812 3(312/00] 

*327 WADDENZEE MOLENGAT BETONNING 
1 Op + 53-24,3BN 5-39,80E de S cardinale spar-
boei WA20-MG2 vervangen door een rood-
groen-rode sparboei "WA20-MG1" 
2 Op ± 53-24,32N 5-40,30E schrappen de ton 
MGl 
3 Op 53-24 36N 5-40,2 IE aanbrengen een rode 
stompe ton 
"MG2" voorzien van een rode cyhnder als topte-
ken 
4 De volgende ton/dnjfbakens verplaatsen naar 
a S3-24,28N5-40,63E(±450mSE),MG4 
b 53-24,23N5-41,08E (+ 350mSE), MG6, 
c 53-24,26N 5-41,50E (+ 200m SE), MG8, 
Hyd krt(n) 1811 6(319/00] 

NOORDZEE 

»326(T) VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN 
BERGEN AAN ZEE ZANDSUPPLETIE Vong BAZ 
290(T) vervalt 
De W cardmale hchtboei Pijp TX is opgenomen 
en IV m zandsupplehe weer uitgelegd in pos 
52-40,00N4-36,00E 
Hyd kn(n) 18019,1811 2 

Week 28 

*334HAR1NGVUET BETONNING TEKST 
SCHRAPPEN 
Schrappen, op 
a ± 52-44,20N 4-21,4E de tekst "Telefoon Hanng-
vhetbrug", 
b + 51-48,03N 4-07,25E het topteken van de ton 
A6 
Betreft Hyd krt(n) 1807 6(128/00] (voorb), 
1807 7(128/00] (ïoora) 

*335WESTERSCHELDE BRAAKMANHAVEN BE-
TONNING 
Aanbrengen de volgende gele termen, voorzien 
van radaneflector, op 
a 51-20,57N3-45,50E, spitse, BRA 1, 
b 51-20,45N3-45,72E, stompe BRA8 
Hyd krt(n) 1803 2(322/00] 
Bron Bass 82/00 Vhssmgen,BDS 954/00 
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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-Ciessendam , tel . (0184) 675555 
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• :T][T7?air*if i 
Bijzonder  fraaie  rondspant  gejoggelde  kotter,  nieuw  model 
met  complete  uitrusting,  doorlopend  boeisel,  grote  zelflozende  kuip 
en 2e stuurstand. 

De Silver  1160 is  een plezierig  schip  om mee te varen. 
Door  zijn  12.00 mtr.  lengte,  3.95 mtr.  breedte  en 0.95 mtr  diepgang 
brengt  de kotter  u over  zowel  de binnen-  als  buitenwateren. 

mtr.  en ae ruime 
gangboorden  verhoogt  het  vaargenot  : 
Het bijzonder  afgewerkte  interieur  en het  teakhout  van buiten 
mafkt  de Silver  1160 tof  een schip  van uitzonderlijke  klasse.  i 

BellstraatA  8606 JH Sneek,  Holland  tel.  0515-419561, b.g.g.  06-51128720 fax  058-2542069 

S c h e e p s o n d e r n e m i n g 

KNIKSPAN T 
Wij h/'iï'-iil ülV'ify-i jüi'<:pz!\ "^yiüü ^ 

compleet 

CE gekeurd 

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

Het ontbrekend e stukj e van 
uw puzzel vind t u bij ons! 

• Gastvrije jachthaven • Watersportwinkel met b reed 

assortiment • Gezeilise kantine • Goede voorzieningen 

van toi let ten, 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, ondertiouds-
beurten etc Voor iedere klus hebben wij de juiste vakman in huis 

FRANK, WAT ZIET JOUWICHIP 
ER WEER FANTASTISCH 

Ja Ronald zo'n stralend resultaat krijg je 
alleen maar bij Kalfsvel, dè specialist 
in staalstralen en coaten ^- , -T . * 
van motor- en p ^ ^ ' ^ Q Q Q ^ . \ 
zeilschepen. / ° ° ° ° - _ , ^ ^ 

[ l ^  Kalfsvel metaalcoating b.v. 
Gernt Bolkade 3, 1507 BR Zaandam, E-mail' info@kalfsvel nl 

BEL OF FAX VOOR EEN GRATIS OFFERTE: TEL. 075-6174355, FAX 075-6170658 

f4oW( Bee§ cv 

Winterstallin g 
Bespaart b zich het werk voot 
en na de zomerperiode In onze 
hallen komt uw schip schoon, 
droog, stofvrij, vorstvrij 
en bewaakt de winter door 

Stalhng 
Reparatie 
Onderhoud 
Spuiten 

Shipyard Nowce H « g c\ k Butlan 1 \ L ^621 D\ Heeg/Holland 
teU31-515-442567 tax+^-515-44^628 

E mail info@nowcc com Internet hrtp //www nowee com 

BLAUW E 
HAND 

KOTTERS & 
TRAWLERS 

l.xb.xd. : 

13.00x4.35x1.20 

Catterpilla r 

183pk . V8 F-

Royal clas s 1350 
l.xb.xd. : 13.50x4.35x1.2 0 

Kom langs . 

Er is altij d wel een 

schi p in aanbouw ! 

aU 
Zomerdijk 29 

7942 JS Meppel 

Tel 0522-254433 

Fax 0522-270102 
W S^ 
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Y A C M T I N 

laxum 1900 SR. bj. 2000 
Atm. 5,80 X 2,41 m. Mercruiser 190 4.3 LV6 

Nieuw, inruil mogelijk 
Prij s op aanvraa g 

Babr o 1200, bj. 1989, 
Mm. 11,70 X 3,60 m. Volvo 120 pk 

1 goede staat met div. extra accessoin 
Fl . 201.690,-

REUNE 

De Koeweide Yachting • Waagenaak 38 • 6019 AA Wessem (10 km. vanaf Roermond) 
• direct gelegen aan de Limburgse Maasplassen •  

Telefoon: (0475) 56 12 21 • Fax:(0475)56 32 75 • Email: info@koeweide.nl 
Website: http://www. koeweide,nl 

MOTORBOOT - augustus 2000 

rA K 
Vraagprijs hfl. 3S9.^ ' 

X^motorjachten v.a.hfl. 100.000,-:^ (^motorjachten tot hfl. 100.000,-:^ 

Aftenakrumr i4.2(i 

Bmimeelmhei 14.00 

ComUkmher 12.8S 

Hnkkmmi- U.60 

Moten^lftlO.tO 

vr.pfijsM. 1' , 

Jiir.priji hfl. 148,000, 

'• -• • ; hfl. lOS.SOO,-

vr.pnjs'l 
rkruker 11.20 vr.prijs h 
vdore 10.60 vr.prijs hfl. 

5.000,- Watermankru^J^.30 AK vr.prijs hfl. 

i'W.^iji hfl. 

f f if fï 

V 
ÖBfOTAALMmOD 

KIJK OP INTERNET 

'.EUROYACflTSi ' ' ' • «• p* 

Mis di t 
niet ! 

Maak een afspraak 
voor een vrijblij-

vende taxatie van 
uw jacht en wij 

zorgen kosteloos 
voor een profes-

sionele presentatie 
tijdens de 

HiSWA te 
WATER 

2000 

et Expres s 9.75 
Vraagprijs hfl. 76.500,-

Doerak 700 j_± 
Vraagprijs  hfl.  3€.i 

Euro  Yachts 
Beëdigd  sciieepsmakelaars  & taxoi 

Oud^Loosdrechtsedijk / / t l — 

Postbus 96, 1230AB Loo 

• Tel.:+31(0)35-5828, 
-_ tS"- +3W)35-58263\ 

euroyacht i^i 

INFORMATIE n 
o 

Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: @ 

ja , ik wil graag meer weten. Stuur mij vrijblijvend informatie over: 

Q uw aanbod van motorjachten; staal/polyester*; prijsklasse ƒ 

Q zeiljachten/motorsailers*; staal/polyester*; prijsklasse ƒ 

Q verkoopmogelijkheden van mijn schip 

C 

O 

z 

m Deze bon gratis opsturen aan: Euro Yachts 
Antwoordnummer 1313, 1200 VH Loosdrecht 
'doorl ialen wat niet van toepassing is. 

mailto:info@koeweide.nl
http://www


RESERVEER NU! 
6000 m2 verwarmde binnenstalling 
10000 nn2 buitenstall ing 
Ruime opslag voor masten 
50 tons botenl i f t n i u , ^ ! ! 

Winterservic e en onderhou d i^ 
Hydrauliek =^+, 

- Elektra ^ , 
• Revisie De Gie r & Bezaa n 

Refit & Refinish J A C H T S E R V I C E 
www.de-gier.n l 

De Gier & Bezaan Jachtservice-Volmolen 4, 1601 ET Enkhuizen, Holland 1-0031(0)228-322 603 F - 0031(0)228 - 320 462 E-office@de-gier.nl 

Opstomer 960 
Opstomer 1100 

Schepen van Vraegh & Alblas bieden u 
datgene waar U bj andere werven naar 

zoekt Absoluut strakke casco s 
bu tengewoon goed schilderwerk perfecte 

(electro) technische installates en een 
schitterende betimmer ng maken de bas s 
voor een schip wat geheel aan uw wensen 

voldoet Buiten de reeds complete 
standaard nstallatezjnwi]dermate 

flexibel ngesteld dat wi) U de mogelijkheid 
kunnen aanb eden om by ons een schip 

om U heen te laten boüwen 

K O M nmi r «Ie wtrf  u t overtMÏ ^  HZ*\f VM otiz-e MtjM  voo r ket vniO 

Jachtbouw Vroegh & Alblas B V ZaawaardS 5308 JK (gem Zaltbommel) Tel (0418)673237 Fax (0418)673532 
Email info@vroeghenalblasnl Internet wwwvroeghenatblasri 

Teveii ( HW tulre f voo r jfuktWwiiddeliH^ ' 

Tijdens de Hiswa te Water 2000 exposeren wij met de Opstomer 1100, ligplaats J-25 

EenlscaMeibele 
Een goed teakdek wordt alleen maar 
mooier en beter. Het fraaie lijnen-
spel van zongebleekt teakhout met 
de snaarstrakke rubber naden. 
Het grote gebruiksgemak door het 
stroeve, slipvaste oppervlak. Het 
minimale onderhoud. En natuurlijk 
de exclusieve, stijlvolle uitstraling. 
In alle opzichten is een teakhouten 
dek een belegging die uw schip 
meerwaarde geeft. De enige voor-
waarde is een vakman die uw teak-
dek met liefde en vakmanschap | 
aanbrengt en het daarom voor 10 
jaar volledig garandeert. Dörr heeft 
ruim 20 jaar ervaring in het aan-
brengen, restaureren en repareren 
van teakdekken. Belt u gerust voor 
meer informatie of onze brochure: 
(0514) 56 34 70. 

D O R R hout van echte schepen 

Ik 

Dor r Jachtbetimmerin g bv Industriewe g 17b 

8 5 3 1 PA Lemme r Telefoo n 0 5 1 4 - 5 6 3 4 7 0 

Fax 0 5 1 4 - 565469 
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uw JACHT VERKOPEN? t 
BIJ BCL BENT U IN GOED V A A R W A X E R _ _ — — — — 

Valldiimerstiil 76 1050x335x090 lx Mercedes65 pL 

\LGI6IM L)tM85'll ELRfll63 

ItUOÖ 

Akelmiser sid 88 Ii00x3%il 10 2iDat85 pk 

\Lu 16)000 ütMhO«)1 tLlr668) 

(JissenVfetitmi '< 10%i50ilOO liMctuiic, liOpk. 

NLGIDOI») DtMIOCil ILlbiMlO 

3̂  BCL 
BOTEN CENTRUM LOOSDRECHT 

YACHT BROKERS 

mt 
[jdHB./ " 

• ^> -< . - / jJ 

>e 
.«« 

^ • ^ üM 
ï • sa:0 S/t 

fr 1 / > 

f\UljJ,4y4M.AM-100 

^ ° ' - "^L 
^ .J^ ^ 

r--:: ^ 

his 
wa 

^^y^tc^uj-A^Me^ m^ 

/Uv yoy^^ Ajt/vko'0^f4^t^ te .Ue-ej^! 

Mode l 
Utopiakruise r 

Kokkruise i 1400 
Gillisseavel l 
Zijbanskruise r 
Volkyle t 
Amirontekruise r 
land a Kruise r 

Bekkemukruise r 
Jorobkruise r 
CiirlevenneGSA K 

Afmetinge n 
1440x400x14 0 

1400x390x11 0 
1035x330x09 5 
1070x365x10 0 
1050x320x09 0 
1015x320x10 5 

1025x325x09 0 
1200x350x10 0 
985x325x08 5 
920x285x09 0 

Blouw e Hond kruise r 1000x320x09 0 

Fovorit e kruise r 
Poloii s 
Molenkfuise r 
Fluviolkruise r 
Beoiliaol l 

1050x300x09 0 
980x300x08 0 
930x295x09 0 
870x300x07 0 
840x320x09 0 

Gebouw d Romp 
1990 

1987 
1983 
1995 
1971 

1976 
1974 
1978 
1979 
1979 
1986 

1974 
1976 
1978 

1968 
1977 

stoo l 

stoo l 
stoo l 
stoo l 
stoo l 

stoo l 
sy 
stoo l 
stoo l 
stoo l 
stoo l 

stoo l 
stoo l 
stoo l 

stoo l 
stoo l 

Motoilen j 

- O L ^ 

Vroogprq s 

1xFordLehmon135pkllL G 
h Volvo Pento 136 pk 
lxFerkH80p k 

1xFe«geot63p k 
lx Peugeot Inde 68 pk 
l x Ooi 105 pk 

l x Dol 85 pk 
l i Dol 120 pk 

lx Peugeot 55 pk 
lx Peugeot 40 pk 
1xUeicedes56p k 

lx Peugeot 63 pk 
lx Peugeot 55 pk 

l x Mercedes 55 pk 
lx Mercedes 40 pk 
l x Peugeot 50 pk 

7 J^i^i^ j^i^ M/ieA ü^j.^4^ 

NIG 
NIG 
NIG 
NIG 
NIG 
NIG 
NIG 
NLG 
NIG 
NIG 
NIG 
NIG 
NLG 
NLG 
NLG 

345000 

274000 
198000 
159000 
137000 
118000 

114000 
109000 

109000 
99000 
89500 
79500 
76000 

74000 
59500 
56000 

Nieuwloosdrechtsedijk 240a, 1231 LG NIEUW LOOSDRECHT/HOLLAND 
Tel 0031 (35)-5823074, Fax 0031(35)5823631 Http//www bel nl 

E mail yachtbroker@bcl nl 

Ancast a 
INTERNATIONA L lOA T SALE S 

S e a R a y 2 9 0 D A - b| 1997 6 slaapplaatsen 
2x 4 3 IWercruiser 205 pk kookgelegentieid gas electr 
zonnedek omvormer tv radio CD vacum flush toilet 
zoeklicht campertop electr ankerlier remote olietilter 

antifouling Marifoon GPS kaartptotter 
Info Hellevoelsluis PriisNLG 199 500 

P r i n c e ss 266 - bi 1992 4 slaapplaatsen 
2x 150 pk Volvo diesel 

Info Hellevoetsluis PriisNLG 119 500 

Sea Ray 310 Sundancer  - b| 1990 6 slaap 
plaatsen 2x260 pk fvlercruiser electr ankerlier kookgelegen 

heid zonnedek toilet douche stuurbekrachtiging warm en 
koud watersysteem 

Info Hellevoetsluis PrijsNLG 149 000 

Monterey 296 Cruiser  - bi 1997 
335 pk Mercruiser electr ankerlier Fishvinder trimvlakken 

GPS douctie toilet kookgelegenheid 
Info Hellevoetsluis Prijs NLG 135 000 

F a i r l i n e 28 - b| 1995 4 slaapplaatsen Volvo 2x150 
pk wit/mint boegschroef verwarming kitipkleed ankerlier 

marifoon oven stereo boiler 
Info Hellevoetsluis PriisNLG 245 000 

L a r s o n 250- b| 1993 4 slaapplaatsen 
260 pk Mercruiser elektr kookstel koelkast douche 8. toilet 

Info Hellevoetsluis Pri|s NLG 65 000 

De hier getoonde modellen 
vertegenwoordigen slechts een 
gedeelte van ons aanbod 

Bel voor meer informatie 
Ancast a 
EUROPE'S LARGEST SELECTION 

Kruisers en jachten 
HELLEVOETSLUI S 

Industnehaven 30 
3220 AD- tel 0181-312160 

Fax 0181-316995 
Kontakt : Pim van Vliet 
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TE WEINIG 
SPANNING? 

Houdt uw energievoorziening compleet in eigen hand. 

Bijvoorbeeld met de Yamaha EFIOOOB generator 

De portable krachtbron voor thuis, op de camping of 

aan boord Verlichting, tv/audio, elektrisch gereedschap: 

alles blijft ongestoord (en makkelijk) draaien Want deze 

Yamaha is uitzonderlijk gebruiksvriendelijk Compact. 

Snelle start. Eenvoudige bediening Laag verbruik 

Geruisloze prestaties, een hoog rendement en vri|wel 

onderhoudsvrijI Let vooral op de opmerkelijk bescheiden 

prijs. Als u niet houdt van energie verspillmg, 

stuur dan nu de bon in. Zo, dat is geregeld. 

Ja, ik  ontvang  graag  meer  informatie  over  M 
de voordelige  Leisure-generatoren  van Yamaha. 

Ne 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

n/v 

Bon in gefrankeerde envelop sturen naar 

Yamaha Motor Nederland b v |Power Products) 

Postbus 7 5 0 3 3 11 17 Z N Schiphol 

Yamaha generatoren.  The power  to  be portable. 

Topkwalitei t schepen: 

Vakkundige schilders, monteurs, scheepstimmermannen 
Verwerking van hoogwaardige materialen 
Werkmethode \olscns de nieuwste ontv\ikkelingen 

i^ 
Highligh t vün het bedrijf : 

De met de nieuwste 
techtiieken 

ontwikkelde spuitkdbine 
\oor schepen tot 16 nieter 

m 1 

i 
Hart van hel bedrijf: 
Onze scheepstx îiwha! 
\oor 8 bchepcii 

Reparatie 
Onderhoud 

Spuiten 

VT ^ 

SIl i inanINouïcHMsci llUiil l. in4 NL Wi2l DV HMffHolland 
Td +31 ^I5-U256'' Fa\ +1 | M* 44162» 
E Mail !nfo«no«eecoin liiienKI lirlp/'www no«cecom 

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

CUNO 
CUNO NEDERLAND B V 
Biensma 41 9001 XZ Grou 
Tel. (0566) 6211 as-
Fax 621144 

Onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem 
+ België 

kv^.illt.iiifST a 

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

Elke watersporter heeft weleens te 
maken met moeilijke situaties bij het 
manoeuvreren in drukke havens of 
sluizen. Wannneer er een harde 
zijwind staat, kan het zelfs gevaarlijk 
worden. Met een CUPA boeg-/ 
hekschroef kunt u elke situatie aan. 
Zonder moeite manoeuvreren op de 
vierkante meter! Waarom een CUPA 
boeg-/hekschroef? 
Omdat deze zo sterk is en u nooit in 
de steek laat. Speciaal ontwikkelde 
motoren, zonder breekpen en ... 
onderhoudsvrij. Ruimtebesparend. 
Geschikt voor zowel kleine motor-
kruisers als voor grotere jachten. 
Vraag vandaag nog onze documen-
tatie en prijslijst aan! 
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ircle Yachting 

Yachtbrokerage and consultancy 

Eiland van Maurik 
Rijnbandijk 20 • 4021 GH Maurik 

Tel: 0344-694812 • Fax: 0344-694859 
Internet: www.drcle-yachting.nl 

e-mail: maurik@circle-yachting.nl 

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod 

Saga 27 OK/AK,79,polyester, 
8.15x2.75 xO.85 mtr.,Volvo Penta 49pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 60.000,-

Saga 27 OK, '78, polyester, 
8.15 X 2.75 X 0.85 mtr.,Perkins, 50 pk. 
Ligplaats elders.F1.85.000,~ 

Saga 27 OK/AK,'97,polyester, 
8.15 X 2.75 X 0.85 mtr., Yanmar,65pk. 
Ligplaats elders F1.143.500,~ 

Atlanta 28, '91, polyester, 
9.00 X 3.00 X 0.90 mtr,Cummins,122 pk. 
Ligplaats Maurik.Fl 155 000,-

Altena OK, '78, staal, 
9.20 X 3.10 X 0.90 mtr.,BMC,50 pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 65.000,-

Gouwzeekotter, '76, staal, 
10.00 X 3.40 X 1.30 mtr.,Peugeot,60 pk 
Ligplaats elders.Fl. 119.500,-

Combikotter, '80, staal, 
10.50 X 3.65 X 1.20 mtr.,Ford 70 pk. 
Ligplaats elders. Fl. 198.000,-

Fortunakruiser, '79, staal, 
11.10x3.51x1.15 mtr., Perkins,75pk. 
Ligplaats elders.Fl. 158.000,-

Super  Favorite Supérieur, 91,staal, 
11.30x3.60x1.25 mtr.,Cummins,115 pk. 
Ligplaats elders.Fl. 228.500,-

Atico 38,'93, staal, 
11.50x3.80x1.10 
mtr.,2xCummins,121 pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 395.000,-

Combikruiser,'71, staal, 
12.60x3.85x1.15 mtr.,DAF 575,105 pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 185.000,-

De Ruiter  Kruiser,'70, 
12.60x3.50xl.20mtr.,Perkins,n5pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 215.000,-

ki . 
^ ^ ^ 
L̂ ™™A^ 
^SKaigte;.: . 
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" j j y 

»Ji 
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2S 

1 

JL^ 

•  
«.!-*,' ,^JL,( j wm 
^ 1 

Merwedekruiser, '75, staal, 
12.80 X 3.75 x 1.10 mtr,DAF,105 pk. 
Ligplaats Maurik. Fl. 130.000,-

Funcraft 13 Ci,'95, staal, 
13.00x4.20xl.20mtr,DAF 615,128 pk. 
Ligplaats Maurik.Fl. 389.000,-

Barkas 1350 OK, nieuw, 90% gereed, 
13.50 X 4.25 X 1.15 mtr., teak interieur, 
vraag uitgebreide info Ligpl. elders. 
Fl. 500.000,-

De Ruiter  Kotter, '82, staal,teakdekkcn, 
13.50 X 4.35 X 1.35 mtr.,MAN,145 pk. 
Ligplaats Maurik. Fl 410 000,-

Valkkruiser,'95 , staal, 
13.70x4.20xl.20mtr.,DAF 575,105 pk, 
Ligpl. Maurik. Fl.435.000,-

Atico 43, '97, staal, 
13.80x4 15x1.15 mtr.,Deutz,159 pk. 
Ligpl. Maurik. Fl. 498.000,-

Altena Trawler, '85,staal, Kompierkruiser , '70, staal, 
14.00 X 4.00 X 1.20 mtr.,DAF 615,165 pk. 14.30x4.00x1.35mtr.,DAF 575,105 pk. 
Ligplaats Maurik. Fl.345.000,- Ligplaats Maurik. Fl.246.500,-

l 

m 
Funcraft 14.60 SR, '96, staal, 
14.60x4.20x1.20mtr.,lveco 145 pk. 
Ligplaats Circle Yachting Sneek 
Fl. 380.000,-

Luxe Canal Kruiser, '94, staal, 
26.00x4.90x0.90mtr,2xl20 pk Iveco. 
Ligplaats elders.Fl. Prijs op aanvraag 

http://www.drcle-yachting.nl
mailto:maurik@circle-yachting.nl


De modern gelijnde schepen met veel ronde vormen 

en zware constructie zijn in diverse stadia leverbaar. 

Van casco tot compleet vaarklaar in de lengtes van 

13,5Ü t /m 17,50 meter. 

BKCIFIC ALLUKE 170 

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 

^www.yachtselect.nl Het grootste en meest actuele jachtaanbod. 
Keuze uit 
1250 schepen. 

MARINE FORCE 
BRASIL 

DE MOTOR VOOR PROFESSIONALS, 
NU BESCHIKBAA R VOOR U 

* Terug van nooi t weg gewees t 

Flink slagvolume = hoog koppel 

Emissie arm 

Leverbaar m zuig en turbo uitvoering 

. Uitstekende laufkul tur ' KRACHT DOOR TECHNfEK 

r/MACHINEFABWa/J- W FRISOSTRAAT 31 

^MOTORtHRIVISIt / 4413 CB KRABBENDIJK E 
• •/ —j'  TEL. 0113-501255 
r/TWNMACHWiS / pAX 0113-502872 
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Op aanvraag 
ro X S.ffi) m, 

Op aanvraag 
1998, 16 80 x 4 70 m, 
ƒ 1 650 000,- ex btw 

2000, 16 60 X 4.85 m, 
-• »*ƒ 965.000,= 

1992, 13.50 X 4.10 m 
ƒ 415.000,= 

1992, 13 50 X 4.60 m, 
ƒ 415 000,= 

1997, 10 87 X 3 70 m 
ƒ 399.000,= 

X 3 99 m, 
ƒ 375 000,-

Vaikkotte r 1 3 . 2 0 

1982/83, 13.20 X 3.95 m, 
ƒ 375 000,-

1972/'97,16.00 X 4.50 m, 
ƒ 345 000,-

1984,11.28x3.8011 
ƒ 239 500,-

O X 3.40 m, 
ƒ159 500, 

V e r k o o p h a v e n : J . P . B R O E K H O V E N S T R A A T 3 7 , S O B 1 H B E L B U R G 

T E L . 0 5 2 5 . 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7 BOfSa oaa 
mcüiOlaattii 



Hoe gasveilig  is  uv\^  schip  nou  echt? 

/ 

Steeds vaker ontploffen er schepen Hierdoor ontstaat grote schade oon hef schip en vaak is er ernstig 
persoonli|k letsel Deze gasexplosies worden m de meeste gevallen veroorzaakt door een lekkage in de 
directe omgeving van de gasfles Correcte opslag van de gasfles is dus zeer belangri|k Met de Inno Nautic 
gasbun vergroot u de veiligheid aan boord aanzienli|k Bestel de bun b | de watersportv/mkel en bouw hem 
zelf in of laat dit doen door uw werf 

• ISO 10239 gecertificeerd 
• Aanbevolen door verzekeraars 
• Voor 3 kg Compinggaz en 5 kg Propoanfiessen vooricar 2000 ook voor 

2 en 11 kg gasflessen 
• Compleet systeem met hoogwaardige RVS drukregelaar 
' Korte inbouwtiid en dus goedkoop 
' Post in elk schip door compacte vormgeving 

Nu ook beugel voo bak^ 
k 5f montage ve k gboa 

I n n nautic b v 

Bel ons voor meer informatie of de dealerli|st 
Wakkerendi|k 178 3755 DH Eemnes 
Tel 035 5334518 Fax 035 5334519 
E mail R Vercoeten@innonaufic nl Internet wv/w innonautrc nl 

Momenteel te koop 
een DEMO ALMKOTTER  1080 O.K. en 
een DEMO ALMTRAWLER  1320 A.D. 

bouwjaar 1999 

Bezoek ons op ons nieuwe adres: 
STEURCAT 33 te WERKENDAM, 

waar we verschillende kotters en trawlers 
in aanbouw hebben. 

Tevens kunt u dan bovenstaande demo's bekijken, 
waaronder deze: ALMKOTTER 10.80 O.K. 

%- • -'^mMi 

MOOI STOER SCHEEPJE, VOORZIEN VAN ALL E 
COMFORT EN UITSTEKENDE VAAREIGENSCHAPPEN. 

10.80 mtr. x 3.65 mtr. / kruiphoogte 2.50 mtr. 

Voor inlichtingen: 

fac4t M> SeA^eftéSwKo- „"De  Ai*tt"  ê-.v-. 

Steurgat 33.4251 NG Werkendam 
Tel. 0183-503196/401759 - Fax 0183-505399/403795 

l*yfli€Mi-llriv e 
De ideale trillingvrij e aandrijving 

Komplete homokinetische aandrijfunits bestaande uit flexi 
bel opgehangen stuwdruklager met klemmende passing op 
de schroefas (conische aspassing op aanvraag), homokine 
tische aandrijfas en adapterflens voor de keerkoppeling Zeer 
concurrerende prijzen Stuwdruklagers en homokinetische 
assen (eventueel speciaal op lengte gemaakt) zijn ook los Ie 
verbaar 

Homokinetisch e aandrijvinge n voo r motore n 
van 10 pk to t 1000 pk 

Voor technische informatie en dealeradressen 

D I N T R A TRANSMISS IE S B.V . 
Keizerswoert 30 3881 LE PUTTEN 
tel 0341 353712-fax 0341 360046 
Website dmtra nl 
E-mail info@dintra nl 

KENT 28 
De Kent 28 is een royale spitsgatter, 
geschikt voor ruim water. 
845 m lang / 3 23 m breed 
Dankzij het afgesloten stuurhuis met 
zithoek en kombuis en de grote open 
kuip IS de Kent 28 een perfect schip i 

KENT 33 
De Kent 33 ts een zeegaand motorjacht 
voor de veeleisende schipper Uitgerust 
met 1 of 2 motoren, is dit schip uitermate 
geschikt voor lange (zee) reizen 
De accommodatie aan boord is comfor-
tabel toegerust voor 4-6 personen 

FiSKER ZEEVAER 775 
Een fraaie, halfopen sloep met 
comfortabele kajuit Standaard voorzien 
van toilet, koelkast en kookgelegenheid 
alsmede dubbelbed annex rondzit 
Uitgerust met een stille 27 pk 
Yanmar-dieselmotor met Scatra 

ARVOR 
Een nieuwe serie zeewaardige, trailer-
bare snelle visboten van 18 tot 25 voet 
met inboard dieselmotoren (Nanni en 
MAN) van 37,5 tot 180 pk. 

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-mailkoalite@wxs.nl Website www.koalite.nl 
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'2. J A C H T B O U W B. V. 

Lagle 1300 ( abrio 
afm. 13.00 X 4.20 X 1.10 

Lagle 1000 O.K. 
afm. 10.00x3.60x0.90 

Havenkade 1, 
4924 BC Drimmelen N.B. 
Tel. (0162)68 68 76 
Fax (0162) 68 73 00 

www.zijlmans.nl 
Levering van casco's 
t/m /complete schepen 
van 10 t/m 15 meter. 
CE. Gekeurd door N.K.I.P. 
Botenlift 32 ton. 
Eigen timmerwerkplaats 
Vraag vrijblijvend offerte. 

Jachtwerf Gehr. Zevenbergen 
Privé: Sctiokker 41 - 8531 BV Lemmer - tel. 0514 - 562513 - au tot el. 06 - 53220506 

Werkplaats:  Uitheijing  3 - 8531 XJ Lemmer 
tel.  0514 • 564999 - fax 0514 • 564275 

Verwarmde winterstalling 

Complete jachtservice 

Spuitcabine 375 nf 

Winterstalling ± 1800 m 

Werkplaats 375 rrf^ 

Geheiztes Winterlager 

Kompletter Jachtservice 

Spritzkabine 375 nf 

Winterlager ± 1800 m 

Werkstatt 375 nf 

AQUANAU T STELTIDE KWALITEITSNORM; 
JACHTBOUW ViOLGENS ISO 9001! 

fc^ogoo^^ 

uIL-LJ I _-)V ^ r 

DRIFTER-LINE: 9.C0 - 14.95 m. 

, 4iia*»S i i l fA f J 

DRIFTER-OK: 10.10 - 13.1S m. DMFTEII-TIIAWLEII: 10.65 - 14.95 m. BEAUTY-LINE: 9.60 14.30 m. UNICO-LINE: 10.55 - 14.95 m. 

raquanaut yachting holland 
SELFHELPWEG 9, 8607 AB SNEEK, NEDERLAND. TEL. (0515) 412253. FAX (0515) 416655. www.aquanaut.nl 
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8 70 X 3 05 X o 95 

Hfl . 243.000,-

Seaways 
Yachting 

8 00 X 2 80 X o 80 

Htt . 149.000,-
Ook le\(thtui! met gesloten ^tuitnalon enfhhnJge 

9 90 X 3 20 X O 90 

Hfl . 279.000,-

Hendnk Bulthursweg 10 - 8606 KB SNEEK Telefoon 0515-421599 - www seaways nl 

Officieel importew \an 'ikdso,Westhas Skageiak en Ihiza 

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

2251 LP VOORSCHOTEN 
HORWEG 49-51 TEL 071 5764548 

KNIPLAAN12TE L 071-5615813 

SUPER VAN CRAFT 
1155x360m 

SUPER VAN CRAFT 
1260x375 m 

SUPER VAN CRAFT 
13 20x390m 

SUPER VAN CRAFT 
13 80x390m 

1978 
2x Volvo Penta 

1988 
2xDaf105p k 

1982 
2xDaf105pk 

1984 
2xDaf105pk 

onze rondspant motorjachten zijn een 
begnp op nationale- en internationale 
wateren 
Een bezoek aan onze werf zal u 
overtuigen van ons oprecht 
vakmanschap m alle opzichten Dan 
ziet u hoe fraai en exclusief onze 
jachten worden gebouwd waann meer 
dan 50-jaren ervanng is ven/i/erkt U 
zult dan begrijpen waarom wij zo trots 
zijn op onze jachten 
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INVESTEREN DOE JE L M 2 7 MOTORSAIIER, POLYESTER ' 7 8 

HET LIEFST WATERDICH T 
' f' 'ii^^iiiiiif''*'' 

Voor iets dat |e dierbaar is, zoek |e veilig onderdak Daarom ligt de grote collectie schepen 

bi| de Alkmaarse |achtbemiddelaar Nicolaas Witsen in een overdekte shov/room Veilig en 

droog Beter voor iedereen Voor de klant, die door deze presentatie ook direct het onder 

waterschip kan beoordelen En beter voor de verkoper, zi|n schip blijft schoon en houdt zi|n 

waarde En zeg nou zelf zo'n grote investering doe |e toch met in de regen' 

35 x 2 75 X o 95 m Bukh d esel 20 pk 

Perfekf onderhouden IM van 1 ^ e genaorl 

( re f0393) ƒ 7 2 5 0 0 

6 90 X 2 90 X O 66 m Yanmar 27 pk 

Koelkast ku ptent kooktoestel 

( r8f0401) ƒ 67 500, 

S U P E R V A N C R A F T , S T A A L . 

9 70 X 3 25 X 1 10 m Volvo Penta 60 pk 

Tweede stuurstand dav ts achterhul 

( r e f0397 | ƒ 87.500, 

NICOLAAS WITSEN, VOOR EEN OVERDEKTE 

PRESENTATIE EN WATERDICHTE AFSPRAKEN 

SUKEW 

D E VR ES LENT 

SUPER VAN CRA 

DE WIE 

100 
S M J O u 

« 9 - 4 «» 
14 65^4 30 
4 ot 4 8 

I2#fe*00 Ntjw 
12 60x3 85 84 
12»S80 8} 
2 00x3 52 74 

11 00x3 60 84 

CASCARUDA 

OcEAANSLOEP 

G l iS'NVtETOK 

1.20x3 ( 
i 00x3 00 90 

Voor meer informati e over het verkoopsystee m of het aanbo d van jachten , 
kun t u contac t met ons opneme n of een bezoek brenge n aan onze werf . 

«DDSUNG NJCOIAA S WITSiN 

«eg 4 1821 BW Alkmaar (ind Oudoip) Te! (072} 5'1 22 14 fax (072} 5 

t}}t}p//wwwraeotaaswttsen nl 

Openingstijden: ma. éi. do. vri). 9.00 - 1 S.OO our, -wo. gesloten 

,««.9.00- 17.00 uor, 

lACHTBEMIDDELIN G • TAXATIE S • FINANCIERINGE N • VERZEKERINGE N 

9 00 X 2 85 X O 80 m Peugeot 50 pk 
Dav ts kuiptent alumin urn 
raaamframes 

(ref 0400) ƒ 55.000, 

12 20 X 3 7 0 X O 90 m Ford 98 pk 
Ru m fomiiiesch p 

( re f0385 | ƒ 120 000, 

12 80 X 3 70 X 1 20 Ford Lehman 

125 pk 
Ru m compleet famil esch p 

(ref 04021 ƒ 158 000 
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sH Winterstallin g 

Overdekt e ligplaatse n 
Oedsmawei 2, 9001 ZJ Grouw, Tel. 0566 - 621719 / 623489, Fax 0566 - 622581, www.pikmeerkruiser.n 

^5s4* 

AKiatUMiii^^yiüTuiJ O tirj 

iott è stale n multiknikspan t vlet m,et jv 
^ed e vaareigenschappe n . - - " ' ' 

Leverbaa r in divers e uitvoeringeri i £>*$i 

Koailan 6, 8493 LA Terherne 
Tel 0566 689888 Fax 0566-689850 

ConavToegh bv - Rijnstraat 12 - 4191 CL Geldermalsen 
Telefoon: (0345) 57 13 47 - Fax: (0345) 57 69 49 

INBRAAKBEVEILIGING?? ? 
Voor total e beveiligin g op , aan en in uw Icostbar e schip , (^zi^ 
Voor uitgebreid e informatie : tel. 078 68 32222, fax 078 6816276 

Betimmeringen van motor- en zeiljachten Onderhoud 
Schilderwerk Reparaties W interberging Teakdekken 

WI-JA 
j a c h t b e t i m m e r i ng 

Oedsmowei 10 9001 ZJ Grou 
Telefoon 0566 622454 

A. tnbute tó °3efiip7 imd (Siuakp 

Bilhammer 12.50 
Design : Piete r Beeldsni|de r 

Lengte over alles 
Lengte over dek 
Breedte 
Diepgang 
Doorvaarthoogte 
Waterverplaatsing 

12 33m 
11 95m 
4 04m 
1 00 m 
2 50m 
14 ton 

Jachtbou w Vroeg h & Albla s B.V. 
Zaaiwaard 8 5308 JK te AALST (gem Zaltbommel) 

Tel (0418) 673237 Fax (0418) - 673532 
E-mail ' info@vroeghenalblas.n l - Internet : ww w vroeghenalbla s nl 

Teven s uw adre s voo r lactitbemiddelmg ! 

Tijdens de Hiswa te Water 2000 exposeren wij met de Bilhammer 12 50, ligplaats J-25 

BOK WAALWIJ K 
JACHT - SCHILDERWERK 

STRALEN 
PLAMUREN 
SPUITWERK 
SCHOPÉREN 

Winterstallin g in combinati e met schilderwerk . 
WIJ kunnen deze werkzaamheden in verwarmde hallen uit-
voeren die een totale oppervlakte hebben van 3000 m̂  
Tevens kunnen wij U een compleet pakket leveren voor wat 
betreft het onderhoud van Uw schip 
Wij verzorge n het straal - en schilden/ver k voor vele jachtwerven . 

Industrieweg 93, 5145 PD Waalwijk 
Tel 0416-331277/Fax 0416-337718 
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5 T / M 10 SEPTEMBER 

HISWA TE WATER 

STAND T - 2 1 6 

LENGERS 
I N G E V A R E N J A C H T E N 
Makelaa r in schepen . Ook voo r taxaties , hypotheke n en verzekeringen . 

V A N DER VAL K CONTINENTA L 17 .00 

2000, 17 .00x4 .65x1 .3 0 
2x318PKTDVolvoPentaTAMD63L- A 
Hfl . 1.100 000 Euro 499.250 (ex BTW) 

JAD E BANK S 5 0 

1 9 9 5 , 1 5 . 6 0 x 4 . 7 8 x 1 . 5 2 
2x210PKCaterp l l lo r520 8 
Hfl . 875.000 Euro 397.000 (Incl . BTW) 

PRESID£Nn"485SUNDECK 
1 9 9 2 , 1 5 . 8 5 x 4 . 8 2 x 1 . 3 0 
2x375PKV 8 8 cyl . D. Caterpilla r 
Hfl . 755.000 Euro 342.750 (inc l BTW) 

L A P P O N I A 5 7 ' 

1992 ,17 .20x4 .60x1 .4 0 
1 X 380 PK 0. Iveco Aif o 6 cyl . 
Hfl . 495.000 Euro 224.750 (incl . BTW) 

STELL A M A R I S K O T T E R 1 4 . 5 0 

1985, 1 4 . 5 0 x 4 . 5 0 x 1 . 3 0 
2x14 0 PK 6 cyl . D VolïO Penta 
Hfl . 465.000 Euro 211.000 (incl . BTW) 

LiNSSEN 4 0 SE 
1 9 9 2 , 1 2 . 3 5 x 3 . 8 5 x 1 . 2 0 
l x 200 PK Volvo Penta TAMD 41 B 
Hfl . 420.000 Euro 190.500 (incl . BTW) 

G O R G I O '46 OPEN 
1989 ,14 .50x4 .28x1 .1 0 
2 X 375 PK V8 Caterpilla r 3208 TD 
Hfl . 365.000 Euro 165.750 (incl . BTW) 

SUPER F A L C O N 4 5 FOTO ZUSTERSCHIP 

1 9 9 0 , 1 4 . 2 5 x 4 . 2 5 x 1 . 2 0 
150 pk 6 cyl . D. Volvo Penta TMD 41 
Hfl . 449.500 Euro 204.000 (incl . BTW) 

CARVE R 3 5 0 FLYBRIDG E 

1993,11.89x4.10x1.0 0 
2x230PKVolvoPentoTAI^D4 2 
Hfl . 349.500 Euro 158.500 (incl . BTW) 

SEALIN E S 2 8 SPORT 

1999 ,8 .50x3 .00x0 .8 0 
2 X173 PKTD duo prop Volvo Penta 
Hfl . 295.000 Euro 133.750 (incl . BTW) 

PRESIDENT . 

1 9 8 8 , 1 2 . 0 0 x 4 . 0 0 x 1 . 1 0 
2 X 200 PK 6 cyl , 0. Volvo penta TAMD 41 
Hfl . 295.000 Euro 133.750 (incl . BTW) 

O C E A N 4 2 

1978, 1 2 . 9 8 x 4 . 2 5 x 1 . 0 0 
2 x 2 3 5 PK Volvo Penta 
HH. 295.000 Euro 133.750 (incl . BTW) 

M O L E N M A K E R EN M A N T E L K O T T E R 

1979 ,11 .65x3 .65x1 .2 5 
1X120 pk 6 cyl . D Ford type 2714 E 
Hfl . 255.000 Euro 115.750 (incl . BTW) 

BiRCHWoo D SD 3 4 ' T U R B O 
1 9 9 1 , 1 1 . 0 0 x 3 . 7 5 x 0 . 9 0 
2 X 225 PKTD Mercruise r 6 cyl type 254 D 
Hfl . 239.500 Euro 108.750 (incl . BTW) 

PRINCESS 3 8 FOTO ZUSTERSCHIP 

1984,11.96x3.96x0.9 0 
2x18 0 PK Ford Mermai d 
HH. 195.000 Euro 88.500 (incl . BTW) 

PACIFI C 155 

2 0 0 0 , 1 6 . 0 0 x 4 . 7 5 x 1 . 3 5 
195 pk D. Dof typ e 825 D 4 
Hfl . 685.000 Euro 310.750 (incl . BTW) 

G R A N D BANK S 5 0 

1974,15.40x5.00x1.6 5 
2x210 pk TD General Motor s V8 
Hfl . 395.000 Euro 179.250 (incl . BTW) 

^ip.;^i^ ^ 

V R I J O N CONTESSA 4 0 

1992, 12.50x4.00x1.1 0 
1X120 PK 6 cyl . Daf type 575 
Hfl . 325.000 Euro 147.500 (incl . BTW) 

FAIRLIN E 3 6 T U R B O 

1988,12.17x4.05x1.1 5 
2x20 0 PK Volvo Penta TAMD 41 o 
Hfl . 285.000 Euro 129.500 (incl . BTW) 

PRINCESS 3 3 FOTO ZUSTERSCHIP 

1982, 10 .03x5 .00x1 .0 0 
2 X 80 PK Ford Mermol d D. 4 cyl . 
Hfl . 119.000 Euro 54.000 (incl . BTW) 

L E N G E R S Y A C H T I N G B . V . 
V r e e l a n d s e w e g 11 - 1 3 9 3 PC N i g t e v e c h t 

T e l e f o o n : 0 2 9 4 2 5 6 1 5 6 - Fax : 0 2 9 4 2 5 4 6 9 7 - E -n ia i l : l e n g e r s @ w o r l c l o n l i n e . n l 

BEZOEK VOOR HET MEEST ACTUELE AANBOD: w w w . l e n g e r s y a c h t i n g . c o m 

mailto:lengers@worlclonline.nl
http://www.lengersyachting.com


• NIEUWE GEREVISEERDE EN 

GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

• OMBOUWSETS OM AUTODIESEL 

TE MARINISEREN 

• CONDITIONEREN VAN MACHINE-

KAMERS 

« ALLE ONDERDELEN 

. KEERKOPPELINGEN 

. WARMTEWISSELAARS EGT 

. EIGEN FABRICAGE SCHROEVEN 

EN ASSEN 

. GENERATOREN 

Mercedes Daf Mitsubishi Peugeot 

Kraan voor 20 ton 
aan het water 

Dr in l fwnnr r l Tj^ 

Postaus 265 - 3360 AG Sliedrech t 
Baartiaek 152 - 3361 GN Sledrec m 

Tel: 0184 41 23 32 
Fax: 0184 40 39 25 

Jachtservic e 
Breukeie n 

Hoofddealer 
en installateur 

wmüms 
BOA T E Q U I P M E N T 

• Motorenrevisie en- inspectie 

• Dieseltechniek 
• Elektra en 
energiesystemen 

• Kachelinbouw 
• Betimmeringen 
• Certificaat voor Iceuring 

gasinstallaties 

l• 1l=̂ =̂ d•  

Scheendi jk 2 4 / 2 3 6 2 1 UC 
Kreukelen Tel: 034G-2G1551 

Fax : 0 3 4 6 - 2 6 2 8 2 0 

BOl 'ER 

Stalen motorjachte n 
op internet : 

en actuele 
informatie 

.boorncruiser . 
E - m a i l : i n f o @ b o a m s t r e a m . d e 

' MOÖUS MARXNe JACHTBOUW 
Lelystad 

ROEREN. 

Er l ï een grot » kans do t uw polyeste r roerWo d 
ernsti g i i aartgetai t doo r osmos e en inwatenn g 
langs de roerkonin g Een gewon e osnMsebehonde l ng 
los t dat proUec m nie t op 

Wi j biede n u een poikkip c oplossin g Tegen een 
betoolbor e pnj s U krijg t een onvenvoeitboo r roe r in 
H E S COMPOSIET gegarandeer d osmos e bestendi g 
en ster k Wi j geven 10 jaa r garanti e op onze roere n 

BEL 0320-26181 2 O F 06-5177414 4 
DOlCWEe 31 4 8243 fT LELYSTAD 

WWW MOOUSMARINE NL 

^g^m^w^^^^i^^^^ 

) 1177/1 ̂ TT"T^^ 

DockEdge steigerstootranden 

Donkerblauw / wit 

DockEdge - Vinkeveen 
Tel . 0297 214251 
Fax: 0297 214271 
www.dockedge.n l 

Lengte: 0.50 en 2.44 mtr. 
Hoekstootrand 
Fenders / zwemtrap 

MfiItINEDECK2000 ' HET BESTE 
~ • SCHEEPSDEK. 

Overeenkomstig een onderzoek van de Technische universiteit in Delft is MARINEDECK 2000 

met afstand het beste scheepsdek Meer weten' Bezoek onze speciale (^öa^ 

website www monnedecli net, of bel ons even 0786832222 C L s ^ 

www.mekon.nl 

U zoek t iets 
anders? 
Casco s op de millimete r nauwkeuri g 

Rond en S span t Van 5 to t 40 mete r 

Staal o f aluminiu m 

Solid e geconstrueer d 

Snel gelever d ^ k 

^ - / 

MEKON I -^shipyard  bv 

info. OS I 4561873 

UWSCHEEPSINTERIEUR 
IS ONZE SPECIALITEIT 

* Kwaliteit in maatwerk 
* Keuze uit meer dan 7000 

stoffen en leder 

ffl 

oaEzxzxzxx i 

Noorderdwarsvaar t 171 , Dracf i ten 
Telefoon 0512-523434 

Bel voo r een afspraak ! 

Pnvateer 40 
12.50x4.00 

DE THUISHAVEN 
VOOR DE MOTOR 

J.C. TERLOUWB.V.  ISHETADRES VOOR: 
Service,  reparatie  en onderhoud  aan uw sctieepsmotor 

Tevens  dealer  van:  Volvo  Penta en Mercruiser,  Mercury  en Tohatsu 

outboardmotoren.  Quicksilver  rubberboten  en accessoires 

JACHTHAVEN SEAPORT MARINA 
Kennemerboulevard 714 (zuldpier) 

1976 ES IJMUIDEN 
Tel 00 31 255 519723 
Fax 00 31 255-519724 

M A C H I N E F A B R I E K 

HOOFDKANTOOR 
Breevaartstraat 25 

3044 AG ROTTERDAM 
Tel 00 31 10-415 2211 
Fax 00 31 10 415 23 51 

1^1 E-mait terlouw@tebodata nl 

KOTTER 
JACHTEN 

Privateer Yachts 

• Tel. 0515-559316' 
• Fax 0515-559416 •  
• dnautaCatalkline.nl -
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Snijtechniek Braban t B.V. 
Speciaa l voo r de jacht - en 
Scheepsbouwindustri e 

Forrel lenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksvee r 
Tel. 0162 - 518285 Fax. 0162 - 515333 
E-mail: info@snijtechniek-brabant.nl 
internet: www.snij techniek-brabant.nl 

Scheepswerktuigkundig Expertiseburo Frits Coers 

Beëdigd taxateur en expert van sctiepen 
Hiswa  gecommiteerd 

DeZodde11 -1231 MA Loosdrecht 
tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

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

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

schroeven, assen, kokers, enz Prijsopgave mogelijk 

Handelsondernemin g KUPEDO B.V. 
ZelIJngstraa t 3 - 4 

2921 LS Krimpe n aan den IJsse l - Tel. : 0180 - 514602 

- r - ; ^ ; ; ; ^ . 5 5 1 7 8 4 93 .BRAOrrEN 
' Het Heliiihoutl4c, 9206 AZ Drachten 

Tel. 0512-521900 Fax 0512-523719 lig  womnmff l jncmHiniB 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 , Buk h en 
Sole motoren 

WJH YACHTCHARTER Verhuur van moderne 
luxe ingerichte motorjachten met open kuip 
type Hellingskip 850 en Hellingskip 1000 
Gennge doorvaarthoogte 
Uitermate geschikt voor alleenreizende echtparen 

Paral lelweg 7 Bij de spoorbrug en N S station 

8711 CH WORKUIVI Tel 0515-541855 Fax 0515-541708 
Internet www wjh nl E-mail info@wjh nl 

INTERNATIONAA L BOOT TRANSPORT 
• Jarenlang e ervarin g door 

geheel Europ a 
• Special e opleggers , ook 

combinati e 
• Zelf laad- en lossystee m 

voor bv. wmtarstallin g 
bi j u thuis . 
Voor motorjachte n en 
nu ook voor zeiljachten . 

Vraag vrijblijvend  prijsopgaaf. 

BOL T B.V. 
Internationaa l Speciaa l Transpor t 
Buitens t Vallaat 15, 9204 WX Drachte n 
Telefoon : 0512-514845 b.g.g . 530845 - Telefax : 0512-522063 
E-mail : bolt@boltboattransport.co m 

^ Z WISÜDn^ producten 

FRANKEN 

ENGINEERING B.V. 

Scheepstechniek 

beeft olies in huis 

voof Uw schip. 

4 Alb merken dieselmotoren, keerkoppelingen, nieuw 

gereviseerd of gebruikt 6 1200 pk 

* Schroefos systemen, woter, vet of olie gesmeerd, 

met of zonder geïntegreerd stuwdruk lager 

• Schroeven 

« Hydraulische besturing 30 1200 Kgm 

• Boegschroeven Elektnsch en Hydraulisch tot 100 pk 

• Generatorsels 

# Pompen 

# Inbouw en inruil van alle produkten 

* Hoge kortingen 

Munnikenwe g 10^ - 3273 LG Westmaas - Tel. 0186-572333 - Fox 0186-573636 

In 2000 de we re l d zeeën bevaren? 
Dat kan!! ! In laatst e fas e van afbouw , en ... TE KOOP! 

—-PB l Beva t vel e extra's . 
KNOBBE  K O I " = "  I CE nor m Oceaan A . 

A,„ „  f Prij s NL G 1.100.000,-
"^"""^  ontwerp  | J 

I oa 15 30m 
breedte 4 50 m 
diepg 1 35 m 

Leverb in div afrrr^s»*— 
ZEEW AARDIG 
S-RONDSPANT 
KOTTERJACH T Ontwer p 

foto presentatie 
, hiswa st nr 
- T137 D t / m l 

C. Knobbe  Scheepsbetimmering  en electra 
(volledige  afbouw  vanjactiten) 

Lemsterpad  38, 8531 AA Lemmer,  tei./fax:  0514-564782 

De exclusie f voor Bouma Jachtbouw o n t w o r p e n BARKAS 1150' 
ru ime accomodatie - ger inge doorvaar thoogte 

Afmetingen lengte 11 50 m 

breedte 3 94 m 

kruiphoogte 2 37 m 

Bouma 'JACHTBOUW 

Koningsweg 12 • 8861 KN Harlingen 
Tel 0517-418225 • Fax0517-419259 
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kwaliteit  met  (.i-iceur 

MARE X 
ALUMINIUM 

SCHEEPSRAMEN 
Heesvenstraat  21 Tsjerkebuorren  65a 
5715 AD UEROP 8495 KG Aldeboarn 
Te! 0492 332264 Tel 0566 - 63 16 28 
Fax 0492 332066 Fax 0566 63 22 56/ Mob 06 54660476 

E mail  marexramen@marexnl  com  - Internet  http //www  marexnl  com 

i3 TOUW FABRIEK ^^^MP>A.,*.^iM 

an g m an \OF 

Amperestraat ^ 
-S861 NC NIJKERK 

Telefoon 033 246 19 86 
Telefax 033-246 15 77 

Internet http //www langman com 
E mail touwfabriek@langman com 

Kfij^ ^wa«|^J4^/l^At* Y>A' CCht^lMio/M' 

RE)GO Watersport BV 
Dokwe g 14 -8243 PT Lelysta d 

Tel : 0320 - 26 14 44 - Fax: 0320 - 26 16 14 

NEWLANDE R 1100 
Ontwerp 

Willem Nieland A Design 

fi.SCHEP&ZN.B.V. 
WIJ ZIJN ^ ^ . . 

GESPECIALISEERD .. 
OP HET GEBIED VAN: 

VSTAALSTRALEN 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOUUNG 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 Nieuwerkerk a/d IJssel 

Tel. 0180-312461 Fax 0180-319412 

HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

JACHTBETIMMERIN G 

)T 
Parallelwe g 12 

Nijverheidsstraa t 28 
Telefoo n 0184-611086 613305 

Telefax 0184-614074 
HARDINXVELD GIESSENDAM 

Complet e casc o afbou w 
van interieurs . 

Teakdekke n enz . 
Verbouwinge n en/o f 

gedeeltelijk e 
vernieuwinge n in all e 

gewenst e uitvoeringe n 

Motorbootvaarschool ANWB erkend 
Cursus Vaarbewijs en Marifoon. 
Winterberging binnen en buiten. 
Schilderen en reiniging van uw jacht. 
Sleepbootdiensten. 
Dekschuitenverhuur. 
look voor evenementen] 

O 
't ANKER VOF RivierkadL 5 

49J1 AA Geertruidenberg 
tel 0162 514890 fax0162 521661 

Afm 11 00 mtr 
12'>0mtr 
13 50 mtr 
15 00 mtr 

nieuwbouw -i- verkoop ^enai motorjachten, tevens verhuur 

De Drait Yachting 
Bissctiopsweg 27 
9213 VM DE WILGEN DRACHTEN 
tel 0512 513276 fax 531982 
Internet WWW dedrait nl 
E mail Yachtcharter^dedrait nl 

S C H E E P S S C H R O E V E N BV, 

SINDS 1959 UW VERTROUWDE ADRES 
voor reparaties en leveringen van scheepsschroeven 

• Snelle reparatie op afspraak mogelijk (terwijl u wacht) 
• Snelle levering van nieuwe en gebruikte scheepschroeven 

• Scheepslift aanwezig! 
• Levering assen, galands e.d. 

Papendrechtsestraat 2a - 3313 CT Dordrecht - Tel.; 078-6133831 - Fax: 078-6311795 
E-mall: lnlo@joorenpropellers.nl 

'MÈW  Jos Boone bv 
BOA T EQUIPMENT Hoofddeale r van Zuid-Wes t Nederlan d 

Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 0118-629913, Fax 639658 
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ONTDEK DE 
o f u nu een schip hebt of een 

scfieepje. Of u zich nu opmaakt 

voor een race of voor gewoon een 

dagje water. Snelheid zoekt of absolute 

rust. Er is altijd een Yamaha die past. Bij uw boot. 

Bij uw doel. Bij u. Motoren voor mensen noemen we dot. 

En geen mens is hetzelfde. 

Neem de Yamaha High Thrust-sene: rasechte werk-

paarden van 7,3 t/m 37,0 kW (9,9 t/m 50 pk). Voor 

ƒ 5.485,- bent u al eigenaar van zo'n robuuste viertakt 

EENKOMST 
Fe maximale stuwkracht combi-

neert met extra remvermogen en 

wendbaarheid. En zo niet alleen 

bijdraagt aan meer comfort, maar ook 

aan meer veiligheid op het water. Onder de meest 

extreme omstandigheden. In elke denkbare situatie. 

Ontdek wat één naam allemaal kan betekenen: ga snel 

langs bij de erkende Yamaha-dealer. Die adviseert u 

graag bij uw keuze uit de vele modellen. Stuur de bon 

in voor meer informatie en de Yamaha-dealerlijst. 

Yamaha. Veelzijdigheid als norm. 

JA/ stuur  mij  het  Yamaha-informatiepakket  én de nieuwste  Yamaha-almanak  met  alle  dealer-adressen.  M 

Naam m/v 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 

Yamaha Motor Neder land b.v. (Marine), Postbus 7 5 0 3 3 , 11 17 Z N Schiphol. Bellen kan ook: (020) 6 5 4 6 7 31 

^tlj ^ YAMAHA mFÊFiÊn^ 
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SCHEERSMERVIfARMÊNG 

...DA'è 00isl (?O0D0 ZAAK.' 

elektro-tecbnisch bum 

de jon g & zoo n \m 

LEIDEN • ' ^ ^ A M S T E R D A M 
Flevoweg 43 
ind Merenwiik 

Joop Geesinkmg 129 
Industr Weesper^ek^aait 

SPECIMT EBERSPmER • WEBASTO • KABOLA  • TRUMA BEL NU VOOR: ADVIES-mouw-SERVICE  071-5212101 020-6916311 

UEtiMB  + KLAAS MULD 
HOOFDDEALER EN INSTALLATEU R VOOR NOORD-HOLLAN D 
Specialis t in : inbou w Vetus boegschroeven , besturingen , oluminiu m rome n enz. 
-' Staal • Nieuwbouw • Reparatie • 7 tot 1 5 meter "^«r"' ^olkade 9, (volg borden Westerspoor Oost) 1507 BR Zaandam, 

Tel.: 075 617 45 35 Fax.: 075 631 87 90 (open verbinding met Noordzeekanaal) 

BEGE900AK 
vaarklaa r v.a. 

ƒ 110.000,-

BEGE kruisers van 
7,5 t/m 15 m. met AK 
of open kuip. 

© Bootcentrum Geertsma 
J is ter 5-D 9001 XX GROU Tel 0566-623850 

WIJ leveren uw Barkas met werfcertificaat van echtheid 
Ontwerp Ing Huitema 

De BARKA S SPECIALISTE N bouwen voor U 
goed en voordelig een BARKA S van 1 0 t / m l 35 meter 

Al s kasco, technisch vaarklaar of kompleet 

Vraag onze documentat ie 
Werfbe/oek ook op zaterdag 10 00 tot 15 00 u ur 

Dokweg 14, 8243 PT Lelystad 
Tel 0320 26 14 44 

KALKMAN BOEG- EN HEKSCHROEVEN 
BETROUWBAAR EN VEILIG 

• Elektrisch 12,24 en 380 Volt 
Laagtoenge motoren 
Laag stroomvertinjik 

• Hydraulisch 
Kompakte sets 
Toerenregeling 

* Dieseiaandnjvrng voor grotere 

veimogens tot 1000 {^ 

• Algemene kenmerken 
Geluidsami 
Langdurig gebruik 
Beveiligd tegen 
overttelasting 
Bronzen propeller 
Ondertioudsvrij 
Miiiajvnendelijk 

voor  optimaal  vaarplezierï 

S C H E E P S T E C H N I E K 

Parallelweg 12 2921 LE Krimpen a/d IJssel telefoon 0160 514 644 fax 0180 518 450 E ma I KalkmanhoStref nl 

Jacht  Techniek  Buis  B. V. 

Scheeps Electrische Systemen 
Omschakelkasten I verdelingen op maat 
Inbouw alle electrische en electronische apparatuur 
Electrische schema's/ Reparaties/ Advies 
O.a. Mastervolt en ASA programma 
Gespec. schepen 10-20 m / Nieuwbouw en Renovatie 

Jactit Techniek Buis B V 
Postbus 852 
1000 AW Amsterdam 

020 3341752 
06 51109383 

Ook leverbaar in 12 75 m O K 

BROESDER KOTTERS 
Open kui p rang e met overdekt e gangboorde n 

Jachthaven Broesder, 
Industrieweg 25,9011 WH JIRNSUM. 

Tel. 0566-601687/ Fax 601665 
www broesder nl info@broesder nl Ook leverbaar in 17 75 m 

Wi| bouwen stalen muitiknikspantvletten van 8 60 tot 12 00 meter Niet alleen de vorm van de 
vletten past in de Hollandse traditie maar ook de wijze van afwerking fraai degelijk en functioneel 
Het interieur wordt qua indeling en afwerking custom built u tgevoerd Daarnaast is de nstallatie 
van alle typen motoren mogelijk Het optimale vaargenot bedieningsgemak en comfort maken een 
• » ^ « ^ K ̂ • ^ ^ ^ • u B ^ K ^ d ^ ^ Brandsma vlet tot een heus plezierjacht 
^ 9 V « ^ V ^ V I P ^ P I ^ # % ^ 2 ^ P Een waardevaste investenng voor het maken van lange 

I ^ A ^ P f t J V I f l f ftl  ^ ^ H ^  reizen over de Nederlandse en Europese waterwegen 

It Ces Eeltje Baasweg 6-8 8606 KA Sneek Tel (0515)425 000 Fax (0515) 420 505 www brandsma (achten nl 
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DANIKZI J HHNI (?O0 D A D V I H S . . . 

elek^o-technisch btffti 

de jong & zoon S, 

LEIDEN " ^ T M S T E R D A M 
Heroweg 43 Joop Geesinkweg 129 
/nd Merenwiik Mustr Weespertrekvaait 

MASTERVOLT  • VICTROH • BOSCH • VARTA BEL NU VOOR: ADVIES-INBOUW-SERVICE 071-5212101 020-6916311 

Hellingskip 1000 OK 

MUI 

^ It Ges 4,8606^}K SiietK 
, tel.fl5^5-425^Sfa\051: 

fiart 

af 
www.af.n l 

Arnhemse Fijnhouthandel 
Teak en nog 70 andere lioutsoorten {gefineerd)scfieepsbouw multiplex teak deklatten 
lijm en kit vindt u bi| de ARNHEMSE FIJNHOUTHANDEL 
Dnepoortenweg 12 6827 BR Arnfiem Voor informatie of folder 026 3648435 fax 3630309 

VOOR WIE IETS STERKS WIL 
EEN STAALTJ E VAK VAKMAKSCHA P 

AL 30 JAAR 
Exklusief voor Osinga Jachtbetimmerins en nrcuwbouw 

ontworpen door Vripack Yachting 
Een fraai gelijnd stalen open 5 gangen multiknikspantvlet 

luxe Mahonie t>etimmenng en teakdek 

sing a 
Jachtbetimmerin q 

Osmga introduceert De heech viettenlijn 

heechvle t 640 

Werkplaats De Draei 16 8621 CZ Hees 
Tel /Fax (0515) 53 29 97 Mobiel (06) 21 68 65 72 
Postadres S Sjaerdemalaan 6 8651 B B IJlst 

VRIPACK KOTTER 9.65 
Casco ' s vana f 8,50 to t 20 ,00 m . 
TECHNISCH V A A R K L A A R O F C O M P L E E T 
Oo k voo r afbou w va n u w bouwpakke t ten . 

Gespecialiseer d 
in casco-bouw. 

Jacht- en Scheepsbouw 
M.J. van Geffen 

Kantoor en werf: Steigerboom 11 5331 KA Kerkdriel Tel. 0418-631886 

OP AFSPRAAK 

;SCHEEPSSTOFFERING BV 

Kapelstraat 30 5154 AW Elshout-Drunen Tel 0416-372154 

Grompie r 800 
Grommer 800 in luxe uitvoenng 

met een uitvoenge teakhouten betimmenng fl 147 000 
Inclusief een 33pk 4 cylinder dieselmotor 

De polyester Grommer 800 is geschikt voor vrijwel alle soor-
ten vaarwater van kanalen en plassen tot en met Oostzee 

Special Edition uitvoenng is er al voor fl 133 500,-
Voor anker gaan bi) 

Jachtwerf Hc mi]tit plicfe" 
Moleneind65 66 1241 NK Kortenhoef - Tel 035 6560443 - Fax 035-6561319 

*85 Watt 
"Laser" paneel 
investeer in kwaliteit, 
betrouwbaarheid en zekerheid 

ZONNEPANELEN 
met WBrBlOtBCOrO rendement 

Met een gemiddelde opbrengst van 
30 Ah* per dag (in NL tussen 

maart en oktober) is het met 
meer nodig om u zelf 

enig comfor t te 
onthouden Geniet 

de komende 30 jaar van 
uw kostbare vn|e tijd zonder de 

beperking dat u zuinig met stroom om 

BP SOLAR 

SolarNe d 
tel . 020 - 463 87 87 

H.J.E. Wenckebachwe g ev-2 
Amsterda m 

fax 020-463 87 68 

jr^^ 
^ A - ^ 

Wi j b o u w en al le soor ten motor jachten 
tot 17.50 meter in e lk s tad ium van afbouw. 

Alle l/iifuncé. 

MKX<ie£ie*t l€ven:6<Kvi 

È==i.'^/  i'~T 

"Pft aa*t^<ua(*  T e l . 0 1 0 - 2 4 6 0 5 8 0 ^tifiacé, 
Sc9iUe53  Fax. 010-2460579 Sww^  t4.95 
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H)» ^tinkf4)aazi  BV. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24,3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel 0184 - 614979 Fax. 0184 - 611153 

Jachthaven "SCHARLOO' 
Ligplaatsen 
t/m 16 meter. 

* Jachthaven - Reparatie + onderhoud 
• k Schilderwerk - Winterstal l ing - Botenloods 
* Jachtbemiddeling + f inanciering - Kraan (20 ton) 

Voor informatie : Schari o 6 t/m 8, 5165 NG Waspik 
0416-312326 - 313281 -0651124282. Fax 0416-313735 

MOTOREN • BOEGSCHROEVEN 
DAF MOTOREN 85 tot 320 pk. 
• 100% gereviseerd te vergelijken met nieuw 
• Geheel kompleet met hydraulische keerkoppeling 
• 1 Jaar garantie na ingebruikname 

BOEGSCHROEVEN 4-6-8-10-16-20 pk voor schepe n tot 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. 

DRIJVENDE 
STEIGERS 
Als u over dr i jvende steigers denkt wi l t u 
weten wat er te koop IS Natuur l i j k i 
Vraag een foto b lad ' 

S d a m ' ' ° FA. HAVENHOUT' Tel 075-6351695 

Jachthaven WESTERGOOT 
Gelegen m Dordrecht dicht bij het prachtige natuurpark de Biesbosch 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5T/M 20 METER 

Voor informatie 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg 1,3313 LA Dordrecht 

Tel 078-6165201 

• Hl ROESTVRIJSTAALINDUSTRIEI 

EXCLUSIEF JACHTBESLAQ OP MAAT 
n 

i^ 

jé. 

WERKVREUQDE BV • Hoofdweg 2 • 8537 SB Echten 
Tel, (0031) (0514) 54 14 76 rax (0031) (0514) 541667 
HTTP://WWW.WEB2DAY.rSL/BUSinESS/WERKVREUQDE 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaar In 
div. aftn., 
zowel a.k. 
als o.k. 

GEB R W I L L E M S BV 

Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 

Tel 0527-699477-618208 - Fax 699248 

wij  houden  het  gehele 
Jaar  door  een permanente 

ALUMINIUM BOTEN , ^ f - , ^ - ' ' P , i ï ï ï ^ : „ , 

Voordee l 
kortin g bi j 
combinatie-aankoo p 
BOOT/MOTOR/TRAILE R 

1600 EXPEDITION DC 

VAN ZELST WATERSPORT BV 
Voorweg 161, Zoetermeer 

Tel. 079-3517018 
Fax 079-3521675 

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 

—-^-- ^^ Postbus 10 Vraag vnjblijvend 
^ _ ^ ^ r ^ ^ 1474 ZG OOSTHUIZEN om informaüe 

^ ^ ^ p ' , . ^ ^ _ Telefoon 0299-403000 en een 
. ^ ~ " Fax 0299 403911 proefles 

MOLlLlCLJll l  Al nneer dan 20 jaar een begnp 

O I C C STOOTRANDEN D 3 I D 
Meer dan 150 verschillende profielen. 
Stootranden voor schip en kade. 
In kunststof en aluminium. 
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PRESENT ON THE H I S W A BOATSHOW SEAPORT MARINA 
I J M U I O E N 5 - 1 0 SEPTEMBER STAND A A 4 7 

erreuc i 4 
}> ' S H I HP Caterpillar, max speed 29 knots, cruising 26, knots, 
1.0.a. 13,30 X 4,35 x 1,2 mf3 cabins, cherry wood, leather interior, the nicest, sleeke 
,43 feet motoryacht, full s^ f icat ion. To be seen at Lengers marina. 

tram and Riva 



D I T I S GEEN VLUCHTIG E GEDACHTE , DI T IS ONZE FILOSOFI E 

V^oiT IS HET BEGONNEN MET EEN VISIE, om een botenlijn te ontwerpen die de klasse 

en de prestige van grote jachten kon evenaren Om een kwaliteitsnorm voor plezierboten 

te bepalen die de trots van hun eigenaars weerspiegelen Om boten te leveren die 

- zoals oldtimers - zelfs na vele jaren nog door hun eigenaars gekoesterd worden 

A. VANAF HET BEGIN IN 1969 Staat Cobalt onder de bedachtzame leiding van 

de opnchters En dat maakt Cobalt tot één van de oudste scheepsbouwers met nog altijd dezelfde 

eigenaars en onder dezelfde leiding. Met toewijding aan onze klanten en aan ons product, een leven lang. 

Toewijding die het mogelijk maakt boten te bouwen en die geen enkel compromis toelaat. 

/ \ L S U I 

COBAL T 

' DAT ALLEMAAL VERWACHT van de bouwers van uw volgende boot, bezoek dan onze 

showroom. Omdat u uitsluitend in een Cobalt die compromisloze perfectie zult vinden 

Nleuw-Loosdrechtsedijk 217/220 
1231 KV Nieuw-Loosdrecht (Boomhoek) 

teL (035) 582 16 38, fax (035) 582 67 93 
Internet : www.pijlwatersport.n l 

http://www.pijlwatersport.nl

