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innovative design 
i exclusive comfort 
powerfull performance 

ELAN POWER Ess 

HOLLAND: Pim van Vliet Nautisc h Projec t Managemen t b.v. - Burg. Van der Jagtkade 33, 3221 CB Hellevoetsluis, 
Tel.: 0031(0)653250854, Fax; 0031(0)181335665, E-mail; pimvanvliet@hetnet.nl 

HOLLAND:Yachtbroker s - Seaport Marina - Kennemerboulevard 712,1976 ES Ymuiden, Tel.; 0031(0)255511509, Fax; 0031(0) 
Mobile; 0031(0)653864389, E-mail: info@yacht-brokers.nl. Website; www.yacht-brokers.nl 

BELCIÉ: NV Aqualif t - Watersportlaan 3, 8620 Nieuwpoort, Tel.; 0032(0) 475 44 99 68, Fax; 0032(0) 5824 21 33, 
E-mail; aqualift@tiscali.be. Website; www.aqualift.net 

www.elan-power.net 

mailto:pimvanvliet@hetnet.nl
mailto:info@yacht-brokers.nl
http://www.yacht-brokers.nl
mailto:aqualift@tiscali.be
http://www.aqualift.net
http://www.elan-power.net
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FAVORITE SHIPYARD 

w w w . m u l d e r s h i p y a r d . n l . 

Jachtbouw sinds 1938 - Custom built 11 t /m 28 m. J 

Jachtwerf Mulder B.V. Frans Halsplantsoen 6, 2251 XJ Voorschoten, Nederland, Tel: 071-561 23 25, Fax: 071-561 97 56, I 
e-mail: info@muldershipyard.nl, www.muldershipyard.nl Nieuwbouw, reparaties & bemiddeling bij in- en verkoop van jachten. 

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


FERRETTI 80 

?002, 24.55x6.00, 2x14^ 
4 cabins + 2 crew, airco, IM . . 

€ 2.585.000 (excl. VAT), 
commercial flag 

FERRETTI 760 
THE YACHT 

PROFESSIONAL 

03, 2 3 . 4 5 x 5 . 9 5 x 1 . 7 3 , 2 x 1 4 2 0 C 
cabins + crew cabin. Very nice li 

00.000 euro's extra oil 

FERRETTI 530 

LENGERS 
Y A C H T I N G 

FERRETTI 430 

, 3 x 4 
lirco, bow thruster, te. 

tfully equipped. 

LENGERS YACHTING B.Y. 
Vreelandsewe g 11 

1393 PC Nigtevech t 

The Netherland s 

Telefoon : +31 (0) 294 256 156 

Fax: +31 (0) 294 254 697 

info@lengersyachting.n l 

www.lengersyachtin9.n l 

Officia l distributo r fo r the Ferrett i Group in Hollan d ond Belgium ; 
C.R.N., Custo m Line , Ferretti , Pershing , Bertro m ond Riva . 

CUST0IV1 LINE FERRETTI p=asHinG IVIOCHI C R / \ F T 

mailto:info@lengersyachting.nl
http://www.lengersyachtin9.nl
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2004 MODELLE N 

BAYLINER 175, 5.33x2.13 m,$ 16150,-
Let op prijzen US dollar SB 05 10708-01-01 

BAYLINER 185, 5.54 x 2.36 m, $ 20500,-
Let op prijzen US dollar 

BAYLINER 192, 5.72 X 2.31 m,$ 24100,-
Let op prijzen US dollar 

BAYLINER 285, 8.80 X 3.00 m. 
Let op prijzen US dollar 

BAYLINER 288, 9.33 x 3.05 m. S 111700.-
Let op prijzen ÜS dollar se 09 

YLINER 305, 9.60x3.35 m. S I 28950.-
Let op prijzen US dollar 

l i c 
HOLLkN D SPORT BO/1T CENTRE 

AMS^£RDAM 

Zuiderzeeweg 2 1095 KG Amsterdam 
Tel: 020-694 75 27 www.holiandsportil 

aardsedijk 78 6916 AZ Tol 
: 0316-54 16> 

http://www.holiandsportil
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te than a boat... if's^^t^ay of life 

=EATURED VESSEL: Mustang  4600 Sports  Top 

iMMAW H 

Huizer Marin a bv 
\mbachtswe g 59 1271 AL Huizen 
'h . +31 35 5251159 Fax. +31 35 5265779 
imail. huma@euronet.n l 

\/lustan g Cruiser s (Hesd Office ) 

i-12 Mercantil e Court , Ernest , Gold Coast Qld , 4214 Australi a 

'hon e +61 7 5571 7255 Fax +61 7 5571 6211 

vww.mustangcruisers.co m Email info@mustangcruisers.co m 

4 ^ 

www.mustangcruiser5.com 

CRUISERS 
Established in 1974 

EXP=^RT 
riEn ' I'  • i'EAR'' 

MUSÖNG CRUISERS VEVtTJ 

file:///mbachtsweg
mailto:huma@euronet.nl
mailto:info@mustangcruisers.com
http://www.mustangcruiser5.com
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Cruising  to  perfection 

Een compieet  assortiment  p 
Sacs ribs komen uit Italië, het land wat bekend 
staat om zijn styling en design. Het interieur is 
uitermate comfortabel en de vaareigenschappen 
zijn uniek. De kwaliteit is hoogwaardig, zo zijn de 
tubes vervaardigd uit het duurzame hypalon en is 
de bodem van gevrapend polyester. 

Sacs 
Quici<:siiy/er 

Zodiac 
BomiDard 

A\^on 

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

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

http://www.pijlwatersport.nl


SEA RAY MOMENTS. . . 

TERDAM • E.W. Driessen B.V. • Tel : +"3l 2051 10 033 • Fax*r+ 3 
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The BMB fleet: BMB 25 DC - BMB 25 S - BMB 29 DC - BMB 29 S - BMB 32 DC - BMB 32 S - BMB 37 S - BMB 37 HT 

Bavari a Moto r Boat s by Bavari a Yachtba u Gmb H 
BavariastraBe 1 • D-97232 Giebelstadt - Tel: -^49 (0) 93 34 / 94 20 - Fax: -̂  49 (0) 93 34 / 94 21 16 - www.bavaria-motorboats.com - info@bavari3-motorboats.com 

For furthe r information s or a close r loo k at one of our yacht s pleas e contac t our dealer : 

Hollan d Boat Atlanti c B.V. - Suderséleane 15 - NL-8711 GX Woritum - Tel: 05 15 - 54 23 61 - Fax: 05 15 - 54 00 43 - www.hollandboat.nl - info@hollandboat.nl 
Jansm a Jach t B.V. - Zwolsmanweg 24-28 - 8606 KC Sneek - Tel: 05 15 - 43 33 90 - Fax: 05 15 - 43 30 09 - www.jansmajacht.nl - jansmajacht@wxs.nl 

Klo p Waterspor t - Rivierdijk 34 - 3372 BG Hardinxveld-Giessendam - Tel: 01 84 - 61 22 27 - Fax: 01 84 - 61 40 69 - www.klopwatersport.nl - info@klopwatersport.nl 
Kolvenbac h B.V. - Engelseweg 219 - 5705 AE Helmond - Tel: 04 92 - 52 24 83 - Fax: 04 92 - 54 71 65 - vmw.watersportparadise.nl - mail@watecsportparadisc.nl 

http://www.bavaria-motorboats.com
mailto:info@bavari3-motorboats.com
http://www.hollandboat.nl
mailto:info@hollandboat.nl
http://www.jansmajacht.nl
mailto:jansmajacht@wxs.nl
http://www.klopwatersport.nl
mailto:info@klopwatersport.nl
http://vmw.watersportparadise.nl
mailto:mail@watecsportparadisc.nl


ultiem e mtsmmm 
met dubbel e bedienin g 

Binnenvaar t of volwaardi g DSC-
u mag lie t zeggen . 
De nieuwe RS81 en RS82 maken gebruik van 

dezelfde top technologie als het succesvolle RS86/87 
marifoonsysteem. Bij de nieuwe marifoons kunt u 
kiezen tussen alleen de RS81 binnenvaartuitvoering 
of een RS82 volwaardige omschakelbare DSC 
marifoon. Een tweede waterdichte bedienmg is op 
beide modellen mogelijk. Ook kunt u eenvoudig de 
hoorn van binnen mee naar buiten nemen. De RS81 
is later uit te breiden naar een DSC marifoon. 
Unieke eigensciiappen: 

• keuze tussen binnenvaart- RS81 of volledig 
DSC Klasse D-RS82. 
In de hoorn geïntegreerde luidspreker RS81. 
DSC handset met alle SimNet mogelijkheden RS82. 
Intercom mogelijkheid met twee handsets. 

De flexibel e marifoonoplossing . 

Importeu r BENELUX SIMRAD B V 
Edibonweg 10 (Halfweg 2) 3208 KB - Spijkenisse 
Tel +31 (0)181 60 02 34 Fax +31 (0)181 62 66 88 
internet www bennexholland nl of www simrad com E mail mfo@bennexholldnd nl 

De SIMRAD plotters. 

Optioneel SimNet interface vereenvoudigt 
installatie en gebruik 

Bel voor de nieuwe Simrad 2004 catalogus of bezoek ons op 
www bennexholland nl of www simrad com 

www.simrad.co m 

M A X I M I Z I N G Y O U R P E R F O R M A N C E A T S E A 

SIMRAD 
A KONGSBERG Compan y 

http://www.simrad.com
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DEKKER AWATERSPORT 
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ELECTRONICA/SIMRA D 1 
IS 12 combi 
IS 12 log 
IS 12 diepte 
IS 12 wind 
IS 12 cruise pakket ua^ 
Î MRAPI - •  

nu 559,00 
nu 379,00 
nu 379,00 
nu 679,00 
nu 1359,00 

w^ 
.37? j 

ELECTRONICA/MICRONE T 
Log/diepte systeem 
Windset 
Display digitaal Dual 
Display digitaal 
Display analoog 
Kompassensor 
NMEA interface 

Jiup i •  
micronet  display s 

nu 775,00 
nu 995,00 
nu 498,00 
nu 465,00 
nu 579,00 
nu 165,00 
nu 199,00 

W A . ^ . ^ 4 ^ 
^ vanaf •< 

B,465 ; 
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MARIFOONS/VAST E MONTAC E 

Simrad RS 8300 basis 
FurunoFM-2721 DSC-D 
Simrad RS-87 DSC-D 
IW-tech SX-35 DSC-D 
Skanti p^J W 
Navman 7100 
Navman 7200 \ 

nu 
nu 
nu 
nu 

] nu 
nu 
nu 

569,00 
979,00 

1099,00 
329,00 
899,00 
249,00 
349,00 

M A R I F O O NJS/HANDHELD 

Simrad HT 50 
Icom m l IgMRiffijn u 
Icom m-3 nu 
loom m-21 nu 
Icom m-31 |}HJIIU11 nu 

475,00 
349,00 
239,00 
279,00 
299,00 

CPS/VASTEMONTA6E 

Furuno GP32 
Garmin 126 
Garmin 128 
Garmin 152 extern 
Garmin 152 intern 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

419,00 
299,00 
329,00 
349,00 
329,00 

STUURAUTOMATE N 
Simrad TPl O 
Simrad TP20 
Simrad TP30 
Simrad WPIO 
Simrad WP30 
Simrad AP14 DS 

nu 
nu 
nu 

379,0 0 
479,0 0 

• 599,00 
799,0 0 
999,0 0 

1699,0 0 

Victro n 
laders/omvormer s 

Belprijzenü ! 

^^^ v 

De nieuwst e kleding -
collecti e is weer binnen . 
Divers e merken actie's ! 
O.a. Magie Marine , Musto , 
Helly Hansen , Henry Lloy d 
Imhof XM, etc . ^ 

NU COMPLEET 
ADEMEND OFFSHORE 
PAK VANAF 

199 
KUSSENS 
Kapok enkel NU 9,90 
Kapok dubbe l NU 19,90^ 
Boat sit comfor t NU 29,95 
Comfor t seat NU 69,00 

REDDINGVESTEN 
XM 
volautom . + harnas NU 59,00 
SECUMAR Mysti c 
volautom . + harnas NU 69,00 
SECUMAR Priva 
volautom . + harnas NU 109,00 

REDDINGVLOTTEN ARIMAR 
Elite 4 pers . tas NU 749,00 
Elite 4 pers . cont . NU 849,00 
REDDINGVLOTTEN SEAGO 
RORC 4 pers . tas NU 899,00 
RORC 4 pers . cont . NU 949,00 
RORC 6 pers . tas NU 999,00 
RORC 6 pers . cont . NU 1099,00 

KOELINC/l$OTHER M 
Supercompact 
Classic C 2001 
Classic Compact SP 
3201 ASU 
3251 ASU SP 
3701 ASU 
3751 ASU SP 
49 liter koelkast 
49 liter koelkast ASU 
65 liter koelkast 
65 liter koelkast ASU 

TOILETTEN 

549,00 
399,00 
745,00 
799,00 

1079,00 
1129,00 
1285,00 
575,00 
799,00 
625,00 
849,00 

RM 69/kunststof bril 
RM 69/houten bril 
RM SealockAunststof bril 
RM SealockAiouten bril 
RM 96 face lift set 
Jabsco/kleine pot 
Jabsco/grot e pot 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

99,00 
109,00 
125,00 
139,00 
99,00 

149,00 
209,00 

ACCUS 

anmar v.a. 

749 
isjÊlf 

Delphi freedo m 
accu 55 Ah 
accu 65 Ah 
accu 102 Ah 
Marine accu 105 Ah 
D.C, accu 105 Ah 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

42,50 
52,50 
85,00 
92,50 
99,00 

Onderhoudsvri j VMF Green systee m 
VMF 55 Ah 
VMF 75 Ah 
VMF 102 Ah 
VMF 105 Ah D.C. 
VMF 120 Ah 
VMF 165 Ah 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

39,90 
59,90 
79,90 
84,90 

109,90 
139,90 

Fiets DiBlas i 
elakt 

nu 449,00 
Fiets DiBlas i 

^Ankerlijne n met lood 
10 mm 30 meter 
12 mm 35 meter 
14 mm 40 meter 
16 mm 50 meter 

verzwaar d 
nu 54,95 
nu 79,95 
nu 119,95 
nu 199,00 

nu 649,00 

50 
Nu incl . GRATIS tas t.w.v . 50 euro 

ANKERS/FORTRESS 
Aluminiu m lichtgewich t ankers 
Fortres s FX7 ^  nu 99,00 
Fortres s FXll M ^  " " 129,00 
Fortres s FXl 6 JÊÊ nu 189,00 
Fortres s FX23 /jf  nu 289,00 
Fortres s FX3 7 / nu 479,00 

Prijze n geldi g to t 31 mei 2004. Zaandam , Pieter Ghijsenlaan 4 Tel.: 075 - 6 163 362 
Fax: M ^  6^3fla453 . Verzendin g mogelijk . Uitsluitend onder rembours. N.P.D. leveringsvoorwaarden. Prijzen incl. B.TW. 

Prijswijziging voorbehouden!'Openingstijden : Ma.- t/m vrijdag 9.00 • 18.00 uur. Don. koopavond 19.00 - 21.00 uur. Za. 09.00 - 17 00 uur 
Zolang de voorraa d strekt . Dekker waterspor t ook bereikbaa r via water. Gratis aanlegge n en op aanvraag grati s overnachten . Water en 220V aanwezig 

VOOR EEN TOTAAL OVERZICHT VAN ONZE AANBIEPINCEN : WWW.DEKKERWATERSPORT.NL 
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pmttm^ POWER HYDRAULICS 
veel van de gebrulkelij'k e uitrustin g aan boor d is in princip e óók geschik t voo r hydraulisch e aandrij'ving . ^ 
Met name bi j de zwaarder e toepassinge n kan een hydraulisch e aandrijvin g de ideal e oplossin g betekenen . 

ENKELE VOORBEELDEN VAN APPARATUUR AA N BOORD DIE HYDRAULISCH KAN WORDEN AANGEDREVEN 

Boegschroeven 

Een compleet hydraulisch systeem 
bestaat (tenminste) uit de navolgende 
onderdelen: 
a. een hydraulisch e pom p die wordt 

aangedreven via de hoofdmotor, 
via een generatorset of door mid-
del van een eigen hulpmotor 
(bijvoorbeeld een VETUS power 
pack). 

b. een hydraulisch e moto r op het 
aan te drijven apparaat zelf. 

c. een hydrauliektan k voor opslag 
en koeling van de olievoorraad, 
alsmede om daarop de benodigde 
stuur- en regelventielen te 
kunnen monteren. 

d. hoge-drukslangen , die pomp, 
motor en tank met 
elkaar verbinden. VOOI? 

MEER 

« E DE VETUS 

il.2004 ,̂ ri : 

www.vetus. m 
e-mail : sales@vetus.n l 

Ankerlieren 

vraag de VETUS catalogus bij onderstaande grossiers of super-dealers 

AITENAIARINE 
• l a i l h i a l l engine s & equmtnen t 

Forellenweg 28 
4941 SJ RAAMSDONKSVEER 
Tel.: 0162-519859 
Fax: 0162-515794 

engines<,equipm.irt altenamarjne@tref.nl 
Koperweg 7,2401 LH ALPHEN A/D RIJN, 

Tel.: 0172-422219, Fax: 0172-440385, lnfo@bellusboats.nl 

De Houtmanstraat 36 
9601 CJ HOOGEZAND 
Tel.: 0598-391143 
Fax: 0598-393280 

Aquasportslioogezan(J@hotmail.com 

J227wim Houben 
Kloosterstraat 29,6051 JB MAASBRACHT 
Tel.: 0475-439943, Fax: 0475-439944, info@boatequlpment.nl 

Jos Boone b.v. 
Maisbaai 1, 4331 HJ MIDDELBURG, Tel.: 0118-629913 
Fax: 0118-639658, josboone@zeelan(Jnet.nl, www.josboone.nl 

Korendij k 
Ampèrestraat 18, 8013 PV ZWOLLE 
Tel.: 038-4656300, FaX: 038-4655809 
koren(Jijl<watersport@freeler.nl 

De Bruy n waterspor t Servic e BV 
Uw lood s in scheepstechnie k 
Nijverheldslaan 22,1382 u WEESP 
Postbus 482 - 1380 AL WEESR Tel . 0294-410350 
E-mall: lnfo@debruvnwatersportservice.nl 
Website: www.debruvnwatersportservlce.nl 

Klaas Mulde r 
Gerrit Bolkade 9,1507 BR ZAANDAM 

Tel.: 075-6174535, Fax: 075-6318790 
boatsupplv@vetusmotor.nl 

Jachthave n H. Geijsma n B.v. 
Zanddijk 5, 3233 XJ OOSTVOORNE 
Tel.. 0181-487960, Fax. 0181-487959, lnfo@geijsman-watersport nl 

Kroes e Waterspor t 
Herenweg 119,3645 DJ VINKEVEEN 
Tel.: 0297-263390, Fax 0297-266441 kroese.watersport@wxs.nl 

Herman s Marin e B.v. 
Middenhavenstraat 98,1978 CM IJMUIDEN 
Tel. :  0255-512963 ,  FaX :  0255-52015 9 

Henk Jan watersport technie k 
suderseleane 15, 8711 cx WORKUM 
Tel.: 0515-541131, Fax: 0515-541105, info@hjwatersport.nl 

K. van Huize n Scheepstechnie k 
Ceresweg 46 "De Hemrik", 8938 BC LEEUWARDEN 
Tel. 058-2552665, Fax: 058-2553145, info@klaasvanhuizen.nl 

Yachtcar e B.v. 
strandweg 1, 8256 RZ BIDDINCHUIZEN 
Tel.: 0320-288481, Fax 0320-288088, info@vachtcare.nl 

Kok waterspor t 
Sydneystraat 72, 3047 BP ROTTERDAM 

^el . : 010-2857177, Fax. 010-2857122, info@kokwatersport.nl 

Hunte r N.v. 
Smallandlaan 3 B, 2660 HOBOkEN, BELGIË 
Tel.: -f32-38205550, FaX: • f32-38284923, infO@hunterbe 
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Inm u-UP RM 

Nieuw 

C Serie 
Multifunctionee l 

kleurenscher m 

Radar. Kaartplotter . 

Fishfinder.. . 

Of all e dri e ineen . 

*-"" ' önm N-op R„ 
ïiJSfesliiiBiife 

.y^-
200kHz: Full 

"*"• • • *«'• 'owe^-Auto 

--'• -- ...»t^'^ H 

55.7 
«^l^-&ï$!-, . 

Integratie van radar fishfinder 

kaartplotter instrumenten en 

stuurautomaten in stand-alone 

systemen 

C Serie multifunctionele stand-alone-schermen. 
Dit scherpe 256 kleurenscherm is pas het begin De C Serie wordt 

kaartplotter door het aansluiten van een GPS antenne en werkt op 

Navionics Gold Chart cartografie Sluit een Pathfinder radar antenne aan 

en u heeft een radar Sluit een digitale HDFI (High Definition Fish Imaging) 

fishfinder aan met s werelds meest geavanceerde beeldtechnologie en u 

heeft een fishfinder Of alle driei 11 

De C Sene IS leverbaar in 6 5 8 4 en 12 1 is waterdicht 

in fel zonlicht afleesbaar en dus geschikt voor buitenmontage 

Siitic bv 
ïgélpoelweg 16 7333 NZ Apeldoorn 

Telefoon (055) 541 21 22 Fax (055) 542 26 96 
E mail info@hollandnautic nl 

lolhiii d iiiiiifi c ^ 

Raymarine ' 
www.hoilandnautic.n l 
www.raymarine.co m 

RADAR N A V I G A T I E I N S T R U M E N T E N F I S H F I N D E R 5 S T U U R A U T O M A T E N C O M M U N I C A T I E S O F T W A R E S Y S T E E M V O O R B E E L D E N 

http://www.hoilandnautic.nl
http://www.raymarine.com


The last danc e 
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Industrieterrein Lemsterhoek - Klaaskamp 3 - Lemmer 
tel: 0514-534544 - www.boatcity.nl - info@boatcity.nl 

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


Hot new s op : 

www.omtzigt.co m 
VERK. REGAL & WATERSKI'S (Connelly, O'Brien, Hyperlite, Jobe). 
B.B.M.-motoren: Mercury - Honda - Yamaha - Johnson - Evinrude 

OMTZIGT WATERSPOR T 
Industriekade 20 2172 HV SASSENHEIM (Z H ) Tel 0252-232604, Fax: 0252-216511 

\ voo r een 
veilig e overtocli t 
Varen is leuk. Varen in een heel ander, ver vaargebied is een 

ronduit opwindende ervaring. Niet haalbaar? Natuurlijk wel! 

Immers, Van de Weterin g Boottransporte n heeft een 

jarenlange ervaring op het gebied van boottransport 

door heel Europa. Dat betekent veilig, snel en 

accuraat vervoer over de weg van uw eigen jacht 

van haven tot haven en bovendien: geen logistieke 

zorgen. Van de Weterin g zorgt ervoor, probleemloos 

en zéér betaalbaar. Vraag nu een offerte aan op 

www.vandewetering.co m en overtuig uzelf. 

Tjalk 2, Postbu s 85 
1230 AB Loosdrech t 
Tel. 035 582 55 50 
Fax 035 582 62 24 

Van de Wetering 
BOOTTRANSPORTEN 
www.vandewetering.co m 

N u , voor 2.675,-* aan Victron 

apparatuur naar keuze kado bij 

aanschaf van een JF Marine Power 

generator met geluidsarme omkasting. 

Super stille generatoren met 

1500 toeren, watergekoelde Misubishi 

motoren. 

*Pri|zen vernoemd incl BTW, vraag de voorwaarden. victro n energ y 

TF MARINE POWER 
Gezellenstraat 20, 3861 RD Nijkerk, Telefoon: 033 - 246 0993, Fax 033 - 246 0023 
Internet*  www|fmarinGpowerbvcom, L-mail verkoopCo^fmannepowerbv com 

onafhankelij k 
keuringsburea u 
Een jacht kopen is een emotionele aangelegen-

heid. Maar al te vaak wordt de harde werkelijkheid 

met een vertroebelde blik beoordeeld, ^ t ' i ' ^ ^ 

Het laten keuren en taxeren door een onafhankelijk 

bureau kan daarom veel problemen voorkomen. 

Bij onze aankoopkeuring wordt uw schip op meer 

dan 200 punten beoordeeld door een onafhankelijk 

en ervaren expert. Moet het snel, dan kunt u 

gebruik maken van onze 48 uurs keuring. 

Binnen Nederland werken wij met vaste tarieven. 

aan- verkoopkeuringen 
deelkeuringen 
48 uurs keuring 
taxaties 
bouwbegeleiding 

De Tip 21 1602 MT Enkhuizen 
(t) 0228 322792 / 06 18191994 

(f) 0228 322793 
(i) www scheepsexperts nl 

(e) info@scheepsexperts.nl 

14 MOTORBOOT - mei 2004 

http://www.omtzigt.com
http://www.vandewetering.com
http://www.vandewetering.com
mailto:info@scheepsexperts.nl


Kettingschijf  ooic 

voor  anl<erlijn. 

Waterdichte 

motorbehuizing. 

500 - 800 watt 

motor. 
500 - SOOWatt  motor 

Zeer compact  ontwerp. 

1700 - 2000 Watt  motor 

Met of  zonder  geïntegreerde  Itettingpijp 

ffiffffft 

Met of  zonder 

liaapstander 

300 - 1000 Watt 

motor 

Als resultaat van meer dan 15 jaar ervaring in de watersport heeft Quick een zeer 

innovatieve acculader geproduceerd. Dankzij de 'switch mode'technologie is Quick 

in staat geweest een belangrijke besparing in afmeting en gewicht te bereiken. 

Berei k modellen: 8 - 8 0 Am p (leverbaarvanafjuni2003) 

ffBffi^ 
De Quick Nautic bo i le r is geheel ve rn ieuwd. Al le mode l len zi jn u i tgevoerd 

in roestvaststaai AISI 316. De rechthoekige mode l len hebben een inhoud 

van 16, 25 en 40 l i ter , de ronde model len zi jn er tussen de 15 en 80 l i ter. 

Bilgepompen 

Met i ngebouwde of 

seperate e lek t ron ische 

schakelaar 

| # ? > ^ 
V y 

Afstandsbedieningen 

Waterd ich te en 

draadloze bed ien ingen 

uick 

Technautic levert exclusief het complete Ouick-programma voor de 

Nederlandse watersport. De product-l i jn van Quick is niet alleen 

u i tmuntend vormgegeven, het zijn vooral krachtige en duurzame 

producten. Quick staat voor de juiste verhouding tussen prijs en 

kwaliteit waarbij zaken als opbrengst en stijl voorop staan. 

Technautic is dé specialist op het gebied van uitrustingen voor 

motor- en zeilboten. Kijk voor meer uitgebreide informatie in onze 

catalogus of op www.technautic.nl . 

j j g ^  technautic  onderdeel van uw schip 

Technautic bv | Industr ieweg 35 | 1521 NE | Wormerveer | t 075 6474545 | f 075 6213663 | i n fo@technau t i c .n l | www. technau t i c .n l 

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


Mariner  zet je in 
beweging 
Mariner buitenboordmotoren met lage emissie-waarden hebben veel 

te bieden. De adembenemende acceleratie van Optimax en krachtige, 

stille viertaktmotoren. En een buitengewoon laag brandstofverbruik in 

de hele range van 4 tot 225 kW. 

SneÊler 
OptiMax voor adembenemende 
acceleratie en onnavolgbare 
topsnelheden Viertakt met extra 
kractit dankzij EFI-technologie 

Verder 
Buitengewoon zuinig dus een groot 
vaarbereik, brandstofbesparing tot 
wel 45% 

Schoner 
Voldoen nu reeds ruimschoots aan 
de EPA-emissienormen die in 2006 
van kracht worden, met ultra lage -
3 Sterren- emissie 

Degelijker 
Degelijk, betrouwbaar en een 
ongeëvenaarde corrosie-weerstand. 

Slimmer 
SmartCraft boot- en 
motormanagement systemen 
verkrijgbaar op alle Optimax- en 
EFI Viertakt motoren 

Kracht  • Prestatie  • Zuinig 

Leidend  in  lage emissie-waarden 
Van 4 tot  225 kW 

Marine Power Nederland BV 
Postbus 25, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

Voor  informatie: 
bel Marine Power 0172-419013, bezoek 
www marinepower com 
of kijk in de Gouden Gids voor onze dealers 

wvvw.marinepower.com  •  
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nieuwbouw spiegel kotterjacht 
'Doggersbank' 11.50 mtr. 

ontwerpcategone B / ontwerp Vnpack Sneek 

complete jachtbetimmenngen 

renovatie & onderhoud 

teakdekken 

winterberging 

Industrieweg 12 14 
9011 WH Jirnsum 

WAARO M 
'GEBRUIKT ' ALS 

NIEUW OOK KAN? 
SK-kotter: 12 x 4 x 0,95 x < 2,45 m. 
Ruim 14 ton nauwl<eurig manoeu-
vreerbaar staal met een opbouw 
van 5 en een romp van 6 mm! 
IVIahonie, teak & messing interieur. 
Gebouwd op 26 jaar ervaring met 
kotterjachten èn beroepsschepen. 
Stoer, veilig en solide van buiten, 
maar met een ruim en verrassend 
luxe interieur plus vele 'snufjes'. 
Koersvast snijdend door de golven 
van rivieren, meren en kanalen. 
Dankzij vorm en gewicht aanzien-
lijk minder gevoelig voor wind en 
deining dan lichtere jachten van 
dezelfde afmetingen. 

an Steen 
Jachtbouw 

tel 0566 60 19 43 fax 0566 60 18 55 
www fvansteen nl fvansteen@planeLnl 

NIEUW met GARANTIE ! 

SK-1000 Compleet: €138.000 
SK-1100 Compleet: €150.000 
SK-1200 Compleet: €165.000 
SK-1200 AKcompl: €176.000 

VRAA G NU OM 
INFORMATI E EN EEN 

VAARIMPRESSI E 
TEL . (0515) 41 80 50 
FAX (0515) 43 85 64 

©333®!] (m ^'S£a§^^mm^S£i(m^<^së®i 

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

M/sf u bij uw huidige verzekeraar kennis en inlevingsvermogen 
in de watersport, inventiviteit, duidelijke begeleiding 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 

PaulL'Ortye  Yachtverzekeringen 
biedt o.a.: « H ^ 

Geen aftrek nieuw voor oud 

Dekking eigen gebrek incl. gevolgsctiade 

Waardebepaling en vaste taxatie 

Vaste ligplaats buiten Nederland is geen probfêem 

Een op maat gesneden advies 

Sciieepsiiypottieken \ 

Paul L'Orty e Verzekerin g BV 
Floralaa n West 175 
Antwoordnr . 13045 
5600 VE Eindhove n 
E-mail : info@lortye.co m 

^ P * — 7 w ^ ^ ' If» 

www.lortye.co m 

/ / / / 
Tel : +31 (0)40 211 14 56, Fax: +31 (0)40 211 59 50 
Mobiel e telefoon : +31 (0)6 531 465 97 

Aanvraagformulie r voo r premie-offert e bootverzekering . 

naam en voornaam-

adres 

woonplaats _ 

telefoonnummer-

type boot 

gewenst vaargebied. 

rompmatenaal 

afmetingen 

bouwjaar 

merk motor, 

aantal PK's. 

brandstof 

huidige waarde. 

aantal jaren schadevrij. 

MOTORBOOT-mei 2004 
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Een High  Tech Boot 
Valiant boten worden vervaardigd in een geïndustrialiseerd proces dat 

garant staat voor betrouwbaarheid en constante kwaliteit. Voor het design, 

de planning en ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de meest 

geavanceerde CAD/CAM technieken. De belangrijkste productiestadia zijn 

geautomatiseerd en gerobotiseerd. 

Dankzij Valiant's Thermowelding® proces bent u verzekerd van een 

ultieme betrouwbaarheid en stevigheid van de drijvers. In dit proces 

worden lastechnieken gecombineerd met persen op hoge druk. De 

verschillende onderdelen van de drijvers worden geassembleerd met een 

systeem van dubbele interne/externe tapes, waardoor lasnaden ontstaan 

die sterker zijn dan het materiaal zelf. 

MERCURY mMntUWÊEn 

Marine Power Nederland BV 
Postbus 25, 2400 M Alphen aan den Rijn 

Voor  informatie:  bel Marine Power 0172-419013, bezoek 
www marinepower com oi kijk in de Gouden Gids voor onze dealers VALIAN T 

R I G I D I N i = L A T A S L E B O A T S 

A' - ' www.marinepower.com  •  

18 MOTORBOOT - mei 2004 

http://www.marinepower.com


VOOR UW COMFORT 

^Hi^Mii3Ü!.'fllMBMf#-- y -^ 

i 

i l 

^^ÊkJ^^^b^Jii 

» , w 

J 
Bestel uw ARC Catalogus : maak € 2,25 over op postgiro 294173, of stuur 

postzegels t.w.v. € 2,25 aan ARC, postbus 466, 8200 AL Lelystad 
Uitgebreid e showroo m met het complet e assortiment , 

open: maandag - vrijdag 9.00 -17.00 
van maart tot eind juni ook zaterdag's van 10.00 -12.00. 

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

Tel: 0320 260 602, Fax: 0320 261 354 
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De keus ¥Bn kenners: 
Doerak nieuwe stijl 
Robuust,  ruim,  stabiel,  veilig 
en nog  steeds  oer-Hollands! 

BELLUS POWERED BY 

rmw\ 
^t=i=i' 

VEELZIJDIG  • DEGELIJK  • ELEGANT  • COMFORTABEL 
PERFECTE VAAREIGENSCHAPPEN 

BELLUS  SBO 
SLOEP "BELLU S 580" 
(5,80 X 2,20 meter] 

VETUS dieselmotoren van 11-22 pk 

Uitermate  stabiel 
en wendbaar 

DOERAK u,iDCM-7mmmmi 
www.holiday-boatin.co m \ B O A T I N ; 

BELLUS  750 
BARKA S "BELLU S 750" 
(7,50 X 2,65 meter) 

VETUS dieselmotoren van 22-128 pk 

Minstens zo zeewaardig als 
zijn schippert 

DOERAK"* 
Eeltjebaasweg 3, 8606 KA Sneek 

oil: info@doeraksneek.nl 
internet: www.doeraksneek.nl I 

JACHWBIlf  Mmëv 
Koperweg 7, 2401 LH Alphen aan den Ri|n, Holland 

Telefoon 0031 172-422219, Fax 0031-172440385 
Internet www bellusboats nl E-mail info@bellusboats nl 

A quiet revolution 
Atlantic 38 - 40 - 42 - 444 - 50 

Nieuw in 2004 Atlanti c 60 !! 

Atlantic 444 

/ffiter 
_^^  ATLANTIC 

-J''  ̂ _ The style and standard that others wish to emulate vKww.iioiiandboat.ni 
Hollan d Boat Suderséleane 17. 8711 GX Workum T(0515) 54 23 61 F (0515) 54 00 43 e-mail; info@hollandboatnl 
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ijnmRHR  BOOT/moTOFicomBmnTies 
STRBIEi-,  WEnOBHRFt  Eli  COttlFORTHBEL 

,gQpA 

./-; 

yiM^ A 9292 

• • '^• ^i^if'PS^ 

YAMARIN 5020 

YAM 3 3 OS 

Qifedte r 
BUSTER XL 

Elke watersporter kent de voordelen van een koers-

vaste, stabiele en wendbare boot/motorcombinatie 

Daarom biedt Yamaha de watersporter zeven sterke 

bootmerken die volledig zijn afgestemd op het ge-

bruik van een Yamaha buitenboordmotor Een brede 

en uitgebalanceerde lijn polyester-, aluminium-, en 

opblaasboten van de merken Yam, Capelli, Yamarin, 

Crescent, Pioner, G3 en Buster Vul de bon m voor een 

nadere kennismaking met de vis-, sport-, recreatie-

en bijboten powered by Yamaha 

yamarin: comfortabel vaarpiczier 
Pijlsnel, uiterst wendbaar en door en door betrouwbaar 

Dat IS Yamarin ten voeten uit Dit Finse kwaliteitsproduct 

IS m toenemende mate populair onder watersporters 

vanwege zijn ongeëvenaarde kwaliteit, hoge inruil-

waarde en uitstekende service door het uitgebreide 

Yamarin dealernetwerk Yamarin boten worden gemaakt 

van oersterk, weersbestendig polyester dat vrijwel 

onderhoudsvrij is Onzinkbaar dankzij de dubbelschalige, 

volgeschuimde romp is hij het toonbeeld van veilig-

heid en betrouwbaarheid En met een bijpassende 

buitenboordmotor van Yamaha komen de vaar-

prestaties van Yamarin optimaal tot hun recht 

rill l PIONER flll i 

m 

*s 

JA, ik wil graag meer informatie over 

• YAM • Crescent • Pioner ü Capelli 

Q Yamarin • Crescent sloep 0 03 Q Buster 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Bon in gefrankeerde envelop naar 
Yamaha Motor Nederland bv 
Postbus 75033 1117 ZN Schiphol 

MA 

ME 

YAMAHA 
nhnng Yrnir Mfnr^ 



UEtUS + KLAA S MULDER 
H O O F D D E A L E R E N I N S T A L L A T E U R V O O R N O O R D - H O L L A N D 

Specialist in: 
inbou w Vetus boegschroeven , besturingen , aluminiu m ramen , 

scheepsmotore n enz. 

! Onderhoud reparatie hout en staal. 

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

Sloep 690 

Loodsboot 770 

www.onj.nl 

Nieuw adres: 
Nijvcrheidslaan 34. 1382 LJ Weesp 

Tel. 0294 - 252622, Fax 0294 - 252829 

wat wi 

Kraa n (20 ton ) 

Geïsoleerd e >vinterbergin g 
(met Hntrekketijk e zomertorieven ) 

Jachtschildenver k 

(Internationa l yach t pirin t center ) 

RVS-besia g op maa t 

Motoronderhou d 

Teakdekke n 
{i.s.tn . van Bomme l Teokspecifriisf ) 

Watersport>vinke l 

DE R 

Industriewe g 7o, 5256 PN Heesbeen gem Heusde n 

Meusden a/d Maas T 0416 6615 74 

F 0416 66 24 58 
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Goede vaarelgenschappen. 

— top kwaliteit en luxe afwerking; 

opvallende eigenschappen die 

u terugvindt in de jachten van 

Nimbus. Deze niet alledaagse 

— schepen zijn alle zeer geschikt 

voor zowel binnenwater als 

open zee. U vindt de jachten van 

— Nimbus exclusief bij De Vaart 

Yachting. Meer weten? Neem 

een kijkje op onze site. 

im. 
i» -̂.^ • m^ 

i ^ 
'̂ Sjl̂ ^g l tfl*** 

'"^^tf^-

BV. Pirkhavti » 
2 3 1 . E-miJI vk 

Lelystad, Telefoon +31(0)320-212341 
(ach t ing. CD Hl, www.eeyaartyachting.com 

wjgs^ 

PRIVATEER^ Vlet 12,50 

• vle t va n topkwalitei t •  
• voortreffelijk e accommodati e •  
• een gehee l eige n identitei t •  

• custom buil d • oo k in 11.50 m. •  

Achterka|uit of open kuip 

1 

f f i*m^tj|^£_ ^ 

PRIVATEER VLET 
lengte 12,50m. 
breedte 4,00 m. 
diepgang 1JO m. 
kruiphooqte 2,50 m. 
motor 130 pk. diesel 

Bouwer van de Privateer Ketterjachten 

• PRIVATEER® YACHTS b.v. •  
Lytse Südein 7, 8 6 2 4 TS U i t w e l l i n g e r g a . Tel . 0 5 1 5 - 5 5 9 3 1 6 

Fax 0 5 1 5 - 5 5 9 4 1 6 • w w w . p r i v a t e e r y a c h t s . c o m •  

W E L K E Z 

V A A R X ' 
B I N N 

)UTCH 
TRAVEl.lfR 

Een statenjacht dat is de benaming die de Dutch Traveller van Van der Meijden zeker met 
misstaat Niet alleen dat de Dutch Traveller zo professioneel wordt gebouwd maar vooral 

de betrokkenheid van U hij het hele bouwproces maakt het tot een feest 
Alles IS tot in detaü naar uw eigen wens uit te voeren 

Om daarna met zo n prachtig schip de ene reis na de andere te maken door geheel Europa 
Gemeten van de mooiste steden De fraaiste landschappen aan uw zijde voorbij zien 

trekken V ziet het de Dutch Traveller maakt duidelijk wat plezier precies is 
Bij Van der Meijden ligt een compleet informatiepakket voor u klaar 

Van der  Meijden 
Y a c h t I r 

afmetme,\a 1') mtr afmeimd iO mtr 
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The Power of Dreams 

...als muziek in de oren 

HONDj^ HONDA 

mnRini E 

De geraffineerde Hond a BF 225 lever t ongehoord e power door het fraaie 
timbre van de moderne Honda VTEC-technologie. Extreem goede prestaties 
in het hoge en lage bereik van het toerental. Meer kracht en snelheid bij een 
verbruik dat in de onderste regionen ligt. Honda mixt het hoog en laag tot een 
ingetogen, maar geweldige sound. Het oorstrelende 4-takt geluid van de Honda 
BF 225 is al bij de eerste geluidsgolven een succes. Op volle toeren laat de hele 
compositie een enerverende beleving achter. Het kwaliteitsniveau van de BF 225 
klinkt daarbij als muziek in uw oren. De BF 225 voldoet net als de gehele range 
van 2,5 t/m 225 pk als eerste aan de strengste emissie-eisen ter wereld. Ga voor 
dealeradressen en informatie naar www.honda.nl of bel 0180-491777. 

^ x s ^ V T e c 

http://www.honda.nl


micro  net 
'All e scheepsinstrumcnten di'aadloos 
en op zonne-energie? 

Tackt ic k maakt het mogelijk! " 

sailtron 
Exclusief impor teu r  van. B&G , Furuno , Garmin , lo t ron , MX Marine , RR Electronics, Sailor, Tacktick en Transas Nautic NAVIGATI E EN COMMUNICATIEAPPARATUU R 

Voorveste 7 • Postbus 297, 3990 GB Houten • Telefoon 030 - 2 840 850 • Fax 030 2 937 642 • www sailtron com • sailtron&'sailtron com 
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PROFESSIONEEL 
GEREEDSCHAP 

VOOR EEN BETAALBAR E PRIJS 

STRAALCABIN E AL22 0 
- afmet 90 x 57 x 140 cm 
- 'werkruimte' 85 x 56 x 56-36 cm 
- inclusief verlichting, handschoenen, 

spuitpistool, nozzles, set glasfolie 
- gewicht 50 kg 

€ 369,- incl . bt w (€ 310,08 excl vat) 

POSTORDERSERViCE 

OWERPLU 
'.POWERPLUSTOOLS. 

~ • • ;ii»"' '-.*'r,?'BS!» • "'-• «t!#»Xll-S'."8«ir*Hi*'»TlilHI 

J . J . M . Groenendaal 
Jachtbet immer inge n 

Tel 041 8-639430 / 06-53394667 
Fax 041 8-639410 

ZANDSTRAAT 20a KERKDRIEL 
w^^^Ê 

- Nieuwbouw - onderhoud 
- Jachtonderhoud 

Tel 06-22780133 

JachtschildersbedrijfCM. v.d. Graaff 

m Êk l l l l l ROESTVRIJSTAALINDUSTRIE m i 

WERKVREUGD E 
EXCLUSIEF JACHTBESLAQ OP MAAT 

WERKVREUGDE BV • Hoofdweg 2 • 8 5 37 SB Ech ten 
Tel. (0031) (0514) 54 14 76 Fax (0031) (0514) 541667 

E-mail: lnfo@werkvreugde.nl Website: www.werkvreugde.nl 

Wester-Engh B.V. 
Steekterweg 78D 

2407 BH Alphen aan den Rijn 
Tel 0172-446100 

Uw jacht betimmeren? 

Van Vliet Jachtinterieurs 
Ploegschaar 80 
8256 SM Biddinghuizen 
Tel.: 0321-32 63 80 

1 
ƒ 

1 1 ^ 
BKummutuimm 

. r f / i x . DECKms 

SOAFID . SUPRA HECHT 

.ReGINAMAHOme 
• DECORA WAm/ 

VLOERPLATEH 

tOKOUMEHECHTHOUT 

WATERSPORTBEDRIJF 
GEBR. WEINHOLT 

(EPOXY) KUNSTHARS YACHTPAINTS 
PRODUKTEN 

KORT E OUDERKERKERDIJ K 1 0 / 1 4 
1 0 9 6 AC A M S T E R D A M 

TEL . 020 - 665 7 4 87 FAX 6 6 5 16 2 5 

EN EEN UITGEBREID 

ASSORTIMENT 

• WATERSPORTARTIKELEN 

• BOOTLIFTTOT40TON 

• SCHILOERWERK 

• PASSANTENHAVEN 

• OSMOSEBEHANOEUNG 

• MOTOR INBOUW/REP 

^<^ ïr 

@ 

© dD e 

SCHEEPSRAMEN 

EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAART 
Leverbaar onder keur van o.a.Lloyds, BSI, DNV, GL e.a. 

= ^ ' 

v ^ 

In ieder gewens t model en uitvoering ! 
In aluminiu m en/of messin g profielen ! 

Ambachtsweg 28 3831 KB Leusde n NEDERLAND 
tel. : 033-4945040 fax: 033-4950574 

CC 

© 

% a> 
— ^ j 

A.G. Betimmeringen 
Gespecialiseerd in jachtbetimmeringen 

• Interieur s 

• Teakdeltken 

• Renovaties 

Werkplaats: Rivierdij k 452, 
3372 BW Hardinxveld-Giessendam. Tel/Fax: 0184-616583 

PW^m]m3LEMBS 
iBsmBJmii'Mmi] 

wij verzorgen het volledig technisch vaarklaar maken van uvi/ boot 

scheeps dieselmotoren, nieuw, gereviseerd en goed draaiend 

alle merken, waaronder Hino, Peugeot, DAf, Mitsubishi, Ford, 

New Holland, Perkins, Lombardini, John Deere 

keerkoppelingen nieuw en gebruikt, o a PRM, Hurth, Velvet, Paragon 

marinisatie in eigen werkplaats, reparatie en service bij u aan boord 

generatorsets en buitenboordmotoren (Yamaha) 

voorstuwingsinstallaties en propellers 

boegschroeven ^^:3:;i^^i;:a^^^«r^ -̂

Voorstraat 15/2941 ET/Lekkerkerk/Tel 0180-661747 / Fax 0180-662233 

26 MOTORBOOT - mei 2004 

mailto:lnfo@werkvreugde.nl
http://www.werkvreugde.nl


Nieuw ontwerp 
Langen berg 
1 in aanbouw 

Scheeps- en jachtwerf 

JAN KOK 
Kerklaan 7 
2451 VX Leimuiden 
Tel.: 071-33 124 96 
Fax: 071-33169 86 

SCHEEPS- EN JACHTWERF I " ^ ^ ^ ^ ^ 

Onderhoud of nieuwbouw beide 
disciplines vergen kwaliteit en toewijdingi 

Problemen legt u 
bij ons aan om 

vervolgens zorgeloos 
afgeduwd te worden 

Voor alle type schepen geldt Onderhoud is behoud 
Elk schip dat op onze werf komt krijgt te maken met 
vakmensen en de liefde voor schepen die Jan Kok 
scheeps- en jachtwerf eigen is 
Wij hebbe n de naam te verhezen ! 

maar ook; • Inbouw motoren en 
elektronica 

I Wij verzorgen ; • Het uitvoeren van • Het leggen van een 
refits en reparaties nieuw dek 

• Schilderwerk • Het vervangen van 
• Al uw scheeps- tuigage 
timmerwerk 

Nauta Nautic Holland 
CAMPION 2003 
van 485 outboard tot 
925 Cruiser 

53 modellen 
vanaf € 10.900,-

WATO sloepen 

490-510-570-620-630 
700 Classic 
vanaf € 7.150,-

Dealer van: Topcraft - Crescent - Oudhuyzer - Yam -
Quicksilver - Valiant - Joker - Yamaha - Mercury 

%!Mtei%Ziai^^ 
Hoge Rijndijk 103 
2382 AD Zoeterwoude - Rijndijk 
Tel.: 071 - 541 09 66 
Fax: 071 - 589 30 42 

Kij k op: www.nautanautic.nl 

Helder  water  zonder  kater! 

PUR-A-TAN K 
• Voor  het reinigen uan watertanks in vaar-

en uoertuigen en jerrycans. 
• Voorkomt bij  regelmatig gebruik, het 

uerontreinigen van het drinkwatersysteem. 
_̂- • Eenvoudig te doseren en zuinig in gebruik 
-*  «Geschikt voor  alle soorten watertanks. 

• Bijzonder  doeltreffend en onschadelijk. 

AQU A CLEA N ) 
• Voor  smakelijk, betrouwbaar  en lang-

houdend drinkwater . 
• Gemakkelijk te doseren en zuinig in gebruik. 
• Zonder  chloor, reuk- en smaakloos. 
• Niet schadelijk voor  de gezondheid. 
• In gesloten verpakking zonder  koeling 

onbeperkt houdbaar 

lUQ. 
:È^^. 

HAVECO BV -1620 HD Hoorn 
Tel.: 0229-563517 - Fax: 0229-563161 
website: www.haveco.nl - email: info@haveco.nl 

• • —H'*̂ . _„ 

de bouwers van 
^ ^  Proficiat Kruiser s 

-^^Um^^*-^^^^  My Boat 
Prolincr 
Proficiat Kotter 

.Vlakke yn 
Fryslan 

Proliner  1900 

Proficiat 
Kruiser  bv 

Werf NEDERLAND 

S i m m e r w ei 6 Tel. +31 511 44 73 55 
N L - 9295 K A Wes te rgeest Fax +31 511 44 33 33 

www.prof ic ia tk ru iser .n l e-mai l: in fo@prof ic ia tkru iser .n l 

( Custom build) „y Boat 1010 * 
ook 

Winterberging ' ^ ^ ï f e 
Reparatie 
Hetlingen 
Schilderwerken 
Betimmeringen 
Taxatie s 
Financieringen 
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OMBRINEiooi 

Dit IS het zeegaand renpaard bij uitstek Snel, met 
altijd nog reserve als u toch nog sneller wilt Krachtig 
bij golven op de kop en tegenwind Deze boot maakt 
van elke reis een dagtocht, van elke tocht een feest In 
grote luxe Het zonnedek is onweerstaanbaar Kuip en 
stuurstand zitten beerlijk en de buitenijskast is onder 
handbereik Na aankomst hoeft u nergens heen 
Kombuis, badkamer, salon uw Ombnne is een topho 
tel Twee tweepersoonssuites graagI Puur vaarplezier 
Geen concessies 

wvy^vr.serry.co i 

SERRY 
JACHTWERF 

i 
1 

Jachtwer f en Jachtmakelaardi j Serry 
Oud-Loosdrechtsedijk 249 
1231 LX Loosdrech t 
Tel 035 5823404 - Fax 035 5826080 
e-maiI : info@seTTy.co m 
www.serTy.co m 

Steunpunt : 
Jachthave n Wemelding e 
Tel 0113 622022 

B E N E T E A U E X P E R T S 

DMIO/GO/160 
DE NIEUWE NORM 
VOOR INBOARD 
PRESTATIES 
LOW EMISSION 
E^ÜSEU 

De nieuw e Volvo Penta D3 scheeps -

diesel s zijn uitzonderlij k lich t en compact . 

Met 5 cilinder s en een inhou d van 2,4 

liter , het nieuw e elektronisc h geregeld e 

commo n rail brandstofinspuitsysteem , 

naar keuze met vermogen s van 110, 130 

en 160 pk, een indruk -

wekken d motorkoppe l bij 

lage toerentallen , leveren 

deze motore n ongeëve -

naarde prestaties , 

geluidsniveau , minimal e 

uitlaatemissie s en een ongeken d comfor t aan boor d 

plus aantrekkelijk e brandstofbespann g De D3 geeft 

de nieuw e norm aan voor inboar d prestatie s 

t. 
•  

t 

H 
' ^ 

rpm 

UNIQUE 
MARINE TORQUE 

Alle informatie treft u aan op \Awwvolvopentanl 
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^Aanvan g 10.00 uur 

april , * ^ o t 18.00 uur, 

1 en 2 mei 2 0 0 1 ^^egan g GiWTIS 

OTORBOOT 2004 SHOW 
Een spetterend e 

motorbootsho w waarbi j een 
ruim e selecti e niMw e en 
gebruikt e motorjachte n in 

de haven aan u 
word t getoond . 

Hoekemde 24 

4254 LN^eeuwijk 

tel.: 31(0)183-304511 
fox : 31(0)183-304472 

E-mail : inlo@sleeuwi|kyachtmg.n i 
www.sleeuwijkyachllng.n l 

AMARTECH's 
prijswinnaars 
Design Award 

METS 

Propulsion Innovators 
bij uitstek! 

Postbus 313 - 3370 AH Hardinxveld 
Wilgehout 7 - 3371 KE Hardinxveld 
Tel 0184-616400 Fax 0184-617170 

E-mail info@ainartech nl 
Website www amartech nl 

2002 
"Dolphin" Steenng Nozzle Flaprudder 
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-«(ftevrjj ^ 

ri t 

. i M ^ . , , 

wsrkBSlUZ^ 
L^w- '• mtÊÊÊÊ^^^^Ê 

-

Scheepstechniek en Jachtbouw 

Barkas 1025 
Lengte o a 10,25 m 
Breedte o a 3,55 m 
Diepgang 0,78 m 
Kruiphoogte 1,70 m 

Bel voor informatie, 
bezichtiging of een 

Jan Kuipersweg 17 19 
8606 KD Sneek 
Tel 0513 411789 
Fax 0515 411 545 

inK'"''v'Sw«'« 

Ships &  Harbour s Internationa l bv 
Hendrik Bulthuisweg 14 8606 KB Sneek (bedrijvenpark 't Ges) 

Tel +31(0)515 42 10 65 - Fax +31(0)515 42 10 91 
Email info@s-h international nl www sollux nl 

Jachtservice Breukelen 

WmÜDDÜ 

ma 

Oud Loosdrechtsedijk 141 

1231 LT Loosdrecht 

Telefoon +31 (0)35 577 95 08 

Fax: +31 (0)35 582 89 70 

* Motarrevisie 
en -inspectie 

* Dieseltechniek 

• Elektra en 
energiesystemen 

* Hoofddealer 
en installateur 

* Kachelinbouw-
betimmeringen 

• Certificaat 
«oor keuring 
gasinstallaties 

• Verhuur 
ligplaatsen 

info@jachtservicebreukelen.etrade.nl www.jachtservicebreukelen.nl 

iromme r De polyester Grommer 800 is gesctiikt voor 
vrijwel alle soorten vaarwater van kanalen en 
plassen tot en met zee 

Jachtwerf „B2 Mx]ht iÜItrll ' 
Moleneind65 66 1241 l\IK Kortenhoef - tel 035-6560443 - fax 035 6561319 

E-mail jachtwerf dewijdeblick@planet nl - Website www jachtwerf-dewijdeblick com 

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

Bezoek de showroom 
maar eens' 

DEGO B.V. 
Dijkj e 1 
Nieuwendijk (N Br) 
"^ 0183-401933 
fax 0183-403837 

PROFESSIONEEL 
GEREEDSCHAP 

VOOR EEN BETAALBAR E PRIJS 

RVS GEREEDSCHAPWAGE N SET 
2-DELIG 
- solide kogelgelagerd 

rubber matten m de laden 
met slot 
gewicht 125 kg 
€ 950,- inc l bt w (€ 789 32 excl vat) 

RVS TOOLBO X (klem ) 
afmet 51 x 22 x 25 cm 
€ 99,- incl . bt w (€ 83 19 excl vat) 

POSTORDERSERVICE 
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Storebr o Grand Series 1 2000 Classi c Motonach t 1957 
2 X 800 hp Scania 18 90x540 € 1 4 9 0 0 0 2 x 200 hp Iveco 28 50 x 5 20 €725000 

JMAMimt ® 
OPEN WEEKEND VAN 21-23 MEI 

ALLE NIEUWE EN GEBRUIKTE SCHEPEN ZIJN TE BEZICHTIGEN 

TESAMEN MET LEXUS AUTOMOBIELEN. 

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT OM ONZE HAVEN TE BEZOEKEN. 

Super van Craft 1997 Super van Craft 1993 
2x142hpMAN 1475X442 €575000 2 X 114 hp MAN 14x44 2 €395000 

^ ' ^ 
Hakvoor t Trawle r 1993 Lowlan d Motorjach t als nieuw 
135 hp Ford 12 90x4 20 € 3 2 9 0 0 0 2 x 184 hp Volvo 1650 X 430 €295000 

T : ^ — ; 

storebr o RC 380 Bisca y 1992 Valkkruise r 1991 
2x306pkVolvo11 88x377 € 1 9 9 0 0 0 1 x 140 pk Iveco 13 X 4 20 €190000 

Vikin g Kotte r 
2x85pkVolvo14x4 20 

)bJ Cerri Cantier i 
€ 1 4 5 000 2x 165pkMerer 850x2E 

2000 
€120.000 

• ' T ^ l ' * . 

Volke r Kotte r 
2x60pkVolvo10x3 65 

Motorjachte n o.a.: 
Gillissenvle t 
Storebr o RC 380 Bisca y 
Riva Sup Aq 
Super Hollan d Kruise r 
Storebr o RC 31 Adriati c 
Crownkruise r 
Valkkruise r 
Jan van Gent Sloep 
Nimbu s 31 Ultim a 
Breedenda m Adm Sloep 
Beachcraf t (type) 
Wester Engh Sloep 
Beachcraf t 10,20 
Eurokruise r 
Storebr o RC 31 Balti c 
Elegan t Vlet 800 
Storebr o Solo 24 
Koudumme r Opduwertj e 
Waterlan d 85 de Luxe 
Vikin g Kruise r 
Doerak 850 

1992 Weekend Ark 
€ 1 1 5 0 0 0 1450x58 

1998 
1998 
1967 
1987 
1988 
1993 
1978 
2000 
1992 
1996 
1984 
2002 
1992 
1980 
1977 
2001 
1962 
1998 
1978 
1975 
1973 

135 p k 
2 X  35 5 p k 
2 X  35 0 p k 
2x10 0 p k 
2 X  20 0 p k 

62 p k 
105 p k 
33 p k 

200 p k 
22 p k 

105 p k 
100 p k 
90 p k 
85 p k 

2x19 5 p k 
27 p k 
59 p k 
14 p k 
62 p k 
33 p k (98 ) 
10 p k 

13 30x 3 8 0 
1143x37 7 
8 2 5 X  2  6 0 

12 60x 3 8 5 
9 30 X 3 20 

10 50x3 40 
12 60x3 75 
10 35x3 30 
9 20 X 3 20 

8 x 2 6 5 
1140x3 25 

8 x 2 75 
10 20x3 20 
9 69 X 3 20 
9 30 X 3 20 

8 x 2 7 5 
7 70 X 2 60 

6 x 2 
8 50 X 3 20 
9 50 X 2 87 

7x275 

287500 
285 000 
198000 
120 000 
115000 
107 500 
89 500 
59 000 
84 000 
79 000 
62 500 
62 000 
59500 
59000 
57 000 
49500 
40 000 
32 000 
30 000 
24 000 
9000 

Jachthave n en Makelaardi j Kempere bv Kudelstaartseweg 2261433 GR Kudelstaart NL 
Tel +31(0)297 385 385 Fax +31(0)297 385 380 E mail kudelstaar1®kemperswatersportnl 

Kampers Pnncessepaviljoe n b V Herenweg 100 2451 VS Leimuiden NL 
Tel +31(0)172 50 30 00 Fax +31(0)172 50 30 01 E mail leimuiden@kempersïïatersport nl 

OPEN 7 DAGEN PER WEEK 
ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN HM VR 08 00 17 30 UUR ZA ZO 09 00 17 00 UUR 

Bezoek eens onze geheel vernieuwd e websit e 

Nieuw m ons programm a 
deze schitterend e sportbote n 
van een ongekend e kwalitei t 

Presentati e van de 
25DC 29+DC en de 

NIEUWE 37FT!! 

OCQUETEAU 
De zeewaardig e 

Sport/Tour/Zeev i sbot e n 

Bayline r 235 Bownde r 
bj 2001 inclusief trailer 5 OL 
220 pk in nieuw slaat € 38 500 

LmssenVle t 9 50m x 3 40 open kuip in 1997 
komplete refit zeer luxe en fraai € 99 000 

Cobal t 206 bj 1999 inclusief trailer 
300 pk Mercruiser i z g st € 34 900 

2xSeaRay 1x2 90 en 1x270ft bj 95 en 00 beide 
schepen verkeren in perfecte st en zeer kompleet 

Deinenfie r Vlet b) 2002 6 50 x 2 30 m 16 pk 
Vetus diesel staal € 22 000 

Gruno Flybridg e b] 1990 11 70x3 80 125 pk 
Ford teakbetimmering veel extra s € 86 000 

Aqua-Sta r 38 Oceanrange r bj 
3 80 265 pk Perkins veel extra s en in zeer 
goede staat heavy duty polyester € 229 500 

ValkVle t 10 OOm openkuip bj 79 ongineel 
werfschip € 75 000 

ValkVlet 10 60x3 45 openkuip bj 1989 llOpk 
Ford zeer fraai goed ondertiouden€ 136 500 

Ellin g E3b] 19981320x4 25m 270pk Cummins 
zeer veel extra s zeer goed onderfi € 312 000 

SeaRay 250 Sundance r 
bj 1995 Mercruiser 220 pk DIESEL 
inclusief trailer i z g st € 57 500 

Spiegelkotte r 13m Ontw Gillissen bouwer 
Valk Franeker rondspant aluminium opbouw 
zeer fraai en compleet schip bj 1991 dubbele 
bestunng nieuw geschilderd € 225 000 

AQUA-STA R PILOTBOAT S 
38 ft , heav y dut y polyester , 350 to t 620 pk 

D\t IS slechts een greep uit ons aanbod 

Openingstijden , dagelijk s van 10.00 to t 17.00 uu r 
zondag' s van 13.00 to t 17.00 uur geopend . 

JANSMA ' l^^iiigetid gevraagd 

werfgebouwde 

Motorkruisers, 

1 Vletten, Kotters en ' 

Sportboten 

Watersportcentrum It Ges, Zwolsmanweg 26 8606 KC SN EEK 

Telefoon 0515-433390, Fax 0515-433009 
ww w jansmajach t nl 
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Cantalupi verlichting 

K 
Speich 

ruitenwissersystemen 

Cooney davits 

BELSHIP BV. Uw partner in jachtbouw. 

Belship bv is leverancier van kwaliteitscomponenten voor de Nederlandse 

jachtbouw met een flexibele en projectmatige benadering 

Zie de Belship catalogus voor meer informatie of bel 030-240 8040 

Besenzoni loopplanken 
Muir ankerlieren 

f Bomar RVS patrijspoorten 

Belship dekkranen Oceanair blindering 

Voor meer informatie 

B E L S H I P Krommewetering 61A 3543 AM Ut rech t , ! 030-240 8040, F 030-240 8041, email team@belship nl, w w w belship nl 

Ëi ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN "  NORTJiSTAR^^ 

Zet een stap in de goed e richtin g en vraag meer informatie : 
Schaardljk 23 • 3063 NH Rotterdam • Haven 115 
te l : 010-453 4000 • fax:010-452 9214 • yachting@alphatronmarine.nl 

TECHNOLOGIES, Ine 

Kwartet ? 
Of Solitair ? 

Northsta r 60001 serie : 

• Radar 
• Kaartplotte r 
• Overla y 
• Fishfinde r 

Netwerkfuncti e to t 
5 instrumente n 

Modulai r op t e bouwe n 
INCLUSIEF GPS antenne ! 

>1LPHKTR«N 
yachting@alphatronmarine nl 

www alphatronmarine.nl 
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Tweeëntwintigste jaargang 
Nummer  5 
Mei 2004 

Maandblad voor de motorvaart 
onder verantwoordelijkheid van 
Wil Horsthuis 

Uitgeverij Motorboot 
Goudsesingel 86 
301IKD Rotterdam 
Telefoon 010-4125708 
Fax 4119690 

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

Medewerkers 
Albert Eefting 
W. J.J. Geneste 
Jasperien Horsthuis 
Hans Guikink 
Dr. B. Houwink 
Dag Pike 
Dick Span 
André Suykerbuyk 
J. W. Sluimer 
Gerda Stoorvogel 
C. Voest 
S. Zeeman (KNRM) 

Vormgeving 
Henk de Bruin bNO 
Leiden 

Advertenties 
Frank van Gils, 
Publiciteitsbureau 
Leeuwenbergh 
Postbus 139 
2170 AC Sassenheim 
Telefoon 0252-219023 
Fax 233090 

Abonnementen 
35 euro per jaar; België 45 euro. 
Bij storting op onze Belgische 
postrekening, zie boven, 35 euro. 

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

NEEM NU EEN ABONNEMENT! 
. /"''V>,__^ BEL GRATIS DE 

BflG(Mr/s\ ABONNEMENTENLIJN 

0800-0224222-C= A\ 7daj r week van 
,^ .\V 09 0ö1ot20 30LJur 

Dru k 
Koninklijke BDU Grafisch 
Bedrijf, Bameveld 

Water: doorbraak? 

/%ƒ a uitputtend onderzoek, waarmee wij enkele jaren zijn bezig 
%J f geweest, ziet het ernaar uit dat het drinkwater op kleinere 
motorboten kan worden gezuiverd. Tot nog toe waren de uitkomsten 
van het onderzoek naar het effect van zuiveringsapparatuur nogal 
deprimerend: de bacteriegroei in de smoezelige watertanks van de 
meeste motorboten is dermate onbeheersbaar dat er geen kruid te-
gen gewassen is. Dus is het verstandig nooit water uit de drinkwa-
tertank te drinken. Als je het weet valt er mee te leven, maar pret-
tig en comfortabel is anders. 

Het onderzoek, dat we vorig jaar zijn gestart naar de mogelijkhe-
den van het elektrolytische zuiveringsysteem van Bright Spark uit 
Sneek, wees aanvankelijk in dezelfde richting. In de standaarduit-
voering kon ook met dit apparaat de tomeloze bacteriegroei in de 
drinkwater tank van een kleinere boot niet tot staan worden ge-
bracht. Maar met aanpassingen blijkt er nu toch zicht te zijn op ef-

fectieve bestrijding van de bacteriën in de relatief kleine hoeveelhe-
den drinkwater waar het hier om gaat. ^ie ook het verhaal elders 
in dit nummer. We zijn er niet zeker van dat ook de legionellabac-
terie (de gevaarlijkste) wordt uitgeschakeld, zodat we op dat punt 
nog vervolgonderzoek zullen doen. Inbouw en gebruik van het ap-
paraat vergen vooralsnog enig doorzettingsvermogen en vernuft. 
Maar het begin is er. 
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In 2002 en 2003 heeft u aan-
dacht besteed aan de kosten 
van het varen met een motor-
boot. Volgens mij is vooral het 
havengeld fors gestegen door 
de invoering van de euro. Mij n 
suggestie is dat Motorboot dat 
eens onderzoekt. 
J. Ch. Borrias. 

De door u bedoelde artikelen 
waren gebaseerd op een onder-
zoek van hetWatersportberaad. 
Dit onderzoek vond plaats voor 
de invoering van de euro. Wij 
hebben momenteel geen plan-
nen om de ontwikkeling van de 
passantentaneven te onderzoe-
ken. Redactie. 

Vaardip lorna 
In 1978 heb ik een KNMC-di-
ploma behaald aangeduid als 
A-Binnenland en in 1979 B-
Kustvaart-diploma. In 1985 
moest dit gelegaliseerd worden 
(ik heb dit alleen voor het A-
diploma gedaan). Bij navraag 
bij de KNM C tijdens de re-
cente Hiswa bleek dat diploma 
B niet meer rechtsgeldig is. Is 
dit correct? En was/is legalisa-
tie nodig? Mij n diploma's van 
de middelbare school/Zee-
vaartschool van de jaren '50 
zijn ook (nog) geldig. Wat ge-
beurt er als ik 65 word? 
S. Snoep, Standaardbuiten. 

Navraag bij de KNMC leert dat 
de diploma's tot 1992 konden 
worden omgeruild vooreen 
vaarbewijs. Redactie. 

Naar Berlijn 
In de zomer van 2005 willen 
wij - een echtpaar van 56 en 51 
jaar - voor een periode van 2,5 
tot drie maanden een vaar-
tocht maken richting Berlijn en 
de meren rondom Berlijn. Wij 
zijn op zoek naar motorboot-
schippers die deze tocht al eens 
gemaakt hebben en ons tips 
kunnen geven over routes en 
belangrijke wetenswaardighe-
den. Daarnaast zoeken we ge-
lijkgestemden die ook interesse 
hebben om met hun eigen schip 
een dergelijke tocht te maken. 
H.P. Bosma, Kooimanweg 148, 
1444 DD Purmerend. 

Jaargangen 
Motorboot 

Sinds 1984 heb ik een abonne-
ment op Motorboot en ik lees 
het blad met veel plezier. Al 
die jaren heb ik de tijdschriften 
bewaard, maar nu wil ik ze ei-
genlijk wel kwijt . Wie interesse 
heeft kan ze ophalen. 
P. Besemer, Papendrecht (tele-
foon: 078 - 6151324). 

Agend a 

• Monaco- botenbeurs in september. 

mi^ 

- 7 mei tot en met 8 augustus 
2004: '...und lassen Deutschland 
Deutschland sein... 'Geschiedenis 
van Duitse emigranten naar 
Amerika in het Binnenvaartmu-
seum in Duisburg (www.binnen-
schiffartsmuseum.de). 
- 8 en 9 mei 2004: Hiswa In-
stapdagen. Kennismaken met 
de watersport in Lelystad, 
Heeg, Wessem en Ouddorp. 
- 15 mei 2004: Drachten Vaart. 
Maritiem feest in Drachten. 
- 20 en 21 mei 2004: Open da-
gen bij FNMA Yachting in Irn-
sum. Informatie: www.ba-
bro.nl. 
- 29 mei 2004: Dé Watersport-
dag. Open dag bij watersport-
verenigingen in Vlaanderen. 

Informatie: www.watersport-
dag.be. 
- 4 tot en met 6 juni 2004: Ico-
mia-congres. Bijeenkomst van 
de internationale organisatie 
van de watersportbedrijven in 
Dubrovnik, Kroatië. 

Beurzen 
- Van 20 tot en met 23 mei 
2004: Sanctuary Cove Interna-
tional Boat Show. Watersport-
beurs in Sanctuary Cove Ma-
rina, Australië. Meer informatie: 
www.sanctuarycoveboat-
show.com.au. 
- Van 22 tot 25 september 
2004: Monaco Boatshow. Meer 
informatie: www.monacoboat-
show.com. 
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Watersportverbon d blijf t tobbe n 
met motorvaar t 

J.W. Sluimer 

r is blijkbaar iets niet in orde 
tussen het Watersportver-

bond en de motorbootschippers. 
Hoofdbestuur en bureaumedewer-
kers weten onvoldoende wat er on-
der de tienduizenden motorvarende 
leden leeft. Een drastische koerswij-
ziging is broodnodig. 
Motorbootschippers zijn per defini-
tie individualisten. Z  ̂bereiden hun 
tochten goed voor, maar zoeken 
daarbij hun eigen weg. Tijdens hun 
routes is de AKWB-Wateralmanak 
hun spoorboekje en de waterkaarten 
dienen als wegwijzers. En bij het 
IVatersportverbond - voorheen 
KMWV - schijnen ze zich nauwe-
lijks betrokken te voelen. Dat is 

jammer, want zo 'n grote organisatie 
zou veel voor die toervaarders moe-
ten betekenen. Toch is dat gebrek 
aan betrokkenheid wel te verklaren. 
Een organisatie die meer dan 100 
jaar een wedstrijd- en toerzeilersclub 
is geweest, spreekt motorbootbeman-
ningen niet zo gemakkelijk aan. 

Veranderingen 
Toch is er de laatste jaren bij het 
Watersportverbond echt wel wat 
veranderd. Maar dat ging beslist 
niet vanzelf. 
In 1994 heeft het al een markton-
derzoek laten uitvoeren. Eén van de 
conclusies luidde: De binding met 
de leden kan worden vergroot door 
meer activiteitren te ontplooien voor 
de motorbootschippers'. 
Twee jaar later werd een commissie 
ingesteld met als opdracht: Het op-
stellen van een kort advies hoe mo-
torbootbemanningen zich beter in het 
KKWVkunnen herkennen. 'Haar 
eerste aanbevelingen luidden: 
- Een verbondsbestuurder die zich 
speciaal zal inzetten voor de motor-
vaart. 
- Een aanspreekpunt voor motor-
schippers op het verbondskantoor. 
- Voor die vergeten groep eigen ac-
tiviteiten ontwikkelen. 
En toen bleef het jarenlang stil. 
Pas op 25 november 2000 werd 
voor het eerst een motorbootschipper 
in het hoofdbestuur gekozen. De 
heer Han Kersten kreeg daarbij de 

opdracht de speciale belangen van 
de ongeveer 60.000 motorbootleden 
te behartigen. En hoewel één zwa-
luw nog geen zomer maakt, hoopten 
velen dat zijn komst een nieuw begin 
zou betekenen. 

Pogingen 
Han Kersten ging voortvarend aan 
de slag. Er werd een plan opgesteld, 
waardoor toervaarders hun wensen 
kenbaar konden maken. Hiermee 
zocht Kersten motorbootschippers op. 
Hij  nodigde verenigingen met veel 
toervaarders uit om met hem te ko-
men praten. Daartoe belegde hij bij-
eenkomsten in Zwolle, Hardinx-
veld. Boxmeer en Amsterdam. 
Het resultaat was wat de opkomst 
betreft teleurstellend. Toch bleef 
Kersten daarbij positief: Het 
KNWV heeft de motorbootschipper 
van zich vervreemd. Dus zal het nog 
geruime tijd duren voor ze vertrou-
wen in ons krijgen.' 
Ook bij een hernieuwde poging in 
november 2002 lieten de verenigin-
gen met veel motorbootvarende leden 
het massaal a/iveten. 
Een initiatief tot ligplaatsruil in de 
zomermaanden tussen leden uit ver-
schillende delen van het land sloeg 
jammer genoeg niet cum. 
De verkiezing 'motorbootschipper 
van het jaar' moest in 2001 al van 
twee dagen naar één worden terug-
gebracht. Het volgend jaar werd 
hieraan door slechts tien schippers 
meegedaan. En in 2003 is het eve-
nement daarom afgelast. 
Het is teleurstellend dat het niet ge-
lukt is die motorbootliefhebber te be-
reiken. En nu vertrekt al na één zit-

tingsperiode van drie jaar Han Ker-
sten uit het hoofdbestuur. Hij stelt 
zich niet voor een volgende termijn 
beschikbaar. Dat is jammer, want 
hem valt zeker niets te verwijten. 
De taak was voor één persoon in een 
bestuur wellicht ook te zwaar. 

Geslaagde activiteiten 
Het verbond moet er toch in kunnen 
slagen de toervaarders meer bij de 
organisatie te betrekken. De motor-
bootschippers mogen dan individu-
alisten zijn, ze doen toch echt wel 
aan evenementen mee. 
Zo heeft een manifestatie als Den 
Bosch maritiem bepaald niet over 
belangstelling te klagen. De elfste-
dentocht trekt honderden deelne-
mers. Aan de activiteiten van de 
watersportverenigingen langs de 
Maas doen heel wat schippers mee. 
Bij dejaarlijke tochten van de Unie 
van Watertoeristen zijn heel wat le-
den betrokken. De dertig merentocht 
is al voor de veertiende keer weer 
goed geslaagd. 
Ook bij de openings-, toer- en slui-
tingstochten van de eigen vereniging 
zijn de motorbootschippers actief. 
En de Koninklijke Mederlandsche 
Motorboot Club moet voor zijn toer-
tochten vaak een maximum aantal 
deelnemers hanteren. 
Wat andere organisaties, vereni^n-
gen en clubs lukt, moet het Water-
sportverbond toch ook kunnen. Dat 
betekent meer motorbootbemannin-
gen aanspreken. 
Juist nu de rijksoverheid de subsi-
die - ook aan het Verbond - vermin-
dert, kunnen meer aangesloten ver-
enigingen voor veel hogere inkom-
sten zorgen. Er zijn nog altijd meer 
dan 100 watersportverenigingen 
geen lid van het Watersportver-
bond. 

Analyse 
Dat potentieel van tienduizenden te 
winnen leden moet het verbond toch 
aanspreken. Er is heel veel te doen, 
maar ook te bereiken. Daarvoor is 
een nieuwe aanpak en andere inzet 
nodig. 
- In het negenkoppige bestuur zul-
len minstens twee - verhoudingsge-
wijs eigenlijk vijf- motorbootschip-
pers zitting moeten krijgen. 

- Die motorbootbestuursleden moe-
ten zelf toerschippers zijn, die in een 
motorboot varen. 
- Verenigingen met veel motorboten 
moeten vaak bezocht worden om ter 
plaatse te luisteren naar wat er on-
der hen leeft. 
- Op het verbondskantoor moeten 

fervente motorbootliefhebbers zitten, 
die zich bezig houden met wat de 
toerschipper beweegt. 

Conclusie 
Deze en nog andere maatregelen zijn 
hard nodig, want de tijd dringt. Na 
tientallen jaren van ongeïnteres-
seerdheid is het de hoogste tijd voor 
een duidelijke koerswijziging. Er 
valt veel te winnen, maar heel wat 
meer voorgoed te verliezen. 
Als het verbond niet op korte termijn 
de bakens verzet, dreigt het getij te 
verlopen. Misschien wel voor altijd. 

Motorboot-enquête 
Het Watersportverbond 
gaat onderzoek doen naar 
de motorvaart. Daarvoor 
heeft men een stagiare met 
watersportervaring aange-
trokken om een en ander op 
poten te zetten. Het is de be-
doeling om via de aangeslo-
ten verenigingen met veel 
motorbootschippers vragen-
lijsten te sturen naar geselec-
teerde leden. 
Het invullen van de enquête 
kost heel weinig tijd en geen 
geld, want er zit een ant-
woorden velop bij. 
Vanzelfsprekend is het van 
groot belang dat de betrok-
kenen ook werkelijk reage-
ren. Dit is immers een 
unieke kans om duidelijk te 
maken wat de toervaart wil . 
De formulieren worden in 
maart aan alle leden toege-
stuurd. Na verwerking van 
de gegevens zullen in het na-
jaar de resultaten bekend ge-
maakt worden. Daarna 
volgt een uitvoerige analyse. 
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Zwakk e motorfundati e 

In uw blad lees ik in de proef-
vaartverhalen dat bij de jonge 
generatie motorboten de mo-
torfundatie vaak is gevuld met 
zilverzand. Dit met als doel het 
geluidsniveau te beperken. 
Ook schreef u dat het gewicht 
van de fundatie van belang is 
voor het doorgeven van mo-
tortrillingen aan de romp. Ik 
wil ook graag het motorgeluid 
zo veel mogelijk beperken, 
vandaar mijn vragen. 
Technische gegevens: de mo-
torfundatie bestaat uit twee 
holle kokers. Lang 1600 milli -
meter, breed 100 millimeter, 
hoogte achter circa 60 millime-
ter, hoogte voor circa 210 mil-
limeter. De zijkanten zijn even-
als het gehele casco gemaakt 
van vier millimeter staal. De 
bovenkant van de fundatie is 
een U-profiel 100 x 50 x 6 mil-
limeter dat tussen de zijwan-
den in is gelast. Voor is de fun-
datie tegen het waterdichte 
motorkamerschot gelast; ach-
ter aan een extra zware spant-
strip (60 X 8 millimeter). Het 
laswerk bestaat uit kettinglas-
sen. Ik denk dat de fundatie 
wat gewicht betreft aan de 
lichte kant is. De motor is een 
nieuwe vijfcilinder Nanni 5280 
HE (62 pk) met een PRM 
keerkoppeling (2:1) en een 
vierbladschroef. Bij inbouw is 
een Aquadrive homokineti-
sche koppeling toegepast. De 
motor staat op de standaard 
trillingsdempers. Motorge-
wicht: circa 275 kilogram. Het 
totale scheepsgewicht is circa 
8500 kilogram. Boven de 

schroef heb ik het vlak ont-
dreund met staalplaatjes in 
pasta. Het is een werfge-
bouwde Lauwersmeerkruiser 
van tien meter, bouwjaar 
1980. 
Boven de 1500 toeren komt er 
een extra geluidsbron (een 
zware grom) naar voren die 
naar mijn idee door trillingen 
wordt veroorzaakt. Deze gelui-

• Motorfundatie van de Dutch 
Traveller stevig langs- en dwars-
verband. 

den komen er meestal lang-
zaam in maar soms zomaar na 
tien minuten varen op circa 
1500 toeren. Misschien ook 
wel beïnvloed door de water-
diepte. De betimmering en de 
glaasjes in de kast gaan resone-
ren. Ik heb veel geïnvesteerd 

• Doorsnede van vlak en motorfundatie. 
100x50x6 mm. 

• Blik op de motorruimte met de 
Nanni dieselmotor. 

in het schip en de nieuwe mo-
tor is al een heel grote verbete-
ring op het gebied van motor-
en schroefgeluid. Maar toch 
wil ik al het haalbare doen om 
nog verder te verbeteren. Kan 
ik verbetering verwachten van 
het opvullen van de motorfun-
datie? Welke materialen ko-
men daarvoor in aanmerking? 
De fundatie is nu niet geheel 
waterdicht zodat zilverzand 
met een fijne korrel mogelijk 
tussen de lassen uitloopt. Is op-
vulling met loodkorrels een 
optie of zijn u nog andere ge-
schikte materialen bekend? Is 
een gietbetonproduct een 
keuze of zitten daar andere 
nadelen aan? Is er volgens u 
verbetering te verwachten van 
zachte motorrubbers? 
G. Hoogeland, Heiloo. 

Antwoor d 
Trillingen die in een schip op-
treden kunnen door een aantal 
oorzaken ontstaan. Om de 
meest voorkomende te noe-
men: 
- de fundatie waarop de mo-
tor geplaatst is; 
- de toegepaste motorsteunen; 
- het kritisch toerental van 
motor met keerkoppeling; 
- schroefas met schroef; 
- het in lij n staan van de mo-
tor en de keerkoppeling met de 
schroefas. 
U schrijft dat naar uw gevoel 
de fundatie er licht uitziet voor 
wat het gewicht betreft. We 
moeten hierbij wel het vol-
gende bedenken. Uw schip is 
tien meter lang en weegt 8500 
kilogram. Per meter lengte is 
dit ongeveer 850 kilogram. 
Uw motorfundatie is 1,6 meter 
lang, het gewicht onder uw 
motor is dan circa 1400 kilo-
gram. 
Normaal rekenen we dat de 
motor inclusief keerkoppeling 
minimaal gedragen moet wor-
den door vijf keer zijn eigen 
gewicht. Bij u is dat 5 x 275 ki-
logram = 1375 kilogram. 
Gezien dat het schip terplaatse 
van de motorkamer wel zwaar-
der is dan de 850 kilogram per 
meter, kunnen we vaststellen 
dat de fundatie de goede lengte 
heeft. 
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Al s echter de doorsnede van 
uw fundatietekening goed is 
dan is het (helemaal gezien de 
dikte van de zijkanten van vier 
millimeter) een slap geheel. 
Daar een schip een bepaalde 
flexibilitei t heeft, moet de mo-
torfundatie zeker in dwarsrich-
ting goed aan het schip beves-
tigd zijn. Ik mis deze verster-
kingen op uw tekening. 
Ik denk dat het vullen van de 
motorfundatie hier geen ver-
betering in brengt. Bovendien 
zie ik een praktisch probleem 
ten aanzien van het schoon-
houden. Moet het toch, ge-
bruik dan het materiaal met de 
grootste soortelijke massa, bij-
voorbeeld looddoppen. 
Welke motorsteunen toege-
past moeten worden, is een 
zaak voor de motorleveran-
cier. Door het krachtenspel in 
motor en keerkoppeling heb-
ben de steunen niet allemaal 
dezelfde belasting. Het wil dus 
niet zeggen dat zachtere rub-
bersteunen minder trillingen 
geven. Zou dit zo zijn dan wa-

ren we gauw klaar, al is in zijn 
algemeenheid wel te zeggen 
dat bij inbouw van een homo-
kinetische koppeling zachtere 
dempers dienen te worden ge-
plaatst dan bij een gewone 
schroefaskoppeling. 
Een kritisch toerental van een 
motor wil zeggen dat bij een 
bepaald toerental krachten 
gaan samenwerken die uitwij -
kingen tot gevolg hebben die 
breuk kunnen veroorzaken. Er 
mag dan ook niet in dat toe-
rentalgebied gedraaid worden. 
Bij de moderne motoren ligt 
het kritisch toerental vaak bui-
ten de bedrijfsmatig gebruikte 
toerentallen. 
Ik lees dat bij u resonantie op-
treedt rond 1500 omwentelin-
gen per minuut. Gebeurt het 
ook bij 1450 of 1550 omwente-
lingen per minuut? 
Ten slotte de schroef. Ik zeg 
niet dat het bij u het geval is 
gezien de moeite die u neemt 
om het een en ander aan te 
pakken, maar bij veel jachten 
is het een soort sluitpost. Een 

Vereffeningsleidin g 
Voor mijn 17 meter lange 
stalen motorjacht uit bouw-
jaar 2000 zijn recent vier 
nieuwe lichtaccu's aange-
schaft met een vermogen van 
230 ah per stuk. Zij zullen se-
rie/parallel (twee aan twee) 
worden aangesloten, waar-
door er een unit ontstaat van 
460 ah bij 24 volt. Ik vraag 
me af of het handig is een 
vereffeningsleiding tussen de 
twee korte doorverbindingen 
aan te brengen. 
J. de Cocq, Goudriaan. 

Antwoor d 
Als de verbindingsleidingen 
waarmee de accu's in serie en 
parallel geschakeld worden 
even lang zijn, is een vereffe-
ningsleiding niet nodig. Dit 
komt doordat een lange lei-
ding een grotere weerstand 
heeft dan een kortere. Een gro-
tere weerstand geeft meer 
spanningsverlies en dat heeft 
tot gevolg dat er spanningsver-
schillen kunnen optreden die 
dan door een vereffeningslei-
ding gecompenseerd worden. 

schroef moet eveneens goed 
gebalanceerd zijn. De bladen 
mogen vooral aan de uiteinden 
niet te dun zijn. Het komt 
nogal eens voor dat dan een 
schroef bij een bepaald toeren-
tal gaat 'zingen'. Ook is het 

van belang om de voorge-
schreven afstand van het 
schroefblad tot aan het vlak 
van het schip in acht te nemen 
(0,15 X diameter schroef) om 
extra geluidsoverlast te voor-
komen. 

Technisch advies-jbo^f 

Gevaarlijke 
walaansluiting 

In het Technisch Advies (Motor-
boot februari) staat dat de aarde 
van de walaansluiting nooit ver-
binding mag maken met de huid 
van het schip. Dit vanwege mo-
gelijk corrosie gevaar. 
Op zoet water met een goed 
geschilderd stalen schip zal dit 
nauwelijks tot problemen lei-
den. Maar met een schip van 
aluminium of een schip dat 
naast een stalen damwand ligt, 

en zeker wanneer deze dam-
wand actief kathodisch be-
schermd is, zullen er grote 
problemen mogelijk zijn. 
De oplossing voor dit pro-
bleem, zoals door u voorge-
steld (de aarde losnemen), is 
echter niet alleen tegen de re-
gels van scheepvaartinspectie 
en CE, maar het niet aanslui-
ten van de aarde is vooral ge-
vaarlijk voor de opvarenden 
en daarom niet toelaatbaar. 
Wanneer aan boord de fase-
draad van de netvoeding con-
tact maakt met de huid zal dit. 

zeker in zoet water, in eerste 
instantie niet opgemerkt wor-
den. Door een goed verfsys-
teem en het slechte geleiden 
van zoet water zal de aardlek-
schakelaar in veel gevallen 
geen foutstroom meten van 
meer dan 30 milli-ampère en 
zal daarom de spanning niet 
uitschakelen. Het hele schip 
staat dan onder 230 volt. Dit 
zal je niet merken totdatje de 
rvs reling en een geaard voor-
werp, bijvoorbeeld de boot 
van de buren of de stalen re-
ling langs de steiger, vastpakt. 
Ook kan dit gevaar opleveren 
voor zwemmers. 
Wat is dan wel een goede me-

thode om van het corrosiepro-
bleem af te komen? 
Er zijn twee mogelijkheden: 
een scheidingstransformator of 
een galvanische isolator. Een 
scheidingstrafo wordt aange-
bracht aan de ingang van het 
scheepselektrische 230 volt 
net. Hierdoor is er geen directe 
elektrische verbinding meer 
met het walnet. De verbinding 
met de wal is nu enkel magne-
tisch. Na de scheidingstrafo 
wordt de uitgang opnieuw ge-
nuld zodat vanaf hier de aard-
lekschakelaar aan boord zijn 
werk weer zal kunnen doen. 

Zie verder pagina 38 
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• Schema van de galvanische isolatiemethode. 
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• Met ballast wordt de Waddenkruiser stabieler 

De isolator is een apparaat dat 
bestaat uit een aantal dioden 
die een drempel van zo'n twee 
volt opwerpen tussen de wal-
aarde en de scheepshuid. Zo-
lang het potentiaalverschil tus-
sen de scheepshuid en bijvoor-
beeld de damwand niet groter 
is dan deze spanning zal de iso-
lator elke doorgang van 
stroom verhinderen. Wanneer 
echter de 230 volt aan de huid 
komt, zal de drempel van twee 
volt ruim overschreden wor-
den en zal de aardlekschake-
laar direct de spanning afscha-
kelen. Zelfs een gewone zeke-
ring zal in dit geval, door de 
hoge stroom die gaat lopen, 
doorslaan en de spanmng ver-
breken. 

Voor- en nadelen 
- Scheidingtrafo. 
Voordeel: er is een 100 pro-
cent veilige scheiding tussen 
wal en schip. Na de trafo kan 
enkelpolig gezekerd worden 
omdat na het nullen, fase en 
nul vast liggen. Nadeel: relatief 
duur/zwaar/maakt enig geluid 
en verbruikt energie. 
- Galvanische isolator. 
Voordeel: het is een relatief 
ücht apparaat en het heeft geen 
eigen stroomverbruik. Nadeel: 
het is duur omdat de diodes 
volgens de eisen gedurende 
enige tijd een stroom van zo'n 
1500 ampere moeten kunnen 
verdragen. 
Aan boord moet alles dubbel-
polig beveiligd en geschakeld 
worden omdat nooit zeker is 
welke draad de nul of de fase 
is. Je kunt immers de wal-
stroomstekker omdraaien of 
bent er niet zeker van dat de 
nul en de fase in de CE-stekker 
of walkast goed is aangesloten. 
In Nederland is de galvanische 
isolator moeilijk verkrijgbaar. 
R. Buis, Giessen. 

Waddenkruiser: 
ballast helpt 

Toen ik m het december num-
mer van uw blad het artikel 
Technisch Advies over de tui-
telige Waddenkruiser, las 
kwam mij dit bekend voor. 
Mij n vader heeft namelijk in 
1967 ook zo'n Waddenkruiser 
afgebouwd. Onze boot was 
voorzien van een viercilinder 
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Ford diesel van ongeveer 500 
kilo . De dieselolie tank was 
een oud drukvat en woog leeg 
ook 250 kilo. Ondanks het feit 
dat onze boot in het midden, 
laag in de machinekamer, on-
geveer 400 kilo zwaarder was, 
dan deze boot, had de onze 
ook last van tuiteligheid. 
In eerste instantie zijn er kim-
kielen onder gelast van onge-
veer 250 X 2500 milimeter. Dit 
had tot gevolg dat de boot 
wreed werd en bij golven alles 
vastgezet moest worden. Ik ad-
viseer u dan ook om geen kim-
kielen aan te brengen. Met het 
voorstel om de kiel te verdie-
pen hebben wij niet geëxperi-
menteerd. 

In tweede instantie hebben wij 
1200 kilo ballast onder de 
vloer aangebracht. De boot is 
toen ongeveer 60 milimeter 
dieper komen te liggen. Dit 
had tot gevolg dat de stabiliteit 
toenam. Een bijkomend voor-
deel was dat de boot bij een 
hoger motortoerental vlakker 
bleef liggen en de maximum 
snelheid met ongeveer één ki-
lometer per uur toenam. 
Omdat ik niet weet hoe het 
zwaartepunt van onze boot ten 
opzichte van de boot van de 
heer Verheijen ligt, zou ik hem 
adviseren om in eerste instan-
tie 1000 kilo ballast aan te 

brengen. Het is het beste om 
deze ballast zo laag mogelijk, 
bij voorkeur op een houten 
roostertje, vrij van de huid, in 
het voor en achterschip aan te 
brengen. 
Het is wenselijk dat de ballast 
bij aankoop wordt gewogen, 
bijvoorbeeld met een perso-
nenweegschaal om het juiste 
gewicht vast te stellen. Aan de 
hand van ervaringen met 1000 
kil o kan overwogen worden 
om meer of minder ballast aan 
te brengen. 
Ballasten is ook de minst in-
grijpende en de goedkoopste 
oplossing. Een nadeel is dat de 
waterlijn verhoogd moet wor-
den en de achterste aanloopij-

zers op de waterlijn komen te 
liggen. 
R. Snoek, Kerk-Avezaath. 

Smering dieselolie 
Over de defecte brandstof-
pomp m de rubriek Technisch 
Advies (Motorboot van augus-
tus) het volgende. Als je vroe-
ger een kwast met verf in de 
dieselolie zette, bleef hij mooi 
soepel. Als je dat nu doet in de 
huidige dieselolie wordt de 
kwast hard. De dieselolie is 
dus minder vet. Een dieselmo-
torbedrijf gaf mij eens een tip 
om een keer per jaar een liter 
smeerolie in onze 200 liter die 
selolietank te doen om de 
pomp en de verstuivers te sme-
ren. Naast deze smeerolie ge-
bruiken wij ook diecyl in de 
dieselolie: 1 liter diecyl per 500 
liter dieselolie. Dit dient ook 
om de verstuivers en de pomp 
te smeren. Het resultaat is 
geen rook uit de uitlaat en een 
veel rustiger lopende diesel. 
£. Wierstra, Sneek. 
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Motorboo t geef t technisc h adhrie s 
Als u met problemen zit die te 
maken hebben met uw mo-
torkamer (motor, koppeling, as 
leidmg, elektriciteit) dan kunt u 
die voorleggen aan onze 
werktuigkundige medewerker, 
C Voest. 

Is het een probleem waarvan we 
denken dat meer mensen er mee 
kampen, of waarvan de oplos-
sing ook voor anderen interes 
sant IS, dan wordt het in behan-

deling genomen en het ant 
woord gepubliceerd in Motor-
boot 
Uw vragen kunnen alleen wor 
den behandeld als ze schriftelijk 
worden gesteld Stuur uw brief 
of e-mail met de omschrijving 
van het probleem en gegevens 
over motor en schip (plus even-
tuele foto's en tekeningen), aan 

Redactie Motorboot, 
Goudsesingel 86,3011 KD Rotterdam 
E mail info@uitgcveri]motorboot ill 



Ka 80 jaar sluiten de rijen 

Piisi e KNWV Ml NNWB 
De vuurrode telefoon staat de hele middag midden op 

de bestuurstafel van het Koninklijk Nederlands Water-

sport Verhond. Het toestel is onder handbereik van voor-

zitterjan van Gelderen, die net terugkwam van een 

tocht met zijn motorboot naar Parijs. 

JW Sluimer 

Tussen de vergaderstukken 
zitten de documenten en regle-
menten voor een fusie met het 
Noord Nederlands Watersport 
Verbond. Als dit agendapunt 
aan de orde komt, blijken alle 
afgevaardigden, zonder één 
uitzondering, voor de fusie te 
zijn. 
Al s de rondvraag is afgehan-
deld en erelid Evert Lagerweij 
met een geestig toespraakje de 
bijeenkomst afrondt, heeft de 
rode telefoon nog altijd niet ge-
rinkeld. Een sms-berichtje 
maakt duidelijk dat bij de 
NNWB, die tegelijkertijd ver-
gadert, nog geen besluit is ge-
nomen. 
Van Gelderen laat de aanwezi-
gen met koffie en thee laven. 
Iedereen wacht af. Dan, onge-
veer een kwartier later, rinkelt 
de telefoon. De voorzitter 
neemt op, luistert en roept 
dan: 'Met 90 procent van de 
stemmen vóór heeft ook de 

NNWB de fusie aanvaard'. 
Terwijl spontaan applaus op-
klinkt, feliciteert Van Gelderen 
zijn collega-voorzitter me-
vrouw Dorien van Veen van 
de NNWB, die nu vice-voor-
zitter van het nieuwe verbond 
wordt. 
Het is een historisch moment. 
Na 80 jaar gescheiden optrek-
ken, is op 27 maart 2004 het 
Watersportverbond een reali-
teit. 

Nieuw gebouw 
Enkele andere onderwerpen 
en mededelingen, die werden 
besproken: 
- het KNW V heeft een derde 
hoofdsponsor: het bedrijf Ver-
satel. 
- het ledenblad Schipper 
wordt voortaan zonder bijbe-
taling naar de leden gestuurd. 
- het gebouw van het verbond 
in Bunnik is vorig jaar met 
winst verkocht; nu wordt een 
kantoor gehuurd; samen met 
andere sportorganisaties is 
men op zoek naar een geza-
menlijk sportbondengebouw, 
hefsl in Utrecht. 
- van de 2300 enquêteformu-
lieren die het verbond aan mo-
torbootschippers stuurde, zijn 
er ruim 600 geretourneerd. 

r=^^vv^\^"'^33>.VVV\vvv^g^vvvvvvvvvv^.vv-V^vvvvv<.v^^.^c>:x5x I Leedvermaak 
Als andere mensen domme din-
gen doen, is dat vaak een bron 
van vermaak. Zo had ik er ont-
zettend veel lol in toen een 
werkbootje in de sluis aan de 
trossen kwam te hangen door-
dat de stoere opvarenden slechts 
oog hadden voor het vrouwelijk 
schoon bij mij aan boord. Ooit 
boezemde ik een huurboot angst 
in toen de opvarenden erg lelijk 
deden tegen een sluiswachteres 
en zich ronduit misdroegen. Ge-
holpen door mijn jarenlange 
vaarervaring manoeuvreerde ik 
ze een hoek in waar ze absoluut 
niet wilden zijn. De sluiswach-
teres, die aanvankelijk machte-
loos stcmd, genoot enorm van de 
benauwde positie waarin de 

relschoppers zich bevonden. En die 
keer dat sluiswachter achteloos het 
touw van een in de sluis hangend 

jachtje doorsneed, nadat de schipper 
uit angst voor zijn mooie lijn, dit niet 
wilde doen, zorgde dat ook voor hi-
lariteit. Als een schip door een ver-
keerde manoeuvre achterstevoren in 

Vrouw 
aan het 

roer 

U N ' N S \ S \ \ \ \ S \ S . \ \W 

de sluis komt te liggen, is de spot 
niet van de lucht. Niet voor niets 
zijn sluizen een trekpleister voor 
ramptoeristen, die gezeten op hun 
meegebrachte klapstoeltjes, wachten 
op chaotische taferelen in de kolk. 
Zo kan ik nog wel een poosje door-
gaan, maar ook ik ontkwam er niet 
aan het slachtoffer te worden van 
leedvermaak. Bijvoorbeeld toen ik 
in Frankrijk vastzat op een grind-
bank in de rivier en de redders 
meesmuilden dat ik echt wel de enige 

was die dat ooit was overko-
men. Toen ik in een sluis zelf 
een touw door moest snijden 
doordat ik met de sluiswachter 
stond te jyraten en even niet op-
lette, leverde dat spottende 
blikken op. Op een avond tegen 
zonsondergang was ik te laat 
met het aansteken van mijn 
boordlichten. De waterpolitie, 
die langszij kwam moest grin-
nikend kwijt dat ik als vaarjuf 
toch wel het goede voorbeeld 
diende te geven. 
Onlangs nog heb ik mijn die.iel-
tank leeggevaren waardoor de 
motor stil viel op het drukke IJ 
in Amsterdam. Een bunker-
bootje sleepte me naar het bun-
kerstation waar ik werd opge-
wacht door breed grijnzende 
heren. 

Nelly Duijndam 

MOTORBOOT - mei 2004 39 



KNRM doet Jansje Baart in de verkoop 

Vorige maand heeft de Ko-
ninklijk e Nederlandse Red-
ding-Maatschappij de motor-
vlet Jansje Baart uit Lemmer 
builen bedrijf gesteld. Het is de 
laatste van de 5 IJsselmeervlet-
ten, die de afgelopen veertig 
jaar honderden reddingsacties 
op het IJsselmeer hebben uit-
gevoerd. Ze zijn vervangen 
door eigentijdse snelvarende 
reddingboten. 
De Jansje Baart is een zwaar-
gebouwde stalen rondspant-
vlet, die in 1973 in gebruik is 
genomen als opvolger van de 
reddingboot Hilda, die al meer 
dan 50 jaar in gebruik was. De 
vlet kon worden gebouwd uit 
de nalatenschap van mevrouw 
J. Bartels-Baart. Het was de 
derde boot van dit type. Eer-
der waren al de Spaanderbank 
(thuishaven Enkhuizen) en de 
Hessel Snoek (Urk) gebouwd. 
Later volgden nog de Knok-
kels (Hindeloopen) en de 
Tjerck Hiddes (Harlingen). 

• De Tjerck Hiddes bij Marken. 

Casco 
De vletten zijn ontworpen en 
gebouwd door de scheepswerf 
Gebroeders Damen in Har-
dinxveld-Giessendam. De af-
metingen van de eerste, de 
Spaanderbank, zijn: lengte 
14,23 meter; breedte 4,26 me-
ter, diepgang 0,95 meter; wa-
terverplaatsing 20,5 ton. 
De andere vier zijn 14,90 me-
ter lang, 4,20 meter breed en 
steken \,Q5 meter diep. 
Het zijn zware schepen, die 
vanwege hun geringe diepgang 
geknipt waren voor reddings-
operaties op het IJsselmeer. 
Casco en opbouw zijn van 
staal. De kielplaat is 9 millime-
ter dik, de zandstroken 6 en de 
overige huidplaten 5 millime-
ter. In het midden van de kiel-
plaat zit een slijtstrip van 150 x 
20 millimeter, onder het voor-
schip zijn 8 halfronde slijtstrip-
pen van 50 x 19 millimeter ge-
last. De spantafstand van voor-
steven tot motorkamerschot 

bedraagt 300 millimeter en 
van het motorkamerschot tot 
de spiegel 400 millimeter. 
De vlet is onderverdeeld is 6 
waterdichte compartimenten, 
te weten voorpiek, verblijf, 
stuurhuis, motorkamer, zelflo-
zende kuip en achterpiek. In 
het verblijf, het stuurhuis en de 
motorkamer zijn in de zijden 
luchtkisten aangebracht, in het 
verblijf en het stuurhuis dub-
bele bodemtanks. 
De bouw- en uitrustingskosten 
van de Spaanderbank bedroe-
gen 200.000 gulden. Door mo-
dificaties (o.a. open stuur-
stand, meer motorvermogen 
en een aanpassing in de romp-
vorm) steeg de bouwprijs tot 
400.000 gulden voor de laatste 
twee schepen. 
De vletten zijn niet identiek. 

Motor  en techniek 
De Spaanderbank wordt 
voortgestuwd door een zesci-
linder Dafdiesel met drukvul-
ling (type DS 575M) met een 
vermogen van 120 pk bij 2100 
toeren per minuut, die via een 
elektrische ZF-keerkoppeling 
(reductie 3:1) een drieblad 
schroef aandrijft met een door-
snede van 70 centimeter. Snel-
heid 8 knopen, ofwel 14,8 kilo-
meter per uur. De andere vier 
- dus ook de Jansje Baart - zijn 
uitgerust met een zescilinder 
Caterpillar-diesel van 254 pk 
bij 2200 toeren per minuut en 
lopen 9 knopen (ongeveer 17 
kilometer per uur). 

Indelin g 
De voorpiek is gevuld met po-
lyethyleen schuimblokken. 
In de kajuit zijn tegen het voor-
schot zijn 3 kasten gebouwd 
voor berging van de inventa-
ris. Aan bakboord is een kooi-
bank geplaatst voor een even-
tuele zieke of gewonde. 
In het stuurhuis is de naviga-
tie- en radioapparatuur opge-
steld, te weten: radar, mari-
foon, echolood en magnetisch 
kompas. 
Een of meer van de frontra-
men zijn voorzien van een slin-
gerruit. De voorste ramen aan 
stuur- en aan bakboord zijn ge-
heel zakkend, de overige ra-
men zijn vast. 
De ramen zijn voorzien van 
dubbel veiligheidsglas en zon-
werend. 
Onder de stuurhuisvloer en 
boven de dubbele bodemtank, 
waarin tevens de brandstof-
tank is opgenomen, is een 
bergruimte. Aan stuurboord 
van het voorschot bevindt zich 
de waterdichte toegangsdeur 
naar het verblijf. 
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Motorkamer 
Motor en keerkoppeling zijn 
trillingvri j opgesteld met dub-
bele flexibele koppeling tussen 
motor en schroefas. De koe-
ling van de motor geschiedt 
door kielkoeling (via de kim-
kielen). 
De motor, die zowel gestart als 

• De Jansje Baart in Lemmer 

gestopt kan worden in de mo-
torkamer en in het stuurhuis, 
wordt bediend door middel 
van een 1-handelbedienings-
kast aan stuurboord en bak-
boord van het stuurwiel. 
De opbouw van de motorka-
mer inclusief het voorschot is 
accoustisch geïsoleerd. 
In het dak van de motorkamer 

is een luik aangebracht om de 
motor te kunnen lichten. 

Kui p 
In de zelflozende kuip (2 lo-
zingskokers met plastic ballen) 
zijn 3 vaste kisten opgesteld 
voor berging van trossen e.d. 
Tegen het achterschot van de 
motorkamer is een sleepbolder 

geplaatst. In de achterpiek zit 
de de handhydraulische stuur-
machine. 

1973-1995 
De Jansje Baart was van 1973 
tot 1995 de reddingboot van 
Lemmer. De boot heeft in die 
jaren van trouwe dienst in 
Lemmer tientallen belangrijke 
acties verlicht. 
Daarna deed de Jansje Baart 
nog enkele jaren dienst als re-
serveboot. Zo fungeerde zij vo-
rig jaar nog als ijsbreker voor 
de reddingboot Koning Wil -
lem I van Schiermonnikoog. 
Nu de Jansje Baart als laatste 
van haar soort in de verkoop is 
gedaan (biedingen boven de 
90.000 euro worden in over-
weging genomen), komt er een 
einde aan het tijdperk van de 
karakteristieke IJsselmeervlet-
ten. 
De IJsselmeervletten zijn ove-
rigens alle 5 nog in de vaart. 
De Hessel Snoek fungeert mo-
menteel als brandweerboot in 
Hoorn; de Knokkels vaart als 
opleidingschip, de Tjerck Hid-
des ligt als museumboot bij het 
reddingmuseum in Den Hel-
der en de Spaanderbank is om-
gebouwd tot duwvlet. 
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Clubhavens(52) 

Ê^  ̂ ij  Gorcumse Roei-

J ^  ̂ en Zeilvereniging 

worden passanten gastvrij 

ontvangen. Zij kunnen 

overnachten in een veilige 

haven vlakbij het sfeer-

volle centrum van de his-

torische stad. Een bezoek 

aan de kleinste haven uit 

de serie Clubhavens. 

JW Sluimer 

Gorkum biedt drie mogelijk-
heden om te overnachten. Bij 
watei sportvereniging Mer-
wedc aan de rivier, de ge-
meentelijke passantenhaven in 
de binnenstad of de Gorcumse 
Roei- en Zeilvereniging. Die 
laatste ligt op de landtong tu-
sen de grote Merwedesluis en 
het station. 
Motorbootschippers die over 
het Merwedekanaal of over de 
Linge Gorkum binnenvaren, 
komen onder de 6,50 meter 
hoge Lingebrug door. Voor 
hen rijst dan het silhouet van 
de walmolen Nooit Volmaakt 
en de Sint Janskerktoren op. 
Aan bakboord ligt de oude 
Lingehaven met drie vaste 
bruggen, waarvan de laagste 
2,80 meter hoog is. Over 

• Haveningang. 

stuurboord ligt een hefbrug. 
Die brug van Ceelen, zoals hij 
in de volksmond heet, is in ge-
sloten stand 4,10 meter en ge-
heven 6,50 meter hoog. Direct 
daarna volgt een splitsing. Die 
wordt gemarkeerd door een 
knipperend rood licht op een 
metalen opstand. Over bak-
boord ligt hier de grote Mer-
wedesluis en naar stuurboord 
het kanaal van Stcenenhoek. 
Langs de noordoever valt een 
lange rij arken op. Daartegen-
over ligt de motorboothaven 
van de Gorcumse Roei- en 
Zeilvereniging. 

Langebrug 
Het Kanaal van Steenenhoek 
werd in 1818 gegraven met het 
doel de natuurlijke lozing van 
de Linge op de Merwedi 
verbeteren. 
In onze tijd vormt het een 
lige alternatieve vaarweg voor 
de drukke en woelige Boven 
Merwede. Er is geen beroeps-
vaart op dit brede kanaal. De 
laagste vaste brug, de Huibjes-
brug, heeft een doorvaart-
hoogte aan de noordzijde van 
3,33 meter. In Gorkum, vlak-
bij de jachthaven, ligt een lage 
(1,80 meter) beweegbare brug 
over het Kanaal van Steenen-
hoek. Die Langebrug wordt 
tot 16.00 uur op elk heel uur 
bediend (minstens een kwar-
tier van tevoren aanvragen via 
telefoomiummer 0183-659595). 

In het weekeinde is er een be-
perkte bediening die niet aan-
gevraagd behoeft te worden. 
Motorbootschippers die via de 
Merwedesluis of de jachten-
sluis Gorkum binnenkomen 
en naar de motorboothaven in 
het Kanaal van Steenenhoek 
willen, moeten dus over bak-
boord een scherpe hoek ma-
ken. Dan zien ook zij die rij ar-
ken en de Langebrug. 
De Langebrug heeft een groot 
euvel. Er is aan geen van beide 
zijden een goede wachtplaats. 
Wie te vroeg is voor het bedie-
ningstijdstip, moet maar wat blij-
ven drijven. Gelukkig is het ka-
naal ter plaatse behoorlijk breed. 

Voorzieningen 
In ark de Roerdomp woont 

het haveimieestersechtpaar De 
Vries. Geef een stoot op de 
scheepshoorn en er komt ie-
mand naar buiten om de pas-
sant welkom te heten. Voor 
gasten zijn er geen aparte plaat-
sen, maar in de zomermaan-
den zijn er altijd boxen vrij van 
leden die lange tochten maken. 
Wi e zekerheid wil , informeert 
via telefoonnummer 0183-
634681. Het passantentarief 
bedraagt in 2004 per strek-
kende meter 0,80 euro. Voor 
dat liggeld mag gratis drink-
water worden getankt. 
Het tamelijk riante clubge-
bouw is te danken aan het 
grote aantal van ongeveer 160 
actieve roeiers. Zij hebben 
overdekte ruimte nodig voor 
de kostbare boten. Die wher-
ry's en skiffs worden zorgzaam 
op de begane grond opgebor-
gen. Daar zijn ook de douches 
(0,50 euro) en wasbakken. Op 
de eerste verdieping ligt de 
kantine met veel glas en dus 
een prachtig uitzicht. 
Het gebruik van elektra kost 
een euro per etmaal. Er staan 
vier stroomkasten met elk acht 
stopcontacten en zes watertap-
punten. 

/oor •  

Hoogteschaal bij de brug van Ceelen 
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• Langebrug. 

De steigerverlichting bestaat 
uit één lamp per twee boten. 
Tegenover de boten ligt ook 
een aantal kleine terrasjes. 
De circa vierhonderd passan-
ten die de haven jaarlijks be-

zoeken, komen onder meer 
voor de rust. De haven biedt 
een veilige ligplaats dichtbij het 
stadscentrum. 
Aan de overkant liggen een 
NS-station en een busstation. 

Clubhaveninhetkort 
Enkele gegevens over de Gorcumse roei- en zeilvereniging. 
- Bediening Langebrug over het Kanaal van Steenenhoek: 

kwartier van te voren aanvragen via telefoon 0183 - 659595. 
- Informatie beschikbare ligplaatsen bij de Gorcumse Roei-

en Zeilvereniging: telefoon 0183 - 634681. 
- Tarieven passanten: 0,80 euro per strekkende meter per 

nacht (drinkwater gratis). Douche: 0,50 euro. Elektra: een 
euro per etmaal. 

- Winkels en spoor- en busverbindingen op loopafstand. 
- De haven wordt continu bewaakt. 

Wie een dag ol langer weg wil , 
kan de boot met een gerust 
hart achterlaten, want de ha-
ven is dag en nacht bewaakt. 

Kleinste haven 
De vereniging werd op 6 
maart 1924 opgericht door een 
kolenboer en een rector. Van 
de afgelopen tachtig jaar maakt 
de laatste 45 jaar een vrouw 
telkens deel uit van het be-
stuur. Nu is mevrouw Vos-van 
Aken motorbootcommissaris. 
Aanvankelijk was ze actief 
roeister: nu vormt ze met haar 
man een echte motorbootbe-
manning. Ze maakten tochten 
met hun Pedro's - eerst een 
kleine, later een grotere - en 's 
zomers woonde het echtpaar 

zelfs maandenlang op zijn 
boot. 
De club werd als roeivereni-
ging opgericht. Dat 'zeil' staat 
er alleen bij omdat de wherry's 
soms - als de wind gunstig was 
- een zeiltje voerden. Al snel 
kwamen er ook motorbootjes 
bij . In het begin van de jaren 
dertig waren er dat al een stuk 
of acht. Later groeide dat uit 
tot het huidige aantal van vijf -
entwintig. Voor meer schepen 
is geen ruimte aan de Land-
tong. Daarmee is deze motor-
boothaven veruit de kleinste 
uit de serie clubhavens. 
Uiteraard speelt, zoals bij alle 
echte verenigingshavens, de 
zelfwerkzaamheid een grote 
rol. Toen afgelopen zomer de 
middenpalen onder de steigers 
vervangen moesten worden, 
kwam vrijwel iedereen in actie. 
De motorbootleden verwijder-
den de planken, een aannemer 
sloeg de palen en schippers 
brachten alles weer in de oude 
staat terug. 

Vanwege het verplichte lid-
maatschap van de Koniiikhjke 
Nederlandse Roei Bond be-
dankte de vereniging vorig 
jaar voor het KNWV . De kos-
ten van de contributie voor het 
Watersportverbond wogen 
volgens leden en bestuur niet 
op tegen de voordelen. Wel is 
de club aangesloten bij de Lin-
gefederatie. 

MOTORBOOT- mei 2004 43 



Scheepsdocumenten 

IC P 
Het ICP, het Internationaal 
Certificaat voor Pleziervaar-
tuigen, is binnen de Europese 
Gemeenschap een erkend dou-
anedocument dat de gegevens 
van het schip en de eigenaar 
vermeldt. In bijna alle landen 
van Europa is het ICP ver-
plicht. Het document is twee 
jaar geldig. 
Prijs 14 euro voor leden van 
KNMC , KNW V en ANWB; 
19 euro voor niet leden. 

Vlaggebrief 
De Vlaggebrief IS een douane-
document en is verplicht in 
Frankrijk op de kustwateren, 
de Moezel en de Rijn. Het do-
cument is voorzien van een 
foto van het schip en is vijfjaar 
geldig. Officieel kunt u in de 
Franse territoriale wateren 
(Het Kanaal, de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse 
Zee) terecht met het Interna-
tionaal Certificaat voor Ple-
ziervaartuigen (ICP). In de 
praktijk blijk t echter dat het 
ICP langs de kust door de 
Franse autoriteiten (nog) niet 
wordt erkend en daar heeft u 
de Vlaggebrief nodig. Con-
trole op de Vlaggebrief vindt 
behalve in de havens ook 
plaats op zee (dus ook als u 
geen haven aanloopt). 
Kunt u dit document niet to-
nen, dan kan het schip worden 
opgebracht naar een Franse 
haven en u loopt de kans een 
fikse boete te krijgen. Prijs 
vlaggebrief 30 euro. 

• Vlaggebrief. 

VLAGCBIRIE F VOOR 

PLEZI IRVAARTUICE N 

(LETTRE DE PAVILLON ) 

THE NETHERLANDS 
PAYS BAS 

NEDERLAND 

Internattona t Certificat e 

Certificat e Internationa l 

FEDERATION ROYAL E 
DU YACHTING NEERLAN0AI 5 

KONINKLIJ K NEDERLAND S 
WATERSPORT VERBOND 

Zeebrief 
Een Zeebrief krijgt u als u het 
schip in het zeeschepenregis ter 
van het Kadaster laat opne-
men. Dit document is op de 
hele wereld bruikbaar. Met 
een Zeebrief hoeft u geen ICP 
of Vlaggebrief te hebben. Er 
zijn echter gevallen bekend 
waarbij Franse douaniers toch 
om de Vlaggebrief vroegen. 

BTW-verklarin g 
Een BTW-verklaring is vereist 
om te kunnen aantonen dat de 
verschuldigde btw is voldaan. 
Wie met zijn boot de Europese 
Unie verlaat, moet bij terug-
komst laten zien dat deze be-
lasting is betaald. Dat kan door 
de aankoopfactuur aan de con-
trolerende douanier te tonen, 
maar het is makkelijker om 
voor aanvang van de reis bij 
het douanekantoor een btw-
verklaring af te halen. Ook wa-
tersporters die naar de Wad-
den gaan doen er verstandig 
aan om een btw-verklaring aan 
boord te hebben. 
Om aan te tonen dat de btw is 
betaald, kan gebruik worden 
gemaakt van: bewijzen van 
betaling van het liggeld, verze-
keringspapieren, nota's van 
onderhoud en reparatie, foto's 
van de afbouw van het casco, 
een aankoopcontract, een brief 
van de vorige eigenaar waarin 
hij verklaart dat de btw is be-
taald, een verklaring van de 
werf waar het schip is ge-
bouwd. 

Eventueel is een combinatie 
van verschillende bewijzen 
voldoende om een btw-verkla-
ring te bemachtigen. 

Overzicht documente 

%e^ 

Watersporters die met hun boot naar het buitenland 
gaan, moeten flink wat documenten bezitten. Door wij-
zigingen in de wetgeving is er de laatste jaren in ver-
schillende landen het nodige veranderd. Tijd om alles 
op een rij  te zetten. 

Vignetten en doorvaartrecliten 

Voor het bevaren van de Belgi-
sche en Franse vaarwegen is een 
vignet vereist. 

België 
Het Belgische Vaarwegenvignet 
wordt verlangd voor buiten-
landse jachten die de vaarwegen 
in het Vlaamse Gewest bevaren. 
Deze verplichting geldt niet voor 
het gedeelte van de Maas tussen 
de Nederlandse en de Franse 
grens, op de Maasplassen en in 
de zeehavens. Ook op het ge-
deelte van de Leie op de grens 
van Belgiè en Frankrijk is geen 
vignet nodig. 
Om een vignet te verkrijgen 
moet de schipper zich melden bij 
het eerste ontvangstkantoor van 
de scheepvaartwegen dat hij te-
genkomt. Bij het verlaten van 
Belgiè moet bij de laatste sluis 
aangifte worden gedaan. De kos-
ten van het vignet voor het 
Vlaamse Gewest variëren van 25 
tot 100 euro. 
In Wallonië moeten op de kana-
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len en de gekanaliseerde rivieren 
scheepvaartrechten worden be 
taald. Bewaar het ontvangstbe 
wijs, want het moet worden ge 
toond bij elk ontvangstkantoor 
en bij iedere controlepost. Bij het 
verlaten van het traject moet het 
document worden ingeleverd 
De tarieven zijn afhankelijk van 
de lengte van het traject. 

Antwerpen 
Een FD-nummer, een Fiscaal 
Dienst nummer, wordt toege-
wezen aan de schipper die zich 
meldt bij aankomst in Antwer 
pen. Dit nummer wordt ge 
bruikt om de doorvaartrechten 
te betalen. Bij het verlaten van 
de stad moet u zich weer afmel 
den, want het FD-nummer 
wordt ook gebruikt om te regis 
treren welke schepen zich in het 
Antwerpse havengebied bevin-
den. De tarieven zijn verschil 
lend en hangen af van de route 
en de tijd dat het schip in Ant-
werpen verblijft. 
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Persoonlijke documenten 

^ 

Voor het varen in het buiten-
land zijn over het algemeen 
douanepapieren en in som-
mige gevallen een bewijs van 
bekwaamheid nodig. In de 
meeste Europese landen moet 
de schipper in het bezit zijn 
van het Internationaal Certifi-
caat voor Pleziervaartuigen 
(ICP). In Frankrijk is de Vlag-
gebrief vereist. Als bewijs van 
bekwaamheid is in enkele lan-
den het ICC, het International 
Certificate of Competence, of 
het Getuigschrift Kustwateren 
nodig. Zoals het schema laat 
zien, verschillen de eisen in de 
diverse landen. In een aantal 
gevallen hebben watersporters 
een vergunning nodig om van 
het vaarwater gebruik te ma-
ken. In België en Frankrijk is 
een vignet vereist waaruit 
blijk t dat doorvaartrechten zijn 
betaald. 

rmmmmÊmrrr' 

iet vBraBRamen 
Frankrij k 
Het Franse vignet •> 
met een document het bewijs 
dat u tol heeft betaald op de 
vaarwegen die in beheer zijn bij 
de VNF, de Voies Navigables 
de France. 
De vignetten zijn een dag, zes-
tien dagen, dertig dagen of een 
jaar geldig. De tarieven - dit jaar 
met gemiddeld drie procent ver-
hoogd - zijn afhankelijk van de 
maten van het schip en lopen 
uiteen van ruim acht euro voor 
een dagvignet voor een schip 
met een lengte maal breedte van 
minder dan twaalf meter tot 438 
euro voor een jaarvignet voor 
een schip met een oppervlakte 
van meer dan zestig vierkante 
meter. 
Vignetten kunt u verkrijgen bij 
de kantoren van de VNF langs 
de vaarwegen. Op de website 
van de VNF (www.vnf.fr) staan 
de adressen. 

Vaarbewij s 
Vaarbewijs I is (in Nederland) 
nodig voor het varen met sche-
pen die vijftien meter of langer 
zijn. Ook als uw boot sneller 
vaart dan twintig kilometer per 
uur heeft u een vaarbewijs no-
dig. Wil t u ook op ruim water 
varen (IJsselmeer, Waddenzee 
en Zeeuwse en Zuidhollandse 
Stromen) dan moet u vaarbe-
wijs II bezitten. 

IC C 
Het ICC, het International cer-
tificate of competence, is een 
internationaal vaarbewijs (zie 
ook het bericht in de Motor-
bootkrant). Dit document 
wordt afgegeven aan degenen 
die met goed gevolg het exa-
men voor het vaarbewijs heb-
ben afgelegd. Ook waterspor-
ters die in het bezit zijn van het 
diploma Theoretische Kunst-
navigatie (TKN) kunnen het 
ICC aanvragen. Prijs 14 euro. 

Kustwateren 
Het Getuigschrift Kustwateren 
is een bewijs van bekwaam-
heid dat soms wordt verlangd 
in landen rond de Middel-
landse Zee. Het Watersport-
verbond verstrekt dit docu-
ment namens de Nederlandse 
overheid. Leden van vereni-
gingen die zijn aangesloten bij 
het Watersportverbond kun-
nen bij de aanvraag volstaan 

Bootpapieren kort 
Lan d ICP/ ICC 

x/Sportpatent 

Informati e 
Informatie over het varen in 
België en Frankrijk: www.bin-
ncnvaart.be en www.vnf.fr. 

Denemarken x 
Duitsland x 
Engeland x 
Finland x 
Frankrijk Vlaggebriel x 
Griekenland x x 
Hongarye x x 
Ierland x 
Italië X X 

Noorwegen x 
[)ostenri)k x Aanbevolen 
Polen X X 
Portugal x x 
Spanie x x 
Zweden x 

met een eigen verklaring waar-
uit hun ervaring blijkt . Deze 
verklaring moet zijn onderte-
kend door een bestuurslid van 
de vereniging. Wie geen lid is 
van een dergelijke vereniging 
kan het getuigschrift aanvra-
gen met een kopie van het 
Vaarbewijs deel II . 

Sportpatent 
Een Sportpatent is vereist voor 
het varen met een recreatie-
vaartuig op de Duitse Rijn met 
een lengte van 15 tot 25 meter. 
Schippers van recreatievaar-
tuigen tussen 25 en 35 meter 
lengte moeten in het bezit zijn 
van het Kleine Patent. Voor 
schippers van Nederlandse re-
creatievaartuigen met een 
lengte tot vijftien meter is op 
de Duitse Rijn het (Neder-
landse) Klein Vaarbewijs 1 
voldoende (zie ook Motorboot 
maart 2004). 

Snelle boot 
Een buitenlands vaarbewijs 

voor een snelle boot is in som-
mige landen vereist als u met 
een sportboot wil t varen. Deze 
documenten worden afgege-
ven door de Nederlandse Wa-
terskibond (NWB). 

Buitengaats 
Met het inwerking treden van 
de nieuwe Vreemdelingenwet 
en het van kracht worden van 
het Solas-5 verdrag is de hoe-
veelheid documenten die u 
aan boord moet hebben als u 
buitengaats vaart flink uitge-
breid. Naast de al genoemde 
papieren moet u een beman-
ningslijst kunnen overleggen 
en een reisplan. Heeft u een 
seinpistool aan boord dan 
moet u een Verlof van de Wet 
Wapens en Munitie kunnen 
overleggen. Voor de marifoon 
met hoog vermogen of DSC 
(Digital Selective Calhng) heeft 
u een Marcom-B certificaat no-
dig (zie voor de papierwinkel 
rond het varen op zee Motor-
boot van mei 2003). 

Voor het bevaren op de Beneden Seine 
IS een iCC nodig dat is afgegeven op 
basis van vaarbewi|s II 

Adressen 
Bij de volgende organisaties kunt de documenten bestellen die 
u in het buitenland nodig hebt. 

KNM C (ICP, Vlaggebrief en informatie over Sportpatent) 
Ducatenburg 90 11/6, 3437 AE Nieuwegein, telefoon: 030-603 
99 35, e-mail: secretariaat@knmc.nl, internet: www.knmc.nl. 

Nederlandse Waterski Bond (buitenlands vaarbewijs voor 
snelle boot) Langsom 18, 1066 EW Amsterdam, telefoon: 
020-6694748, e-mail: info@waterskibond.nl, internet: 
www.waterskibond.nl. 

Watersportverbond (ICP, Vlaggebrief en Getuigschrift 
Kustwateren) Postbus 85393, 3508 AJ Utrecht, telefoon: 030-
656 65 50, email: ledenservice@watersportverbond.nl, inter-
net: www.watersportverbond.nl. 

ANW B (ICP, Vlaggebrief en ICC) Afdeling Watersport 
Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, telefoon: 070-314 50 20, 
internet: www.anwb.nl. 

Douane (btw-verklaring), algemeen informatienummer: 0800-
0143, e-mail:dt@douane.nl. 
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Wie een paar weken in Frankrijk rondvaart, zou eigen-

lijk  alles over Nederland een tijdje moeten vergeten om 

te wennen aan de Franse sfeer, zo meent André Suyker-

huyk onze vaste medewerker die in Frankrijk opz'n boot 

woont. Hieronder geeft hij de lezer enkele tips over va-

ren en leven (als god) in Frankrijk. 

D e Fransen zijn trots op 
hun land en doen vaak 

de dingen op hun eigen ma-
nier. Soms anders maar zeker 
niet slechter. Probeer daarom 
geen vergelijkingen te maken, 
zegt Suykerbuyk. In deze uit-
eenzetting zal ik een aantal tips 
en aanwijzingen geven voor 
het praktisch toervaren in 
Frankrijk en voor de manier 
van leven in Frankrijk. 

Sluisgedrag 
In principe zijn de sluizen op 
de kanalen 39 meter lang en 
goed vijf meter breed. Deze af-
metingen zijn ingevoerd door 
Freycinet, minister in de 19e 
eeuw. In het algemeen is het 
verval drie meter, maar we ko-
men ook minder diepe en die-
pere sluizen tegen. 
- Help de sluiswachter (als hij 
alleen de sluis moet bedienen) 
bij het open en dicht draaien 
van de deuren. Wanneer er 
geen brug aan het beneden-
hoofd van de sluis is, loopt hij 
ongeveer een halve kilometer 
per schutting. Zeker in de va-
kantietijd als de zon hoog aan 
de hemel staat, is dat een ver-
moeiende baan. 
- Laat de bediening van de rin-
ketten (openingen in de sluis-
deur) over aan de sluiswachter. 
Hij ziet aan het gedrag van 
schip en bemanning in de sluis 
hoeveel water hij bij het op-
schutten binnen kan laten. 
- Grotere schepen kunnen be-
ter voor in de sluis vastmaken, 
de kleinere achteraan. Wan-
neer u alleen bent in de sluis 
met uw boot, kunt u rustig 
achterin blijven liggen. Vooral 

• Schutten in Frankrijk 

bij de diepere sluizen pakt de 
sluiswachter vaak een lijntj e 
aan. 
- Met een uitgebreide beman-
ning aan boord is het meestal 
mogelijk een bemanningslid bij 
het binnenvaren aan de wal te 
zetten. Tegen de sluishoofden 
zijn vaak trappen aangebracht. 
- Bij een volle sluis staat het 
water soms maar weinig onder 
de sluismuur. Het berghout 
biedt dan geen bescherming 
van de scheepshuid. Voor 
schepen niet breder dan onge-
veer 4,50 meter is dit geen pro-
bleem omdat er ruimte genoeg 
is om stootwillen te plaatsen. 
- Bij het afmeren in de sluizen 
is het ook in Frankrijk verbo-
den om zinkbare wrijfhouten, 
touwen of autobanden te ge-
bruiken. Polyester en nylon 
zinken bijvoorbeeld maar poli-
propyleen en polyethyleen blij-
ven drijven. Huurboten zijn 
soms behangen met tientallen 
opblaasbare stootwillen en 
hebben gewoonlijk genoeg per-
soneel aan boord om het schip 
van de sluiswand vrij te hou-
den. Grotere schepen maken 
vaak gebruik van verticaal tot in 
het water hangende kunststof 
wrijfhouten of dikke trossen. 
- Steeds meer sluizen worden 
geautomatiseerd. Er zijn zoveel 
verschillende systemen in ge-
bruik, dat het onmogelijk is om 
ze allemaal hier te beschrijven. 
De bediening van deze sluizen is 
echter eenvoudig en de werking 
wordt aan het begin van een ge-
automatiseerde keten uitgelegd. 
Bovendien zijn er altijd sluis-
wachters in de buurt om een 
oogje in het zeil te houden. 
- Het is attent om de sluis-
wachter een fooitje te geven 
maar het is bijvoorbeeld ook 
mogelijk om hem een biertje 
aan te bieden. Dat wordt 
meestal ook in dank aanvaard. 
- Maak een praatje met de 
sluiswachter tijdens het schut-
ten; het levert informatie op 
over bijvoorbeeld tegenliggers 
en voorgangers en over slui-
tingstijden van sluizen die op 
het traject liggen. 

Tips van Andn 

Ij^^i^aiiiiii 
Varen op de kanalen 
- Vooral in het Noorden van 
het land komen we zeker in de 
oogsttijd nog wel eens geladen 
spitsen tegen. Net zoals deze 
binnenschepen houden we zo-
lang mogelijk het midden van 
het kanaal. Pas op het laatst 
worden we door het water op-
zij gedrukt en op dat moment 
draaien we om elkaar heen. Te 
ver uitwijken naar de kant be-
tekent vaak vastlopen en on-
bestuurbaar worden. Door de 
zuiging worden we naar de 
spits toe getrokken met schade 
als gevolg. 
- De maximum snelheid op de 
kanalen bedraagt zes kilometer 
per uur voor schepen met een 
waterverplaatsing van meer 
dan twintig ton en acht kilo-
meter per uur voor kleinere 
schepen. Vooral vakantiegan-
gers die teveel haast hebben, 
zondigen vaak tegen deze re-
gel. Daardoor ontstaan er oe-
verbeschadigingen met dijk-
doorbraken en dat heeft na-
tuurlijk langdurig oponthoud 
tot gevolg. Op het Canal du 
Mid i heeft dit al geleid tot de 
instelling van snelheidscontro-
les. Doe het dus rustig aan. 
- Urenlang achter een spits 

varen die modder opwoelend 
zich door het kanaal voort-
ploegt, is geen aangename be-
zigheid. Daarom vraagt de 
schipper op de langere panden 
tussen de sluizen vaak of u 
voorbij wilt . Doet u dat en gaat 
u vervolgens vroeg afmeren 
dan zit u waarschijnlijk de vol-
gende dag weer achter hem. U 
kunt dan niet verwachten dat 
hij u weer voorbij laat komen. 

Ligplaatsen 
In de vakantietijd zijn de meer-
plaatsen over het algemeen 
druk bezet. Ze zijn aangelegd 
door de VNF en andere orga-
nisaties en de voorzieningen 
variëren van eenvoudig tot 
zeer uitgebreid. Ook de prijzen 
lopen uiteen. De plaatsen die 
gratis zijn en toch veel voorzie-
ningen bieden, genieten de 
meeste aftrek. 
- Maak er geen gewoonte van 
om onderlinge afspraken te 
maken om ligplaatsen voor el-
kaar vrij te houden. En als u 
vervolgens lang op die plek 
blijf t liggen, is dat geen char-
mant gebaar tegenover andere 
toervaarders. Het bevordert 
daarentegen de sfeer op het 
water om schepen die geen 
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Belangrijke telefoonnummers en adressen 

Suykerbuyk 

iil j 
plaats meer vinden uit te nodi-
gen langszij te komen. 
Ook in de vrije natuur zijn vo-
lop goede ligplaatsen te vin-
den. Bolders, zijn mooi ge-
schilderd en soms door de 
VN F van bordjes voorzien. 
- Bij weinig diepte bieden 
schoorbomen (niet te lang) 
uitkomst. 
- Het is verboden om aan bo-
men, borden of palen vast te 
maken 
- Het is verboden en boven-
dien levensgevaarlijk om meer-
draden over jaagpaden (che-
min de halage) te spannen. 
Om diezelfde reden mogen 
ook meerpennen niet op het 
jaagpad geslagen worden. 

Gewoonten en gebruiken 
- Het is niet echt nodig de taal 
van het land te spreken, maar 
enige kennis ervan levert al 
snel een compliment op. Wie 
zich gedraagt als gast in dit 
mooie land zal geen proble-
men ondervinden. 
- De bereidwilligheid van de 
Fransen om te helpen is groot. 
Bij een ongeval of ander 'mal-
heur' zijn de hulpdiensten snel 
ter plaatse. Een mobiele tele-
foon is in deze tijd bijna on-
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misbaar geworden, ook al om 
informatie bij de scheepvaart-
autoriteiten in te winnen. 
- Het meenemen van levens-
middelen, anders dan voor 
noodgevallen zou eigenlijk 
verboden moeten worden. 
Wat is er leuker dan 's mor-
gens een lekker vers knapperig 
stokbroodje te halen bij de 
boulangerie, aangevuld met 
een stuk door de slager zelf 
vervaardigde paté? 
- Kennissen worden in Frank-
rij k begroet met een handdruk 
en een praatje over het weer en 
de gezondheid. Bij nog betere 
kennissen en vrienden worden 
de dames gezoend. 
- In principe zijn de winkels en 
de supermarkten van half negen 
's morgens tot half acht 's 
avonds geopend. Van twaalf tot 
twee eten de Fransen; de meeste 
winkels zijn dan gesloten. Grote 
supermarkten (supermarchés) 
zijn soms tussen de middag 
open. Supermarkten zijn op 
maandag open in tegenstelling 
tot andere winkels. Op zondag 
hoeft geen honger geleden te 
worden, kleinere winkels en 
markten zorgen voor de inwen-
dige mens. 

• Frans sluiswachtershuis 

Hulpdiensten 
Pohtie: 
Samu (Service Aide Medical Urgent) 
Brandweer (Sapeurs pompiers brandweer) 

17 
15 
18 

Guides du Plaisancier 
De Guides du Plaisandiers worden uitgegeven door de vol-
gende directies en zijn daar ook te bestellen: 

- Bassin de la Seine, 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820, 
62408 Béthune Cedex, www.vnf.fr; 

- Bassin du Nord/Pas-de-Calais, Direction Régionale de 
Lille , 37 rue du Plat, BP 725, 59034 Lill e Cedex; 

- Bassin du Nord-Est, Arrondissement Développement de 
la Voie d'Eau, 2 rue Victor, 54000 Nancy, adve.sn-nord-
est@vnf.fr; 

- Bassin du Centre-Est, Direction Interrégionale du Centre-
Est, 2 rue des Patis, 58000 Nevers; 

- Bassin Rhóne-Saóne, Direction Interrégionale Rhóne-
Saöne, 2 rue de la Quarantaine, 69321 Lyon Cedex 05, 
sn-rhone-saone@vnf.fr; 

- Bassin du Sud Ouest, Direction Interregional de Sud 
Ouest, 2 Port Saint Etienne, 31073 Toulouse Cedex7. 

VNF 
Bij aankomst in Frankrijk 
worden watersporters -en ik 
beperk me hierbij tot de bin-
nenwateren- verwelkomd 
door de VNF (Voies Naviga-
bles de France). Deze organi-
satie beheert 6700 kilometer 
van het Franse vaarwegen-
net. 
De VNF is in 1991 het ONN 
(Office National de la Navi-
gation) opgevolgd. Sinds die 
tijd heeft de VNF enorm veel 
werk verzet om de tientallen 
jaren lang verwaarloosde 
waterwegen weer uit het slop 
te halen. Naar verwachting is 
nog bijna tien jaar nodig om 
het huidige vaarwegennet 
compleet gerestaureerd en 
gemoderniseerd te hebben. 
Het merendeel van de in-
komsten, tachtig miljoen 
euro per jaar, wordt gegene-

reerd uit de verkoop van wa-
ter ten behoeve van de land-
bouw. De vaartrechten bren-
gen tien miljoen euro op. 
Bestuurlijk is de VNF onder-
verdeeld in zeventien direc-
ties. Zij staan boven de tach-
tig Services Locaux de la Na-
vigation. Details zijn te 
vinden op de website van de 
VN F (www.vnf.fr). Veel in-
formatie -ook op toeristisch 
gebied- wordt op aanvraag 
toegezonden. 
Een aantal directies geeft een 
watersportbrochure (Guide 
du Plaisancier) uit. Die bevat 
veel gegevens over de water-
wegen, sluispassages, voor-
zieningen en nog veel meer 
over het beschreven gebied. 
Door tussentijdse wijzigingen 
dient de informatie met enig 
voorbehoud te worden be-
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N I E U W E E T A P 1 l O O A 

V E I L I G H E I D G A F N O G N O O 
ZO'N LUXUEUS GEVOEL 

inaeii)K is er een moTor)acnT aai exclusieve 
luxe combineert nnet absolute veiligheid! De 

nieuwe ETAP 1100 AC is zoals alle ETAP jachten 
absoluut onzinkbaar, dankzij zijn unieke dubbel-

schalige constructie. Als verdringer én halfglijder zorgt 
de ETAP 1100 AC met zijn specifieke rompvorm voor 

s onbezorgd vaarplezier op de binnenwateren én op zee. 
Binnen geniet u van het unieke ETAP wooncomfort: perfecte 

isolatie en afwerking, panoramisch salon, kersenhouten interieur... 
voor- en achterkajuit hebben een eigen badkamer. Een exclusief 

ontwerp dat u vanaf nu kunt ontdekken bij uw ETAP distributeur. 

ONZINKBAAR VAARPLEZIER 
VOOR MEER INFO 

KEMPERS WATERSPORT, Kudelstaartseweg 226, 1433 GR Kudelstaart (Aalsmeer) 
Tel 0297-385 385 a 0172-50 30 00, e-mail kudelstaart@kemperswatersport.nl en 
leimuiden@kemperswatersport nl, internet wwwkemperswatersport ni 

ETAP Yachting N.V., Steenovenstraat 2, BE-2390 Malle, 
Tel. +32 (0)3 3124461, Fax- +32 (0)3 3124466, 
E-mail: info@etapyachting.com Internet: http://www.etapyachting.com 

E T A P : D E R T I G J A A R E R V A R I N G I N O N Z I N K B A R E J A C H T E N , W E R E L D W I J D . 
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Stramminge n in Frankrij k 
Voor de rest van 2004 en de eerste drie maan-
den van 2005 zijn op de Franse vaarwegen de 
volgende stremmingen te verwachten. 

Vaarwegen van het 
noorden en Pas-de-Calais 
Schelde: 
- sluis van Pont Matin: van 
10 tot 17 juni. 
Afleiding van Mardyck: 
- sluis van Mardyck: van 9 
tot 19 juni. 
Haven van Duinkerken: 
- sluis Dunes: van 9 tot 19 
juni; 
- sluis van de Darse 1: van 24 
tot 25 mei. 
Kanaal van Veurne: 
- sluis van Veurne: van 24 
tot 25 mei. 
Boven-Scarpe: 
- sluis van Corbehem: van 6 
tot 19 september; 
- sluis van Blache St Waast: 
van 6 tot 24 september. 

Verbindingen van Parij s met 
het noorden en het oosten 
Lateraal kanaal van de Aisne: 
- sluizen 5 en 6: van 30 au-
gustus tot 29 september. 
Aisne: 
- sluis van Carandeau: van 
11 oktober tot 11 november. 
Marne: 
- sluis d'Isles-les-Meldeuses: 
van 18 oktober tot 16 novem-
ber; 
- kanaalpand van Meaux: van 
18 oktober tot 16 november; 
- sluis van Daméry: van 18 ok-
tober tot 16 november; 
- sluis van Créteil: van 16 au-
gustus tot 5 september; 
- sluis van St Maurice: van 30 
tot 31 augustus. 
Gekanaliseerde Sambre: 
- sluis van Etoquies: van 4 
tot 16 oktober. 
Aisne-Marnekanaal: 
- sluis 6 van Loivre: van 4 tot 
14 mei. 
Ar dennenkanaal: 
- sluizen 11 en 13: van 4 ok-
tober tot 2 november; 
- van Pont a Bar tot Semuy 
(sluizen 2, 6, 8, 9, 10 en 11): 
van 3 tot 24 oktober. 
Kanaal van St Quentin: 
- sluis van Vinchy: tot 7 mei. 
Canal de la Somme: 
- sluizen van Amiens, Daours 
en Méricourt: van 2 novem-
ber 2004 tot 15 maart 2005. 

Vaarwegen in het oosten 
Gekanaliseerde Moezel: 
- van Ars tot Thionville (5 
sluizen): van 15 tot 24juni; 
- sluis van Custines: van 15 
tot 24 juni. 
Saóne: 
- sluis van Savoyeux: van 3 
tot 30 november. 
Canal de l'Est, noordelijk 
deel: 
- van Troussey tot Pont a 
Bar (sluizen 16, 24, 30, 33, 35 
en 39): van 3 tot 24 oktober; 
- sluis des 4 cheminées (Ci-
vet) : van 25 september tot 24 
oktober 2004 en van 26 febru-
ari tot 31 maart 2005. 
Canal de l'Est, zuidelijk deel: 
- van Corre tot Messein (slui-
zen 9 tot 18 VS en 16 tot 21 
VM) : van 2 oktober tot 14 no-
vember. 

Kanaal van HouiUères de la 
Sarre: 
- van 7 februari tot 15 maart 
2005. 
Mame-Rijnkanaal, oostelijke tak: 
- sluizen 37, 42, 43, 46, 47, 
49 en 50 en souterrain van 
Niderviller: van "10 februari 
tot 15 maart 2005; 
- van Dombasie tot Réchi-
court (sluis 7): van 12 febru-
ari tot 14 maart 2005. 
Marne-Rijnkanaal, westelijke tak: 
- van Toul tot Troussey (sluis 
14, 15 en 23): van 26 februari 
tot 26 maart 2005; 
- de tunnel van Mauvages: 
van 4 september tot 2 oktober; 
- de brug van Fains-Veel: van 
26 februari tot 26 maart 2005. 
Rhóne-Rijnkanaal, zuidelijk deel: 
- van 4 oktober 2004 tot 3 ja-
nuari 2005. 

Rijn , Grand canal d'Alsace 
en aansluitende kanalen 
Rhöne-Rtjnkanaal, noordelijk deel: 
- van 10 februari tot 15 maart 
2005. 

Kanaal van Colmar: 
- 3 sluizen van l'Il l en Rijn-
verbinding: van 22 tot 26 no-
vember 2004 en van 14 febru-
ari tot 11 maart 2005. 

Vaarwegen 
van het centrum 
Yonne: 
- van Auxerre tot de haven 
van Renard: van 2 tot 30 no-
vember. 
Kanaal van Bourgondié: 
- sluis 66 Saóne: van 15 no-
vember 2004 tot 31 januari 
2005; 
- sluizen 17, 29, 42, 55, 64, 
73,96,97, 101, 108 en 113 Y: 
van 6 november 2004 tot 13 
maart 2005; 
- sluizen 55 tot 1 Saóne en 1 
tot 12 Yonne: van 15 novem-
ber 2004 tot 12 maart 2005. 
Kanaal van Briare: 
- van Briare tot sluis Rei-
nette: van 6 november tot 24 
december. 
- van sluis Reinette tot krui-
sing met het kanaal van 
Loing: van 6 november tot 3 
december. 
Centrumkanaal: 
- van 6 november tot 24 de-
cember. 
Kanaal van Loing: 
- van 6 november tot 3 de-
cember. 
Lateraal kanaal van de Loire: 
- van 6 november tot 24 de-
cember. 
Canal du Nivernais: 
- van 6 november 2004 tot 18 
maart 2005. 
Kanaal Roanne-Digoin: 
- van 6 november tot 24 de-
cember. 

Vaarwegen van de Rhone 
en de Saóne 
Rhone: 
- sectie 702 tot 705: van 13 
tot 21 maart 2005; 
- sectie 709: van 6 tot 14 
maart 2005. 
Saóne: 
- van 11 tot 21 maart 2005. 
Seille: 
- van 6 november 2004 tot 18 
maart 2005. 
Kanaal van de Rhone naar 
Sète: 
- sluis van Saint Gilles: van 1 
tot 18 maart 2005. 

Vaarwegen in het zuidwesten 
Lateraal kanaal van de Ga-
ronne: 
- van Castets en Dorthe tot 
Toulouse: van 3 januari tot 
20 februari 2005. AS 
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Proefvaart Privateer 37 
De rvs strip daarop bij de 
proefboot is een extra. De boot 
is leverbaar met CE-B-marke-
ring (kust), maar de boot 
wordt standaard met C-certifi-
caat (binnen) geleverd. 

ïlen motorboiëW'ïïïSfWtype-

naam spiegelkotter, die opvallen door de conventionele gedegen uitvoering. Het zijn 

rompen met een fraaie zeeg, een ouderwetse waaiersteven en met goede vaareigen-

schappen. Van de 37-versie zijn er al weer 21 gebouwd. Geen nieuwe boot, maar ken-

nelijk populair en daarom maakten we onlangs een proefvaart met de achterkajuit-

versie ( de boot is er ook met open kuip). 

Het lijnenplan komt van Jan Visser, de rest van het ontwerp is van Dirk Nauta, die 

de niet geringe ervaring met een uitgebreide huurvloot meebrengt. Hij weet wat er 

kapot kan gaan en hoe je dit kunt voorkomen. 

Albert Eefting 

De Privateer 37 heeft een mul 
tiknikspant romp met waaier-
steven, een gematigde zeeg en 
een op de boeg en spiegel te-
ruglopend boeiscl. 

Casco 
De boot wordt gebouwd van 
gestraalde staalplaat van 5 mil-
limeter, dek en opbouw zijn 4 
millimeter dik. Dwarsspanten 
om de 40 centimeter en dne 
langsspanten per zijde zorgen 
voor sterkte en stijfheid. De 

drie schotten, piekschot en 
twee motorschotten, dragen 
daar ook toe bij. Er is een 
doorlopende smalle dooskiel. 
Een klein zwemplatform met 
aansluitende aanloopijzers ma-
ken de boot kompleet. 
Rondom is een stootlijst gelast. 
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Het roer heeft een druppel-
vorm en een uitslag van 40 
graden. 
De opbouw is relatief laag. 
Dat doet veel voor het aan-
zicht, maar is vooral belang-

rij k voor de vaarmogelijkhe-
den. Met neergeslagen wind-
schermen is de doorvaart-
hoogte 2,50 meter. De overige 
afmetingen zijn: lengte 11,60 
meter, breedte 3,80 meter en 
diepgang 1,05 meter. 
De bolders op het voordek en 
in het gangboord staan op 
kasten. Daardoor heb je bij 
het vastmaken geen last van 
het boeisel. 
I n de ankerbak ligt 30 meter 
ketting en voor de boeg hangt 
een anker van 20 kilo, dat met 
een handlier kan worden ge-
vleid of binnengehaald. 

Schilderwerk 
Het casco wordt van binnen 
en buiten nagestraald. Daarna 
wordt er geschilderd. De 
grondlagen komen van Inter-
national en de aflak is van De 
IJssel, aUes in een twee-compo-
nentensysteem. 

Voortstuwin g en techniek 
Standaard wordt een Vetus 
Deutz diesel van 106 pk inge-
bouwd, maar in onze proef-
boot staat een viercUinder Yan-
mar van 125 pk bij 3800 toe-
ren per minuut met een 
reductiekeerkoppeling (3:1). 
Er is een Python homokineti-
sche koppeling met stuwdru-
klager gemonteerd. De 
schroefas is watergesmeerd en 
heeft een afdichting van 
Volvo, Er is een vierblad-
schroef geplaatst met een dia-
meter van 23 duim en een 
spoed van 14 duim. 

i /i 
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* Gaskist/tafel/zitbankje. 

Verbrandingslucht 
De motor zuigt verbrandings-
lucht aan via een spatwatervrij 
rooster onder de opstap naar 
het achterdek. 

Geluid 
Aan de geluidsisolatie is zorg 
besteed. De salonvloer ligt op 
vlokkenschuimstrippen en is 
opgebouwd uit twee 15 milli -
meter (multiplex) platen met 4 
millimeter ontdreuning ertus-
sen. De randen van de vloer 
zijn afgedicht. Daaronder zit 
een schuimlaag met ook weer 
een ontdreuningsplaat. De trap 
naar de achterkajuit, een plek 
waar veelal de geluidslekken 
ontstaan, is extra geïsoleerd. 
Voor een goede geluidsisolatie 
moet een motorruim zo goed 
mogelijk luchtdicht afgesloten 
worden. 
Dwars voor de motor ligt een 
stalen brandstoftank van 500 
liter en ernaast aan beide kan-
ten een rvs drankwatertank 
van 250 liter. Dat is voor de 
ontwikkeling van legionella-
en andere bacteriën een gun-
stige plaats omdat het water er 

opwarmt. Nauta overweegt 
daar wat aan te doen. 
Voor vuilwater is een rvs tank 
van 250 liter beschikbaar, uit-
gevoerd met driewegkraan en 
elektrische pomp en meter op 
het instrumentenpaneel. Een 
boiler van 60 liter, die werkt 
op het motorkoelwater of op 
walstroom zorgt voor warm 
water. 

Elektriciteit 
De boordspanning is 24 volt, 
alleen de motor en boeg-
schroef werken op 12 volt. 
Voor die combinatie worden 
standaard twee accu's ge-
plaatst van 88 ah. Voor de 
(niet standaard) hekschroef ko-
men daar nog twee accu's van 
88 ah bij. Het zijn speciale ac-
cu's, die gedurende korte tijd 
veel stroomsterkte leveren en 
een lange levensduur hebben. 
Voor de apparatuurgroep wor-
den twee gelaccu's van elk 200 
ah gemonteerd. 
De installatie wordt geladen 
met een dynamo van 95 
ampère en een 24 volt accula-
der van 15 ampère. Walaan-
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sluiting met aardlekschakelaar 
en 5 stopcontacten zijn stan-
daard. 
De bekabeling ligt in kabelgo-
ten en een voltmeter geeft in-
zicht in de ladingstoestand van 
de accu's. 
Uitsluitend voor het koken is 
er een kleine (6 kg) gasfles in 
een gasbun. Er is plaats voor 
twee flessen. De 90 liter koel-
kast is elektrisch. 

Ventilatie en veiligheid 
De voorpiek heeft twee patrijs-
poorten en een vluchtluik. De 
kombuis heeft een poort en 
een elektrische afzuiging. De 
achterkajuit twee vluchtluiken, 
twee patrijspoorten en boven-
dien twee paddestoelen in ko-
kers voor permanente ventila-
tie. De salon kan geventileerd 
worden met twee schuiframen 
en een klapraam, naast een 
deur en twee vluchtluiken. 
Brede gangboorden (40 centi-
meter) en goed geplaatste 
handrelingen zorgen voor vei-
li g werken aan dek. Geheel 
volgens de CE-voorschriften 
zijn er twee brandblussers aan 
boord en bovendien is er een 
automatisch brandblussysteem 
in het motorruim. 

Indelin g 
Het interieur is betimmerd met 
teakhout. De inrichting is doel-
matig en strak, maar vooral 

functioneel met massief lijst-
werk. Het houtwerk is mat ge-
lakt. 
In de voorpiek zitten twee 
kooien, waarvan de voetenein-
den boven elkaar liggen. Ou-
deren zullen wat moeite met 
de hoogte hebben. Onder het 
bovenbed is kastruimte en er is 
een hangkast naast het aan-
recht. Gasten moeten gebruik 
maken van wc en douche m de 
achterkajuit. 
De kombuis zit daarna aan 
bakboord. Het aanrecht, dat 
met 1,70 meter royaal is, heeft 
niet al te veel werkvlak, maar 
de verdeling van de ruimte is 
praktisch. De koelkast zit on-
der het gaskomfoor. Vanuit de 
kombuis heb je zicht op de rest 
van de boot. 
Tegenover de kombuis staat 
een dinette, waar gasten op 
kunnen slapen. 
De salon, twee treden hoger, is 
ruim en heeft een halfronde 
bank tegen de stuurboord-
wand met een salontafel er-
voor. De andere wand wordt 
ingenomen door een wand-
meubel met in de ene hoek een 
schuine kast voor het televisie-
toestel en in de andere hoek 
een deur die toegang geeft tot 
een formidabele bergruimte. 
Groot genoeg om het voor-
zichtig een schuur(tje) te noe-
men. Zowel de vouwfietsen als 
de stoelen van het achterdek 

Privateer 37: geluid en snelheid 

Privateer 37 kort 

De belangiijkste kenmerken van de Privateer 37. 

- Afmetingen: lengte 11,60; breedte 3,80; diepgang 1,05 en 
kruiphoogte 2,50 (met windscherm 3,10) meter. 

- Casco: multiknikspant, romp 5 millimeter en opbouw 
4 millimeter plaat, spanten op 40 centimeter en 4 langs-
spanten per zijde. 

- Motor: Yanmardiesel van 125 pk bij 3800 toeren per minuut. 
- Tanks: 500 liter diesel (staal), 2x250 liter water (rvs) en 

250 liter vuilwater (rvs). 
- CE-markering: C (binnen). 
- Prijs: 204.600.- euro inclusief 19% btw; proefschip 215.685.-

euro. 
- Bouw en infoimatie: Privateer in Uitwellingerga, telefoon 

0515-559316. fax 559416. 
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Toeren 
per minuut 

900 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2400 
2800 
3200 
3800 

snelheid 
km/u 

48 
66 
78 
81 
9,8 

10,8 
122 
135 
142 
161 

knopen 

26 
36 
42 
4,4 
5,3 
5,8 
6,6 
7,3 
77 
87 

geluid in c 
binnen 

54 
57 
58 
60 
62 
65 
69 
70 
72 
73 

ecibels 
buiten 

50 
53 
55 
57 
59 
61 
65 
67 
68 
71 

Decibelwaarden tot 60 stil 60-70 met hinderlijk, 70-80 aanvaardbaar boven de E 
onaanvaardbaar Elke 3 decibels betekent een verdubbeling van het geluidsniveau 
1 knoop=1 852 kilometer per uur 

* Bolderkasten 
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kunnen hier een plaats krijgen. 
De trap naar het achterdek 
heeft hiervoor een kwart draai 
gekregen en ook de ruimte 
onder die trap wordt ervoor 
benut. Juist in dit type boten, 
die uitmunten door buitenge-
woon veel leefruimte, ont-
breekt vaak bergruimte voor 
grotere spullen. De oplossing 
in deze Privateer is ideaal. 
Twee treden lager is een hal-
letje met drie deuren. Rechts 
de wc en links de douche (met 
wastafel). De wanden zijn hier 
schuin geplaatst om ruimte te 
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* Kombuis. 

winnen in de eigenaarshut, 
die via de derde deur wordt 
betreden. Daar vinden we een 
vrijstaand bed (195x150) met 
loopruimte aan drie kanten. 
Er zijn hang- en legkasten, een 
toilettafel en nachtkastjes. Net 
als eldeis op deze boot zijn 
hier afgeronde hoeken toege-
past. 
Een tweede trap in de salon 
geeft toegang tot het achter-
dek. De stuurstand staat hier 
in het midden en erachter 
staat een vaste bakskist, een 
bergplaats (met. ventilatie) 
voor touwwerk en stootwil-
len. Daarop is de stuurstoel 
gemonteerd. Daarnaast is nog 
voldoende ruimte voor an-
dere opvarenden. Die baks-
kist is tevens mastkoker, de 
schacht is ingelaten in het 
plaatwerk, en ook de tent 

• Motorbeluchting onder trede. 

• L ^ ^ ^ ̂
 

0 
• Salon. 
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wordt erop vastgemaakt. De 
aluminium mast heeft stan-
daard dekverlichting en een 
tv-antenne. 
De lessenaar bevat, naast het 
niotorpaneel, de tankmeters, 
een dieptemeter en roerstan-
daanwijzer. Er naast is plaats 
voor kaarten. Tegen de stuur-
boordwand staat de gaskist. Je 
kunt hem als tafel gebruiken, 
maar je kunt er ook op zitten. 
De overige ruimte, beschut 
met een relingzeil, kan naar 
wens gebruikt worden. Vi a 
een steile trap kun je naar het 
zwemplateau. 

Varen 
Het was een trieste herfstdag 
met een beetje wind, maar het 
varen op het Sneekermeer is 
er niet minder plezierig om. 
Van die wind trekt de Priva-
teer zich niet veel aan. De 
boot is mede door de lange 
kiel koersvast. Draai je aan 
het roer dan merk je evenwel 
onmiddellijk dat de boot best 
wi l volgen. Met het roer aan 
boord voor een rondje over 
stuurboord heb je ongeveer 
een scheepslengte aan ruimte 
nodig en over bakboord iets 
meer. Aan de wind kan dat 
niet liggen, zodat wc het hou-
den op hel effect van de linkse 
schroef. De (nood)stopweg is 
ook ongeveer een bootlengte. 
De Privateer laat zich gemak-
kelijk manoeuvreren, ook 
zonder de boegschroef te ge-
bruiken. Juist dan blijk t hoe 
gemakkelijk het is als je vanaf 
het bovendek alle hoeken van 
de boot kunt overzien. Een 
voordeel van het verhoogde 
achterdek. 

Bij 2000 toeren vaar je een 
prima toersnelheid van 11 ki-
lometer per uur. Het is dan 
ook lekker rustig met een ge-
luidsniveau van 65 (binnen) 
en 61 decibels (buiten). 
De rompsnelheid ligt op ruim 
14 kilometer per uur en die 
wordt bereikt bij 3500 toeren 
- de lengte van de waterlijn is 
10,50 meter - en die snelheid 
wordt soepel en trillingvri j be-
reikt. De Privateer heeft dan 
een bescheiden hekgolf op dit 
ondiepe water. Als je de gas-
hendel helemaal doordrukt 
haal je er met 300 toeren meer 
nog een kilometer per uur ex-
tra uit, maar dat is op het Sne-
kermeer niet verstandig: te 
veel golven (en te veel brand-
stofverbruik). 
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NaardeDonau(4enslot) 

^okstorm bij Bratislava ui 
In Wenen begint een spannende reis, die Albert en Jenny Eefting met 
hun 10 meter lange Roeier in Boedapest moet brengen. Ze komen in 
een spookachtige zomerstorm terecht en veranderen hun plannen. 
Een reis vol onzekerheden volgt, die wordt afgesloten met een droom-
reis over de Rijn, die zich van zijn vriendelijkste kan laat zien. 

Albert Eefting 

Donderdag 3 jul i 
Het is vij f kilometer naar de 
sluis van Wenen (Freudenau, 
K M 1921). Beide oevers van 
de Donau zijn vrijwel helemaal 
bezet met vissersbedrijfjes, be-
staande uit een kleine hut en 
een gigantisch kruisnet aan een 
soort kraantje. Het moet een 
statische bezigheid zijn, want 
het net kan alleen maar opge-
haald worden met een lier. 
Geen enkele is in gebruik, 
waarschijnlijk is het dus nacht-
werk. Dit is niet de echte Do-
nau, maar een recht kanaal. 
De oude bedding loopt door 
het stadscentrum, maar daar 
mag helaas niet worden geva-
ren, rondvaartboten uitgezon-
derd. 
We hoeven voor de sluis maar 
20 minuten te wachten en wor-
den dan samen met een duw-
combinatie, twee bakken naast 
elkaar en een hotelschip ge-
schut. We kunnen nog net een 
drijvende bolder bemachtigen, 
al moeten we daarvoor wel 
heel dicht bij de duwboot, 
maar dat is altijd nog beter dan 
na 10 meter de lij n overpak-
ken. 
Een paar kilometer na de sluis, 
we varen nu ruim 21 kilometer 
per uur, draaien we om en 
gaan stroomop varen. Dat 
doen we omdat we onderweg 
een goede raad kregen: als je 
daar stroomopwaarts kunt va-
ren, lukt dat bij Bratislava en 
Boedapest ook. Wij maken 
nog een snelheid van 6 kilome-
ter per uur en met wat meer 
gas (en dieselolie) zou het nog 
iets sneller kunnen. Zolang het 
geen hoog water wordt, zullen 
we op de terugweg dus geen 

aanmerkelijke problemen met 
de (tegen)stroom krijgen. Dat 
stelt gerust en welgemoed 
draaien we om en varen de 
goede kant op. Natuurlijk heb-
ben we nagedacht over de mo-
gelijkheid dat we (delen van) 
de terugweg niet tegen de 
stroom op kunnen. Na zware 
regenval een paar dagen wach-
ten is dan de beste oplossing. 
Al s dat te lang duurt kun je al-
tij d een sleep vragen aan een 
beroepsschipper. Vooral de 
schippers uit deze omgeving 
(Hongaren en Roemenen) zijn 
altijd in voor wat extra ver-
diensten. 
Het landschap achter de hoge 
begroeiing op de oevers is 
voor ons onzichtbaar. Pas ki-
lometers verder komen er 
weer bergen tevoorschijn. All e 
aandacht is ook nodig voor het 
opsporen van boeien die de 
ongerechtigheden onder water 
aangeven en die nogal ver uit 
elkaar liggen. Op het brede 
water ontstaan toch weer 
nauwe passages. We worden 
opgelopen door een draag-
vleugelboot - twee keer per 
dag van Wenen naar Budapest 
- die met 80 kilometer per uur 
zonder noemenswaardige last 
te veroorzaken langs komt. Ze 
moeten wel ruim baan hebben, 
want snel uitwijken kunnen ze 
niet. 

Bij kilometer 1883 moeten we 
aanleggen bij de Oostenrijkse 
douane. Ze willen graag onze 
passen zien. Vrachtvaart stopt 
hier niet, daarom hebben we 
het maar via de marifoon ge-
vraagd. Hoewel het opdraaien 
en aanleggen bij deze stroming 
geen sinecure is, maken we er 
een mooie manoeuvre van en 
nemen de tijd voor een praatje 
met de vrouwelijke beambte. 

De passen worden na een blik 
op de foto's teruggegeven. Pa-
pieren wil ze niet zien. Een 
paar honderd meter verder 
herhaalt zich dat bij de Slo-
waakse douane. Die vat het 
woord zien helemaal letterlijk 
op. Aanleggen hoeft niet, het 
volstaat onze passen op te ste-
ken. Over een jaar zijn ook 
deze grensposten verleden tijd. 
Al s hier een jachthaven was 
zouden we blijven. De omge-
ving ziet er aanlokkelijk ge-
noeg uit. Helaas komt die ge-
dachte hier aan de Donau 
maar al te vaak bij ons op en is 
vrijwel nooit uitvoerbaar, want 
buiten de jachthavens is er zel-
den iets te improviseren. 
Na 55 kilometer zien we de 
burcht van Bratislava hoog bo-
ven alles uitsteken. De stad is 
tegen licht glooiende heuvels 
gebouwd. De lange kaden 
worden ingenomen door vele 
passagierschepen. Daarbij tel-
len we zes draagvleugelboten. 
Bijzonder is een moderne 
hangbrug. De tui-kabels wor-
den gedragen door een schuin-
staande hoge mast met daarop 
een restaurant. Het is zo'n ty-
pisch prestige object uit het re-
cente verleden, waarvoor in de 

historische stad veel monu-
mentale panden zijn afgebro-
ken en het zicht op de stads-
wallen helemaal bedorven is. 
Precies voor de stad worden 
we via de marifoon aangeroe-
pen door de havenmeester, die 
ons - duidelijk boos - erop at-
tent maakt dat we de ver-
keerde gastlandvlag voeren. 
Ja, dat hebben we inderdaad 
vergeten. De Oostenrijkse vlag 
hangt nog in de mast. Be-
schaamd verwisselen we de 
vlag onmiddellijk voor de Slo-
waakse. Daarvoor hebben we 
ten slotte een complete collec-
tie vlaggen aan boord. Deze is 
zelfs speciaal voor ons ge-
maakt omdat hij niet voorra-
dig was. 
Wi j moeten nog vij f snelle ki-
lometers verder. We varen 
nog steeds ruim 20 kilometer 
per uur, naar de jachthaven. 
In een oude arm (KM 1865), 
het zal ooit wel een haven ge-
weest zijn, liggen aan beide 
kanten een rij pontons. Het 
zijn eigenlijk allemaal restau-
rantjes met een paar steigers. 
Het zijn evenzoveel jachtha-
vens. Wij zoeken naar de ste-
vigste en komen zo bij Milan's 
restaurant. Hij werd ons on-
derweg aanbevolen en is vol-
gens de verhalen super gastvrij 
en behulpzaam. De voorzie-
ningen hier zijn compleet, 
maar eenvoudig en het kost 10 
euro per nacht. Hij helpt ons 
bijvoorbeeld aan de nodige 
Slowaakse kronen voor een 
bezoek aan Bratislava. Dat kan 
alleen per taxi, maar dat is met 
6 euro per rit voor 15 kilome-
ter te overzien. Een (stads)bus 
is in Nederland duurder. De 
stad is nog lang niet hersteld 
van het communisme en ook 
(nog) niet ingericht op het toe-
risme, maar wel heel vriende-
lij k en vooral een stuk goedko-
per dan Wenen. We eten er bij 
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• De burcht van Bratislava 

voorbeeld voor 10 euro. Het 
oudste deel heeft de romantiek 
van de smalle straatjes en be-
schutte pleinen met mooie 
oude gebouwen, maar veel 
daarvan moet nog in oude luis-
ter hersteld worden. De rest 
van de stad wordt nog over-
heerst door de grauwsluier 
van het egaliserende regiem. 
Ook dat laatste is voor ons 
trouwens een bezienswaardig-
heid en (een deel ervan) zou 
behouden moeten blijven als 

• Donau boven beneden Bratislava 

monument van de recente ge-
schiedenis. 

Zaterdag 5 jul i 
Slaperig starten we al om 6 uur 
de motor. Tussen Bratislava 
en Boedapest is een sluis ge-
bouwd, die de Donau beter be-
vaarbaar maakt, maar door 
verkeerde planning, om het 
zacht te zeggen, een wezenlijk 
obstakel vormt. Een advies 
van lokale watersporters: hoe 
vroeger bij de sluis, hoe beter. 

in verband het aantrekken van 
de wind in de loop van de dag. 
Het is nu windstil en de voor-
spellingen zijn goed, dus heb-
ben we geen probleem. 
Om 10.30 uur draait de sluis 
m elk geval, want dan komt de 
draagvleugelboot die naar 
Budapest vaart. Maar je kunt 
geluk hebben dat er eerder 
ook gedraaid wordt. Dan moet 
er wel veel aanbod zijn, want 
het is een enorme (en nieuwe) 
sluis van 35 x 275 meter met 
een verval van 20 meter. Voor 
jachten wordt niet apart ge-
schut. Er is een tweede kolk, 
maar die wordt niet gebruikt. 
Ernaast ligt de stuw met een 
grote elektriciteitscentrale. 
Na vij f kilometer varen, ver-
breedt het water zich tot een 
stuwmeer van vij f kilometer 
breed. Er begint een zuchtje 
wind (uit het westen) op te ste-
ken, maar dat is minder dan 
drie Beaufort en daar besteden 
we dus geen aandacht aan. Na 
een poosje verschijnen er aan 
beide kanten dijken die een 

toelopende geleiding vormen 
naar een 15 kilometer lang ka-
naal. 
Aan het begin van die strek-
dam ontwaren we een prachtig 
modern gebouw. Het is het 
nieuwe museum voor mo-
derne kunst, dat als onderdeel 
van dit prestigeproject hier 
neergezet is, ver van elke be-
bouwing. Het Slowaaks Ver-
keersbureau heeft een bezoek 
speciaal aanbevolen, maar er is 
geen aanlegsteiger en er gaat 
vanuit Bratislava ook geen bus 
naar toe. 
Het kanaal is volkomen glad 
afgewerkt, heeft geen begroei-
ing en is kaarsrecht. Aanleggen 
en ankeren mag hier ook niet. 
We varen dus in feite een 
overgedimensioneerde trech-
ter in, die 15 kilometer verder 
eindigt bij de sluis. Naarmate 
we verder komen beginnen er 
steeds hogere golven te lopen. 
Dat is een vreemde sensatie bij 
zo'n geringe wind. Met de 
sluisdeuren in zicht dansen we 
letterlijk op en over korte gol-
ven van een kleine twee meter 
hoog. We zien ze tegen de deu-
ren met schuimkoppen te plet-
ter slaan, alsof het een ko-
kende branding is. Met wind-
kracht zeven op het IJsselmeer 
- we hebben onze boot een 
keer uitgeprobeerd - was het 
niet zo slecht als nu. Het opge-
stuwde water kan nergens 
heen en moet dus wel over de 
grond terug komen. Ons uit-
zicht wordt steeds meer belem-
merd omdat we tegen het 
voordek van onze bijna 
rechtop staande boot aankij-
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ken. Er sneuvelt glaswerk en 
we krijgen door de open ra-
men water binnen. Ten slotte 
is het heel mooi weer en dat 
maakt de hele ervaring nogal 
onwezenlijk. We hebben over 
de omstandigheden bij deze 
sluis gelezen, maar dat er bij 
deze geringe wind zulke gol-
ven kunnen ontstaan hebben 
we ook na de somberste ver-
halen niet verwacht. 
De sluismeester vertelt ons, ge-
lukkig in redelijk verstaanbaar 
Duits, dat we nog een uur 
moeten wachten op de draag-
vleugelboot. Ze hebben er niet 
aan gedacht een soort be-
schutte vluchthaven te maken. 
Dus zullen we in deze barre 
omstandigheden moeten blij -
ven. Als daarna de deuren 
opengaan, wordt de sluis zelf 
natuurlijk een kokende zee, 
waarin we dan nog moeten 
aanleggen ook. 
Jenny heeft inmiddels een red-
dingvest aangetrokken en dat 
herinnert mij aan onze afspraak: 
avonturen zijn prima, maar het 
moet wel veilig blijven. Een be-
sluit is nu snel genomen. We 
gaan terug, want dit is te ge-
vaarlijk en in ieder geval niet 
leuk. Aan de tocht naar Boeda-
pest zit overigens een tweede 
probleem vast en dat heeft bij 
dat besluit ook meegespeeld: de 
totale afstand is 220 kilometer 
en er is maar éénjachthaven on-
derweg. Het tweede traject is 
dan ruim 120 kilometer en dat is 
op de terugweg met tegen-
stroom en een snelheid van zes 
tot acht kilometer per uur een 
hele ruk. 

Dat neemt allemaal niet weg dat 
we zeer teleurgesteld zijn omdat 
we het eigenlijke doel van onze 
reis niet halen. Het zal nog da-
gen duren voor we dat gevoel 
(een beetje) kwijt raken. Een an-
dere oplossing is er niet, want 

wachten (in Bratislava) op beter 
weer heeft ook geen zin; we heb-
ben al het mooiste weer van de 
wereld. 
Terug gaan betekent 40 kilome-
ter terug naar Bratislava, want 
onderweg is er geen haven. We 
keren de boot - dat is in deze kol-
kende zee ook een belevenis - en 
aanvaarden de terugweg. De 
wind neemt nu iets toe naar vier 
Beaufort en gaandeweg nemen 
de golven snel af. Dat lijk t een on-
mogelijke constatering, maar het 
opgestuwde water laten we na-
tuurlijk geleidelijk achter ons. Bij 
Bratislava varen we weer over 
een vrijwel rimpelloze rivier. 
In de haven worden we vriende-
lij k ontvangen. We zijn niet de 
eersten die terug komen en ze 
vinden het een verstandig besluit. 
In totaal hebben we 81 kilome-
ter gevaren in 7 uur. Slowakije is 
een prachtig land en we hebben 
ons veel van ons bezoek voor-
gesteld, maar het blijkt voor de 
toervaart (nog) nauwelijks toe-
gankelijk te zijn en bij de sluis-
bouw zouden ze rekening moe-
ten houden met de watersport. 

Tussenstand 
Op de Donau hebben we tot 
dusver 624 kilometer gevaren 
met 15 sluizen. We deden er 
56 uur over; de motor, die in 
een sluis altijd wordt gestopt, 
draaide 39 uur - verdeeld over 
9 vaardagen. 11 dagen lagen 
we stil. 

Vrijda g 11 jul i 
Na 5 rustdagen in Bratislava 
nemen we op 11 jul i afscheid 
van de familie Milan en gaan 
de rivier op voor de terug-
tocht. Met gemengde gevoe-
lens, want de helft van onze 
droomreis zit er al weer op. 
Ook in tijd, we hebben nog 
twee maanden te gaan. Met 
een gemiddelde snelheid van 

minder dan zes kilometer per 
uur varen we terug naar We-
nen. Daar zijn stukken bij van 
4 kilometer per uur en daar-
voor draait de motor heel wat 
meer toeren dan normaal. Het 
blijk t wat lastiger varen omdat 
je een ton op 1 of 2 kilometer 
afstand kunt verkennen, maar 
dan kan het nog wel 30 minu-
ten duren voor je daar bent. 
Inmiddels is de boot dan wel 
een paar keer verzet door de 
stroom. Steeds moeten we (we 
doen dat samen) blijven oplet-
ten of we nog binnen de ton-
nenlijn zitten. Het is door de 
ongewoon stralende zomer 
met een dagelijkse tempera-
tuur van 35 graden Celsius bij-
zonder laag water geworden 
en daardoor is de ruimte naast 
de vaargeul nog gevaarlijker 
dan anders. 
De jachthaven bij KM 1908 
kunnen we door het lage water 
niet in, dus moeten we door 
naar Wenen. We hebben er bij 
de Weense jachthaven ruim 11 
uur (voor 63 kilometer) op zit-
ten en kunnen de 10 kilometer 
naar Kuchelauer niet meer op-
brengen. We moeten dus nog-
maals naar deze dure haven (26 
euro). De service is weer uitste-
kend; en we hoeven geen borg-
som voor de sleutel te betalen, 
omdat het al 20.00 uur is. 

Zaterdag 12 jul i 
De volgende dag gaan we tan-
ken in Kuchelauer. Daar is de 
diesel 6 cent goedkoper dan in 
Wenen. Op de heenweg zagen 
we hier geen ligplaats meer 
voor ons, maar dat hadden we 
beter even kunnen vragen. De 
havenmeester maakt dan wel 
iets vrij , zegt hij. De eerste 
nacht is gratis en de volgende 
kost 13 euro. Als rechtgeaarde 
Nederlanders kunnen we zo'n 
aanbod niet weerstaan. We 

Frankfurt Schweinfurt 

ittenber g 9 

blijven twee nachten. Met de 
S-baan ben je zo in Wenen, 
maar er is ook een leuk en leer-
zaam wandelpad dwars door 
een wijnbouwgebied, waar-
langs met borden veel over 
verschillende soorten druiven 
en wijn uitgelegd wordt. 

Maandag 14 jul i 
Naar Krems (KM 2001) is het 
66 kilometer en we varen er 
ruim acht uur over. Bij de slui-
zen, waarin we nu dus om-
hoog gaan, blijkt het venijn let-
terlijk in de staart te zitten. We 
varen in achter een vierbaks-
duwstel en maken helemaal 
achterin vast, zover mogelijk 
van het schroefgeweld dat 
deze grote jongens veroorza-
ken. Uit ervaring weten we dat 
ze de schroeven gewoon laten 
draaien. De sluismeester 
maakt ons in het zangerige 
Oostenrijks duidelijk dat we 
langszij het duwschip moeten 
aanleggen. De (Roemeense) 
schipper weet dat kennelijk, 
want hij staat al klaar om ons 
te helpen. Als het schutten be-
gint wordt duidelijk waarom 
dat moet: het water komt ach-
ter in de sluis binnen, kenne-
lij k uit spaarbekkens. De kol-
kende massa, die je normaal 
voor in de sluis ziet, zit nu ach-
ter ons, precies waar we zo 
juist hadden vastgemaakt. 
Krems is een goed gerestau-
reerde oude stad met veel mu-
sea en kunstgalerieën. De haven 
kost 17 euro en voor stroom re-
kent men 2 euro, maar de stad is 
zo leuk dat we desondanks nog 
een dag blijven. Bovendien: al-
les went. Ook de hoge prijzen en 
we zullen hier waarschijnlijk 
nooit meer komen. Hier zien we 
ook voor het eerst een ander 
Hollands jacht. Het is De Wens 
uit Sneek, dat onderweg is naar 
Wenen. 
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• Vrachtvaart in de bergen. 

Woensdag 16 jul i 
Van Krems naar Melk is maar 
35 kilometer, maar dat zijn wel 
de mooiste van de Donau. Er 
staat behoorlijk veel stroom. 
We doen er 5 uur over. Recht 
onder het klooster zijn in een 
zijarm voor passanten een paar 
pontons neergelegd door de 
stad. Bij aankomst ligt alles vol 
met boten van de brandweer 
en een reeks roeiboten. We 
zijn brutaal genoeg om tegen 
de brandweerboot aan te leg-
gen en vervolgens wat orde te 
scheppen m de roeibootchaos, 
zodat er plaats komt voor ons. 
Op de radio wordt gesproken 
over extreem laag water en dat 
is hier ook zichtbaar. De pon-
tons liggen gedeeltelijk in het 
zand. We hebben een beste 
(gratis) ligplaats. Het bezoek 
aan de beroemde kerk stellen 
we uit tot morgen, het is te 
warm (35 graden) voor de 
tocht naar boven. 
We vergapen ons de volgende 
morgen na een steile klim, aan 
de haast protserige rijkdom 
van het barokke Benedict!] 

nenkloostei. Vooral de kerk 
valt op door de pracht en 
praal. 

Vrijda g 18 jul i 
Als we vertrekken is het water 
na een fikse regenbui in de 
nacht een halve meter geste-
gen. Veel stroming hebben we 
vandaag niet meer, die is na-
tuurlijk ook minder door het 
nog steeds lage water en daar-
door schieten we goed op. Al -
leen voor de twee sluizen moe-

ten we totaal drie uur wachten. 
Het is nu echt hoogseizoen en 
dat merken we als we in Grein 
(KM 2079) geen plaats meer 
kunnen vinden. Wc improvi-
seren iets naast het botenhuis 
van de brandweer, net als gis-
teren dus, alleen moeten we er 
nu 17 euro voor betalen. 
Grein is een schilderachtig 
stadje met onder meer een in-
teressant (en koel) wijnmu-
seum. 

Zaterdag 19 jul i 
Van Grein naar Au aan de Do-
nau (KM 2107) is maar 27 ki-
lometer. We willen nu ook 
niet meer zolang varen en ne 
men de tijd voor veel lezen in 
zorgvuldig gemaakte schaduw. 

Zondag 20 jul i 
Naar Linz is het ongeveer net 
zover als gisteren, 27 kilometer 
dus. Onderweg horen we van 
twee schippers over de mari-
foon:'Denk je dat we morgen 
nog kunnen varen?' Een blik 
op de dieptemeter leert dat het 
hier zeven meter diep is, maar 

onderweg hebben we ook twee 
meter diepte gezien en dat is 
erg weinig. Wij hebben geluk-
kig geen last van het lage wa-
ter. Wel van de warmte. Het 
buitenwater is met ruim 27 
graden zo warm dat het de mo-
tor niet meer voldoende kan 
koelen. Op het normale toe-
rental (2600) is alles nog in 
orde, maar met meer gas loopt 
de temperatuur flink op. Ook 
de elektriciteitscentrales heb-
ben dit soort problemen. Toch 
lopen we met onze matige snel-
heid een boot op. Dat is in 
twee maanden niet gebeurd en 
dus waard om vermeld te wor-
den. Het is een kleine polyes-
ter sloep van een Duits echt-
paar, dat een ligplaats heeft in 
ons eigen Limburg. In de Win-
terhaven van Linz (KM 2132) 
vinden we een ligplaats, i ede-
lij k dicht bij de stad. Ook hier 
blijven we een extra dag om 
uitgebreid de stad te bekijken. 
Linz heeft twee musea die er 
echt uitspringen; het bijzon-
dere en markante museum 
voor moderne kunst en het 
museum van (en over) de toe-
komst. Beide zijn aan de Do-
nau gelegen en de gebouwen 
vallen daar beslist op. 

Dinsdag 22 jul i 
In Landshaag (vlak bij sluis 
Kachlet op KM 2160) vinden 
we een mooie haven met 75 
meter gastensteiger. Er is ver-
der niemand te zien. 's Avonds 
worden we weer vergast op 
noodweer. We worden ook nu 
verrast door de snelheid waar-
mee zoiets gebeurt. De regen 
valt plotseling met bakken uit 
de lucht, je kunt dan geen 10 
meter meer kijken en na een 
paar forse donderslagen is het 
ook zo weer over. Voor de 
boodschappen moeten we 20 
minuten fietsen. We komen 
overigens niet zo vaak aan fiet-
sen toe. Daarvoor zijn er 
meestal teveel hellingen. 

Woensdag 23 jul i 
Kasten (KM 2208) is de vol-
gende jachthaven, 55 kilome-
ter verder. Onderweg tanken 
we diesel in Schlogen. Er kan 
199 Hter in voor 157 euro. Het 
is duidelijk merkbaar dat het 
brandstofverbruik een stuk 
hoger is geworden. We heb-
ben daarmee 30 (motor)uren 
en 261 kilometer gevaren. Het 
verbruik van 6,6 liter per uur 
ligt aanmerkelijk hoger dan we 
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gewend zijn. De gemiddelde 
snelheid is toch nog bijna 9 ki-
lometer per uur en dat valt 
mee. 

Donderdag 24 jul i 
De tocht naar Hofkirchen 
(KM 2157) leggen we af met 
een snelheid van ongeveer 8 
kilometer per uur. Dit is weer 
een van de trajecten met veel 
boeien en ondiepten. We blij -
ven minstens 20 meter bij die 
boeien vandaan. De beroeps-
vaart maakt nu gebruik van 
lichters. Dat zijn coUega-schip-
pers die de helft van de lading 
overnemen, een stuk meeva-
ren en dan de lading terugge-
ven. De lichter vaart dan terug 
voor een nieuwe klus. Op dit 
soort trajecten maken de 
schippers vaak ook gebruik 
van rivierloodsen. Dat blijk t 
uit het marifoonverkeer. Van 
een Nederlands schip klinkt 
dan ineens onvervalst Oosten-
rijks uit de luidspreker. 

Zaterdag 26 jul i 
Deggendorf (KM 2284) is de 
volgende plaats die binnen 
onze daglimiet van (ongeveer) 
40 kilometer ligt. Het wordt 
drukker met half geladen sche-
pen en het varen vraagt - met 
vele nu zichtbare stenen en 
rotsen vlak buiten de vaargeul 
- veel concentratie. Een luie 
middag in een aardige haven 
is de beloning. Er is een gas-
tenplaats, maar bijna alle 
boxen zijn ook leeg. Allemaal 
met vakantie volgens de enige 
achterblijver. In het gasten-
boek zien we nog een Hol-
lands jacht vermeld staan. 

Zondag 27 jul i 
Het is weer zondag en alle wa-
tervlooien zijn weer op het wa-
ter. Het is een vrolij k gezicht 
en er is gelukkig ook alle 
ruimte voor. Het valt op datje 
de vrachtschepen ziet varen 
zonder de bekende snor voor 
de boeg. Zo'n snor is hier ove-
rigens spierwit. Hotelschepen 
zien we al dagen niet meer va-
ren. Kennelijk hebben ze te-
veel diepgang. 
We worden gedwongen tot 
weer een overnachting boven 
de sluis van Straubing. De stad 
ligt aan de oude zijarm, maar 
een aanlegmogelijkheid is er 
niet. En verder varen willen 
we Ook niet. Deze nacht is een 
stuk rustiger dan de vorige 
keer. 

Maandag 28 jul i 
Van Straubing naar Regens-
burg zijn 50 onvergetelijk 
mooie kilometers. In Regens-
burg wordt het toch nog span-
nend. In een zijarm liggen een 
drietal jachthavens op stroom, 
dat wil zeggen dat er uitslui-
tend langssteigers zijn. De 
stroomsnelheid is daar onge-
veer 5 kilometer per uur. Om 
er te komen moeten we onder 
een hele oude (uit 1200) stenen 
brug door. Door de brede pij-
lers, gecombineerd met relatief 
smalle doorgangen is de stro-
ming daar minstens het dub-
bele. Om door de aangegeven 
smalle boog te varen moeten 
we ook nog een rare kronkel 
vlak langs de kade maken. 
Normaal zou je dat allemaal 
met een lage snelheid doen, 
maar nu boksen we letterlijk 
tegen de stroom op onder de 
brug door. Er moet minstens 
10 kilometer stroom staan. De 
toevallige toeschouwers op de 
brug en kade zijn ons onge-
twijfeld dankbaar, want het 
moet een spectaculair gezicht 
opleveren. 

Regensburg staat vol met mo-
numenten en is dus zeker be-
zienswaardig. Ook moderne 
bedrijven als Burger King en 
C&A zitten achter historische 
gevels, waar niets aan veran-
derd mag worden. Ook zo'n 
simpele haven kost nog altijd 
16 euro. 

Dinsdag 29 jul i 
We schieten met een bijna 
angstwekkende snelheid onder 
de boogbrug door, maar me-
teen erachter is alles weer nor-
maal. Vandaag eindigt onze 
lange tocht op de Donau in 
Saai bij Kelheim (KM 2410), 
waar we ook begonnen zijn. 
Het ligt niet zo voor de hand 
opnieuw naar deze dure haven 
te gaan, maar we moeten wel, 
omdat we op de heenweg ver-
geten zijn de havensleutel te-
gen de borgsom van 20 euro in 
te wisselen. Inmiddels heeft de 
nieuwe havenbezitter besloten 
de prijzen te normaliseren. We 
betalen nu 9 euro voor onze 
boot en daarmee is het ineens 
de goedkoopste haven aan de 
Donau geworden. 

Tussenstand 
Over de Donau hebben we op 
deze terugweg 555 kilometer af-
gelegd (met 15 sluizen) in 15 
dagen en 78 vaaruren. De mo-

Kaarten en boeken 
De gebruikte kaarten en boeken: 
In Nederland 
- ANWB waterkaarten; 

Frankrijk/Duitsland 
- Navicarte no. 9 (La Meuse et Canal de l'Est), Edition 

Grafocarte (22,50 euro); 
- Navicarte no. 17 (Canaux de la Marne au Rhin), idem 

(22,50 euro); 
- Der Rhein van Schafhausen tot Noordzee, Edition Mari-

tim, ISBN 3-89225-466-4 (45 euro); 

Duitsland 
- Main 1 en 2, Main-Donaukanaal, en Donau 1, 2 en 3, Pierre 

Verberght (telefoon 0032-3-6470285, 26 euro per stuk); 
- Die Donau, (verouderde) uitgave van Edition Maritim, 

ISBN 3-89225-267-X 

Naast deze navigatiemiddelen maken we ook gebruik van 
gewone kaarten. Veel toeristische brochures hebben duide-
lijk e overzichtskaarten. Vooral de 3D-kaarten geven een 
goed inzicht waar je vaart. 

tor heeft 72 uur gedraaid en ge-
durende 5 dagen lagen we stU. 

Woensdag 30 jul i 
We hebben een tip gekregen 
voor een nieuwe vrije ligplaats 
en daar gaan we naar toe. Bij 
KM 2411 passeren we de laat-
ste officiële kilometerraai van 
de Donau. Het is nog goed 
zoeken naar dat bord, want het 
staat verstopt in de struiken. 
Daarna varen we het Main-
Donaukanaal op. Na twee slui-
zen en 36 kilometer varen vin-

I Arnhem 

Lobith 

den we bij KM 36 (toeval) een 
beschutte aanlegsteiger "bij 
Dietfurt, een aardig plaatsje 
dat er vlakbij ligt. Je moet het 
weten (staat niet op de kaart) 
anders vaar je er voorbij. We 
blijven er drie (gratis) dagen, 
maar van de derde nacht krij -
gen we spijt. Een openlucht-
party op nog geen 50 meter af-
stand met veel muziek uit heel 
grote luidsprekers houdt ons 
uit de slaap. In het hele dal zul-
len weinig mensen kunnen sla-
pen. De politie maakt er om 
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vij f uur een eind aan. De appa-
ratuur blijf t staan, want er 
komt nog zo'n feest, vertellen 
ze ons de volgende morgen. 
Een goede reden om te ver-
trekken. 

Zondag 3 augustus 
Zoals gezegd: het Main-Do-
naukanaal heeft weinig jacht-
havens. Bijgevolg doen we op 
de terugreis dezelfde havens 
aan als op de heenreis. De tem-
peraturen lopen nu op tot on-
gekende hoogten. We meten 
in de schaduw dagenlang ruim 
boven de 40 graden Celsius en 
daardoor verminderen onze 
activiteiten tot het absolute mi-
nimum. We beperken ons tot 
varen. Dat is met deze hitte 
nog lang niet de slechtste be-
zigheid. 
Vier vaardagen hebben we no-
dig voor het 171 kilometer 
lange kanaal naar de Main en 
we doen er in totaal 8 dagen 
over. 

Maandag 11 tot dinsdag 19 
De steden aan de Main, die 
ons op de heenweg zo interes-
sant leken, kunnen we nu in 
alle rust bezoeken. Zo blijven 
we een extra dag aan de mooie 
(gratis) kade in Schweinfurt, 
waar we iets zeer bijzonders 
beleven. Al eerder zagen we 
aan deze rivier een (ons) onbe-
kende insectensoort. Het zijn 
witte diertjes van wel twee cen-
timeter groot inclusief een be-
hoorlijke staart, met transpa-
rant witte vleugels van een 
centimeter doorsnee. Ze lijken 
net (miniatuur) elfjes. Bij de 
hoge lampen in de havens zijn 
ze 's avonds net als de mug-
gen, massaal aanwezig. Zo ook 
vanavond, maar nu sterven ze 
om ons onbekende redenen 
ook massaal. Het water, dat 

traag langs onze boot naar de 
stuw stroomt, is er in het don-
ker volledig wit door. Het 
moeten er vele miljoenen zijn 
en het gaat door tot de vol-
gende ochtend. Zoiets hebben 
we nog niet eerder gezien. 
Door de hoge temperatuur 
ontstaat ook zoveel zuurstof-
gebrek in het water dat met 
name de grote vissen het afleg-
gen. We zien er op onze terug-
tocht vele drijven, ook arm-
dikke palingen. 
We doen Ochsenfurt aan en 
blijven ook een dag in Würtz-
burg en Asschaffenburg, waar 
zelfs het museum, gewoonlijk 
een uitstekende uitwijkplaats 
vanwege de luchtbehandeling, 
wel een sauna lijkt . 
Frankfurt is als laatste stad aan 
de Main ook goed voor een 
extra dag. We liggen bij een 
kleine en gezellige club van 
doe het-zelvers bij sluis Offen-
bach (km 39), 20 tramminuten 
van het centrum verwijderd. 
Zo'n club is eigenlijk een won-
der. Er zijn slechts 12 leden en 
ze hebben alles wat bij een 
complete haven hoort. Club-
gebouw met sanitaire voorzie-

ningen, werkplaats en steigers 
met stroom en water. Zulke 
voorzieningen kun je met zo 
weinig boten eigenlijk niet op-
brengen. Per nacht kost het 
hier 8,50 euro. Natuurlijk kij -
ken we ook in de stad en zien 
bij voorbeeld de imposante 
kantoortorens van de Euro-
pese centrale bank, waar tot 
voor kort 'onze' Duisenberg, 
de scepter zwaaide. 
Over de 384 kilometer van de 
Main hebben we 9 dagen ge-
varen. 

Woensdag 20 augustus 
Vandaag - 20 augustus -varen 
we de laatste 39 kilometer van 
de Main. Er liggen ook nog 
vier sluizen in, die overigens 
behoorlijk snel voor ons be-
diend worden. We proberen 
wel een (lege) vrachtboot bij te 
houden, maar dat lukt niet. Ze 
varen gewoon op volle snel-
heid, want op de Main is het 
overal diep genoeg. 
Op de Rijn, waar we bij KM 
497 stuurboord uit op varen, 
zien we wel een forse rand van 
de beschoeiing, waardoor 
zichtbaar is dat het hier echt 

laagwater is, maar de lege bad-
kuip die we na de verhalen 
over extreem laag water ver-
wacht hebben is er niet. Wel is 
er opvallend weinig verkeer. 
Geen zesbaksduwstellen, geen 
hotelschepen en iedereen vaart 
langzaam. 
We blijven een flink eind uit 
de buurt van de tonnen - door 
het Rijnboek wordt 15 meter 
geadviseerd, maar we maken 
er nu maar 25 meter van - en 
varen gemakkelijk over deze 
anders zo woeste rivier. Oplo-
pers zijn er niet. 
Bij Bingen (KM 527) vinden 
we het na 71 kilometer genoeg 
voor vandaag. Daar hebben 
we weer gezelschap van de 
Wens uit Sneek, die we nu 
voor de vijfde keer zien, de 
enige Hollandse boot tot dus-
ver. 
Zeven uur deden we over 4 
sluizen en 71 kilometer. Met 
10 euro keren de prijzen terug 
naar normale proporties, maar 
het is nog steeds veel geld. 

Donderdag 21 augustus 
We varen achter de veerpont 
langs de Rijn op en het wonder 
is dat er behalve een rond-
vaartboot geen schip te beken-
nen is en dat zal zo blijven tot 
aan de Lolerei. 
We varen nu de bergen in, het 
vaarwater wordt smaller en de 
stroom dus sneller. Bovendien 
komen er veel meer bochten. 
Op naar de Lorelei, de legend-
arische klip in de Rijn, waar 
zoveel schepen op gestrand 
zijn. Voor de duwbakken en 
andere grote schepen is er een 
ingewikkeld signaalsysteem en 
een verkeerspost, voor ons 
kleine bootjes - hier voel je je 
echt klein - geldt dat allemaal 
niet. Voor het marifoonver-
keer staan er speciale relais-
zenders, die berichten aan de 
andere kant van de berg op-
nieuw uitzenden. De marifoon 
reikt hier niet verder dan je 
kunt kijken. 

Overal is nu duidelijk zicht-
baar wat er achter de tonnen 
is. De vaargeul is zo breed mo-
gelijk gehouden en dat bete-
kent dat de rotsblokken pre-
cies achter de tonnenlijn lig-
gen. Het staat allemaal als 
waarschuwing in het boek, 
maar datje het ook echt ziet, 
komt zelden voor. We komen 
ogen te kort voor de prachtige 
omgeving en dat zal ook wel 
de oorzaak van veel schip-
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breuken geweest zijn. Of nee, 
die schippers keken natuurlijk 
naar die mooie nimf op de 
hoge rots. Inmiddels zijn trou-
wens veel gevaarlijke rotsen 
opgeruimd. Pas in de jaren 80 
zijn de verplichte loodsdien-
sten opgeheven. 
Met het invaren van jachtha-
vens moeten we oppassen. 
Vele daarvan zijn nu te on-
diep. Opbellen is een mogelijk-
heid, de andere is er een kiezen 
waar ook de waterpolitie ligt. 
De haven is dan zeker diep ge-
noeg. In St. Goar (KM 557) is 
dat het geval en bovendien wil-
len we nog de Lorelei op. Dus 
meren we daar af. Het is een 
klein toeristisch plaatsje met 
huis aan huis horeca en souve-
nirwinkels. 

We liggen pal onder de groot-
ste vesting van Duitsland. Het 
is de ruïne Rheinfels, waar we 
meer dan 40 jaar geleden in 
onze verkeringstijd geweest 
zijn. Het uitzicht is fascine-
rend, 's Avonds wordt een 
avontuurlijk toneelstuk opge-
voerd in de open ruimten en 
kelders van de ruïne, waar ook 
het publiek actief aan deel 
neemt. Wij kopen de laatste 
kaarten en hebben niet alleen 
een boeiende, maar ook een 
avond vol herinneringen. 
De volgende dag steken we 
met de veerpont over en ne-
men in St. Goarshausen de bus 
naar de Lorelei, waar ook nog 
een bezoekerscentrum is met 
veel wetenswaardigheden over 
dit deel van de Rijn. Het mooi-
ste is het zicht op deze vroeger 
zo gevaarlijke bocht. 

Vrijda g 22 augustus 
Al direct blijkt dat we eergiste-
ren inderdaad een soort won-
der beleefden, want vandaag is 
het vrachtverkeer normaal en 

dus druk. We komen nu tus-
sen de wijnbergen terecht. Het 
Rijndal wordt breder, zo ook 
het vaarwater. We krijgen zo-
waar een oploper, maar dat 
gaat zo langzaam dat we hem 
maar liever laten passeren 
door af te stoppen. Vervolgens 
geven we wat meer gas, zodat 
we erachter blijven varen en zo 
weer een prima gids hebben. 

Bij Koblenz is ons de haven bij 
KM 590 geadviseerd, rustig in 
een soort park gelegen. Dus 
draaien we op en gaan op de 
linkeroever de haven in. Nog 
in de haveningang lopen we 
vast in het slib. Niet een beetje, 
maar helemaal, want ook het 
roer zit vast in de blubber. Na 
een poosje flink achteruit 
draaien komen we los en gaan 
terug naar de Rijn. Een tweede 
haven ligt anderhalve kilome-
ter verder aan de overkant. 
Daar heeft ook de waterpolitie 
een steiger, dus daar moet het 
wel kunnen. Er is vlakbij een 
pontje waarmee we naar Ko-
blenz kunnen. 
Het is hier wel een beetje luid-
ruchtig met een goederen 
spoorweg op de oever, maar 

dat nemen we voor lief en blij -
ven een dag om Koblenz te be-
kijken. All e toeristische cliché's 
die je kunt bedenken zijn op 
deze stad van toepassing en wij 
ondergaan ze allemaal, inclu-
sief het bombastische monu-
ment op de splitsing van Rijn 
en Moezel. De enige uitzonde-
ring is een rondvaart. Varen 
doen we zelf genoeg. 

Zondag 24 augustus 
Langs de Rijn staan heel veel 
kastelen. Bij elk kasteel werd 
vroeger tol geheven van de 
langsvarende boten en dat 
maakte de vervoerde produc-
ten - vooral wijn en zout -
duur. Er waren geen keurige 
slagbomen, maar het waren pi-
raatachtige toestanden en het 
ging bepaald niet zachtzinnig. 
Nooit weg als je in het theater 
wat regionale geschiedenis op 
doet. De tolgaarders zijn met 
harde hand (lees: regionale 
oorlogen) afgeschaft. 
Na Bonn verdwijnen de heu-
vels en maken de vaak luxe 
villa's plaats voor industrie, al 
zijn er in de buurt van Keulen 
nog wel een paar strandjes 
over gebleven. 

* Middeleeuwse brug bij Regensburg^ 

Zo zou de Rijn altijd moeten 
zijn. Het is ondanks de zondag 
wel druk, maar absoluut niet 
hectisch. All e schepen zijn half 
geladen en varen zo'n 16 tot 
17 kilometer per uur (in de af-
vaart) voor de Rijn erg lang-
zaam. Dat is ook onze snelheid 
en een oploper is dus een zeld-
zaamheid. Grote duwcombi-
naties, anders de grote golven-
makers, ontbreken helemaal. 
Voor de zekerheid bellen we 
nog even met de jachthaven 
van Keulen. De diepte bij de 
ingang is nog 1,50 meter. Dus 
we kunnen erin. Het gaat lek-
ker snel op zon rivier zonder 
sluizen: 97 kilometer in 5.30 
uur. 
We krijgen familiebezoek, een 
zus die hier vlakbij woont en 
daarom blijven we vier dagen. 
Tij d genoeg voor wat activitei-
ten. Het Chocolademuseum, 
dat op de pier van de haven 
staat en een orgelconcert in de 
beroemde Dom van Keulen, 
zijn daar een paar voorbeelden 
van. 
Het is goed toeven in Keulen, 
ook met 13 euro per nacht, en 
we zijn ook niet meer de enige 
Nederlanders in de haven. 

Donderdag 28 augustus 
Bij het uitvaren raken we toch 
de stenen bij de ingang van de 
haven. Wij steken 0,95 meter 
diep; dus het water is behoor-
lij k gezakt. 
Ons nieuwe vertrouwen in de 
Rijnvaart wordt volledig afge-
straft. Een veel te snel varende 
vrachtboot zorgt dat we een 
hele schep water over krijgen. 
Geen gewone golven, maar 
een naar voren gekrulde hek-
golf, zoals je die in het klein 
hebt als je iets te snel op een 
ondiep kanaal vaart. We heb-
ben m (te) goed vertrouwen de 
luiken en patrijspoorten niet 
gesloten en dus zijn nu onze 
bedden en nog veel meer spul-
len kletsnat. 
Net bekomen van de schrik 
komt de (ex) buurman uit de 
haven met zijn 15-meterjacht 
met minstens 40 kilometer per 
uur langs. Die mensen denken 
echt dat ze weinig overlast ver-
oorzaken! Opnieuw zijn er gla-
zen en snuisterijen gesneuveld. 
Toch maar in het vervolg alles 
zeevast opbergen, ook als het 
op de Rijn rustig is. 
Voor het mooie hoefje dit stuk 
Rijn ovengens niet te varen. Op 
de wal staat vrijwel aaneengeslo-
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ten industrie. In een rustig gange-
tje varen we naar Duisburg (KM 
776), waar vlak bij een mooi win-
kelcentrum een nieuwe jachtha-
ven is in een gerenoveerde, niet 
meer gebruikte binnenhaven. 
Diep genoeg dus voor ons. De 
vergane industrie zijn door een 
slimme architect symbolisch le-
vend gehouden door delen te la-
ten staan en een meuwe functie te 
geven. Het is een interessant park 
geworden. 
Zeer bijzonder is de hangbrug, 
die verhoogd kan worden - op-
gehaald is hier niet het juiste 
woord - door de hangkabels 

• Rheinauhaven  in Keulen 

strak te trekken. Een bijzon-
dere en vernuftige constructie. 
Overnachten kost hier 10 euro 
inclusief stroom en douches. 
Iets meer dan 6 uur hadden we 
vandaag nodig voor 95 kilo-
meter. 

Vrijda g 29 augustus 
Het IS vandaag een bijzondere 
dag: het is koud. Het is ook 
heiig en dat doet ons twijfelen 
of we niet liever een dag zullen 
wachten. Ja, meteen een dag, 
want mist trekt wel in een paar 
uur op, maar deze laaghan-
gende wolken die alles in een 

mystieke en onscherp waas 
dompelen, blijven meestal lang 
hangen. We kunnen een kilo-
meter ver kijken en dat lijk t 
ons ruim voldoende, dus star-
ten we voor het laatste deel 
van de Rijn. 
Eenmaal op de Rijn, de haven 
ligt drie kilometer landin-
waarts, blijk t het zicht mee te 
vallen, hoewel het inmiddels 
ook is gaan regenen. Zou deze 
stralende zomer nu ineens 
voorbij zijn? 
Het wordt nu steeds drukker. 
Düsseldorf, Duisburg en We-
sel, de verbinding met het Mit-
tellandkanaal, leveren heel 
veel vrachtvaart op. Het komt 
natuurlijk ook omdat er nu 
twee schepen nodig zijn om de-
zelfde vracht te vervoeren. Ei-
genlijk kun je beter spreken 
van een lange file die ons op 
het water tegemoet komt. 
Toch blijf t het lekker en ont-
spannen varen omdat het alle-
maal rustig toegaat. 
We krijgen maar twee oplo-
pers en daarvoor leggen we de 
boot ook nog vrijwel stil, an-
ders duurt het te lang voor 
zo'n lang schip gepasseerd is. 
Di t zijn echt uitzonderlijke 
(vaar) omstandigheden. 

Na 108 kilometer in 7 uur leg-
gen we aan bij watersportver-
enigingjason m Arnhem. Na 
drieëneenhalve maand zijn we 
terug in Nederland. 

Tussenstand 
Van Kelheim tot onze thuisha-
ven St. Nicolaasga voeren we 
in 24 dagen 114 uur (95 moto-
ruren) en werd 1147 kilometer 
afgelegd. Op 19 dagen werd 
niet gevaren. 

De eerst e 3 afleveringe n van 
deze seri e staa n in Motorboo t 
van februari , maar t en apri l 2004 

Donaureis in cijfers; 
Enkele kerngegevens van de reis naar 
de Donau 

- Afgelegde afstand (kilometers) 4046 
- Vaaruren 
- Motoruren 
- Vaardagen 
- Ligdagen 
-Sluizen 
- Liggeld 
- Brandstof 
-Gas 

490 
417 
86 
30 

289* 
997 50 euro** 

1450 euro 
88-euro 

'148 in België en Frankrijk 
"België en Frankrijk mets 
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NNWB hield regionale bijeenkomst 

Verbeterin g vaarwege n 
in het noorde n 

In alle drie de regio's heeft de Noord Nederlandse Wa-

tersport Bond het afgelopen najaar vergaderd. Bedie-

ningstijden, brughoogten en ha^erproblemen waren be-

langrijke onderwerpen. Ook de fusie met het Water-

sportverbond - voorheen KNWV - werd uitvoerig 

besproken. 

J W Sluimer 

Mevrouw Van der Veen, 
voorzitter van de NNWB, ver-
gaderde op 23 oktober met 
haar regio Friesland. Er waren 
daarbij in Grouw 26 vereni-
gingen aanwezig. 
- Hoopgevend is dat onder-
zocht wordt of de bediening-
stijden verruimd en bruggel-
den afgeschaft kunnen wor-
den. Studenten van de 
Christelijke Hogeschool 
Noord-Nederland voeren het 
onderzoek uit. De provincie 
verleent een financiële bijdrage 
in de kosten van dit project. 
De gemeenten Bolsward en 
Boarnsterhim (onder andere 
Akkrum en Grouw) hebben 
het bruggeld afgeschaft. 

- Rijkswaterstaat gaat de ruim 
2 meter hoge brug in het Prin-
ses Margrietkanaal bij 
Stroobos vanuit Schuilenburg 
op afstand bedienen. 
- Bij Fonejacht komt helaas 
geen aquaduct, zoals eerder 
was gepland, maar wel een 
nieuwe brug. 
- Waterscooters mogen in 
2004 alleen nog snelvaren op 
het Sneekermeer en het Hee-
germeer. Na 2004 is dat voor 
alle Friese meren verboden. 
- All e ondiepten in de Turf-
route zijn weggebaggerd. 

Groningen/Drente 
De regio Groningen/Noord 
Drente kwam op 30 oktober 
bijeen. -Men was blij met het 
baggeren en aanpassen van het 

Reitdiep. Er zijn meer passan-
tenplaatsen langs de rivier ge-
realiseerd. 
- Het verhogen van de Rhe-
derbrug tot 2,60 meter heeft de 
route over het B.L. Tijdenska-
naal naar Bourtange en Ter 
Apel duidelijk verbeterd. 
- De vaarweg over het Win-
schoterdiep en Westerwoldse 
Aa naar de Dollard wordt aan-
trekkelijker nu de brug in 
Nieuweschans en de sluis in 
Nieuw Statenzijl 's zondags op 
proef bediend worden. 

Overijssel 
Bij de vergadering van regio 
Overijssel op 6 november wa-
ren 14 verenigingen vertegen-
woordigd. In tegenstelling tot 
Friesland zijn dat vooral clubs 

met veel motorschippers. 
- De brugbediening in Hasselt 
op zondag is nog een pro-
bleem. Men wil de openingstij-
den verruimen, maar aarzelt 
tussen extra personeel of be-
diening op afstand. 
- De vaarweg via de Overijs-
selse kanalen naar Groningen 
zou sterk worden bekort, als er 
een verbinding kwam door 
zuidoost Drente, zo werd te 
berde gebracht. 
- Voor het kanaal tussen Erica 
en Ter Apel is het plan gereed. 
De kosten van dat project be-
dragen 27'miljoen euro. Jam-
mer genoeg is de financiering 
nog niet rond. 

Fusie 
Op alle drie regiobijeenkom-
sten is uitvoerig gesproken 
over het samengaan van de 
NNWB met het Watersport-
verbond. 
Mevrouw Van der Veen bena-
drukte dat na de fusie het ei-
gen kantoor in Bolsward blijf t 
bestaan. Mevrouw Polet houdt 
daar de leiding. Ook de werk-
wijze, sfeer, identiteit en cul-
tuur zullen niet veranderen. In 
tegendeel, want als district 
Noord van het Watersportver-
bond worden we sterker, vol-
gens de voorzitter. 
Bij enkele verenigingen is nog 
wat aarzeling. Zo is men be-
ducht dat de sterke verhoging 
van de contributie - in 2005 
van 8,00 naar 11,00 euro - le-
den zal kosten. 
Er is zorg over de eigen in-
breng na het samengaan. De 
ene vereniging noemt het oude 
KNW V elitair, een andere 
club uit de angst dat men zal 
ondersneeuwen. Ook de hege-
monie van het westen over het 
noorden wordt genoemd. 
Op deze kritiek antwoordt me-
vrouw Van der Veen door te 
wijzen op de zelfstandigheid 
van het kantoor Noord en op 
het gegeven dat in het nieuwe 
KNWV-bestuur twee leden uit 
de NNWB zitting nemen. 
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Groningen grijpt in 

Ernstige ongelukken met automatische bruggen 
De 44 bruggen en acht sluizen 
in de provincie Groningen die 
voorzien zijn van bediening op 
afstand, worden beter bevei-
ligd. Dat is besloten na een 
aantal ernstige ongelukken. Zo 
gebeurde er vorigjaar een tra-
gisch ongeval in Aduard, 
waarbij een 10-jarig meisje 
werd gedood onder een brug 
die naar beneden kwam. In 
Noordhorn raakte in dezelfde 
periode een oudere vrouw te 
water toen ze het al stijgende 
brugdek betrad. De betere be-
veiliging bestaat uit camera's 
en omroepinstallaties. De te-
rugkeer van de brug- en sluis-
wachter, waarop na de onge-
lukken werd aangedrongen, 
acht de provincie niet nodig. 
Ook in Zoutkamp gebeurden 
een paar ongelukken bij de 
brug over het Reitdiep. Een 

• Automatische brug overliet Winschoterdiep. 

tanker en een zeiljacht botsten 
tegen de onverwacht sluitende 
brug. Op sommige plekken 

worden afrasteringen aange-
bracht. De provincie bena-
drukt dat de bruggen wel aan 

de geldende richtlijnen vol-
doen, maar zij wil , gezien de 
ongelukken, geen risico meer 
lopen. Ch 

Reddingboten 
voor de Wadden 

De komende jaren gaat de 
KNRM op alle Waddeneilan-
den de open reddingboten van 
het type Float 500 vervangen 
door rubberboten met vaste 
bodem van het type Atlantic 
75. De reddingmaatschappi] 
heeft daarom zes van deze bo 
ten besteld. Vijfervan worden 
gestationeerd in het Wadden-
gebied en één aan het Marker-
meer. 
De Atlantic 75 heeft een lengte 
van 7,50 meter en een breedte 
van 2,64 meter. Voor de 
voortstuwing zorgen twee bui-
tenboordmotoren met elk een 
vermogen van 75 pk. Daarmee 
bereikt de boot een snelheid 
van 32 knopen oftwel zo'n 60 
kilometer per uur. Omdat de 
reddingboot vanaf een boot-
wagen gelanceerd kan worden, 
is hij rondom het eiland inzet-
baar, zowel aan de wadden-als 
aan de Noordzeezijde. 
Schiermonnikoog verving op 6 
maart jongstleden als eerste de 

• Open reddingboot van het type Atlantic 75 

oude reddingboot en werd de 
nieuwe Edzard Jacob officieel 
overgedragen. De boot werd 
betaald uit een schenking van 
de heer R.J. van Holthe. Op 
diens verzoek is de Adantic ver-
noemd naar zijn vader, Edzard 
Jacob van Holthe (1891-1978). 

Ook Vlieland heeft al een 
nieuwe reddingboot, betaald 
uit de nalatenschap van de 
heer Dijkstra uit Heiloo. Op 
12 juni 2004 zal de doop 
plaatsvinden en dan krijgt de 
boot de naam van de gever: 
Huibert Dijkstra. 

Restauratie 
oude sluis 

Het uit 1878 daterende 
sluisje in de Kolderveense 
Westergrift in Meppel 
moet gerestaureerd wor-
den. Het sluisje verkeert, 
na een eerdere restauratie 
in 1995, alweer in een 
slechte staat. De kosten 
voor de restauratie bedra-
gen 90.000 euro en dit geld 
moet komen van de Heide-
mij Drente, het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten 
en het Prins Bernhard-
fonds. De sluishoofden- en 
muren worden opgeknapt 
en er worden vier nieuwe 
houten sluisdeuren ge-
plaatst. 
Het sluisje is een cultureel 
erfgoed dat geen functie 
meer heeft. Het heeft histo-
rische waarde omdat het in 
de geschiedenis van de 
veenkanalen en de turf-
vaart in Drente een belang-
rijke rol heeft gespeeld. Ch 
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Roergebied populair bij watersport 
In zes jaar is het Duitse Roer-
gebied net zo populair gewor-
den als de traditionele water-
sportgebieden in de omrin-
gende landen. Dit zei Harald 
Schartau, minister van econo-
mische zaken in Nordrein-
Westfalen, eind januari bij de 
presentatie van het rapport 
'Wassertoerismus in Deutsch-
land 2003'. Daarin staan de re-
sultaten van het onderzoek 
naar de ontwikkelingen van de 
recreatievaart in Duitsland. 
Voor de promotie van de wa-
tersport in het Roergebied 
heeft zijn ministerie circa 9,8 
miljoen euro uitgetrokken. 
Daarnaast zijn de voorzienin-
gen in het gebied verbeterd. 
Zo zijn er op vij f plaatsen af-
meermogelijkheden gereali-
seerd en liggen er plannen 
voor de aanleg van nog eens 
vij f passantensteigers. Verder 
zijn de faciliteiten in verschil-
lende jachthavens gemoderni-

seerd en is het aantal ligplaat-
sen uitgebreid. Het Roerge-
bied staat niet alleen in de be-
langstelling van Duitse water-
sporters. Ook de mternatio-
nale interesse neemt toe. 'Zo 
komt de helft van het aantal 
bezoekende jachten in de ha-
ven van Dorsten uit het bui-
tenland. Vooral Nederlanders 
meren er regelmatig af. Om de 
vaarmogelijkheden in het 

• Dorsten, veel Nederlanders 

Roergebied nog meer onder de 
aandacht van Hollandse wa-
tertoeristen te brengen is de 
'Flaschenpost', een nieuws-
brief van de regionale W V , 
op de Vakantiebeurs in 
Utrecht ook in het Nederlands 
uitgebracht. Wie meer wil we-
ten over de vaarmogelijkheden 
in het Roergebied kan terecht 
op www.sportbootrevier.de. 

Uithuizen: koelt voor  passant 
De haven van het Groningse 
Uithuizen, de noordelijkste 
binnendijks gelegen haven 
van Nederland, doet er alles 
aan zijn bezoekers welkom te 
heten. De haven, op loopaf-
stand van het centrum, be-
roept zich op kleinschaligheid 
en zelfwerkzaamheid. Bij de 
doorvaart van de brug in het 
plaatsje Doodstil krijgen pas-
santen een goedgevulde gratis 
tas aangeboden. Daarin zit de 

Historische werf dichterbij 

De komst van een historische 
scheepswerf in Hoogezand-
Sappemeer is een stap dichter-
bij gekomen. Er is inmiddels 
een stuurgroep geformeerd die 
het hele proces voorafgaande 
aan de bouw gaat begeleiden. 
Initiatiefnemer is de stichting 
Historische Scheepswerf 
Hoogezand-Sappemeer. Deze 
wil de werf realiseren op de 
plek van de voormalige werf 
Wolthuis in Sappemeer. Het is 
de bedoeling dat de werf zich 
in de toekomst zelf gaat be-
druipen. Ch 

sleutel van het havengebouw-
tje. Zodat iedereen gebruik kan 
maken van de sanitaire voor-
zieningen. Na gebruik van het 
toilet wordt verzocht de sleutel 
door een gleuf in de muur van 

• Uithuizen 

het havengebouwtje weer te-
rug te gooien. In het tasje zit 
ook een folder met informatie 
en recreatieve tips en een plat-
tegrond van Uithuizen. Als 
klap op de vuurpijl krijgt ie-
dere bezoeker als welkompre-
sentje een echte Groninger 
koek. Watersport Vereniging 
'Op 't End' wijst erop dat de 
havenmeester niet altijd aan-
wezig is. Ch 

4 50 passanten 
in Wommels 

Wommels, aan de Bolswarder-
trekvaart tussen Leeuwarden 
en Bolsward, verwelkomde af-
gelopen zomer ruim 450 pas-
santen in de plaatselijke jacht-
haven (zie Motorboot juli 
2003). Als welkomstgeschenk 
ontvingen zij een tasje met uit-
eenlopende producten van de 
plaatselijke winkeliers. De pas 
opgerichte Jachthavencommis-
sie gaat zich onder meer in-
spannen om de verlichting 
rond de haven te verbeteren 
en een stroomvoorziening te 
realiseren. Naar verwachting 
zal het aantal watersporters dat 
Wommels aandoet toenemen 
als volgend jaar de Middelzee-
route (zie Motorboot septem-
ber 2003) gereed is. JWS 

Restauratie 
reddingboot 

In opdracht van het Nationaal 
Redding Museum 'Dorus Rij-
kers' en in samenwerking met 
de KNRM wordt de voorma-
lige reddingboot Johan de Witt 
gerestaureerd. Het is de be-
doeling de 9,50 meter lange 
boot vaarklaar te maken 
waarna de Johan de Wit t bij 
het museum op de voormalige 
marinewerf in Den Helder 
wordt geëxposeerd. Naar ver-
wachting zal de restauratie hal-
verwege dit jaar zijn voltooid. 

Tilbur g breidt Piushaven uit 
De gemeente Tilburg wil de 
komende jaren de Piushaven 
aantrekkelijk en boeiend ma-
ken voor het watertoerisme. 
Aan de kant van de Haven-
dijk) wordt een passantenha-

ven aangelegd die direct toe-
gang zal geven tot het hart van 
de stad. Overwinteraars zullen 
ook welkom zijn in deze ha-
ven. Sanitaire voorzieningen 
zijn onlangs al aangebracht. 

Het is de bedoeling dat de ha-
ven volgend jaar toegankelijk 
zal zijn voor passanten. 
Aan de zuidzijde van de ha-
venkom wordt de museumha-
ven aangelegd. Hier komen 
tien museumschepen te lig-
gen. 
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Vaarbewijs verplicht in Frankrijk 
Watersporters die deze zomer 
naar Frankrijk reizen, moeten 
in het bezit zijn van het ICC, 
het International Certificate of 
Competence. Dit certificaat 
wordt afgegeven aan degenen 
die met succes examen hebben 
gedaan voor het vaarbewijs of 
het examen Theoretische 
Kustnavigatie (TKN). 
De verplichting geldt voor 
schippers die in Frankrijk een 
vaartuig besturen waarvan de 
motor op de schroef meer dan 
9,9 pk levert. De nieuwe regels 
vloeien voort uit Resolutie 40 
van de Economische Commis-
sie voor Europa van de Ver-
enigde Naties. Die bepaalt dat 
er voor alle Europeanen één 
vaarbewijs moet komen. 
Duitsland heeft vorig jaar de 
nationale wetgeving al aange-
past. Schippers van boten met 
meer vermogen op de schroef 
dan 5 pk moeten daar dus al 
een vaarbewijs bezitten. 
Voor degenen die in FVankrijk 
of Duitsland een schip willen 
huren, wordt een uitzondering 
gemaakt. Verhuurbedrijven in 
Frankrijk kunnen een zoge-
naamd huurders vaarbewijs af-
geven. Dit is geldig voor de 
tij d dat het schip wordt ge-
huurd. In Duitsland bestaat 

• Franse sluis. 

een ontheffingsregeling voor 
het vaargebied rond Berlijn. 

Control e 
Hoe intensief het toezicht op de 
nieuwe regelgeving zal zijn, is 
volgens de ANWB moeilijk in 
te schatten. Pieter van Kuppen-
veld van de afdeling watersport 
heeft vorig jaar twee meldingen 
ontvangen van watersporters 
die in Duitsland een bekeuring 
kregen omdat ze bij een con-
trole geen ICC konden tonen. 

Vooralsnog lijk t België geen 
plannen te hebben om Resolu-
tie 40 op te nemen in de natio-
nale wetgeving. Wel is daar, 
net als in Nederland, een vaar-
bewijs verplicht voor schepen 
van vijftien meter of langer en 
voor boten die sneller kunnen 
varen dan twintig kilometer 
per uur. 
In Nederland is de ANWB be-
last met de afgifte van ICC's 
(www.anwb.nl). Zie verder pa-
gina 44. 

Watersport op No&rébuee in tien jaar verdrievoudigd 

Watersport wil meer jachthavens langs de kust 
Schippers die regelmatig de 
Noordzee bevaren, hebben be-
hoefte aan meer zeehavens 
langs de Nederlandse kust. Dit 
blijk t uit een onderzoek onder 
watersporters langs de Noord-
zcckust dat werd uitgevoerd in 
opdracht van de provincie 
Noord-Holland. 
Al s er meer havens langs de 
kust zouden zijn, zou ruim 76 
procent van de ondervraagden 
vaker op zee varen. Meer dan 
een derde noemt Bergen en 
Egmond aan Zee als vestigi-
gingsplaats voor een nieuwe 
haven. Callantsoog en Petten 
staan met bijna zeventien pro-
cent op de tweede plaats. 
Het bureau Waterrecreatie 
Advies ondervroeg vorig jaar 
passanten en ligplaatshouders 

in de havens van Den Oever, 
Den Helder, Oudeschild, IJ-
muiden en Scheveningen. Van 
de 750 ondervraagden stuurde 
ruim de helft het antwoordfor-
mulier terug. Vier procent van 
de respondenten gaf aah met 

een motorboot de Noordzee te 
bevaren. 
Ui t cijfers van het Marin, het 
maritieme instituut in Wage-
ningen, blijk t dat de afgelopen 
den jaar de recreatievaart op de 
Noordzee is verdrievoudigd. 

Brabant subsidieert 
vuilwatertan k 

Booteigenaren in Noord-Brabant kunnen tot 30 juni in aan-
merking komen voor een subsidie van maximaal 340 euro 
voor het inbouwen van een vuilwatertank op hun boot. Er is 
geld voor vijfti g aanvragen en hierbij geldt het principe: wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Naar schatting zijn 8000 pleziervaartuigen in Brabant uitgerust 
met een wc. Hiervan beschikt nog geen vijf procent over een 
vuilwatertank.In en rond Brabant zijn twintig innamestadons. 

Appingedam 
herstelt bru g 

De Westerdraaibrug in Appin-
gedam krijgt een opknapbeurt. 
Vorigjaar werd de slecht func-
tionerende brug provisorisch 
gerepareerd, maar hij bleef ge-
breken vertonen. In de ge-
meente zijn meer bruggen aan 
vernieuwing toe. De gemeen-
teraad heeft aangekondigd alle 
bruggen dit jaar grondig te zul-
len inspecteren. Waar nodig 
zullen dan reparaties plaats-
vinden. Ch 

Jachthaven 
Reitdiep 

De nieuwbouwwijk Reitdiep 
in de stad Groningen krijgt een 
jachthaven met 200 ligplaat-
sen, pierwoningen en een wan-
delboulevard. De bouw begint 
volgend jaar. De jachthaven 
die aangelegd en geëxploiteerd 
wordt door de Gebr. Water-
borg staat centraal in de bouw-
plannen. 
Vanuit de haven kunnen sche-
pen moeiteloos naar het Lau-
wersmeergebied varen. Ch 

Opblaasboten 
voor  brandweer 

Rubberbotenimporteur Euro 
Offshore uit Gorinchem heeft 
op 5 maart drie hulpverle-
ningsvaartuigen overgedragen 
aan het brandweerkorps Zuid-
Holland Zuid. Het gaat om 
drie rubberboten van het merk 
Marshall die worden voortge-
stuwd door buitenboord jet-
motoren van Mercury met een 
vermogen van 65 pk. Er is ge-
kozen voor straalaandrijving 
om de veiligheid van de dui-
kers te garanderen. De op-
blaasboten zijn uitgerust met 
GPS, marifoon, mobilofoon en 
visvinder. De uitrusting voor 
de brandweer bestaat onder 
meer uit een zwemtrap voor 
duikers, een hijsspruit, hijs-
ogen en een rolbeugel. 
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stiller, zuiniger, beter sturen 

tp fta ren Küiiti r 
overtref t verwachtinje n 

Een proefneming, de afgelopen winter, met een draaibare straalbuis op een stalen 

knikspantkruiser, heeft zeer opmerkelijke resultaten opgeleverd. Voor de proef, die 

werd gehouden op het Prinses Margrietkanaal (Friesland), werd gevaren met twee 

identieke stalen kruisers van het type Boomcruiser 365 New Line (12 meter lang en 

3,80 meter breed). Ze worden voortgestuwd door zescilinder Perkins diesels van 135 

pk bij 2600 toeren per minuut. De ene boot is uitgerust met een znij draaiende schroef 

en de andere met een straalbuis. 

De boot met de straalbuis 
bleek op verschillende punten 
superieur; 
1. hij is 25 procent sneller (17,3 
kilometer per uur tegen 13,9 
kilometer per uur van de boot 
met schroef); 
2. de geluidsniveaus bleken tot 
15 decibels lager; 
3. het brandstofverbruik was 
bij een snelheid van 14 kilome-

• De Boomcruiser. 

De resultaten overtreffen de ver-
wachtingen, die gewekt waren 
bij een proef met een 10 meter 
lange polyester Kent-kruiser, die 
vorigjaar is gedaan. Deze boot 
bleek met een straalbuis 10 pro-
cent sneller te varen dan met 
een gewone schroef. Zie Motor-
boot van april 2003. 
Bij deze cijfers is een verschil 
in gewicht, de boot met straal-
buis is 500 kil o zwaarder, nog 

Snelheidsverschillen werden 
over het hele toerenbereik ge-
meten. Bijvoorbeeld: bij 1000 
toeren liep de schroefboot 5,8 
kilometer per uur en de straal-
buisboot 7,5; bij 1400 toeren 
waren de cijfers 8,5 en 10,8 ki-
lometer per uur. 
De boot zonder straalbuis 
haalt bij het maximum toeren-
tal (2600) bijna 14 kilometer 
per uur en dat is in de buurt 

ter per uur 55 procent lager 
(16 liter per uur). 
Kortom zeer grote verschillen. 
'We geloofden het gewoon 
niet', zegt Albert van Wijk , di-
recteur van het bureau Posei-
don, dat is gespecialiseerd in 
scheepsvoortstuwing. Hij is 
een van de deelnemers aan het 
onderzoek naar de mogelijkhe-
den van straalbuizen voor de 
pleziervaart, dat wordt ge-
steund door overheid en de 
Hiswa. 

met eens meegerekend. Beide 
schepen hebben een vierblad 
schroef met een doorsnee van 
22 duim en een spoed van re-
spectievelijk 15 en 17,5 duim 
voor de gewone schroef en de 
straalbuis. Door de grotere 
snelheid van het water in de 
straalbuis moet de schroef hier 
een grotere spoed hebben om 
de koppels of draaimomenten 
gehjk te houden. Ze hebben al-
lebei een keerkoppeling met 
een vertraging van 2,03:1. 

van de rompsnelheid. Met 
straalbuis wordt dat 17,3 en 
dat is dus 25% meer. 
Veel belangrijker is datje veel 
minder toeren nodig hebt om 
bijvoorbeeld een snelheid van 
12 kilometer per uur te varen. 
Met straalbuis ben je met 1600 
toeren al zo snel, zonder buis 
moetje daarvoor de gashendel 
op 2000 toeren zetten. 
Dat scheelt niet alleen brand-
stof, ook het geluidsniveau is 
aanzienlijk lager. 

• Speciale straalbuissciiroef 

Beide zaken zijn in deze proef 
niet uitgebreid gemeten. Wel is 
vastgesteld dat het geluidspeil 
in de achterkajuit bij de straal-
buisboot 3 decibel lager was 
dan in de boot met schroef. En 
dat terwijl het vlak boven de 
schroef in de laatste boot was 
geïsoleerd en in de straalbuis-
boot niet. Metingen direct bo-
ven de schroef en de straalbuis 
vallen eveneens sterk in het 
voordeel van de straalbuis uit 
(de buis voorkomt dat het 
schroefwater tegen het schip 
slaat en het materiaal -polyu-
rethaan- dempt geluid). 
Ook voor het brandstofver-
bruik blijf t het (voorlopig) bij 
een rekensom op basis van het 
door de motorfabrikant opge-
geven verbruik. Maar de cij-
fers zijn indrukwekkend: bij 12 
kilometer per uur is het nor-
male verbruik, dus zonder 
straalbuis, circa 13 liter per 
uur; met straalbuis wordt dat 
10 liter per uur en dat is een 
besparing van 30%. 
Bij een snelheid van 14 kilo-
meter wordt het verschil veel 
groter, want hoe harder je 
vaart hoe (veel) meer diesel je 
verbruikt. Met straalbuis heb 
j e 12 liter per uur nodig en 
zonder ongeveer 28 liter. Het 
enorme verschil (55%) wordt 
verklaard doordat je met de 
schroef het volledige motor-
vermogen nodig hebt om deze 
snelheid te kunnen varen. 
Van belang voor de mede-
vaarweggebruikers is ook dat 
varen met een straalbuis nau-
welijks een hekgolf veroor-

Zie verder pagina 69 
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Straalbuis versus schroef 
Enkele gegevens van de proefvaart met 2 Boorncruisers (de ene met een gewone schroef, 
de andere met een straalbuis) 

Compressie 15% 
=> 15% toename 
water-snelheid 

Toeren 

per mm 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 

zonder 

5,8 
7,0 
8,5 
9,5 

10,8 
11,9 
12,8 
13,3 
13,9 

snelheid m km/uur 

met straalbuis 

75 
9,1 

10,8 
11,9 
13,5 
14 6 
15,4 
16,5 
17,3 

• Doorsnee  van de straalbuis  Op de tekening  is  te zien dat  liet  water 
wordt  samengedrukt,  wat  extra  stuwdruk  geeft  Het vleugelprofiel  van 
de buis  zorgt  vooreen  voorwaartse  kracht 

2600 toeren per minuut is het maximum op beide schepen Snelheden zi|n gemeten 
met GPS 

Proefgegevens 

De test werd uitgevoerd met 
Boarnstreamcruisers van 12 
nieter lang en 3,8 meter 
breed bij windkracht 7 op 
het Prinses Margrietkanaal 
(diepte 5 meter). De tempe-
ratuur was 12 graden Cel-
sius. 
Beide schepen zijn gemotori-

seerd met een Perkins dieselmo-
tor van 135 pk bij 2600 toeren 
per minuut. De ene boot heeft 
een vieibladschroef van 22 duim; 
de andere een stuurbare Posei-
don polyurethaan straalbuis, 
eveneens met een 22 duims 
schroef. De keerkoppeling is van 
Hurth en heeft een reductie van 
2,03:1. Het schip zonder straal-
buis weegt 9000 kUo, dat met 
straalbuis 9500 küo. 

Behalve personeel van jacht-
werf De Boarnstream waren 
bij de proefvaart aanwezig: een 
vertegenwoordiger van Van 
Cappcllen Consultancy (voor 
geluid- en tnllingsmetingen) en 
Albert van Wijk van Poseidon 
Propulsion design and engi-
neering in Barendrecht. 
Informatie: Poseidon, telefoon 
0180-629009, internet: posei-
don-pde.nl. 
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STRAALBUIS 
Vervolg van pagina 66 

zaakt. Het water achter de 
boot - ook op topsnelheid -
blijf t vrijwel vlak. 
Bij de proef kwamen nog een 
paar voordelen van de draai-
bare straalbuis naar voren. 
1. Het schip is koersvaster; je 
hoeft minder bij te sturen, ook 
bij haide wind (tijdens de 
proef stond er windkracht 7). 
2. De draaicirkels bij achteruit 
varen zijn aanzienlijk kleiner; 
bij vooruit varen is er weinig 
verschil. 
3. Achteruitvaren gaat beter, 
omdat er geen sprake is van 
schroefeffect. 
4. De accelleratie is twee keer 
zo snel als met een schroef. 
Van 0-17,3 kilometer per uur 
(topsnelheid) heeft de boot met 
straalbuis 15 seconden nodig; 
de boot met schroef (topsnel-
heid 13,9 kilometer per uur) 
doet daar 30 seconden over. 
5. De stopweg is met een 
straalbuis korter. Van topsnel-
heid tot stilliggen kost 8 secon-
den met een straalbuis en 10 
seconden met een schroef. 
Hoewel er nog vervolgonder-
zoek nodig is om de resultaten 
van deze proef wetenschappe-
lij k verantwoord vast te leg-
gen, durft Van Wij k best de 
conclusie te trekken dat de 
proef geslaagd is. 'In theorie is 
het achterste puntje van het 
schip de beste plek voor de 
schroef en voor het roer. Het 
schroefwater ondervindt daar 
geen weerstand van het schip 
en het roer heeft daar het 
grootste effect. Dat blijk je dus 
met de draaibare straalbuis te 
kunnen realiseren', zegt hij. 
Al is dat niet uit de lucht ko-
men vallen. Er is veel onder-
zoek gaan zitten in de vorm 
van de straalbuis. Grof gezegd 
is die van voren naar achteren 
taps van vorm. Maar in werke-

lijkheid is de vorm geraffi-
neerd. Zo is er een cilindrisch 
deel ter hoogte van de schroef 
en heeft de buis in diameter 
een soort van vliegtuigvleugel-
profiel dat een flinke stuwdruk 
veroorzaakt. Ook de vorm-
vastheid heeft veel aandacht 
gevergd. 
Het roer waarmee de eerste 
straalbuis was uitgerust en 
waarmee de Kentkruiser heeft 
gevaren bleek te klein. Op la-
gere toerentallen was er niet 
voldoende stuurkracht. Bij de 
proef met de Boorncruisers 
had de straalbuis een tweemaal 
zo groot roer en dat bleek af-
doende. 
Gebleken is dat de draaibare 
straalbuis het meest effectief is 
toe te passen bij nieuwbouw. 
Je profiteert dan van de voor-
delen (geen roer nodig, geen 
schroef, minder isolatie en 
eventuteel een kleinere motor), 
waardoor de meerprijs beperkt 
blijf t tot enkele duizenden 
euro's. 
Bij bestaande schepen zijn niet 
alle voordelen voldoende te re-
aliseren, terwijl er bovendien 
pittige en vaak kostbare ingre-
pen nodig zijn. Het meest ge-
schikt zijn hier nog de vaste 
straalbuizen. 
Intussen is er al flink vraag 
naar de straalbuis. Niet alleen 
de werven die aan het project 
meewerken (Boarnstream in 
Irnsum en De Volharding in 
Staveren) leveren hem op hun 
schepen, maar ook Vripack, 
De Jong (SK-kotters), Bruijs en 
Marco Polo (sloepen) bouwen 
hem in. 
Albert van Wijk verwacht dat 
de resultaten van de straalbuis 
nog te optimaliseren zijn met 
toepassing van speciale schroe-
ven, die hij intussen heeft ont-
wikkeld. Deze schroeven ver-
oorzaken minder trillingen dan 
de aangepaste schroeven, die 
zijn gebruikt bij de proeven 
met de Boorncruisers. 

H O U W I N K 

CULTUUR 

Cultuur is zo n groot woord. Bij 7710-

torbote7l d67lkJ6 7li6t 77l6t667l aa7l 6671 

V6rba7id 7n6t cultuur. Dat is 07ijuist, 

wa7it da7i do67i wij 07isz6lf t6kort. 

Wat wij klassi6k6 bot67i 7i067n67i, dat 

is 6cht6 cultuur, vi7id ik. Z^k6r als je 

W66t h06 Z6 tot Sta7ld zijn g6k077l67l 671 

h06V66l 671 wat 67 VOOr 7l0dig is 0771 Z6 

in stand t6 houden. Toen ik de foto 

maakte waren de eigenaren, hij én 

zij, beiden in het zweet huns aan-

schijns, aan het werk. Voor de boot, 

voor zichzelf, en voor ons die er straks 

van mogen genieten. Als dat geen 

cultuur is. 

BERT HOUWINK 
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In 2001 en 2002 

onderzochten we 

mogelijkheden om 

het smerige water 

aan boord van 

motorboten te zuiveren. 

Het bleek niet mogelijk. 

Aan smerig 

drinkwater aan boord 

van kleine boten is 

niet te ontkomen, zo 

luidde onze conclusie. 

De Fries Maurice Tax 

kwam vorig jaar 

op de markt met een 

nieuwe methode 

(voor boten tenminste): 

elektrolyse. 

Albert Eefting 

probeerde het een 

vaarseizoen. 

Bijgaand 

zijn ervaringen. 

Hoopgevende resultaten met verbeterd Sure-apparaat 

Schoon water op kleiner e 
motorboot : doorbraak ? 

e hebben besloten nog een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het 

Sure-apparaat, dat drinkwater zuivert door middel van elektrolyse. Het eer-

ste onderzoek, uitgevoerd door het C-mark-laboratorium in Zwolle (het vroegere Nuon 

Water) toonde aan dat het systeem op kleine motorboten niet werkt. We ontdekten ech-

ter ook dat een andere toepassing van het apparaat en enkele technische verande-

ringen perspectief konden bieden. Dat leidde tot vernieuwde apparatuur en enkele 

nieuwe gebruiksregels. Daarmee proberen we het nog een keer. 

En met redelijk succes. Alleen het effect op de Legionellabacterie blijft  onzeker, maar 

is niet zonder perpectief. 

Albert Eeftmg • Het bedieningspaneel van de waterzuiveraar. 

De delen 1 en 2 van deze se-
rie staan in Motorboot van 
maart en april 2004. 

De eerste poging mislukt op-
nieuw, zoals we meldden in 
Motorboot van april, maar de 
oorzaak daarvan was glashel-
der: er bleek meer zout nodig 
te zijn. 
Op 27 september wordt 
daarom nog eens 450 gram 
zout aan het water - van onze 
Roeier Elixier - toegevoegd en 
de zuivercyclus gestart, nadat 
Bright Spark de vernieuwde 
apparatuur heeft geïnstalleerd. 
Nu gaat het beter. Na onge-
veer anderhalf uur laten we 
alle kranen, dus ook de dou-
che, goed doorstromen, zodat 
we zeker weten dat de leidin-
gen en de hydrofoor gevuld 
zijn met gechloreerd water. 
Het water ruikt nu ook duide-
lij k naar chloor. Na twee uur 
elektrolyse loopt het chloorge-
halte op tot boven de 10 milli -
gram per liter (hoger kunnen 
we niet meten) en na een uur 
standtijd is dat gedaald tot 0,4 
gram per liter. Dat is een aan-
wijzing dat de tank nu schoon 
moet zijn, want als een chloor-
deeltje een bacterie vernietigt, 
verdwijnt het ook. 
We maken de procedure af 
door de tank leeg te pompen 
en opnieuw te vullen met lei-
dingwater. Dit om de voor ons 
onderzoek noodzakelijke O-si-
tuatie te krijgen met een gega-
randeerd schone tank. Echt 
spoelen hoeft niet. Er is verder 
geen vervuiling opgetreden en 
het gehalte van 0,4 gram 

Rr tEMT 

''>SVSTE,M 
A C T I V E 

free c h l o r i n e l e v e l 
1,1-0,3 p p m (mg/ l> 

chloor per liter is voor drink-
water aanvaardbaar. 
Daarna varen we vijf plezierige 
dagen door een uitgesproken 
rustig Friesland. Behalve wat 
huurboten kom je in oktober 
vrijwel niemand tegen. 

Monster 
Na terugkomst (op 7 oktober) 
in de thuishaven vullen we de 
watervoorraad aan en daarna 
wordt door een medewerker 
van het C-mark-laboratorium 
een monster genomen (om 11 
uur, zie tabel). 
We hebben nu een schone 
tank met (schoon) water dat er 
voor de helft een week in zit en 
de andere helft is vers uit de 
kraan. Wij vinden nu geen 
chloor meer en ook de meting 
van het laboratorium geeft 
geen chloor aan. 
Nu wordt het elektrolyseappa-
raat gestart. Na twee uur 
wordt met onze testset geen 

chloor geconstateerd. Ander-
half uur later, bij het nemen 
van het tweede monster, meet 
ook het laboratorium geen 
chloor meer (minder dan een 
tiende milligram per liter) in 
het water uit de tank. Zie tabel. 

Onvoldoende 
Dat is een teleurstelling, want 
een kleine hoeveelheid chloor 
toont dat het water (vrijwel) 
bacterievrij is. Dat zou ook een 
van de grote voordelen van dit 
systeem zijn: bij een positieve 
chloortest zou je er zeker van 
zijn dat het water (vrijwel) bac-
terievrij is. We zijn dan ook al-
lerminst verbaasd dat de labo-
ratoriumuitslagen onze ver-
moedens bevestigen. Het 
koloniegetal bij 22 graden Cel 
sius is weliswaar van 1300 te-
ruggegaan naar 1100 per milli -
liter, maar nog altijd meer dan 
elf keer zo hoog als toegestaan 
(100). 
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Tnbel 
Resultaten van de monsternemingen van het drinkwater aan boord van de Roerier Elixier op 6 mei en 8 september Van de 
monsters zijn bacteriologisctie kwel<en en vrij-ctiloor bepalingen gemaakt (door tiet C-mark-laboratorium in Zvi/olle). 

Datum 

HBB l 
Vrij beschikbaar chloor 

Koloniegetal 22 grdC 

KoloniegetalSZgrdC 

10u 

: >1000 

15u 

900 

11u 

>1000 

7-10 

1 
<0,1 

1300 

375 

7-10 

^ 15u 

<0,1 

1100 

300 

21-10 

14u 

5,05 

11 

<1 

Toelichting: 
- vrij beschikbaar chloor is aangegeven in milligrammen per liter; 
- koloniegetal 22 grd C: aantal kolonievormende eenheden (KvE), gekweekt bij 22 graden Celsius; 
- koloniegetal 37 grd C: aantal kolonievormende eenheden (KvE), gekweekt bij 37 graden Celsius; 
- < kleiner dan; 
- > groter dan. 

De witte getallen tiebben betrekking op de monsternemingen waar in het bijgaande verhaal wordt verwezen. 
Volgens tiet Waterleidingbesluit 2001 moet het aantal KvE bij 22 graden C. minder dan 100 en bij 37 graden C 
minder danlOpermiililiterzijn. 
Na elektrolyse mag het water 0,1 - 0,3 milligram per liter vrij chloor bevatten. Het voldoet daarmee aan de 
norm. 

All e betrokkenen stellen vast 
dat het apparaat werkt, dat is 
overigens bij toepassingen bui-
ten de watersport ook bewe-
zen, maar niet voldoende. Dat 
heeft twee oorzaken: er zitten 
waarschijnlijk te weinig zouten 
in het water en het water in de 
tank bevat veel meer bacteriën 
dan waarop de fabrikant gere-
kend heeft. Dat laatste beves-
tigt Bright Spark. Maurice 
Tax, directeur van het bedrijf, 
is geschrokken van de slechte 
waterkwaliteit aan boord van 
jachten. Wij wisten dat uit vo-
rige onderzoeken al (zie Mo-
torboot van september 2001 
tot en met mei 2002), maar 
worden er hier wel indringend 
mee geconfronteerd. 

Hete zomer 
Er is ook geen reden om te 
veronderstellen dat de situatie 
op andere boten beter is. Eer-
der slechter, omdat op de 
Elixier de leidingen (groten-
deels) van koper zijn en de 
tank op een gunstige plaats is 
ingebouwd. Op veel boten 
worden slangen gebruikt en 
staan de tanks in de hete mo-
torruimte, omstandigheden die 
bacterievorming stimuleren. 
De vraag is waar die vervui-
ling zo snel vandaan komt. 
Volgens het laboratorium kan 
dat komen van het deze zomer 
gevormde bezinksel in de aan-
voerleidingen van het drink-
water. Die liggen weliswaar 
diep in de grond, maar worden 

op den duur - in een hete zo-
mer - toch opgewarmd. 

Laatste poging 
Met deze overwegingen in het 
achterhoofd nemen we nog 
een laatste proef op 21 okto-
ber. Het is nu bijna winter en 
de boot moet winterklaar wor-
den gemaakt. Bovendien is in 
deze tijd de bacteriegroei door 
de lage temperatuur beperkt, 
waardoor de omstandigheden 
teveel gaan afwijken van de 
dagelijkse (zomer)praktijk. 
Dus beperken we ons tot één 
monster. 
Om de capaciteit van het sys-
teem te vergroten heeft het 
geen zin de duur van de elek-
trolyse te verlengen, want op 

een gegeven moment zijn de 
normaal in het water aanwe-
zige zouten op en wordt er dus 
geen chloor meer aangemaakt 
terwijl toch nog bacteriën aan-
wezig zijn. Er rest ons niets an-
ders dan zelf zout aan het wa-
ter toe te voegen. Dat is wel 
een extra handeling, maar niet 
moeilijk. Iets toevoegen aan 
drinkwater, er zijn daarvoor 
verschillende onduidelijke che-
micaliën te koop, is eigenlijk 
uit den boze en wordt door 
deskundigen dan ook sterk 
ontraden. Hier gaat het echter 
om onschuldig keukenzout 
rechtstreeks uit de kombuis. 
Bright Spark heeft uitgerekend 
dat het vijf gram per 100 liter 
moet zijn. Dat zou de reste-
rende 1100 KV E vernietigen. 
We lossen dus 20 gram zout 
op (voor onze 400 Uter-tank) in 
een halve liter water en voegen 
dat toe aan de tank. Na twee 
uur zuiveren is het chloorge-
halte 4 milligram per liter, als 
we het meten met een teststrip. 
Een uur later meet het labora-
torium 5,05 met een geijkt 
meetsysteem. Op dat moment 
is het volgens onze teststrip 
nog 3. Het verschil is voor een 
deel verklaarbaar. Er worden 
namelijk tijdens de standtijd 
nog bacteriën afgebroken, 
waardoor dus chloor ver-
dwijnt. Een ander deel is te 
verklaren uit marges bij het in-
terpreteren van de teststrip. 
Dat moet op kleur gebeuren 
en de nuances liggen dicht bij 
elkaar. Duidelijk is dat de ei-
gen test - hij wordt bij het sys-
teem geleverd - lager aangeeft 
dan de werkelijkheid. Nog 
twee uur later is het chloorge-
halte gedaald tot 1,5 volgens 
de teststrip. 

Dat is dus nog steeds te hoog. 
Om geen last van smaak- en 
reukverandering te krijgen 
mag het niet hoger zijn dan 
0,3, maar bewezen is nu dat 
het systeem werkt. Alleen 
moet nog de juiste zoutdose-
ring gevonden worden. Dat zal 
in de nieuwe gebruiksaanwij-
zing worden aangegeven. Het 
is verstandig dat krap aan te 
houden. 
Nu we weten dat de zuiverheid 
van het water controleerbaar 
is, kun je net zo goed bij een 
negatief eerste resultaat de cy-
clus met nog een theelepeltje 
zout (dat is drie gram) herha-
len. Dat kost weinig inspan-
ning en vrijwel geen stroom. 
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Goed drinkwater is best wat 
extra inspanning en zorg 
waard. 
We mogen gerust stellen dat 
wij door dit onderzoek en in-
gebrachte praktijkervaring 
hebben bijgedragen aan de 
verbetering van het Sure-sys-
teem. Wat ons betreft geeft het 
systeem een veilig gevoel over 
het water aan boord. Dat 
wordt vooral veroorzaakt 
doordat het eenvoudig contro-
leerbaar IS. 

Sure en Legionella 
Fabrikant Bright Spark claimt 
dat zijn apparatuur helpt bij 
het bestrijden van de Legionel-
labacterie. Althans als de tank 
op de omschreven wijze 
schoongemaakt wordt. De 
eventueel aanwezige Legionel-

ABNAMR O CreöilCard 

* 1 

• De componenten  van het  Sure-systêèm^ 
Ter vergelijking-  een creditcard 

labacterie zou dan in het hele 
systeem vernietigd worden. 
Dat is een hele vooruitgang 
want de procedure is eenvou-
dig en door iedereen in rede-
lij k korte tijd (die is afhankelijk 
van tankinhoud en pompcapa-
citeit) uit te voeren. 
Ons laboratorium, C-mark in 
Zwolle, bevestigt deze veron-
derstelling. De installatie aan 
boord blijf t Legionella-vrij mits 
na elke tankbeurt een residu 
chloor in het water achterblijft 
(0,2 tot 0,4 milligram per liter). 
We hebben de watermonsters 

evenwel niet op Legio-
nella laten onderzoeken, 
zodat het veronderstellingen 
blijven. 

Conclusie 
Met enige extra zorg kun je 
met een Sure-installatie aan 
boord over veilig water be-
schikken. Als de teststrip een 
lichte verkleuring laat zien is 
het grootste deel van de bacte-
riën verdwenen. Dat is een ge-
ruststelling. Een kleine hoe-
veelheid chloor kan absoluut 
geen kwaad en beïnvloedt de 

* Legionellabactene  onderde  loep. 

smaak niet. Of het voor Legio-
nella ook werkt gaan we dit 
vaarseizoen onderzoeken. 

Zo werkt het 

De Sure waterzuiveraar wordt geleverd in verschillende uit-
voeringen, waarbij de inhoud van de drinkwatertank bepa 
lend is. 

Tankinhoud Pri|zen 

m liters 

tot 100 
tot 250 
tot 500 
tot 2000 

standaard 

241 euro 
362 euro 
459 euro 

op aanvraag 

luxe 

281 euro 
395 euro 
499 euro 

op aanvraag 

De luxe uitvoering omvat een compleet gennonteerd bedieningspaneel 
Een chloortest met 50 strips kost 15 euro 
Informatie en verkoop Brigtit Spark in Sneek teletoon 0515-434370 fax 434211, dealer 
Combi Noord , De Seize 3 9001XT,Grouw telefoon 0566-620909, fax 622577 

In het kort geven we de dage-
lijkse handelingen weer die 
noodzakelijk zijn om met be-
hulp van Sure-systeem tot vei-
li g drinkwater te komen. De 
gebruiksaanwijzing geeft uitge-
breide informatie. 
Aan het begin van het seizoen 
worden tank en leidingen 
schoongemaakt. Voor deze 
'schokbehandeling' wordt extra 
zout toegevoegd om een over-
dosis chloor te produceren. 

Aandachtspunten 
- Tijdens het vaarseizoen wordt 
na het (bij) tanken van drinkwa-
ter het elektrolyse proces gestart. 

Dat duurt 3 tot 4 uur. 
- Test het water, als het lampje 
uit is, met een teststrip op 
chloorgehalte. Dat moet tussen 
0,1 en 0,3 ppm liggen. Daaruit 
blijk t dat er voldoende gedesin-
fecteerd is en je dus over veilig 
water beschikt. In dergelijke ge-
ringe hoeveelheden ruik en 
proefje chloor absoluut niet. 
- Is er geen chloor geconsta-
teerd voeg dan 1 gram keu-
kenzout per 100 liter (opgelost) 
aan de tank toe en herhaal de 
procedure. Een vol theelepeltje 
is ongeveer 3 gram. 
- Is er teveel chloor, voeg dan 
leidingwater toe. 
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Altena bouwt jachten van 

verschillende formaten- Van 12 meter tot en 

met 20 meter en zowel knikspant en multiknik-

De kwaliteit van 30 jaar traditionele 

jachlbouwkunst vindt u terug in deze schepen-

voor meer informatie kijkt u op: 

WWW-ALTENA-YACHTING-N L 

BLU E WATE R TRAWLE R 58' 
Lengte o.a.: 17-42m Breedte o.a.: 5-30m Diepgang: 1-75m 
Voor meer typen kijkt u op www-altena-yachtingnl 

1 • • »*'. 

K A N A A L C R U I S E R A D 

Lengte o.a.: 14-99m Breedte o.a.: 4-52m Diepgang: 0-90n 
Voor meer typen kijkt u op www-altena-yachting-nl 

ALTEN A EXCEL 50' DS — 
Lengte o.a.: 15-10m Breedte o.a.: 4-20m Diepgang: 1-40m 
Voor meer typen kijkt u op www-altena-yachting-nl 

CE-Norm voor de jachtbouw 

ALTEN A 

Y A C H T I N G B.V. 
Spoorhaven 2 - 4931 BZ Geertruidenberg • NL 
t 0162-512714 t 0162-522469 
www-altena-yachting-nl , 

ANWB Watersport -
verzekeringe n 

Premievoorbeelde n uitgebreid e voorwaarden : 
Nieuw e pleziervaartuige n me t € 150,- eige n 
risico . Genoemd e tarieve n inclusie f ANW B 
lidmaatschap , poliskosten , assurantie -
belastin g en 4 0 % no-clai m korting . 

Brandari s Barka s sloe p 8,45 mete r 
Verzekerd bedrag € 77.850,-
Nettojaarpremie€391,-

Jan van Gen t sloe p 6,60 mete r 
Verzekerd bedrag € 35.000,-
Netto jaarpremie € 198,-

Agde r 950 AK kruise r 9,50 mete r 
Verzekerd bedrag € 169.872,-
Netto jaarpremie € 785,-

Boesc h 560 speedboo t 5,60 mete r 
Verzekerd bedrag € 82.110,-
Netto jaarpremie € 1.171,-
Traller Is gratis meeverzekerd 

Buste r XL speedboo t 5,30 mete r 
Verzekerd bedrag € 14.209,-
Netto jaarpremie € 311,-
Trailer is gratis meeverzekerd 

Bavari a 36 zeiljach t 11,40 mete r 
Verzekerd bedrag € 85.095,-
Netto jaarpremie € 443,-

Centau r Standar d zeilboo t 6,20 mete r 
Verzekerd bedrag € 11.989,-
Netto jaarpremie € 99,-

5% ANWB-leden korting 
Premieberekening over dagwaarde 
Ligplaats buitenland behoort tot de 
mogelijkheden 
A la minuut af te sluiten 
Over de trailer en volgboot betaalt u meestal 
geen premie 
Scherpe premies 

Wilt u ook zo'n ANWB watersport verzekering 
bel dan met 070-314 50 20 of kijk op anwb.nl 
verzekeringen/watersport. Natuurlijk kunt u ook 
bij een ANWB kantoor binnenlopen. 

ANl 
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Proefvaart Mochi 51 Dolphin 

In Amerika wordt de 'lobsterboat' steeds populairder. 

Gebaseerd op de vermaarde boten van de kreeftenvis-

sers van New England vormen ze een combinatie van 

traditie, nieuwe materialen en technieken. Met hun 

werkboot uitstraling bieden ze een verftissend alterna-

tief voor de golvende lijnen van veel moderne motor-

jachten. In Europa zijn deze boten nog zeldzaam, maar 

met het verschijnen van de Italiaanse Mochi 51 Dol-

phin zou dat wel eens kunnen veranderen. 

Dag Pike 

Toen de Italiaanse Mochiwerf 
werd overgenomen door de 
Ferretti Group kreeg het be-
drijf de gelegenheid een 
nieuwe serie op de markt te 
brengen. Samen maken de ver-
schillende werven van de 
groep bijna ieder type motor-
jacht. Klassieke stijl was echter 
een ontbrekend element. 
Daarom gaf de Ferretti Group 
aan Victory Design opdracht 

een passend nieuw model te 
ontwerpen: de Dolphin (dol-
fijn). 

Vormen 
Hoewel het model is gebaseerd 
op de kreeftvissersboot uit 
New England, bewandelt de 
Dolphin nieuwe paden. De 
Dolphin heeft, in tegenstelling 
tot de Amerikaanse boten, 
zachte lijnen die je alleen kunt 
maken met moderne materia-
len. 
Al s eerste valt het gebogen 

voorraam op dat de traditio-
nele hoekige stijl vervangt. 
Dan zijn er de schelpvormige 
raamkozijnen, de dubbele 
bocht van de afgeronde spiegel 
en het te openen stuurhuisdak. 
Opmerkelijk is ook dat zeere-
lingen langs dek en gangboor-
den ontbreken. Bij het aan-
schouwen van de simpele lij -
nen van de Dolphin wordt 
duidelijk hoe zeer roestvrijsta-
len relingen moderne vormen 
geweld aandoen. Wel is de 
Dolphin voorzien van een 

handreling om de hele op-
bouw en op het stuurhuisdak. 
Helaas is de hoofdreling langs 
de opbouw te laag aangebracht 
om hem goed te kunnen ge-
bruiken, terwijl de relingen op 
het dak juist te hoog zijn om ze 
makkelijk te grijpen. Voor-
zichtigheid is dus geboden als 
je over de dekken loopt. 
Over de vormgeving zal echter 
weinig te kibbelen zijn. Het 
zijn niet alleen de grote lijnen, 
maar juist de details die hem 
zo mooi maken. De gegoten 
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roestvrijstalen kikkers naast de 
voetreling met het Dolfijnen-
logo zijn op zichzelf kunst-
werkjes. De handrelingen zijn 
aan de einden gevat in speciaal 
gegoten eindbeslagen. Blank 
gelakt teakhout op de voetre-
ling en de rand van de kuip is 
heel subtiel gebruikt om de lij -
nen van de Dolphin te accen-
tueren. Natuurlijk is op iedere 
centimeter dek teakhout aan-
gebracht. Het is prachtig ge-
legd en het geeft de boot een 
warme uitstraling. 

Bergplaatsen 
Onder een teakhouten luik in 
het voordek is het ankergerei 
verborgen. Ook is er een ber-
ging voor de stootkussens. 
De gangboorden reiken tot 
voorbij de achterste afmeer-
voorzieningen met elektrische 
kaapstanders. Rond het ach-
terschip is een smal zwemplat-
form aangebracht dat meer be-
doeld is om de boot op en af te 
stappen dan als zwemcentrum. 
De spiegel kan worden geo-
pend en dan komt een berg-
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plaats voor een kleine bijboot 
tevoorschijn. Slimme hydrau-
liek zorgt er voor dat de ach-
terloopplank kan worden ge-
stuwd onder de kuipvloer. Bij 
uitbrengen klapt hij eerst om-
hoog alvorens zich uit te strek-
ken over het achterschip. An-
dere hydraulica tillen een deel 
van de kuipvloer op vier poten 
op om een zonnebed te maken. 
Daarmee krijgt dat deel van de 
boot twee functies. 
In neergelaten stand is er 
flinke ruimte om buiten te eten 
en te drinken. In de kuip zijn 
daarvoor voorzieningen als 
een drankenbar en een kast 
met barbecue. 
Aan de tegenoverliggende kant 
biedt een tweezitsbank om-
hoog gelicht toegang tot de be-
manningshut er onder. 
Ook hier zijn het de details die 
tellen. Er zijn bergplaatsten 
voor twee reddingvlotten in de 
achterhoeken van de kuip en 
de reddingboei heeft zijn plaats 
in de verlenging van het dek-
huis. 
De gebruikelijke schuifdeur 
geeft vanuit de kuip toegang 
tot de salon. Een raam in de 
achterwand kan ook open-
klappen zodat de salon en de 
kuip bijna een geheel vormen. 
Het zonöeluik zorgt ervoor dat 
er overal frisse lucht kan ko-

Interieu r 
Veel teak is er te vinden in de 
salon. De teakvloer is iets lich-
ter gemaakt en gevuld met 
contrasterende hulsthoutstro-
ken. All e banken zijn gemaakt 
van teak met een matte afwer-
king. Voor deze toepassing 
stelt het teak wat teleur omdat 
het niet zo sprankelend is als 
andere houtsoorten. Mahonie 
wordt aangeboden als alterna-
tief. 
Een andere teleurstelling is dat 
de teakranden van de banken 
niet zo zijn gemaakt dat zij als 
handgreep kunnen dienen. 
Daardoor is er in de salon van 
de Dolphin weinig om je aan 
vast te houden. Beter gevormd 
lijstwerk zou hebben kunnen 
helpen. 
Di t alles vormt een contrast 
met de kombuis die is voorzien 
van panhaken die potten en 
pannen veilig vastklemmen. 
De U-vormige zitbank in de 
salon is bekleed met geelbruin 
leer. Om de vernuftig uitklap-
pende tafel kunnen acht perso-

nen een plaats vinden. Er te-
genover is een kast gebouwd 
met een ingebouwde video en 
een televisietoestel met een 
plat beeldscherm. Voor alle be-
stek, serviesgoed en glaswerk 
aan boord is een precies pas-
sende bergplaats beschikbaar. 
Die is zo goed gemaakt dat al-
les, zelfs als de boot springt in 
de golven, heel blijft . 
Een tree lager, naast de stuur-
stand, bevindt zich de kom-
buis. Die is met een grote 

koel/vrieskast, magnetronoven 
en vierpits kooktoestel goed 
uitgerust voor een boot van 
deze maat. 
Rond de stuurstand is geel-
bruin leer gebruikt voor de af-
werking. Het navigatiebeeld-
scherm wordt geflankeerd 
door de beeldschermen voor 
motoren en technische syste-
men van Ferretti. Die scher-
men zijn ook in zonlicht goed 
af te lezen. Ze tonen de motor-
gegevens en de bijzonderhe-

den over brandstof, water, 
trim en roerhoek. Op een 
apart scherm zijn alle gegevens 
over de veiligheidssystemen te 
zien. De beeldschermen zijn 
voortreffelijk, maar in de opzet 
ontbreekt coördinatie en dat 
doet afbreuk aan het aanzicht 
van de stuurstand. Een fors be-
meten stuurwiel - bijna zo 
groot is als in een autobus - do-
mineert de stuurstand. De hen-
dels van de elektronische be-
diening bevinden zich ernaast. 
Beneden ziet het er wat oosters 
uit door de dunne deuren met 
panelen en crème inzetstuk-
ken. Het geheel zorgt voor een 
lichte sfeer. 
Aan bakboord is een tweeper-
soons hut aangebracht met 
twee comfortabele kooien en 
een toiletruimte. De eigenaars-
hut voorin is al even uitnodi-
gend en heeft een aantal kasten 
langs de zijden en boekenplan-
ken. De toiletruimten zijn 
groot en praktisch met vier-
kante douchecabines en Victo-
riaanse wasbakken en kranen. 

Motoren 
Een luik in de kuipvloer geeft 
toegang tot de motorruimte. 
Er is daar opvallend veel 
ruimte. Het oogt vol door de 
twee MA N dieselmotoren van 
elk 800 pk die hoog zijn opge-
steld zodat de schroefassen er 
onder kunnen. Aan de moto-
ren is een V-Drive keerkoppe-
ling bevestigd. Deze installatie 
maakt een compacte opstelling 
mogelijk en zorgt voor een 
kleine schroefashoek. De 
brandstoftank staat in het mid-
den vooraan. Er is daar plaats 
voor hulpsystemen, maar de 
generator is achterin opge-
steld. 

Varen 
Onder de waterlijn heeft de 
Dolphin een conventionele 
scherpe-V romp met een twm 
tig graden vlaktilling. De kim 
loopt, om de stugheid van het 
varen wat te verminderen, met 
een curve vanaf de boeg en 
verloopt verder laag. De twee 
glijrichels leiden recht naar 
achteren en de trimvlakken 
zijn bij het achterschip in de 
romp ingelaten. Boven de 
schroeven zijn halve tunnels 
aangebracht waardoor de assen 
voor de vijfbladige schroeven 
vrijwel horizontaal draaien wat 
voor een optimaal schroefren-
dement zorgt. 
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De Dolphin mag dan zijn oor- ren met de boot was een genot 
sprong hebben in traditionele dat alleen verminderde door 
vormen, aan het varen is niets het gebrek aan gevoeligheid 
traditioneels. In het levendige van de gasbediening. 
water tijdens onze proefvaart 
gedroeg de boot zich vlekke- Stijlvo l 
loos. hoewel zelfs een van de Met de Mochi 51 kun je stijl-
trimvlakken niet goed werkte. vol het water op. Dit is een 
Je merkt weinig van snelheid volbloed toerboot die je in 
en het was dan ook een verras- staat stelt veilig en comfortabel 
sing te merken dat hij bijna langere reizen te maken en 
dertig knopen (55,5 kilometer waarmee je meer kunt doen 
per uur) voer in golven van dan een kort dagtripje maken, 
meer dan een meter hoog. Pas Het model van de Dolphin 
bij die snelheid begon de romp geeft een frisse kijk op de on 
waarschuwingstekens te geven volkomcnheden van veel mo-
toen de kiminslagen merkbaar derne jachten waarbij de na-
werden. Hadden we de trim- druk lijk t te liggen op er in per-
vlakken neer kunnen laten, sen van een zo groot mogelijk 
dan hadden wij die snelheid interieur. De Mochi 51 mag 
comfortabel vol kunnen hou- dan minder ruimte bieden dan 
den. je zou verwachten in een boot 

van bijna zestien meter, maar 
Voor wind en golven varend je kunt er heel comfortabel op 
gaat de romp trouw rechtuit en vertoeven. De boot van deze 
met dwars inkomende golven proefvaart was het prototype 
is hij stabiel en rolt hij weinig. van dit nieuwe model. De werf 
Wat er uitziet als een volgzame heeft toegezegd dat veel van de 
boot gemaakt voor mooi weer, kleine problemen die we 
blijk t op ruim water een gebo- noemden in de volgende boten 
ren hardloper te zijn. Het va- niet meer zullen voorkomen. 

Mochi 51 Dolphin l<ort 
De belangrijkste kenmerken van Mochi 51 Dolphin. 
- afmetingen: lengte 15,85 meter; lengte waterlijn: 14,20 

meter; breedte 4,90 meter, diepgang: 0,98 meter; 
- waterverplaatsing leeg: 18,1 ton; 
- snelheid: 55.5 kilometer per uur; 
- brandstof: 2550 liter, drinkwater 660 liter; 
- motoren: 2 x MA N 800 pk, generator; Mase 9 kw; 
- navigatie-elektronica: Furuno en Raytheon; 
- ontwerp: Victory en Ferretti 
- prijs standaarduitvoering: 880.000 euro (exclusief 19% btw) 
- bouwer: Mochi Craft, Forli, Italic, telefoon: -1-39 (0)543 787808. 
- importeur: Lengers, Nigtevecht (www.lengersyachting.nl). 
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Proefvaart Sealine F34 

Volop ruimte 
im €Qmmcte kruismr 

Bij de Sealine F34 hebben ontwerper en bouwer 
veel aandacht besteed aan details. Bovendien 
zijn ze er in geslaagd optimaal gebruik te maken 
van de beschikbare ruimte zonder het uiterlijk 
van het schip geweld aan te doen. 

Dag Pike 

Sealine heeft zich vooral 
toegelegd op de bouw 
van kleine snelvarende 

polysester motorkruisers. Het 
bedrijf heeft meer dan vier-
honderd exemplaren van de 
F33 gemaakt, de voorganger 
van de F34. Boten bouwen en 
verkopen is de werf dus wel 
toevertrouwd. Toen het tijd 
werd om dit model te vervan-
gen, wilde Sealine de meeste 
voorzieningen die te vinden 
zijn in zijn grotere modellen 
ook een plaats geven in de 
compacte uitvoering. Daar zijn 
de ontwerpers zeker in ge-
slaagd. De F34 heeft de stijl en 
prestaties van een grote boot. 

Pas als het liggeld moet wor-
den betaald zul je merken hoe 
klein hij eigenlijk is. 
Jachtarchitecten moeten bij het 
ontwerpen van een boot van 
deze lengte met een open 

* Kombuis. "~ - -^ 

stuurbrug proberen alle ver-
houdingen goed te krijgen. Je 
moet stahoogte hebben in de 
salon om er prettig te kunnen 
leven, maar je wil t ook de 
hoogte van de boot beperkt 
houden zodat hij er niet uitziet 
als een drijvende caravan. 
Sealine heeft gekozen voor een 
nogal minimale, gestroom-
lijnde stuurbrug zonder boog-
mast. Die ontbrekende mast is 
wellicht het zwakste punt van 
het model. 

Stuurbru g 
Op de open stuurbrug zijn vol-
op voorzieningen. Bij de 
stuurstand zijn drie stoelen ge-
plaatst en aan instrumenten en 
bedieningsorganen is geen ge-
brek. Aan de voorzijde is een 
laag, maar effectief wind-
scherm gemonteerd. Aan de 
achterkant is een tweede rij 
stoelen geplaatst die plat naar 
achter kan worden geklapt en 
daarmee het zonnebed vergro-
ten. Als je hier zit, heb je mini-
male steun. Er is weinig om je 
aan vast te houden dus je voelt 
j e er wat onzeker. De handre-
lingen om de open brug zijn 
laag en de 34 beweegt leven-
dig. Veiligheid vraagt dus aan-
dacht en je moet proberen je 
goed vast te houden. 
Achterop staat de korte vleu-
gelmast waarop de radar en 
andere antennes bevestigd 
kunnen worden. Die mast is 
erg laag en personen die op de 

open brug zitten blokkeren de 
stralen van de radar. Dat 
maakt dat er hiaten kunnen 
zijn in de radardekking zonder 
dat de navigator zich dat be-
wust is. Dat kan moeilijkheden 
geven bij slecht zicht. Ik ben er 
zeker van dat wij veranderin-
gen in die dingen zullen zien 
bij toekomstige uitvoeringen 
van de 34. 

Scherpe V-romp 
Vrijwel ieder ander aspect van 
de 34 is schitterend ontwor-
pen. De ontwerpers zijn er in 
geslaagd maximaal gebruik te 
maken van de ruimte aan 
boord en zowel het comfort als 
de bruikbaarheid van het inte-
rieur te verbeteren. 
De F34 heeft een scherpe-V 
romp met een vlaktilling die 
groot genoeg is om stampen 
tijdens het varen te dempen en 
voldoende vlak is om de boot 
stabiel te maken als hij stil ligt. 
Door de hekaandrijvingen is het 
niet nodig geweest halve tunnels 
in de rompbodem te maken. 
Dat heeft geresulteerd in een 
simpele scherpe-V met glijri -
chels en relatief zachte kim. Bij 
elkaar leidt dat tot een soepel, 
goed beheersbciar vaargedrag. 

Uiterlij k 
Van opzij toont de boot zijn 
Sealine-afkomst. De lage open 
stuurbrug en een sterke hori-
zontale lij n houden het geheel 
in evenwicht. De vorm is mo-
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Enkele hoofdkenmerken van de Sealine F34. 

- Afmetingen: lengte 10,50 meter: breedte 3.35 meter: die 
gang 1,06 meter; waterverplaatsing 6400 kilo. 

- Brandstof: 644 liter. 
- Drinkwater: 282 liter. 
- Motoren: 2 x Volvo Penta KA D 43P diesels (230 pk).; 
- Topsnelheid: 32 knopen (59.3 kilometer per uur). 
- Bouwer: Sealme, Kidderminster, Groot-Bnttannie. 

Telefoon +44 1562 749100. 
- Prijs: 247.500 euro (afhankelijk van de koers van het 

pond sterling). 
- Informatie: Pijl Watersport, Loosdrecht, 035-5821638, fax 

5826793. J t t 

dern en strak. Zowel binnen 
als buiten is de beschikbare 
ruimte slim benut. 

Kui p 
De kuip heeft Sealine's gepa-
tenteerde uitschuifbare zit-
plaatsen bij de spiegel en bij 
het zwemplatform. Daarmee 
kun je de kuip met een druk 
op een knop vergroten als de 
boot stilligt; een vernuftige ma-
nier om meer ruimte te schep-
pen. Er zijn bergplaatsen voor 
een reddingvlot en voor stoot-
kussens, zoals verwacht mag 
worden op een boot van deze 
afmetingen. Natuurlijk kan de 
kuip met een cabrioletkap wor-
den gesloten. Teakhouten tre-
den leiden omhoog naar de 
open stuurbrug en op vrijwel 
alle plaatsen waar ze horen zijn 
handgrepen gemonteerd. 

Interieu r 
De salon is een ontwerpmees-
terstuk waarin de beschikbare 

ruimte maximaal is benut. De 
kombuis aan bakboord heeft 
een naar achteren uitschuif-
baar bovenblad zodat, als daar 
behoefte aan is, er veel meer 
plaats is om eten te bereiden. 
In gesloten toestand ziet de 
kombuis er uit als een onder-
deel van de meubilering, maar 
geopend is het een volwaar-
dige keuken. 
Achter de kombuis bevindt 
zich een verplaatsbare twee-
zitsbank die extra zitplaatsen 
aan de salontafel biedt. Die ta-
fel is te verstellen in hoogte en 
in grootte. In zijn laagste stand 
vormt hij samen met de bank 
aan stuurboord een dubbele 
kooi. Ombouwen kost slechts 
een paar seconden zodat voor 
onverwachte gasten snel een 
comfortabele slaapplaats ge-
maakt kan worden. 
Vanuit de kombuis ben je met 
twee treden omhoog in de bin-
nenstuurstand. De daar ge-
plaatste tweepersoons bestuur-

dersbank kan voor- en achter-
uit schuiven en biedt een com-
fortabele zitplaats. Er is beperkt 
plaats voor navigatie-elektro-
nica. Wel is ruimte om een pa-
pieren kaart neer te leggen. 
Rond het instrumentenpaneel 
is stoffen bekleding aange-
bracht om lichtreflectie te ver-
minderen. Het schakelpaneel is 
boven de voorramen gemon-
teerd zodat ook die ruimte opti-
maal wordt benut. Het uitzicht 
vanaf de binnenstuurstand is 
goed en de indeling is prakti-
scher dan op de stuurbrug. 
In het voorschip is een hut met 
een dubbele kooi en flink wat 
ruimte er omheen. De kwali-
teit van de inrichting is heel 
goed, en net als bij de rest van 
de Sealine F34 moetje jezelf er 
voortdurend aan herinneren 
dat deze boot maar 10,5 meter 
lang is. Aan beide zijden van 
de hut zijn kasten en toiletta-
fels aangebracht. De compacte 
toiletruimte - groot genoeg 
voor zijn doel - is bereikbaar 
vanuit de voorste hut en via 
een tweede deur. 
De tweede hut ligt onder de 
stuurstand aan stuurboord. Er 
is beperkte hoogte boven het 
tweepersoons bed, maar het 
voorste deel van de hut biedt 
volledige stahoogte. Er is een 
ingebouwde kast en volop an-
dere bergruimte. Het geheel 
ziet er verzorgd uit. 

Machinekamer 
Er is verrassend veel ruimte in 
de motorkamer. De twee 
Volvo Penta dieselmotoren 
staan dicht tegen de spiegel 
waar de hekaandrijvingen aan 
zijn gemonteerd. 
De standaardmotoren zijn de 
Volvo Penta KA D 34P com-
pressordiesels, die elk 230 pk 
leveren. Zij zijn gekoppeld aan 
duoprop hekaandrijvingen en 
lijken met een topsnelheid van 

32 knopen (59,3 kilometer per 
uur) ruim voldoende berekend 
voor hun taak. Het is ook mo-
gelijk de lichtere Volvo Penta 
KA D 32P en de AD41P in te 
laten bouwen als het zwaarte-
punt minder op snelheid ligt. 

Varen 
Op het water doet de F34 het 
buitengewoon goed voor zijn af-
metingen. Het water was tijdens 
onze proefvaart nogal rustig, 
maar de hekgolven van andere 
boten zorgden voor voldoende 
beweging. Ondanks enthousiast 
varen leek de F34 de uitdagin-
gen heel goed aan te kunnen. 
De motoren reageerden snel en 
soepel en de scherpe-V romp 
geeft goed gedempt en gerust-
stellend vaargedrag. Tijdens 
snel varen voel je je op de open 
stuurbrug een beetje kwetsbaar, 
maar verder deed de F34 het 
vlekkeloos. 

Conclusie 
Wat veel indruk maakt bij de 
F34 is de detaillering. Ieder as-
pect van deze boot is overwo-
gen en er is een lange lijst met 
extra's. Daaronder zijn ver-
koeling (airco) en een genera-
tor voor de nodige extra ener-
gie. Al die voorzieningen zijn 
zorgvuldig doordacht. 
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AAN BOORD 
Linssen-boek 

Linssen Yachts, de jachtwerf 
met een goede naam voor Ne-
derlandse motorjachten in 
Maasbracht, gaat iets nieuws 
doen om de verkoop te bevor-
deren. In hun verkoopcom-
municatie "staat niet langer 
het schip centraal, maar vor-
men de opvarenden het mid-
delpunt". "Sfeer, comfort en 
zorgeloos genieten. Daar gaat 
het om" benadrukt Linssen. 
Dat nieuwe beleid heeft grote 
gevolgen zoals blijk t in hun 
nieuwe boekje Linssen SL, 
Enter the SL World. Het is 
mooi gemaakt, met harde om-
slag, 62 pagina's quasi poëti-
sche tekst en veel foto's. Het 
maakt op mij de indruk geheel 
te zijn gemaakt voor begin-
nende watersporters want -
het moet gezegd, ze zijn con-
sequent - er staat bitter weinig 
in over de vijf gepresenteerde 
boten. Geen cijfer over diep-
gang (allemaal zijn ze geschikt 
voor ondiep water), over 
kruiphoogte (door de Franse 
kanalen naar de Middellandse 
Zee), niets over rompvorm, 
merk en aantal motoren 
(krachtig, stil). 

Het nieuwe beleid lijk t hele-
maal van deze tijd als je de 
verhouding foto's:tekst ziet. 
Veel te kijken, minder te le-
zen. Veel foto's zijn mooi en 
heel doelgericht want vooral 
het interieur moet de kopers 
verleiden. Helaas bestaat de 
bemanning op de foto's uit 
twee fotomodellen. Dezelfde 
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twee poserend op 52 foto's. 
Over de stijl van tekst kunnen 
smaken uiteraard verschillen, 
maar mijn smaak is het niet. 
Toegegeven, ik ben ook de 
doelgroep niet. Vormt u zelf 
maar een oordeel: 
Pagina 3. 'Als de eerste zon-
nestralen de horizon beroe-
ren, valt een warme gloed 
over de aarde. Roerloos 
wacht het water op de eerste 
rimpelingen. Rust, warmte, 
stilte. Door niets verstoord. 
Totdat twee witte zwanen ele-
gant, in perfecte harmonie 
over het water gaan. Met stijl, 
karakter en gevoel. Zoals ze 
dat altijd al deden. Statig, zelf-
bewust. Niets, niemand zal 
hun tocht verstoren. Ze gaan 
door, zoals zij willen. 
U voelt de warmte langzaam 
de vochtige deken van de 
duisternis verdrijven. Kwets-
bare dauwdruppels glinsteren 
in de eerste zonnestralen die 
aarzelend tevoorschijn ko-
men. U ziet het prill e licht dat 
de donkere nacht doet verge-
ten. U ziet uw Linssen SL die 
zich koestert in het vroege 
schijnsel van de nieuwe dag. 
Klaar om het water te beroe-
ren. Om u te brengen waar-
heen u wilt . Laat u verleiden. 
Geef toe en stap aan boord. 
Vaar en geniet. Leef en ver-
trouw op uw Linssen SL.' 
B Houwmk 

Linssen SL, Enter the SL World. 
Uitgave Linssen Yachts, Maasbracht, 
2002. 

Amsterdamse 
vaargids 

De derde druk van de Amster-
damse Vaargids, die vorige 
maand is verschenen, is stuk-
ken beter dan de eerste. De 
derde editie mag met recht die 
naam voeren. Was de eerste 
nog een gids voor de grachten-
gordel, nu gaat hij over de hele 
stad en ommelanden. 
Natuurlijk is hij niet perfect, 
want kruizer spel je met een s, 
gerenommeerde jachthavens 
ontbreken (de Koenen, de 
Schinkel) en van de drie vaar-
tochten in de omgeving van 
Amsterdam zal er een nog jaren 
niet gevaren kunnen worden. 
Maar er is veel goeds. Dat be-
gint met een goede waterkaart 
met aan de ene kant de grach-
tengordel en aan de andere 
een waterkaart, die overeen 

komt met delen van de 
ANWB-kaarten Vechtplassen 
en Amsterdam-Alkmaar. Daar-
van worden weer stukjes ge-
bruikt ter illustratie van vaar-
tochten in de omgeving van 
Amsterdam. 
De kern vormen de beschrij-
vingen van vaartochten door 
de grachten (in de vierde druk 
ook zuid en west nog s.v.p.), 
cafe's en restaurants, vaargege-
vens, knelpunten (heel nuttig), 
binnenhavengeld, marifoonka-
nalen, bruggen, jachthavens, 
zeilmakerijen, motorreparatie, 
en nog veel meer. 
Slordig is de samenvatting van 
de vaarregels. Voorrang be-
staat niet op het water, ook niet 
voor rondvaartboten (er is 
wijkplicht) en regels voor be-
roeps- en pleziervaart bestaan 
ook niet. In Amsterdam is ge-
woon het Binnenvaartpolitiere-
glement van kracht, dat spreekt 
van grote en kleine schepen. 
Dit soort informatie hoort trou-
wens helemaal niet thuis in zo'n 
boekje. Er staat meer overbo-
dige wijsneuzigheid in. Maar 
als gids voor tochten door Am-
sterdam is het de moeite waard. 
Prijs 16,95 euro in boek- en wa-
tersportwinkels. H 

De Amsterdamse Vaargids. 
2002.ISBN 90-805461-3-5. 

Verfsystemen 
Van de Engelse auteur Nigel 
Clegg is het door Ben Hoe-
kendijk vertaalde boek 'Verf-
systemen voor jachten'. Het 
heeft als ondertitel Schilderen, 
lakken en antifouling. Het 123 
pagina's tellende boek geeft 
daar inderdaad een heleboel 
informatie over. Het vertelt 
wat verf is, welke soorten er 

zijn, hoe je voorbewerkt, verf 
verwijdert, verf aanbrengt en 
onderhoudt, belang van tem-
peratuur en vochtigheid en 
veiligheid. Alles bij elkaar 
klinkt dat als goed en nuttig 
voor de doe-het-zelver en dat 
is het ook. Waarom blij f ik 
dan na lezen zitten met een ge-
voel van irritatie? Gewoon, 
omdat er zo veel irriteert. 
Hou u vast: 
1. Een register, onmisbaar in 
een boek als dit, ontbreekt. 
2. De Woordenlijst is erg on-
volledig. In het boek veel ge-
bruikte woorden als thinner, 
filler , primer, maar ook wei-
nig bekende als kralen, kook-
blaasjes, staan er niet in en 
worden in de tekst niet of 
slecht toegelicht. Van thinner 
blijf t na lezen van het boek de 
vraag hangen of het nu het-
zelfde is als verdunner of niet. 
Primer idem. Is het grondverf 
of (ook) iets anders? 
3. In het hoofdstuk Verf ver-
wijderen worden krabber, 
schraapstaal, handboorma-
chine met hulpstukken, enz. 
niet genoemd. Bij Gereed-
schap staan zij ook niet. Daar 
wordt zelfs het aloude pla-
muurmes niet genoemd. 
4. Bij Aangroeiwerende verf 
niets over de in zoet water zo 
goede en nog altijd toegestane 
chloorrubberverf. 
5. Over impregneerolie, Wol-
manzout, enz. geen woord. 
6. Nogal wat spel-, afbreek- en 
taalfouten. 
Kortom, een boek waar heel 
wat nuttigs in staat, maar dat 
anderszins onvolledig en ver-
warrend is en irritatie wekt. 
Prijs 19,00 euro. 

Verfsystemen voor jachten. 
Uitgeverij de Alk, Alkmaar, 2002 
ISBN90-6013-212-2 H 
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Watertaai 
Het kleine boekje Watertaai 
van Erik en Mirjam Smit (82 
pagina's tekst, acht foto's die 
geen relatie hebben met de 
woorden waar het allemaal 
om gaat) is best aardig om in 
een verloren moment door te 
bladeren. Van woorden en 
begrippen uit de scheepvaart 
wordt ook de betekenis op het 
land gegeven. 
Bijvoorbeeld Bunkeren: onbe-
schoft eten/brandstof innemen 
aan boord. Soms komt het mij 
wat gezocht voor zoals Bram-
zijgertje: kortademig per-
soon/jongste hulpje aan boord 
van vissersschip. Het is echter 
niet volledig (voorgoed voor 
anker gaan), onjuist (raasdon-
ders), vaak slecht geformu-
leerd (zeeg, telegraaf) en als er 
meer betekenissen zijn te be-
perkt (fok) en ook wel fout 
(kattensporen). Kortom, je 

kunt het wel lezen, maar pas 
op. Bovendien zeggen de au-
teurs ook een paar zelfverzon-
nen woorden te hebben opge-
nomen (pettenmepper?). Dat 
is in strijd met de tekst op het 
achterblad waar zij zeggen 'te 
willen informeren wat er zoal 
geroepen wordt aan boord'. 
Wat mij betreft horen eigen 
verzinsels daar niet bij. 

Prijs 9,95 euro. Watertaai, Erik en 
Mirjam Smit, Uitgeverij Hollandia, 
2002. ISBN 90 6410 368 2. H 

Zierikzee 
De Stichting Museumhaven 
Zeeland heeft het eerste deel 
van een reeks cahiers het licht 
laten zien, een brochure met 
de naam 'Hoe was het vroe-
ger in Zierikzee?'. Hij is sa-
mengesteld door L.Becu, J.L. 
Brasser en G.J. Welbergen. 

Hij bevat, met de historische 
data er voor, onder meer gege-
vens met betrekking tot: de stad, 
openbare orde, gezondheid, be-
lastingen, havens, vismarkt, pi-
raterij en scheepswerven. 
In een brochure van 17 pagi-
na's met ook nog leuke oude 
illustraties kun je natuurlijk 
niet veel beschrijven, maar 
door besluiten van de magi-
stratuur te geven staat er toch 
veel aardigs in. Soms niets 
nieuws ook, want op 26 no-
vember 1578 wordt voorge-
steld een verordening te ma-
ken die verbiedt om 'vuylig-
heid' in de haven te werpen. 
Leuke lectuur voor wie de his-
torie lief heeft. H 

Hoe was het vroeger in Zierikzee? 
Reeks Museumhaven Zeeland Ca-
hiers, deel 1. Prijs 3,50 euro. Uitge-
verij de Woordenwmkel, Zierikzee, 
2002.1SBN 90-76286-05-1. 

Tips om brand 
te voorkomen 

Negentig procent van de 
slachtoffers bij een brand komt 
om het leven door verstikking. 
Paniek en onderschatting van 
het gevaar van giftige rook 
vormen de belangrijkste oor-
zaak. In een eind oktober in 
een oplage van 40.000 exem-
plaren verschenen brochure 
geven verschillende water-
sportorganisaties samen met 
verzekeraars tips over het 
voorkomen en het bestrijden 
van brand aan boord. Ook 
staat er informatie in over het 
blussen van branden, de blus-
middelen aan boord en de be-
handeling van brandwonden. 
De twaalf pagina's tellende 
brochure, een uitgave van het 
Watersportberaad, wordt on-
der andere verspreid via wa-
tersportverenigingen. Ook de 

politie te water en de verzeke-
raars gebruiken het boekje bij 
hun voorlichtingsactiviteiten. 
Informatie:www.watersport-
beraad.nl. 

Tijdmeting 
In veel boten zie je een scheeps-
klok, een precisie-in-strument 
dat vóór het satelliet-tijdperk 
onmisbaar was bij de plaatsbe-
paling op zee. De catalogus 
2003/2004 van Wempe Chro-
nometerwerke uit Hamburg be-
wijst dat er nog volop belang-
stelling is voor nauwkeurige 
tijdmeting. Het is de moeite 
waard om in plaats van zo 
maar een klok te kopen even in 
deze catalogus te kijken. 
Wempe, dat al sinds 1905 chro-
nometers maakt, bewijst nog 
lang mee te willen gaan want 
het maakt behalve mechanische 
nu ook elektronische lucht-
druk- en chronometers. H 

Wempe Chronometerwerke, Catalo-
gus 2003/2004, Steimtraszf 23, 
20095 Hamburg Duitsland. 

Compass 
Jubileumliandboek 

Compass, verzendhuis voor 
de watersport, bestaat nu 25 
jaar. Hun 'jubileumhandboek', 
het is gewoon de catalogus 
voor 2004, ziet er feestelijk uit. 
De kerncollectie is dezelfde, 
nog steeds veel kleding. In de 
loop der jaren is er wel een 
verschuiving gekomen. Kle-
ding neemt nu nog maar de 
helft van de catalogus in. Bij 
de niet-kleding zijn ook de 
meeste echte nieuwe artikelen: 
een digitaal handkompas, ein-
delijk een betaalbare vouw-
fiets, verrekijker en digitale ca-
mera in één, kabelloze diepte-

meter. Hoewel Compass zegt 
goedkoop te zijn vind ik een 
zonnebril van 129,95 euro 
met, dat wel, de naam Alinghi, 
duur . Het is leuk de catalogus 
door te bladeren, want er staan 
veel aantrekkelijke dingen in 
voor de watersporter en zijn boot. 
H 

Compassjubileumhandboek, Com-
pass Watersport, Woerden. 

Vaartips 
Shurhold, een Amerikaanse 
firma van schoonmaakhulp-
middelen voor boten, heeft 
een DVD gemaakt met hon-
derden informatiebladen die 
het leven van de watersporter 
veiliger en leuker kunnen ma-
ken, The Encyclopedia of 
Boating Tips. De schijf bevat -
Engelstalige - informatie over al-
les van ankers tot zinkanoden 
en neemt de kijker door de de-
tails van elektronica, gebruik 
van een trailer, scheepsschroe-

ven, reddingvesten, motoron-
derhoud en nog veel meer. AUes 
goed geïllustreerd en met links 
naar nuttige websites. 
Los toegevoegd zijn honder-
den tabellen en tekeningen 
over Morse code, vaarregels, 
tips voor vissers, enzovoort. H 
Belangstellenden kunnen zich 
richten tot LA-84, Huub Lam-
briex. De Lasso 6, 2371 GV 
Roelofarendsveen. Emai l: 
info@la84.nl. 
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Reis door Noord-Frankrijk (2 en slot) 

Ongerepte natuur 
en gratis champagne 

Na een kort verblijf in Parijs zetten Hans en Annie Carrière de zwerftocht met hun 

Proficiatkruiser Zaza over de Noord-Franse kanalen en rivieren voort. Ze doorstaan 

de herrie van grote steden, vergeten de tijd in de verlaten Marnelandschappen en 

doorstaan de hitte van de warmste zomer sinds eeuwen (2003) en keren terug via het 

rustieke Ardennenkanaal en de Bel^sche Maas. 

Hans Carrière 

Ik schreef al eerder dat het van 
Compiègne tot Pont a Bar 511 
kilometer varen is zonder mo-
gelijkheid om brandstof te tan-
ken. Het zou erom spannen of 
onze brandstofvoorraad daar-
voor groot genoeg is. Gelukkig 
is er in Parijs een tankboot die 
ons blanke dieselolie kan leve-
ren in jerrycans van 20 liter te-
gen een vergoeding van 10 eu-
rocent per liter. We zullen dus 
1,02 cent per liter (92 plus 10 
cent) moeten betalen, best 
duur, maar we zijn gered. 

Donderdag 19 jun i (Parij s -
Lagny) 
We vertrekken donderdag 19 
juni uit Port Arsenal met 
prachtig weer (zonnig en 33 
graden Celsius). We leggen 1 
kilometer stroomopwaarts van 
Port Arsenal op de linker 

Seine-oever aan bij de tank-
boot (KM167), die met zijn 
boeg zowat onder de de brug 
van de Bercy ligt (telefoon 01 
45852892). Men heeft de tele-
fonisch bestelde witte diesel 
voor ons klaar staan. Ze wordt 
uit jerrycans van 20 liter in de 
onze tank wordt gegoten. 
We zetten onze tocht voort en 
draaien 4,5 kilometer stroom-
opwaarts van Paris Arsenal 
bakboord uit de Marne op bij 
(KM 178), om weer een paar 
kilometer verder bakboord uit 
door de St. Maur tunnel te va-
ren, waarmee een niet bevaar-
bare lus van de Marne wordt 
afgesneden. De doorvaart-
hoogte op de Marne bedraagt 
bij normale waterstand tot 
Meaux 4,35 meter en daar 
voorbij 3,5 meter. We leggen 
die middag in Lagny aan bij de 
Port du Touring Club de 
France (KM 150,4). Daar is 
één passantenplaats en die 

hadden we onderweg telefo-
nisch besproken. De haven-
meester staat al klaar. Er zijn 
op dit stuk van de Marne wei-
nig aanlegplaatsen en als een 
uurtje later de Iri s al zoekend 
langs komt nodigen we ze uit 
om maar langszij te komen. 
Vlak naast de haven is een res-
taurant, waar wc gaan eten. 

Vrijda g 20 jun i (Lagny - L a 
Ferté-sous-Jouarre) 
We varen door de tunnel van 
Chalifert (KM 145,7) en ver-
volgens de rest van de dag 
door het rustieke (laterale) ka-
naal Meaux-Chalifert. Na het 
uitvaren van de sluis van 
Meaux (KM 133) komen we 
weer op de Marne . We slaan 
meteen links af om dan na de 
eerste stadsbrug te pauzeren 
aan de jachtsteigers van 
Meaux. Ze zijn gratis, met wa-
ter en stroom en vlak bij het 
centrum. 

Was het Marnedal voorbij 
Langny al aantrekkelijk, voor-
bij Meaux wordt het schitte-
rend. De rivier kronkelt door 
een ongerepte natuur van bos-
sen die tot in het water uitlo-
pen. Je bent hier alleen op de 
wereld met de vogels, de bo-
men en het water. Er zijn on-
gerepte door bos omzoomde 
strandjes in sommige bochten. 
We leggen na 55 kilometer aan 
bij La Ferté-sous-Jouarre bij 
(KM 90). 

Zaterdag 21 jun i (La Ferté -
Chateau Thierry ) 
Een sluiswachter vertelt ons 
dat er in Chateau Thierry 'een 
leuk feestje'aan de gang is. We 
meren er aan een kade (KM 
50,7) en ontdekken dat het om 
een kermis gaat op 100 meter 
afstand van onze ligplaats. Dat 
vinden we eigenlijk niet zo 
leuk. We hebben vandaag 
bijna 40 kilometer afgelegd. 

Zondag 22 jun i (Chateau 
Thierr y - Epemay) 
Vandaag varen we de laatste 
54 kilometers van de Marne 
(tot Epernay). Ook dit is een 
indrukwekkend mooi stuk ri-
vier. Vlak voor sluis 15 (Dizy, 
K M 0) houden we stuurboord 
aan en varen we het zijkanaal 
naar Epernay in en meren 4 ki-
lometer verder af aan de pas-
santenkade (KM 0,8). Deze be-
roemde champagnestad ont-
haalt zijn gasten - ons dus - op 
een glas champagne geser-
veerd op het koele terras naast 
de tennisbaan. Je kunt de ha-
ven niet missen want hij ligt 
aan de voet van de hoge toren 
van Champagne de Castel-
lane. Behalve dat glas cham-
pagne krijgj e een gratis toe-
gangsbewijs voor het mu-
seum en een excursie door de 
destilleerderij en de onder-
grondse gewelven van Cham-
pagne de Castellane. Naast 
de haven is een lommerrijk 
park. We hebben vandaag 50 
kilometer afgelegd. We blij -
ven twee dagen. 

Dinsdag 24 jun i (Epemay -
Condé-sur-Marne) 
W e varen terug naar de sluis 
van Dizy en komen zo op het 
lateraal kanaal van de Marne. 
Wi j volgen het tot Condé-sur-
Marne (KM 48,4). We meren 
hier aan de passantensteigers. 
W e voeren vandaag 52 kilo-
meter. 
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• De Belgische Maas bij Anseremme 

Woensdag 25 jun i (Condé -
Sillery) 
We verlaten hier het Marne-
dal en gaan verder over het 
Aisne - Marne-kanaal, vandaag 
naar boven via een trap van 8 
sluizen, dan door een 2 kilo-
meter lange goed verlichte en 
geventileerde (maar zeer trage) 
tunnel van Mont-de-Billy (KM 

4y) en vervolgens weer 3 slui-
zen naar beneden tot Sillery 
(KM 33,8). We leggen aan in 
de grote jachthaven. Er is een 
supermarkt in de buurt. 

Donderdag 26 (Sillery -
Reims) 
Vandaag gaat de tocht naar 
Reims, een stukje van maar 10 

Kaarten 
We hebben voor deze reis de volgende kaarten gebruikt: 
- ANWB kaarten J, K, L en M. 
- De Hydrografische kaarten 1803 en 1807. 
- Navicarte nrs 1, 3 ,8, 9, 14, 21, 23, en 24. 

Boeken 
We hebben de volgende boeken geraadpleegd: 
- De water almanakken 1 en 2 van de ANWB. 
- De toeristische vaargids voor West-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen. 
- De Guide Michelin Rouge, een restaurantgids, waar ook 

veel gedetailleerde Franse stads plattegronden in staan. 

Scheepspapieren 
We hadden op onze reis de volgende (scheeps)papieren nodig: 
- Geldige paspoorten. 
- Het Internationaal certificaat voor pleziervaartuigen. 
- Het internationale vaarbewijs ICC. 
- De vlaggebrief 
- Het certificaat voor de marifonie met de bijbehorende docu-

menten. 
- Het FD-nummer voor de Antwerpse haven. 
Zie voor details over deze papieren de informaüe elders in dit 
nummer. 

kilometer. Wc komen dan ook 
vroeg aan en leggen aan in de 
jachthaven van Reims (KM 
23,5). Het is een rumoerige 
grote stadshaven. Aan de an-
dere kant van het water raast 
het verkeer over een autosnel-
weg en aan onze kant loopt 
een drukke stadsrondweg. 
Maar de de historische bin-
nenstad is dichtbij: 1500 me-
ter. 
Ondanks de hitte wandelen we 
naar de beroemde kathedraal. 

Vrijda g 27 jun i 
(Reims - Variscourt ) 
We varen de laatste 24 kilo-
meter van het Aisne-Marneka-
naal en komen bij Berry-au-
Bac op het lateraal kanaal van 

de Aisne. We leggen aan bij 
Variscourt (KM 11) bij een 
rustiek weilandje met pick-
nickbanken en meerpaaltjes. 
Het ligt op een rustige plek aan 
een bosrand. En het is gratis. 

Zaterdag 28 jun i 
(Variscourt - Rethel) 
Elf kilometer verder komen 
we op het Ardennenkanaal dat 
eveneens voert door het Aisne-
dal, dat deel uitmaakt van de 
Franse Ardennen. Prachtige 
bossen liggen links en rechts 
van het water, veel vogels en 
een schitterende omgeving 
omringen ons. We leggen s'-
middags aan in Rethel (KM 
63,3) bij de gemeentelijke 
jachthaven. Het toiletgebouw 

• Sluis bij StAignan op het Ardennenkanaal 
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is ook bestemd voor de plaat-
selijke zigeunerstandplaats. 
Het is een mooie plek en we 
blijven er een dag hggen. 

Maandag 30 jun i (Rethel -
Attigny ) 
Vandaag varen we maar 18 ki-
lometer. En wel tot Attigny 
(KM. 44) voor de grote sluizen-
trap in het Ardennenkanaal. 

Dinsdag 1 jul i (Attign y - L e 
Chesne) 
Voordat we de sluizentrap be-
reiken varen we eerst nog 6 ki-
lometer en een sluis. De slui-
zen trap is 8,4 kilometer lang 
en bestaat uit 26 geautomati-
seerde sluizen te beginnen 
(voor ons tenminste) bij die 
van Semuy (KM 38,4) met 
sluis 26 en eindigend bij sluis 1 
(KM 30) nabij het dorp Le 
Chesne. We bevaren de trap 
in stroomopwaartse richting, 
wat altijd iets moeilijker is dan 
andersom. Uitgerekend van-;' 
daag regent het en de voor-
spelling is dat het de hele dag 
zo zal blijven. Maar het ziet er 
naar uit dat we vandaag in 
onze vaarrichting alleen op de 
trap zijn en dat is een groot 
voordeel. Voor de passage 
staat 6 tot 7 uur, maar doordat 
we zo goed als alleen zijn doen 
we het in 5 uur. 
Halverwege komen we nog een 
afvarende spits tegen en aan het 
eind nog een afvarend jacht. 
Met enige regelmaat zien we 
een autootje of brommer van 
vaarwegbeheerder VNF over 
het jaagpad sjezen op weg naar 
een storing in de trap. Ook wij 
treffen een keer zo'n sluis die 
'en panne' is. We roepen de 

• De Marne ten oosten van Epernay. 

• Toeganskanaal tot de Jachthaven Arsenal in Parijs Vanaf de Seine. 

centrale per marifoon op en 
binnen een kwartier verschijnt 
er een 'dépanneur' die de sto-
ring verhelpt. We leggen na het 
passeren van sluis 1 aan in Le 
Chesne (KM 28,5). Er is daar 
plaats voor 3 boten (gratis). 

Woensdag 2 jul i (Chesne -
CharleviUe) 
Het weer is opgeklaard en we 
ren de laatste 30 kilometer van 
het Ardennenkanaal tot de mon-
ding ervan in de gekanaliseerde 
Franse Maas bij Pont a Bar. Het 
kanaal volgt hier min of meer de 
loop van de Bar, een riviertje dat 
eveneens in de Maas uitmondt. 
Het water kronkelt hier door een 
glooiend landschap. Het oogt net 
of je door een groen dal omlaag 
vaart. 
In Pont a Bar leggen we aan bij 
Maubac Nautique (KM 1) op 
de rechteroever, waarbij be-
halve een bunkerstation ook 
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een watersportwinkel en 
scheeps- reparatiebedrijf ho-
ren, Volgetankt (0,90 euro per 
liter) varen we de Maas op en 
leggen de laatste 16 kilometer 
af naar Charleville-Mezières 
en meren aan de passanten-
steiger. De jachthaven ligt aan 
een groot park en op loopaf-
stand van de binnenstad. We 
blijven er een dag extra. 

Vrijda g 4 jul i (Charlevill e -
Révin) 
Een bijzonder mooi traject 
over de Maas ligt vandaag 
voor ons. Veel bossen op in 
het water aflopende hellingen, 
opnieuw 40 mooie kilometers. 
We legen aan bij Révin in de 
stedelijke jachthaven op de lin-
keroever, opnieuw vlak bij de 
binnenstad (KM 33). 

Zaterdag 5 jul i (Révin - Givet) 
Vandaag het laatste traject 
over de Franse Maas tot de 
Franse grensstad Givet. We 
passeren onderweg de plaats 
Fumay (KM 29). Bij sluis Ham 
(KM 8) is het even oppassen 
daar varen we door een tunnel 
van 800 meter onverlicht en 
met ruw uitgehakte wanden. 
Hier moet de schijnwerper zijn 
nut bewijzen. In Givet leggen 
we aan bij de gemeentelijke 
jachthaven. 
We eten bij Maison Baudoin 
aan de voet van de Pont de Gi-
vet aan de linker oever en ne-
men daarmee vast afscheid 
van Frankrijk. 

Zondag 6 jul i (Givet - Anse-
remme) 
We beginnen de dag met de 
laatste Franse sluis (Vier 
schoorstenen). De Belgische 
Maas is van de Franse grens 
tot Namen een wonderschone 
rivier met op verschillende 

• Ardennenkanaal tussen Le Chesne en Pont a Bar. 

plaatsen rotspartijen die steil 
uit het water oprijzen en waar 
bergbeklimmers halsbrekende 
toeren uithalen. We leggen 
aan op een paar kilometer 
voor Dinant aan de rustig bij 
een park gelegen steiger van 
Anseremme. 

Maandag en dinsdag 7 en 8 
jul i (Anseremme -Maastricht) 
Op de sluis van Aseremme ko-
pen we eerst het speciale vaar-
document voor het bevaren 
van de Belgische Maas het 
Permis de circulation (1,05 
euro). Het is de bedoeling dat 
je dat weer inlevert op de laat-
ste Belgische sluis op de Maas 
bij Ternaaien. 
In Namen leggen we aan in de 
Port de Jambes (KM 45,8) 
waar we rode diesel tanken 
(0,39 euro per liter). De haven 
is op de rechteroever prachtig 
gelegen tegenover de hoogge-
legen citadel op de andere oe-
ver en biedt ook uitzicht op het 
casino. 

Reservedelen 
Wij hebben een aantal spullen bij ons, waar je bij pech erg om ver-
legen kimt komen te zitten, zoals: 

- een reserveschroef (die we nodig bleken te hebben); 
- een impeller voor de koel waterpomp; 
- V-snaren; 
- reservedelen voor pompen, zoals klepjes, balgen en pakkingen; 
- verloopstukken voor de aansluiting van drinkwaterslangen; 
- lange kabels voor walaansluiting; 
- lange waterslangen (25 meter). 

Nuttig zijn verder lange reservelijnen (minstens 12 meter), en 
minstens een hele lange üjn (30 meter) zodat je vast kunt maken 
op een loswal voor de beroepsvaart. 

We varen dus de volgende dag 
door naar Hoei (KM 80). 
Na Hoei beginnen we aan de 
laatste 51 kilometers tot de Ne-
derlandse grens. We passeren 
daar de grote sluis van Ter-
naaien (verval 14 meter). We 
leveren hier onze Permis de 
circulation in. Deze sluis trekt 
altijd veel kijkerspubliek. 
Naarmate het water met ons in 
de sluis dieper en dieper weg 
zakt, zien we de koppetjes van 
de kijkers steeds kleiner wor-
den. We leggen aan bij jacht-
haven Pietersplas (KM 10,4) 
boven Maastricht waar we een 
dag overblijven. 

Donderdag en vrijda g 10 en 
11 jul i (Maastricht - Venlo) 
Van Maastricht gaat de tocht 
verder naar Maasbracht, waar 
we aanleggen bij de jachthaven 
Koeweide. Dat is een mooie 
rustig gelegen haven met een 
café-restaurant. Daarna gaat 
de tocht verder naar Venlo. 
We overnachten in Blerick bij 

de watersportvereniging De 
Maas (KM 110,8). 

Zaterdag, zondag en maan-
dag 12,13 en 14 jul i (Venlo -
Waspik) 
Jachthaven Eldorado in de 
Mookerplas is één van onze fa-
voriete stekken. Prachtig gele-
gen en boven het kantoor van 
de havenmeester bevindt zich 
een gezellig restaurant. Mook 
is trouwens een goed uitgangs-
punt voor fietstochten door de 
omringende bossen. 

De volgende dag hebben we 
de laatste overnachting van 
deze reis, die twee maanden 
heeft geduurd. En wel bij de 
jachthaven De Maas bij de 
sluis van Sint Andries. Op 
maandag 14 juli leggen we de 
laatste 50 kilometer af over de 
prachtige Maas, de Bergse 
Maas en het oude Maasje naar 
onze thuishaven Waspik waar 
we in de middag met stralend 
weer aankomen. 
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Menken bouwt boten in Sri Lanl<a 

ummÊmÊmmmmmmmÊ 
Al ruim zeven jaar laat Menken Maritiem pleziervaartuigen bouwen in Sri Lanka, 

het vroegere thee-eiland Ceylon. Het Nederlandse bedrij, gevestigd in Sassenheim, 

werkt daarbij samen met botenbouwer Neil Fernando. Op het zonovergoten eiland 

in de Indische Oceaan is de doorgaans vriendelijke bevolking voor een groot deel af-

hankelijk van de insvangst. Hoewel Fernando de meest voorkomende achternaam is, 

blijkt de naam van de botenbouwer eilandwijd een begrip. Bijna elke visser zal en-

thousiast 'nee' schudden, zodra hij de naam Neil Fernando hoort. Verwarrend voor 

Europeanen. Maar op de 'Parel van Azië' betekent nee schudden met het hoofd na-

drukkelijkja. 

Henriette Kuijpers 

Door de sterke binding met de 
zee telt Sri Lanka diverse 
scheepswerven. Neü Marine in 
het vissersplaatsje Negombo 
aan de westkust van het eiland 
is de grootste. De scheepswerf 
werd in 1968 opgericht door 
werktuigbouwkundig ingeni-
eur Neil Fernando. Naast de 
bovenal kleurrijke polyester 
boten die volop voor de Sri-
lankaanse vissers worden ge-
bouwd, produceert de werf 
ook marinevaartuigen en pas-
sagiersschepen. Neil Marine, 
waar ongeveer 400 mensen 
werkzaam zijn, heeft sinds zijn 
oprichting ruim 30.000 sche-
pen afgeleverd. De scheeps-
werf IS ook heer en meester op 
de lokale markt. Om te blijven 
groeien is export noodzakelijk 
geworden. En dus concenteert 
de werf zich steeds meer op de 
internationale jachtbouw. 

Sloep 
'Ik ken Neil Fernando sinds 

1994', vertelt Bernard Menken 
enthousiast. 'De man is heel 
veelzijdig. Hij is eigenaar van 
diverse bedrijven, die elkaar 
uitstekend aanvullen. Voordat 
ik boten bij hem het bouwen, 
maakte hij houten meubels 
voor mij, die ik in Nederland 
verkocht. Toen ik de eerste 
keer op zijn werf kwam, was ik 
diep onder de indruk. Hon-
derden mensen stonden daar 
polyester boten te bouwen. 
Dat bracht mij onmiddellijk op 
het idee om daar iets mee te 
doen. Terug in ons land ben ik 
gaan zoeken naar een passend 
ontwerp voor een polyester 
sloep. Ik ben bij het ontwerp-
bureau Martin de Jager in 
Schiedam terecht gekomen, 
dat de 6 meter lange Piet 
Heinsloep heeft getekend, 
waarvan er inmiddels bijna 
300 zijn verkocht in Neder-
land. Dat is toch een mooi re-
sultaat. Ik laat niet ergens ver 
weg schepen bouwen om 
goedkoper uit te zijn. Mij n 
doelstelling is om meer kwali-
teit voor hetzelfde geld te leve-

ren. Sri Lanka is nu eenmaal 
een heel ander land dan Ne-
derland. Ik vind het knap be-
krompen om dan gelijk de con-
clusie te trekken dat er buiten 
Nederland geen goede schepen 
worden gebouwd. De bevol-
king daar is niet opgegroeid 
met luxueuze show-sloepen 
waarin men zich kan spiegelen. 
Maar ze zijn wel heel leergierig 
en willen graag een goed be-
staan opbouwen. De Srilanka-
nen zijn ook heel trots op wat 
ze maken. Het is hun manier 
om een positieve bijdrage te le-
veren aan de ontwikkeling van 
het land. Met uitzondering van 
het teakhout- en polyester-
werk, leveren wij vanuit Ne-
derland alle spullen, die in de 
schepen worden verwerkt. 
Om de 6 weken gaat er dus 
een volle container naar de 
hoofdstad Colombo. We stu-
ren ook een vakman mee om 
de werkzaamheden te begelei-
den. Die laat onder andere 
aan de hand van digitale foto's 
zien, wat er eventueel moet 
worden veranderd of verbe-

terd. Dat werkt prima', aldus 
Menken. 

Tami l tijger s 
Een bezoek aan Neil Marine in 
Negombo bevestigt onmiddel-
lij k dat een scheepswerf in Sri 
Lanka onmogelijk kan worden 
vergeleken met een werf in ons 
land. Het verschil begint al bij 
de zwaar bewaakte toegangs-
poort. De werf wordt be-
schermd door hoge muren. 
Door de al meer dan 30 jaar 
durende strijd van de opstan-
dige 'Tamil tijgers' moet elk 
bedrijf, dat voor deze groep 
mogelijk interessante produc-
ten bouwt, zelf voor beveili-
ging zorgen. Wie daar niet aan 
voldoet kan zijn vergunningen 
kwij t raken. 
Het bedrijf bestaat uit verschil-
lende eenvoudige hallen, 
waaronder een afwerkingshal, 
waar de temperatuur nauw-
keurig kan worden geregeld en 
die stofvrij is Door het warme 
klimaat kunnen diverse werk-
zaamheden in de buitenlucht 
worden uitgevoerd. De hout-
bewerking gebeurt in een 
aparte fabriek even buiten 
Negombo. Wat opvalt, is de 
aanwezigheid van talloze vrou-
welijke arbeiders, die voorna-
melijk worden ingezet voor het 
polyesterwerk. De hoofddoek-
jes van deze vrouwen doen te-
vens dienst als beschermkapjes 
voor de mond en neus. 
De Srilankanen zijn zuinig op 
hun spulletjes. Dat blijk t uit de 
enorme hoeveelheid 'scheeps-
afval', waarvan elk stukje ma-
teriaal een nuttige bestemming 

* Productie van kleinere polyester onderdelen 
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• Een van de loodsen van Neil Manne op Sn Lanka. 

krijgt . Bijna niets wordt weg-
gegooid. Een groep mannen 
die gezellig met z'n allen een 
sloep staan te schuren in het 
zonnetje en allemaal vriende-
lij k staan te knikken, werkt 
een beetje op mijn lachspieren. 
Het doet beseffen dat de man-
nen niet gehinderd worden 
door westerse tijdsdruk en 
loodzware productie-eisen. 
Misschien is dat wel het ge-
heim van de vrolijkheid van 
dit volk. De bedrijfsleider die 
mij rondleidt vertelt dal een 
geschoolde arbeider ruim 

10.000 roepies per maand ver-
dient. Dat is ongeveer 250 
euro. De man is zeer te spre-
ken over zijn baas en zijn baan. 
In een land waar een bankdi-
recteur ongeveer 500 euro per 
maand verdient, heeft het per-
soneel van Neil Marine niets te 
klagen. 

Dutchess 
Tijdens mijn bezoek aan de 
werf staat de Dutchess (zie 
Motorboot van april) van de 
heer D. Parlevliet, die enkele 
maanden geleden in Rotter-

dam officieel werd gedoopt, 
trots in de steigers. Voor Neil 
Fernando (64 jaar) is de bouw 
van dit jacht een enorme uit-
daging, die veel van hem en 
zijn mensen vergt. 'Wij leiden 
op de werf zelf onze mensen 
op', licht Fernando toe. 'Door 
uitwisselingsprogramma's met 
andere (buitenlandse) werven 
wordt het kennisniveau op peil 
gehouden. Veel jongelui die af-
studeren, vertrekken naar het 
Midden-Oosten, om daar in 
korte tijd veel geld te verdie-
nen. De meesten keren als zij 

gaan trouwen wel terug, maar 
het is voor mijn land wel een 
probleem. Als we snelle voor-
uitgang willen boeken, hebben 
we die mensen hard nodig. 
Het is dus belangrijk om goede 
werklui te behouden. Veel kin-
deren van vissers voor wie ik 
een boot heb gebouwd, wer-
ken nu voor mij. Dat heeft als 
belangrijk voordeel datje een 
goede binding houdt met je 
klanten en ook hoort wat hun 
wensen zijn'. 
Toen Bernard Menken met 
zijn ambitieuze plannen bij 

f j - • Geen gebrek aan mankracht 
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POLY-PLANAR audi o 

MRD-GO, het maritieme audio systeem 

AM en FM radio 

. CD speler 

poly-/}lamarhi£. 
Custom-buil t 

Reparati e 

Onderhoud 

Bruij s Spiegelkotter s en uiette n 
leverbaar in diverse afmetingen, 

zowel open l<uip als achterkajuit. 

tel • +31 (0)164 257 920 

fax +31 {0)164 233 954 
e-mail: info@bruijsjachtbouw.nl 

Liizernestraat 24 tel 0252-629370 
2153 GN Nieuw Vennep fax 0252-629371 www.bruijsjachtbouw.n l 

FBTO Bootverzekerin g 
ALS JE GEWEND BENT JE 
EIGEN KOERS TE BEPALEN 
REGEL JE NATUURLUK OOK 
ZELF JE VERZEKERING. 
Wie gewend is om zelf aan het roer ^A Bepaal zelf uw 

te staan en om zelf beslissingen te Eigen Risico 

nemen, die verzekert natuurlijk 

ook zelf zijn boot direct bij FBTO. 

Want bij FBTO stelt u namelijk zelf, 

zonder tussenpersoon, uw eigen 

bootverzekering samen. En dit 

alles tegen zeer aantrekkelijke 

voorwaarden en voor verrassend 

lage premies. Ga dus nu naar 

www.fbto.nl of bel (058) 234 56 66 

en kijk zelf hoeveel u kunt besparen. 

0 Gratis FBTO 

Alarmservice 

0 10% korting 

bij lidmaatschap 

van erkende 

watersportvereniging 

0 Deskundig advies 

FBTO 0 Verzekere n kan je zelf . 

"Mijn grote hobby is zeilen 
en ik heb dan ook sinds 
jaar en dag een zeilboot. 
Vorige zomer was ik 
betrokken bij een flinke 
aanvaring. Eén telefoontje 
naar FBTO was voldoende. 
Mijn boot werd vakkundig 
gerepareerd en de 
rekening werd rechtstreeks 
door FBTO aan de 
scheepswerf betaald." 

DOE DIRECT 
ZAKE N 

EN BESPAA R 

WWW.FBTO.N L 

(058) 234 56 66 
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• Mallen worden in de open lucht bewaard. 

hem aanklopte, zei Fernando: 
'Lever mij een goed ontwerp 
en alle westerse componenten 
die ik nodig heb voor de bouw 
van de schepen. Kom ook re-
gelmatig uitleggen, hoe je bo-
ten eruit moeten zien'. De sa-
menwerking gaat goed. Fer-
nando is daar blij mee, want 
hij wil zo veel mogelijk plezier-
vaartuigen bouwen voor de 
Europese markt. 'Ik bezoek re-
gelmatig boatshows,' zegt hij. 
Dan ben ik altijd weer onder 
de indruk van wat er wereld-

wijd wordt gebouwd. Daarom 
kan ik mij best voorstellen, dat 
Europeanen vraagtekens zet-
ten bij schepen uit Sri Lanka. 
De meesten weten amper waar 
het land ligt. Maar dat maakt 
ons niet tot derderangs boten-
bouwers. We bouwen al ge-
ruime tijd jachten voor wes-
terse landen.' 

Vloot van zes 
Neil Marine bouwt inmiddels 
6 typen polyester schepen in 
opdracht van Menken. Naast 

de Piet Heinsloep zijn dat de 
Cab, de Cab Fast Forward, de 
Newport Bass, de Riffler en 
sinds kort de Dutchess. De 
veelzijdigheid van Neil Marine 
is het sterke punt van de sa-
menwerking. All e machines en 
benodigde kennis zijn binnen 
de groep aanwezig, zodat het 
bouwproces van de schepen 
onafhankelijk van lokale on-
deraannemers en toeleveran-
ciers wordt uitgevoerd. Ken-
merkend voor de schepen uit 
Sri Lanka is de royale toepas-

sing van massief teakhout. Het 
teak, voornamelijk afkomstig 
uit Birma, wordt in de fabriek 
op maat gezaagd. 

Tempel 
'Toen ik Neil vroeg om met 
mij in zee te gaan, liet hij weten 
dat hij hierover moest medite-
ren in de tempel. Een paar uur 
later werd de zaak beklonken. 
Niemand minder dan Boed-
dha had zijn goedkeuring ge-
geven aan onze samenwer-
king,' zegt Menken. 
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Onderzoek toervaart: gemiddelde leeftijd motorbootschipper 55 jaar 

¥Mf|rtiiiii g ikra l to« 
Voor het onderzoek, dat is ge-
daan door het Bureau Alterra 
uit Wageningen, zijn vragen-
lijsten voorgelegd aan 1900 
sportschippers, die een repre-
sentatieve selectie zijn uit wa-
tersportend Nederland. Zeilers 
en schippers die dagtochten 
maakten zijn terzijde gelegd 
(doel was het inzicht in de toer-
vaart aan te scherpen), zodat 
de gegevens van 783 motor-
schippers zijn verwerkt. 
Het onderzoek vond plaats in 
zeven gebieden: Friesland, 
Randmeren, Hollandse plas-
sen, rivierengebied, Gelderse 
IJssel, Limburgse Maas en 
Gronings-Drentse kanalen. 

Leeftij d 
Opvallend is dat de gemid-
delde leeftijd van de motor-
bootbemanningen sinds 1993 
aanzienlijk hoger ligt. Nu 55 
jaar, tegen 48 jaar in 1993. Er 
zijn regionale verschillen. Op 
de Friese meren nam de ge-
middelde leeftijd toe van 45 tot 
48 jaar, op de Hollandse plas-
sen van 46 naar 55 en in Gro-
ningen en Drente van 54 naar 
60 jaar. Op de IJssel is de ge-
middelde leeftijd zelfs 64. 
Meer dan de helft van de mo-
torbootliefhebbers is boven de 
50 jaar. In het noorden is 80 
procent van de motorschippers 
boven de 50 en dertig procent 
ouder dan 60 jaar. Het noor-
den, zo blijk t hieruit, trekt 
vooral ouderen. 
Het feit dat de wat ruwere 
vaargebieden (Zeeland, Wad-
den, IJsselmeer) buiten be-
schouwing zijn gelaten heeft 
uiteraard invloed op deze cij-
fers. 

Aantal opvarenden 
Het aantal opvarenden per 
boot blijk t te dalen. De schip-
per meegerekend zijn er ge-
middeld 2,6 bemanningsleden 
tegen 2,8 in 1993. Zeven pro-
cent minder dus. Ook hier zijn 
er regionale verschillen. In 
Friesland bleef het gemiddelde 
gelijk met 3 personen per boot; 
m Drente en Groningen 
daalde het van 2,7 naar 2,2 
procent, ofwel met 18 procent. 

De watertoerist wordt ouder en hijge  ̂ meergeld uit. 

Dat blijkt uit een onderzoek, dat Rijkswaterstaat in 

2002 heeft uitgevoerd en onlangs heeft gepubliceerd. De 

resultaten worden vergeleken met een soortgelijk onder-

zoek dat Rijkswaterstaat in 1993 heeft gedaan. 

Uitgaven per boot per dag 
/ l Regio bedrag (euro's) 

Fnese meren 
Randmeren 
Hollandse Plassen 
Rivieren 
Gelders IJssel 
Limburgse Maas 
Groningen/Drente 

81,80 
78,43 
77,19 
95,34 
64,48 
72,98 
68,38 

Gemiddeld 77 49 

De uitgaven zijn onder te verdelen in directe en indirecte Direct zijn de uit-
gaven die samenhangen met het varen brandstof bruggeld, havengeld 
Indirect zijn boodschappen horeca en toeristische uitgaven 

Uitgaven per boot naar soort m 

Het aantal boten met 1 of 2 
opvarenden steeg van 54 pro-
cent in 1993 tot 69 procent in 
2002. In Groningen en Drente 
vaart 90 procent van de boten 
met 1 of 2 personen. 

Boot 
De toerschipper hecht aan zijn 
huidige boot. Op de vraag of 
hij van plan was een andere 
boot te gaan kopen gaf 80 pro-
cent van de ondervraagden 
een ontkennend antwoord. 
Zes procent denkt aan een gro 
tere boot, een procent heeft 
plannen voor een kleinere 
boot. Ook één procent wil een 
ander soort boot gaan kopen. 
Een paar procent van de res-
pondenten heeft plannen om 
met varen te gaan stoppen. 

Uitgaven 
I n vergelijking met het onder-
zoek uit 1993 zijn de uitgaven 
per boot per dag toegenomen. 
En wel van 66 euro in 1993 tot 
77,50 euro in 2002. Hierbij is 
de inflatie (24 procent in de af 
gelopen 10 jaar) verrekend en 
zijn de guldens van 1993 om-
gerekend in euro's. Een niet 
geringe netto stijging dus van 
11,50 euro per boot per dag. 
Er zijn aanzienlijke regionale 
verschillen. 
Opvallend is nog dat de mo-
torbootbemanningen per dag 
gemiddeld 77,50 uitgeven en 
zeilbootopvarenden 72. Het 
verschil zit hem vooral in de 
indirecte kosten. 

Brandstof 
Brandstof en havengeld zijn 
de grootste posten in de groep 
directe kosten. Ze vertegen-
woordigen respectievelijk 12 
en 10 procent van de uitga-
ven. Pikant is dat het aandeel 
van de brandstof in de directe 
kosten is gedaald van 16 pro-
cent in 1993 naar 12 procent 
in 2002. Vanwege de enorme 
stijging van de brandstofkos-
ten zou men het omgekeerde 
verwachten. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat de motor-
schipper bezuinigt op brand-
stof door minder vaaruren te 
maken. 
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Havengeld per dag naar regio 

Pri)s (euro) 

- Groningen/Drente 
- IJssel 
- Limburgse Maas 
- Friese meren 
- Rivieren 
- Hollandse plassen 
- Randmeren 

3,52 
3,76 
4,53 
5,13 
6,15 
6,98 
8,91 

Gemiddeld 5,63 

Boodschappen 
Horeca en boodschappen ne-
men 27 en 31 procent van de in-
directe bestedingen voor hun re-
kening. Aan boodschappen 
wordt 24 euro per dag besteed. 
Di t blijkt met streekgebonden. 
Alleen langs de IJssel geeft men 
slechts 17 euro gemiddeld per 
dag uit aan boodschappen. 

Horeca 
In de horeca wordt per dag ge-
middeld 19 euro uitgegeven. 
Langs de IJssel ligt dit lager (12 
euro per boot per dag) en 
langs de andere rivieren hoger 
(33,50 per boot per dag). Toer-
schippers gingen in 2002 ge-
middeld één keer per acht da-
gen uitgebreid eten in een res-
taurant. In 1993 was dat nog 
één keer in de 13 dagen. 

Havengeld 
Havengeld maakt 10 procent 
uit van de kosten van een 
bootreis. Het komt uit op ge-
middeld 5,60 euro per dag, een 
bedrag dat relatief laag uitvalt 
omdat motorschippers veel ge-
bruik maken van gratis pas-
santenplaatsen en ligplaatsen 
in de vrije natuur. Ook hier 
verschillen de gemiddelde kos-
ten per streek. In Groningen 
en Drente wordt per dag 3,50 
euro uitgegeven en langs de 
randmeren 8,91. 

Volgende keer: 
Bootreis onder 

de loep 

Tk Aqua-sta r 38, bouwj 2002, Caterpillar 355 pk met h.k koppeling, 
boegschroef 8 pk, Mastervolt inst o a 3 5 kw generator, Simrad 
nav app radar, gps, dieptemeter, log, led, comb auto p etc , teakdek, 
elektr ankerher, teak int, leder bekl, elektr toilet en -kookpl, diepvr, 
magnetr/gnll, c V combi-inst, dubb beglazing, zeer compleet Prijs 
275 000 euro Telefoon 06-53148875 of 010-4263936, e-mail 
van.noord@hccnet nl 

Kleine advertenties 
Lezers kunnen kleine advertenties 
plaatsen tegen een tanef van 4 euro 
per regel (inclusief 19 procent btw) 
Men kan de advertentie scfirifteli|k 
opgeven, faxen (010-4119690) of 
gebruik maken van de antwoord-
kaart in dit blad 

Jachtservic e van Swaay. Voor 
technisch vaarklaar en reparatie 
www jachtservice-vanswaay nl of 
telefoon 06-22483253 
Te koop kajuitsloe p Sudsee da-
nish rose 820, nieuwstaat, zeer 
luxe betimmering, 30 pk Lombard-
ini, stahoogte 1,87 m Vraagprijs 
95 000 euro Telefoon 0515-
233134 of 06-52053428 
Vaarbewijze n schriftelijl c Info. 
www nautica nl of telefoon 055-
5332033 
T k GB 46 Europ a (nieuw), lig-
plaats Slovenië, www yeguada-
residelca com/boot/grandbanks.ht 

IMobie i scheepsonderhou d Bert 
Visser Vooral uw schilder-en lak-
werk. Interieur en exteneur Tele-
foon/fax 035-6561616 of 06-
51566245 
Aankoopkeuring'? Taxatie ? Con-
tact mg. Theo van Rijswijk, quali-
fied Hiswa yacht surveyor, voor 
wie service een begnp is' Telefoon 
06-28806286 of www.yachlexper-
tise nl 

T k Aiten a Exei 48, nieuwstaat, 
bouwj 1999, 220 pk Telefoon/fax 
(België) 0032-59-513057, e-mail 
jacqueside® hotmail com 
In Nes a/d Amste l tussen Ouder-
kerk en Uithoorn tankt u Benzine, 
Diesel, Water, tevens gasflessen 
etc Open ma-vrij. 7.00-19.00 en 
za. 8.30-18 00 

• i- De Sleeuwijkbeurs vorig jaar 

Bij Sleeuwijk Yachting wordt houden. Er worden nieuwe en 
op 30 april en 1 en 2 mei de ex- gebruikte boten geëxposeerd, 
positie Motorboot 2004 ge- Informatie: 0183-304511. 

% 

meringen b.v. ^ & , ^ 

Hardinxveld Giessendam Tel. 0184-6110 86 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
I n deze rubrie k zij n opgenomen Berichten aan Zeevarenden ui tgegeven 

door  de Chef der  Hydrografi e en Berichten aan de Scheepvaart ui tgegeven 
door  Rijkswaterstaat (Berichtencentrum voor  de binnenwateren). 

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 
Infonnatiebin Binnenwateren: (0320)-298582 
F-TYiaii adres infocentruin@nza rws.mmvenw.nl 
Internet: wWW.mfocentruin-binnenwateren.nl 

GRONINGE N 

4371.1 Boterdiep; Gele Klap, Beduzn; 
strexnznin?-
Vong scheepvaartbericht 2003 4371 O van 
11-12-2003 IS vervallen 
IV m reparatiewerkzaamheden, is de brug 
De Gele Klap te Bedum gestremd tot zater-
dag 10 juli 2004, of zoveel langer of korter 
dan nodig is 

0977.0 Algemeen; geen bed ien ing. 
1 V m Koninginnedag is er geen bediemng 
gemeentelijke bruggen in de stad Gromn-
gen op vnjdag 30 april 2004 

1039.0 Westerwoldsche Aa; Nienwe-
schans, brug; strexnining. 
IV m werkzaamheden is ergGeen bedieiung 
brug Nieuweschans tot vnjdag 14mei2004 18 
uur of zoveel langer of korter dan nodig is 

NOORS HOLLAN D 

0948.0 Beemsterr ingvaart; Beemster-
brug; s t remming. 
I v m werkzaamheden stremming Beem-
sterbrug t/m vnjdag 4 jum 2004 

0948.1 Beemsterr ingvaart; Schermerhor-
nerbrug; s t remming. 
Vong scheepvaartbericht 2004 948 O van 
29-03-2004 IS vervallen 
Stremrmng Schermerhomerbrug t/m vnj-
dag 4 jum 2004 

1062.0 Beemsterr ingvaart; Beem.5ter-
brug; De Where, Burgemeester D. Kooi-
manbrug, Wheermolenbrug; Molen-
gracht; Hoornsebrug; s t reraming. 
Op dinsdag 27 apnl 2004 
- Stremming Beemsterbrug, Burgemeester 
D Kooimanbrug, Wheermolenbrug en 
Hoomse brug Informatie bij T Kramer, via 
tel 06 5144 79 20 

GELDERLAN D 

0934.0 Kanaal Zutphen-Enschede; Eefde, 
sluis; s t remming. 
Stremming slms Eefde van vnjdag 14mei 18 
uur tot maandag 17 mei 2004 6 uur of zoveel 
langer of korter dan nodig is 
Stremming slms Eefde van zaterdag 24 juli 6 
uur tot zaterdag 7 augustus 2004 6 uur of zo-
veel korter of langer dan nodig is 

BELGI Ë 

0879.1 Sambre; Sluis La Buissiexe; Slms 
Lobbes; Spoorbrug Fontaine-Valxnont; 
Spoorbrug Merbes-le-Chateau; stremming. 
Tot dinsdag 27 april 2004 12 uur 
- Stremming tussen spoorbrug Fontame-Val-
mont en spoorbrug Merbes-le-Chateau 
- Waterstandsverlaging met 1,20 m tussen 
slms La Buissiere en slws Lobbes Max 
diepgang 1 meter 

1025.0 Kanaal Dessel-Tumhout-Schoten; 
Sluis 1 Rijkevorsel; s t remming. 
Stremming Sluis 1 Rijkevorsel op dinsdag 27 
april 2004 van 7 30 tot 16 uur 

1056.0 Canal Nimy-Blaton-Peronnes; 
s t remming. 
Stremming t h v de brug Omer Lescot te Hau-
trage (kmr 13 2) van donderdag 22 apnl 20 30 
uur tot maandag 26 apnl 2004 20 30 uur. 

DIHTSLAN D 

0833.0 Unterweser; Keersluis Lesum; 
s t remming. 
Stremming Keerslms Lesum van maéindag 3 
t/m vrijdag 14 mei 2004 

0968.0 Rhein-Hernekanaal; s t remming. 
I v m demontagewerkzaamheden,isdeAllee-
verkeersbrug nr 3501 h v kmr 29 4 gestremd 
op zaterdag 24 apnl 2004 van 7 tot 16uur 

• BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 
De BaZ worden gepubliceerd op internet: 
www.hydro.nl. Berichten kunnen worden 
gestuurd naar email adres, baz@hydro.nl. 
Een selectie van de BaZ wordt wekelijks ge-
publiceerd op Teletekst, pagina 724. 
[Weken 10 en 11 geenmfo ] 

Week 12 

136 WESTERSCHEIDE OVERLOOP VAN 
HANSWEERT BETONNWG GEWIJZIGD 
1 Naar Sl-2S,76N4-00,74E(300mSE) ver-
plaatsen de groene hchtboei 49. 

2 OpSI-25,68N4-00,54Eaanbrengeneen 
gele spitse ton "WP" 
3 Schrappen, de volgende gele 
tonnen/hchtboei, op 
a 5I-36,03N3-59,81E,WP1, 
b 51-25,93N4-00,17E,WP3, 
c 61-25,80N4-00,50E,WP5 
Betreft 1800 sene 1803 3[Hem Uitgave] 

137 WADDENZEE WESTMEEP BETON-
NING GEWIJZIGD 
Op S3-17,57N5-13,41E de groene ton WM 5 
wijzigen in een groene sparboei "WM 5" 
Betreft 1800 serie 1811 4[Hern Uitgave] 

138 W VAN TEXEL DIEPTE GEWIJZIGD 
Op 53-07,79N 04-38,70E aanbrengen een 
diepte van 16m 2dm 
Betreft 1800 sene 1811 8[137/04] 

139 WADDENZEE BLAUWE BALG BETON-
NING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar 
a 63-2S,23N5-3S,e8E, (80mW),BB18, 
b 53-25,52N S 36,13E, (lOOm SSE), BB 22 
Betreft 1800 sene 1811 e[138/04] 

140 WADDENZEE ZUIDER STORTEMELK 
GOLFMEETBOEI 
Naar 53-19,24N 4-S9,76E (250m NW) ver-
plaatsen de gele golfmeetboei 
Betreft 1800 sene 18119(139/04] 

141 WADDENZEE GAT VAN SCHIERMON-
NIKOOG BETONNING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende ton/dnjfbakena, 
naar 
a 53-26,23N6-06,S3E, (100mNW),Z6-GvS 1, 
b 53-26,3SN6-06,87E, (90mS),GvS2, 
c 53-26,85N6-09,23E, (100mNW),GvS14 
Betreft 1800 sene 1812 3[Hern Uitgave] 

142 WADDENZEE MALZWI N BETONNING 
VERLEGD 
1 Verplaatsen, de volgende cardinale ton-
nen, naar 
a 52-58,50N4-50,48E, (150mSW),WeA, 
b 52-58,91N4-61,53E, (375mNE),W6B, 
c 52-59,23N4-50,91E, (550mE),TNO-N, 
d B2-59,04N4-51,00E, (400mENE),TNO-E, 
e 52-S8,8SN4 49,92E, (S60mN),TNO-Z 
2 Aanbrengen, een S-card stompe ton, op 
a S2-68,40N4-50,60E. 
b. 52-58,82N4-Sl,64E 
3. Op 52-58,88N 4-49,80E schrappen de W-
card tonTNO-W 
Betreft 1800 sene 1811 3[140/04) 

143 WADDENZEE ZUIDER SPRUIT DRIJFBA-
KENS VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar 
a 33-25,33NB-48,84E, (100mN),ZS4, 
b 63-25,28N5-48,84E, (100mN),ZS5, 
o 63-2S,02NS-50,73E, (220mE),ZS 10. 
d 53-2B,03N5-S0.30E, (150mSE),ZS-KBL 1, 
e 53-26,15N5-50,31E, (350mSSE), ZS-KBL2 
Betreft 1800 sene 1812 2(141/04] 

147 WADDENZEE PIETERBURENWAD. 
MOTHOEK DRIJFBAKENS VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar 
a 53 27,88N6-2e,02E, (200mE),PW 1, 
b S3-27,57N6-24,30E, (250mW),SP7 
Betreft 1800 sene 1812 4(146/04] 

152EEMS DRIJFBAKENS VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar 
a S3-19,35N7-19,79E, (150mE),8e, 
b 53-19,24N7-20,23E, (300mSE),88, 
c. S3-19,30N7-19,79E, (ISOmE), 91, 
d.S3-19,01N7-20,40E, (250mN),95 
Betreft 1800 sene 1812 7(148/04] 

UeOSTEREMS GREETSIELER NACKEN 
BETONNING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende ton/dnjfbaken, naar 
a 53-30,86N6-57,37E,(150mE),O33, 
b 53-30.87N6-57,48E, (100mE),O34 
Betreft 1800 sene 1812 5(145/04] 

148NORDERNEYERSEEGAT DOVETIEF 
LICHTBOEIEN VERLEGD. 
Verplaatsen, de volgende hchtboeien, naar 
a B3-45,44N7-11,00E, (600mE), veihgvaar-
waterboei Dovetief, 
b 53-43,68N7-09,16E, (300mE), rode hcht-
boei D 8 
Betreft 1800 sene 1812 9(147/04] 

150SCHOUWENBANK ANKERPLAATS 
VUILE GROND 
Op 51-46,87N 3-18,97E aanbrengen een 
symbool voor een vuile 
grond 
Betreft IBOOsene 1801 5(149/04] 

Week 13 

160 HARINGVLIETBRUG. BETONNING GE-
LEGD 
Aanbrengen, een gele stompe spar, op 
a 51-43,12N4-24,00E, "WP-W", 
b 51-43,07N4-24,22E, "WP-O" 
Betreft 1800 sene 1807 7(Hem Uitg 
2004](voora), 1807 8(Hem 
Uitg 2004] (voor b) 

161(T)1JSSELMEER AANLOOP OUDE ZEUG 
BETONNING 
Vong BaZ 325(T)/03 vervalt 
De betonmng van de aanloopgeul van Oude 
Zeug IS door omstandigheden nog met mt-
gelegd De betonmng staat wel gekarteerd 
op 1810 4 editie 2004 
Betreft 1800 sene 1810 4 

162 (P) WADDENZEE ZUIDER STORTE-
MELK STORTEMELK GROTE BETON-
NINGSWIJZIGING 
Binnenkort wordt de betoiming van het Zui-
der Stortemelk sterk gewijzigd Tevens 
komt er een meuwe vaargeul Stortemelk 
1 De volgende hchtboeien/tonnen worden 
verlegd naar 
a 53-18,75N5-00,98E,ZS5, 
b 53-19,02N5-01,06E,ZS6, 
c 53- 18,84N 5-02,54E, ZS 8, tevens wordt het 
lichtkarakter gewijzigd m O G, 
d. 53-18,66N 6-04,75E, ZS 9, 
e S3-13,88N5-07,31E, ZS13, 
f 53-19,09N5-07,22E,ZS16 
2 De volgende hchtboeien/tormen worden 
opgenomen op 
a 53-18,70N5-02,57E,N-card tonWKStor-
temelk, 
b 53-19,09N5-07,02E, ZS14, 
c. 53-18,85N5-07,87E, ZS 15 
3 De volgende hchtboeien/tonnen worden 
gelegd op 
a 53-18,55N 5-02,63E, een groene spitse 
bchtboei "ZS 5A" O G, 
b 53-18,83N 5-05,96E, een rode stompe ton 
"ZS14", 
c 53-18,95N5-03,63E,eengroen-rood-
groene spitse hchtboei "SM 1-ZS 10" 
n(2+ l )G lOs, 
d 53-19,17NS-03,38E, een rode stompe 
hchtboei "SM 2" LFl R 5s, 
e 53-19,38N 5-04,68E, een groene spitse 
hchtboei "SM 3" Iso G 4s, 
f 53-I9,65NS-04,57E, een rode stompe 
hchtboei "SM 4" Iso R 4s, 
g 53-19,39N5 06,18E, een groene spitse 
hchtboei "SM 5" Iso G 8s, 
h 53-19,6BN5-06,18E, een rode stompe 
hchtboei "SM 6" Iso R 8s, 
1 53-19,39N5-07 70E, eenN-card hchtboei 
"SM 7-ZS 18" VO, 
j 53-19,66N 5-07,80E, een rode stompe 
hchtboei "SM 8" F1(4)R lOs 
4 De volgende lichtboeien/tonnen worden 
gewijzigd op 
a S3-18,6BN 5-03,63E, ZS 7, wordt vervan-
gen door een gelijknamige ton, 
b 53-18,88N5-04,75E,ZS lOomnummeren 
inZS12, 
c 53-18,65N5-05,96E,ZS 11-VS2, N-card 
hchtboei in W-card hchtboei OC9)15s 
N B Van deze wijziging zal eenverbeter-
blad worden mtgebracht 
Betreft ISOOsene 1811 4, 1811 Sp lanDen 
E,18119 

157EEMS BUSETIEF HORNSBALJE 
KNOCK BETONNING GEWIJZIGD 
1 Schrappen, de volgende card tonnen, op 
a 53-40,90N7-06,7OE, N-card ton, 
b 53-20,12N7-01,30E, S-card ton, 
c 53-20,08N7-01,38E, S-card ton 
2 Op 53 40,60N 7-06,30E schrappen het 
steekbaken 
3 Naar53-36,82N6-49,41E(375mNW)ver-
plaatsen het rode dnjfbaken F 14A 
Betreft 1800 sene 1812 5[155/04](voor 
la,2,3), 1812 6(155/04](voor Ib. lc) 

NOORDZEE 
159 AANLOOP WESTERSCHEIDE SLUIS-
SCHE HOMPELS DIEPTEWIJZIGING 
Op 51-2e,48N 3-26,86E wijzigen de diepte 
van 3m 2dm in 2m 9dm 
Betreft ISOOsene 18013(158/04] 

Week 14 

169WESTERSCHELDE PAS VAN TERNEU-
ZEN BETONNING 
Op 51 -21,09N 3-48,52E aanbrengen een 
gele bolton 
Betreft 1800 sene 1803.2(136/04] 

176(T) LAUWERSMEER MARNEWAARD 
SCHIETOEFENINGEN 
Vong BaZ 41/04 
In het tweede kwartaal van 2004 zullen van 
08 00 tot 23 00 uur schietoefeningen worden 
gehouden op de schietbaan Mamewaard 
-11, 12, 13 mei. met 14 mei als reserve 
schietdag, 
- 28, 26, 27 mei, met 28 mei als reserve 
schietdag, 
- 8, 9, 10 jum, met 11 jum als reserve schiet-
dag, 
- 22, 23, 24 jum, met 25 jum als reserve 
schietdag 
De oefemngen worden gecoUrdineerd 
vanaf de schiettoren m pos 53-24,63N6-
14,21E In de haven van Lauwersoog wordt 
dagehjks 
informatie gegeven omtrent de lopende en 
de te verwachten schietactiviteiten Voor de 
begrenzingen van het schietgebied 
raadplege men bovengenoemd BaZ 

178WESTERSCHELDE NAUW VAN BATH 
UCHT WEER ONTSTOKEN 
vongBaZ 102(T)/04 vervalt 
Het lage hcht van de hchtenhjn (Middenke-
tel) op 51-24,ON 4-11,2E is weer ontstoken 
De rode stompe hchtboei 660 op B1-24,ON 
4-11,4E IS weer vervangen door de gekar-
teerde rode ton "66C" 

Betreft ISOOsene 1803 3(169/04] 

181 WESTERSCHELDE PAS VAN TERNEU-
ZEN UCHTBOEl GELEGD 
Op SI 20,83N3-52,50Eaanbrengeneen 
groene spitse hchtboei "27 B" Iso G 8s 
Betreft ISOOsene 1803 3(178/04] 

DUITSLAND 175 AANLOOP JUIST NIEUW 
VAARWATER BEPRIKT 
Vanaf ton M lOA is in noordehjke nchting 
een meuw vaarwater met prikken aangege 
ven als verbinding tussen het Memmert 
Wattfahrwasser en het Juister Wattfahrwas-
ser De prikken 
bevinden zich tussen 
a 53-38,68N 7-00,57E (meest S-lijke pnk), 
b 53-39,66N 7-00,9SE (meest N-hjke pnk) 
Betreft ISOOsene 1812 5(157/04] 

180NORDERNEY SCHLUCHTER. BETON-
NING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende hchtboeien, naar 
a 53-43,41N7-05,28E, (200mN),Sl, 
b 53-43,00N 7-07,97E, (150m NNE), D 5/S 8 
Betreft ISOOsene 1812 9(175/04] 

177(P)NOORDZEEKUSTTHV BERGEN 
AAN ZEE PLATFORM EN PIJPLEIDING m 
AANLEG 
1 Op 52-44,65N 4-31,9eE wordt een onder-
waterboorplatform "05-A" geplaatst 
2 Een onderwaterpijpleiding zal worden 
uitgelegd, tussen de volgende posities 
a 52-44,e5N4-31,96E(05-A), 
b 52-38,39N4-25,88E(08-B) 
De werkzaamheden zijn naar verwachting in 
het vierde kwartaal van 2004 afgerond 
Betreft ISOOsene 18019 

OVERZICHT MEETOPSTANDEN 
173(T) MEETOPSTANDEN NEDERLAND 
VongBaZ 112(T)/04 vervalt 
Overzicht van geplaatste meetopstanden in 
het Nederlands zeegebied, binnenwateren 
en aangrenzend buitenlands gebied 
Ondergenoemde meetopstanden zijn ge-
plaatst voor een penode van 2 maanden tot 
1 jaar enzijn voorzien van een hcht 
F1(5)Y 20s De door * aangegeven meetop-
standen zijn sedert de vorige opgave ge-
plaatst c q verwijderd Golfmeetboeien 
worden aangegeven met een "B" 
We vermelden achtereenvolgens Vaarwa-
ter, positie. Zee- of 1800-serie kaarten 
-Pauhnapolder51-21,4N3-43,5E 120 1803 
-Schaar V Valkemsse51-23,5N4-02,5E „ „ 
-Schaarv Waarde 51-24.0N4-03,8E „ „ 
-S van Vrouwezand 52-48,7N 5-23,eE -1810 
-Westgat 52-57,8N4-40,8E 1546 1811 
Malzwin52-58,2N4-49,5E„ „ 

-Malzwm 52-59, IN 4-S5,0E „ „ 
-Molengat 52-59,2N4-42,9E „ „ 
-PoUendam 53-11,5N5-20,5E „ „ 
-Lange Zand-West 53-12,1N5-11,3E„„ 
-SvanGnend63-14,4N5-15,0E,.„ 
-Kerkenet53-16,7N7-07,2E1555„ 
-Dantziggat B 53-23,6N 5-41,9E 1458,, 
Westgat Ameland B 53-25,3N 5-38,5E ,,,, 

-Westgat Ameland B 53-27,ON 5-36,2E „ ,, 
-Ameland Noord West S3-27,6N 5-37,0E 
1456,, 
-Westgat AmelandB53-28,6N5-34,4E 1458,, 
-Westgat Ameland B 53-30,5N 5-28,8E „ „ 
-Westgat AmelandB53-30,5N5-29.1E,.„ 
-EmderFahrwasserB53-19,5N7-04,7E1555 
1812 
-PegelKnockB53-19,6N7-02,0E „ „ 
-EmderFahrwasserBS3-19,7N7-04,7E„„ 
-EmdenReedeB53-19,8N7-11,6E„ „ 
-EmdenReedeB 53-20,0N 7-11,6E „ „ 
-TerborgB53-17,5N7-23,6E „ 
-LeerotB53-13,0N7-25,4E „ 
-LeerotB53-12,9N7-25,6E „ 
-FnesenbruckeB 53-09,7N 7-22,4E ,, 

Week 15 

*  187 ZEEGAT AMELAND EN TERSCHEL-
LING BOSCHGAT BETONNING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende tonnen, naar 
a 53-25,93NB-34,54E, (225mS),BGl, 
b 53-26,97N 5-34,45E, (275m S), BG 2, 
c 53-26,40N5 35,14E, (300mSSE),BG3 
d 53-26,41N5-34,99E,(37SmSSE),BG4, 
e 53-26,82N5-35,21E, (525mSE),BG5, 
f 53-26,B4N 5-35,03E, (425m ESE), BG 6 
Betreft ISOOsene 18116(179/04] 

*19I WESTERSCHELDE HONTE BETON-
NING GEWIJZIGD 
1 Op51-2S,53N3-42,42Eschrappende 
rode stompe ton 2B 
2 OpSl-26,09N3 41,59Ewijzigenderode 
ton 2A in een rode stompe hchtboei "2A" 
Iso R 4s 
3 Op51-25,43N3-42,59Eaanbrengeneen 
W-card stompe ton 
4 Op51-25,04N3-43,01Eaanbrengeneen 
rode stompe hchtboei "2B" O R 
Betreft ISOOsene 1803 2(181/04] 

NOORDZEE 
*  189 MONDING WESTERSCHELDE VLAKT E 
VAN DERAAN OBSTRUCTIE 
Op51-27,31N3 23,94 de paal WSSRK wijzi-
gen m een obstructie met een onbekende 
diepte (SI 1-3246) 
Betreft ISOOsene 18013(183/04] 

*192BREEVEERTIEN TON GELEGD 
Op 52-44,7 IN 3-46.54E aanbrengen een N-
card hchtboei "WS-N" VO 
Betreft ISOOsene 1801 1[ 189/04] 
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Het Noors e Botencentru m 

Seaways  Yachting 
^BSfti as 29 

H. Bulthuisweg 108606 KBSneek 
T. 0515 421599— www.seaways.n l 

m^^ 
Joda 780 

' '4 
f 

Importeur : Joda, Skagerrak, Skilso, 
Vknes, Westbas en Da Vr ic i 

Open kuip, dubbeldeks, 18.60 m. 

k^ 
ll r 

mÈÊÊméÊÊmL 
~S^^^m  T * 

kur Verhoeven 180"^ 

M 5L. 

^ 

Verhoeven Jachtbouw 
Havenweg 9 - 5i45 NJ Waalwijk 

Tel. 0416-33 56 35 

Mobiel 06-53 67 09 55 

www.verhoeveivachtbouw.com 

r. 
STOREBRO 

TRUE SCANDINAVIA N 

WWW.KEMPERSWATERSPORT.NL 

irs b.v. 1433 GR Kudelstaart (Aalsmeer) Tel. (0297) 
oenb.v. 2451 VS Leimuiden Tel. (0172) 50 30 00 
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J A C H T B O U W 

D R I M M E L E N 

Te koop: Trigual 65 demoschrp Zijlmans Jachtbouw 
19 28x5 18 2x Vetus Deutz 230 pk , hydr boeg- en 
hekschroef, ankerlier, kraan, radar, autopilot, airco, 
teakdek teak betimmering, generator 2x douche, 2x toilet 
Prijs € 845 000, excl btW (www zijlmans nl) Ea)>le ISOO Cahuo Eagle ISOO Sundame 

Havenkade 1, 4924 BC Dnmmelen Tel (+31) 0162 682541 Fax (+31)0162-687300 www Zijlmans nl / zlmansjb@xs4all nl 

Het Nidelv programma bestaat uit -
van links naar rechts de 25, 26 en 28 

B A T B Y G G E R I  /K S Y)eze degelijke Noorse motorboten 
zijn prima afgewerkt en beschikken over uitstekende vaareigenschappen 
Ze kunnen uitgerust worden met verschillende motoren en zijn geschikt voor 
zowel langzaam als snel varen 

LEIJSTRA 
JACHTEN 

Jellepaad 8, 8493 RG Terherne 
T 0566 602 788, F 0566-602 799 

www.leijstrajachten.nl 

Jansma Jachtbemiddeling. Zwolsmanweg 24-25. 8606 KC Sneek - i-iolland. Telefoon 0515-433390, Fax 0515-433009, www.jansmajacht.nl 
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Canaalweg Noord 65 B - 7671 FB Vrie/en\ 
Tel 0546 564561-Fax 0546 56616'! 
WW \% consonantyachts nl 

een UW 

^ktë 

Off coarse ? ^  ^ 
RUDDERSAFE* 

..i üf course ! 
^ , L ft 

Roer voor 
buitenboordmotore n 
en hekaandrijvin g 

Verassend goede bestuurbaarheid' 

• tijdens lage vaarsnelheden 

• in jachthavens sluizen en - ^ - i ^ — 

smalle waterwegen , ^ 

• bij in en uitmanoevreren van 

box of ligplaats ' 

• tijdens het achteruitvaren 

• zelfs met uitgeschakelde nnotor 

Sterk verbeterde koersstabiliteit, 

resulterend m 

• geringe of geen koerscorrecties 

• ontspannen en plezieriger varen 

• brandstof besparing 

Noorddijkerweg 67 1645 VD Ursem 
tel 072-502 31 31 fax 072-502 15 78 
www haveco maritiem nl 
! mail info@tiaveco mantiem nl 

£JLI 
AVECO 

iRÉRCD "'^^^^^^^i'^" ^ • iliÉ« . 2 . 

Shore power 

Fluisteren d 2 3 0 Vol t 
aan boor d 

De Barco Panda AGT 12 V. 
dieselgenerator laadt 
automatisch de accu's op. 
De Victron/Phoeni x Muit i 
Plus lader/sinus omvormer 
zorgt in alle stilte voor 230 V. 
aan boord en wel van 2.0 kW. 
tot wel 12.0 kW. 
De Phoeni x MuIt i Plus 
managed automatisch 
landstroom, generator 
omvormer 230 V. en laadt 
de accu's bij landstroom. 

Barc o Pand 
AGT dieselgen e 

I  €8.806,-
Vict ro n 
Phoeni x M u I t i Plu s 

Il €3.088,05 

Informeer ook naar de set 
ACT/Phoenix omvormer. 

BiRCO 
l.waMy«eBstraat3-32l l NE ttunansdani-

marin e equipmen t TaLniMssMi-EatiiM-BssM e | 
• • • «• • • ic; « ; H « " K " " ^ " ^ EHMil:iBfaebaKaBiariaa.a l | 
Numansdo rp -Ho l l an d nmJareamrtaaji l I 
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Pacific Shipyards 

Kwalitei t in haar 
mooiste vor 

In diverse stadia leverbaar van 14 t/m 21 meter 

Pacific Shipyards 5165 NT Waspil; 
Ruitfnbcrfwej 13 Td.: (04161 28 22 84 

m m^r^  y it ai 

Kijk ook op www.PacificShipyards.n l 

Jachtwerf Gebr. Zevenbergen 
autotel. 06 - 53220506 

Een nieuw  vaar  seizoen  begint  bij 
Gebroeders  Zevenbergen 
• Spuitwer k en plamuur-werkzaamhede n 
• Ostnose-behandelin g met garanti e 
• Verwarmd e winterbergin g 
• Ruim e ervarin g in renovati e van Super van Craft 
• Bedrijfsruimt e 2.550 m^ 

"1 \^ zijn niet voor niets al 
20 jaar klant hij efml" 

^efm 
voortvarend venekerd' 

"We zijn al 20 jaar klant bij efm en naar tevredenheid' Niet alleen omdat ze 

een 'onderlinge' zijn en daardoor gunstge premies hebben, maar ook omdat ze goede 

service bieden ledere vierjaar beoordeelt efm de staat van de'Rwer Queen'Wij knjgen daar altijd 

een keung rapport van Dan ga je toch met een zekerder gevoel het water op Ook schades worden snel 

en n e ^ afgehandeld Toen de aandnjfstang van een van onze brandstofpompen was gebroken, was alles 

binnen 10 dagen geregekli" 

te/. 0522-24X00'fax0522-243699»e-mailinfy@efmverzekenngen.nl• mtemetwvmefmverzekeringen.nl 
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Nautisch Adviesbureau & 
makelaardij voor motorjachten 

Cura 
\ \ U T 1 C A 

Cura Nautica is een jonge, professioneel opererende jachtmakelaardij, 

gespecialiseerd in bemiddeling bij de aan- en verkoop van motorjachten 

WIJ bieden de aangeboden jachten aan vanaf de ligplaats van de eigenaar Nadat 

een afspraak is gemaakt, bezichtigen wij de aangeboden jachten op locatie, samen 

met geïnteresseerde kopers 

Bloemsm a Kotte r 15,00 

Gejoggelde rondspant kotter 

15 0 0 x 4 8 5 X 1 65 mtr 

Jachtwerf Bloemsma te Makkum 

Bouwjaar 1980/refit 2001 € 285 000 

Favorit e Superieu r 16,95 

Dubbelschroefs motorjacht G S 

16 9 5 x 4 6 5 X 1 30 mtr 

Jachtwerf Mulder 

Bouwjaar 1990 € 3 6 5 000 

Super van Craf t 16,00 , 

Dubbelschroefs motorjacht 

16 00 X 4 45 X 1 45 mtr 

Jachtwerf Klaassen te Voorschoten 

Bouwjaar 2002 pnjs op aanvraag 

Klaassenvle t 

Zeer mooie en in nieuwstaat 

verkerende vlet 

11 50 X 3 85 X 1 20 mtr 

Staal 

Bouwjaar 1981 €149 500 

Knigh t Craf t 

Motorkotter Staal 

10 80 X 3 85 X 1 10 mtr 

Jachtwerf De Wijde Bliek 

Bouwjaar 2002 € 1 7 0 0 0 0 

wordt 

Kapiteinssloe p 8.30 Comfor t 

Zo goed als nieuwe motorsloep 

8 30 X 2 80 mtr Polyester 

teakhout afgewerkt 

Bouwjaar 2003 prijs n o t k 

Lon g Ranger 1500 

Dubbelschroefs motorkruiser 

15 30 X 4 60 X 1 40 mtr 

Staal Teakhouten inteneur 

Bouwjaar 2000 € 3 6 5 000 

Super van Craf t 11.60 

momenteel geheel geschilderd 

12 00 X 3 65 X 1 30 mtr 

Staal/Teakhout 

In zeer goede staat van onderhoud 

Bouwjaar 1987 € 165 000 

Blauw e Hand Kotte r 

Stoer motorschip 

13 00 X 4 35 X 1 40 mtr 

Perfect onderhouden 

Bouwjaar 1998 € 270 000 

Gillisse n Stevenvle t 12,45 

Zwaar gebouwde motorvlet 

12 45 X 4 10 X 1 25 mtr 

Scheepsbouwers te Werkendam 

Bouwjaar 1993 € 305 000 

Kij' k voo r ons complet e aanbo d op www.curanautic a com 

Cura Naufica 
Boekei 31c 1921 CE Akersloot Nederland T: +31(0)72-532 37 45 F: +31(0)72-532 37 49 

info@curanautica.com www.curanautica.conn 

http://www.curanautica
mailto:info@curanautica.com
http://www.curanautica.conn


R I M M E L E N 

Zijlman s Trigual 65 
afm 19.27x5.18, 2xvetusdeutz 
230 pk, bj. 2003 € 845.000,- excl 
btw www zijlmans nl 

Polaris Beta 
afm. 7 35 X 2.85, Renault benzme 
40 pk, bj. 1985, m goede staat 
€ 17.500,- www.zijlmans.nl 

Jacabo 1500 flybridg e 
afm. 14 95 X 4 35, 2x daf 120 pk, 
bj. 1983, goed onderhouden 
€ 149.000,- www zijlmans.nl 

Aquanaut 1050 OK 
afm. 10 30 x 3.30, Ford Lehman 
diesel 135 pk, schip als nieuw 
€ 99.500,- www.zijlmans.nl 

Succes 1050 SD 
bj. 1989, afm. 10.50 x 3.65 x 1 00, 
Iveco 100 pk diesel, kompleet 
werfgebouwd schip. 
€ 100.000,- www zrjlmans.nl 

Zijlman s Watersport bv 

Havenkade 1 

4924 BC Drimmelen 

Tel. 0162-682541 

Fax. 0162-687300 

E-mail: zlmansjb@xs4all.nl 

WWW.ZIJLMANS.NL 

€^ SailOlinSho p 
Nautische lifestyle artikelen online ^o' 

1! LOWRANCE .^^^AGELLA l̂ , vfGflRNIN 

Draadloz e navlgatie -
Instrumente n II! 
kabels trekken hoeft 
niet meer met tacktic k 

S U U N T O horloges 

Onbreekbaa r porselei n ?? 
'"Tfl 

Ook voor boeken, verrekijkers 
scheepsmodellen, klokken, etc 

www.sailolinshop.n l Caps met naam 

De Scheepsbouwers Werkendam BV 

Het adres voor: 
• Nieuwbouw van stalen rondspant gejoggelde 

zeil- en motorschepen 
• Ronde- en platbodems 

• Reparatie 

• Onderhoud 

• Winterberging 
Steurgat 3b 

4251 NG Werkendam 
Tel:+31 (0)183 503 291 
Fax:+31 (0) 183 502 231 

Email: info@descheepsbouwers.nl 
Website: www.descheepsbouwers.nl 

MULTIVLET 
gebouwd door  een gedreveji jachtbouwer! 

Dit klassiek gelijnde schip wordt sinds 1973 gebouwd en is in 2i 
De faam van de MULTIVLET is gebaseerd op de mooie zeeg 
van de uitrusting en betimmenng Leverbaar in 10 30 11 00 er 

10 gemoderniseerd door Willem Scharloo 
et geveegde achterschip de kwaliteit 
11 80 m Open kuip of achterkajuit 

Informatie over dit aantrekkelijk geprijsde, zeer complete schip 
Jachtwer f Doesbur g 

Fl V Aspermontlaan 10, 6981 AN Doesburg Tel 0313-472275 
www.multivlet.n l 

Dutc h 
Mari t ie m 

VRI-JON1100 
GS-AK Stalen Motorkruiser, 

Afm 11 50 X 3 70 X 1 20, Volvo TDI Diesel 
100 PK Boegschroef, Aggregaat 5 kva 
6 sip MOOI Werfschip m goede staafi 

Pri|S € 125 000-

PIKMEER 1350 "EXCLUSIEF" 
Bw] 2000, Afm 13 90x410x1 20 

Vetus Deutz Diesel 159 PK (310 uren) 
Boeg-Hekschroef, Aggregaat 8 Kva, 

V-Bed iin eigenaars Hut, 
Super Compleet Jacht in Nieuwstaatm 

PrijS op aanvraag 

MARCO 810 
Polyester Motorboot, Afm 8 40 x 3 00 

X O 80, Peugeot Indenor 52 PK 
Boegschroef GPS Nieu»/e Gabrio Kap 

Geheel gerenoveerd in 2003, 
Absoluut de mooiste van Nederland^ 

Pri|s € 49 500,-

GENTLEMANSYACHT 
Bvii 1947, Staal, Afm 14 50 x 3 85 x 

1 10, Stork Diesel 80 PK, Boegschroef, 
Ruime Salon, Teak opbouw/, 4 sip. 

Open kuip, zeer exclusieve Oldtimer 
met veel Romantiekm 

Pri|S €97 500,-

BAYLINER 3055 OPEN BRIDGE 
Bvtf] 1992, Afm 10 00x350x080, 

Mercruiser V8 7 4 Itr 360 PK, 
Boegschroef, Aggregaat, 6 sip, GPS, 
Ruime Speedkruiser in goede staati 

PrijS € 45 000,-

TRAWLER1100 
Bw] 1993, Werf Kraay, Stalen 

Motoriacht GS-AK-OK, Afm 1130x 
4 00x110, Volvo DiesellOO PK, 

Boeg-Hekschroef 4 sip. Exclusief schip 
met groot achterdek en open kuipi 

Prijs €129 500-

Dutch Maritie m Yachtbroker s 
Uiterweg 294-296 
1431 AW Aalsmeer 

Tel /fax 0297-34 05 11 
E-mail info@dutchmaritiem nl 

Website wwwdutchmaritiem nl 

98 MOTORBOOT - mei 2004 

http://www.zijlmans.nl
http://zijlmans.nl
http://www.zijlmans.nl
http://zrjlmans.nl
mailto:zlmansjb@xs4all.nl
http://www.zijlmans.nl
http://www.sailolinshop.nl
mailto:info@descheepsbouwers.nl
http://www.descheepsbouwers.nl
http://www.multivlet.nl


Noordzeekotte r 
vrp r 

AK Jacht s 
vr pr 

Bj 2001 
€ 440 000 

/ 
SLEEUWIJK 
/A/G - / 

^«™^^SHX¥N 

Neptunus16 8 
vrpr 

Bj 1991 
€ 405 000 

Gillissenvle t 13 30 
vr pr 

BJ 1998 
€ 259 000 

Valk Conten t 1200 
vr pr 

BJ 1992 
€ 141 000 

Doggersban k Bj 1995 
I vr pr € 850 000 

IB i l 

Neptunus14 1 AK Bj 1999 
vr pr € 435 000 

Edership/Cymbo l 53 Bj 1992 
vr pr € 369 000 

Trito n Classi c 
vr pr 

BJ 1999 
€ 259 000 

DIT IS MAAR EEN KLEINE GREEP UIT ONS AANBOD 
30 aprii , 1 en 2 mei MOTORBOOTSHOW 2004. - U Icomt tocl i ook! ! 

/ 

-< SLEEUWIJK; 
% , y 

• Verkoophaven aan de A27 Breda Gorinche m met constant 
ca 80 1 e klas werfschepen 

• 7 dagen per week geopend (zondag v a 1 2 00 uur) 
• Ti|dens de verkoop gratis ligplaats gratis advertere n -

gratis schoonhouden van uw schip 
• W i | verkopen op 'no cure no pay" "no nonsens" basis 

• E-mail : info@sleeuvs îjkyachting.n l 
• Internet : v^nv>v.sleeuv^ijkyachting.n l 

SLEEUWIJK YACHTING B.V. JACHTMAKELAARS, Hoekeinde 24, Postbus 33,4254 ZG Sleeuwijk, tel.: 31 (0)183-304511, fax: 31 (0) 183-304472 



>- , 
t^ 

A 
ï >c 

- p p p r 

/n • f 

Slaan bij u de stoppe n 
wel eens door ? 

Grote ergernis keer op keer, wanneer uw schip weer eens te veel stroom trekt 
uit de walaansluiting en de stoppen doorslaan. Daar heeft Victron Energy 

wat op gevonden: met de Phoeni x MultiPlu s omvormer/acculade r kun t u 
méér stroo m afneme n dan de walaansluitin g toelaat . 

Een tekort aan walstroom wordt volautomatisch opgevangen door de accu, 
terwijl een surplus aan walstroom direct de accu bijlaadt. 

Op dezelfde manier kan de MultiPlus ook het vermogen van uw generator 
aanvullen. Zo heeft u altijd ongestoord stroom aan boord! 

U leest er alles over op onze website 
www.victronenergy.com of in ons boek 

'Elektriciteit aan Boord' dat wij u op verzoek 
gratis toesturen samen met een dealerlijst. victro n energ y 

fill  victro n energy 
M n r B L U E P O W E R 

' phoeni x 
muiti • ""' 24:3000^ 70; :^~ 

De Paal 35 1351 JG Almere Haven Telefoon 036 535 97 00 Fax 036 535 97 40 E mail salesOvictronenergy com www victronenergy con 

http://www.victronenergy.com


W-tAVROS 
Tavro s Exploitati e BV 
Ie Dorpstraat 20 
3701 HB Zeist 
Tel +31 (0)30 69 777 33 
E-mail info@tavros nl 
www tavros nl 

MASKOT 

Dit 17m50 aluminium Beeldsnijder kotter is gebouwd m 2001 naar de 

hoogste nederlandse jachtbouwmaatstaven Thuis op de binnenwateren 

en op zee Eigenaarshut plus twee gastenhutten Dit schip is als nieuw en 

overcompleet 

Voor gedetailleerde informatie zie vww tavros nl of bel 030 69 777 33 

ANDREYALE 

De 10 meter moderne klassieker Andreyale is nieuw te leveren Tijdloos, 
geïnspireerd op de amenkaanse commuters Wilt u meer dan een sloep 
2+2 slaapplaatsen, binnen- en buitenruimte, bel ons op 030 69 777 333 

Tevens 12 en 15 meter leverbaar 

P e r f e c t ie t o t i n de f i n e s s es 

S m e l n e V l e t 1 2 0 0 

Vour miM-r inrormatii\ spocincatiiis ufüiize 
uitgpbriMclp brorluirc bolt u (0512) 51 26 69 
olkijk i)|) www.sinoliu'.nl. 

De Steven 26, 9206 AX Drachten 
SMELNE 

Yachts 
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WETERING OOST, 
NABIJ STEENWIJK 

Op een prachtinge lokatie in N W Ovenjssel LUXE 
VRIJSTAAND RIETGEDEKT LANDHUIS MET RUIME 
VRIJSTAANDE GARAGE cq GASTENVERBLIJF ROYALE INSTEEKHAVEN VOOR 
GROTERE BOOT EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE TUIN zeer fraai gelegen aan 
doorgaand diep vaarwater ook met staande mast bereikbaar Vanuit deze fraaie 
riante woning maakt u eenvoudig via het open (diep) vaarwater tochten naar 
Nationaal Park de Weernbben de Overijsselse en Friese meren De Wetering is een 
hoofdvaarwater voor de recreatievaart naar de Friese Meren de ideale uitvalsbasis 
voor watersport en natuurliefhebbersi Het pand is in 1998 gebouwd met hoog 
waardige materialen is geheel geïsoleerd en verkeert in goede staat van onder 
houd Het perceel IS 1110 m eigen grond Indeling begane grond vrijwel geheel 
voorzien van vloerverwarming hal met vide toilet royale L woonkamer met gas 
haard en schuifpui naar terras aan het water zeer fraaie moderne open keuken 
(2002) met alle inbouwapparatuur bij waskeuken/machinekamer grote slaapkamer 
en luxe uitgevoerde badkamer met bad douche wc en bidet 1' verdieping 
overioop 3 ruime slaap/werk kamers badkamer met douche en 3' wc berging 
2' verdieping vlienng 
Aanvaarding in overleg Vraagprijs € 625 000 k k 

MAKEUWRDU Of«0€REND GOED V O F 

y&2 deBOER S3 

kliek tuiz ai 
^tse de Boef makelaardij onfoetetid goed 
Steenwijk 
IJl (0521) 51 64 53 Fax (0521) 51 05 67 
wwwjitsedeboemiBjtelaajrdijnl 

Volautomatisc h satellie t volgsystee m 
Tot max 6 satellie t uitgange n 

Binnenvaar t & jachbntvoering , 

prijze n vanaf € 31S0 - (E>dbtn) 

Tevens leverin g en installati e van bijn a alle anderen merken satellie t 
systeme n & digitenne , bel vrijblijven d voor een passend e oplossin g 

BM^^^ m̂^W^^H OkB^^ 

Tel 0418-664066 Fax 0418-664099 mobiel  0654-338010 
www.hooymans.com  info@:hooymans.com 

lersystemeini 
Volledi g programm a van ruiten -
wissersysteme n voo r commerciele -
en pieziervaar t Wereldwij d toegepas t 
Motore n to t 80Nm met RVS wisar m 
Bedienin g 3x interval - en continu e syn -
chroo n en sproeifuncti e op de arm , ver-
warmin g optionee l Leverbaa r in 220V 
/24V Oo k robuust e slingerruite n lever -
baar diam 300-380mm Optionee l met 
verwarmin g 

HP wsLitermaters 
Compact e en geruisloz e v/aterma -
kers to t IOOOL p/u 
Uitstekend e opbrengs t tegen relatie f 
laag stroomverbrui k RVS gepolijs t huis 
en membraambuize n , bronze n pomphui s 
Electronisc h op afstan d bedienbaa r met 
automatisch e drukregelin g en spoelfuncti e 
Leverbaa r in 24V of 220V uitvoerin g 

TECHA 
EldctrisciiP toildttteini 
Electrisch e toilette n van de Italiaans e 
fabrikan t tecm a De 'Evolution ' is het 
nieuwst e mode l uit de seri e Een deel -
baar montag e toile t waarbi j de moto r 
eenvoudi g bereikbaa r blijf t voo r even-
tuel e storin g De toilette n worde n 
standaar d met bedieningspanee l gelever d 
Leverbaa r in 12V en 24V uitvoerin g 

BELSHIP 
Voor meer informati e 
Krommeweterin g 61A •  3543 A M Utrech t • Hollan d « 1 + 3 1 (0)30 240 8040 • F 030 240 8041 • team@belshi p nl • ww w belshi p nl 
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THE YACHT PROFESSIONAL 
SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS UITGEBREIDE AANBO D INGEVAREN JACHTE N 

MocHi 25 MEGA 

1989,9.30x3 35 
2x340pkOMC 
€ 2.485.000 

xO.84 
460 V8 

BEKEBREDE TRAWLER 1996/2000 te PRESIDENT 625 

water 16.00 x 4 85 x 1.40 
2x175 pk MAN diesel 
€ 495.000 

1992, 19.08x5.44x1.60 
2 x 680 pk MAN V8 
€ 495.000 

VALK CONTINENTAL 17.00 

1998,17.00x4.65x1.25 
2x231 pkDeutzDT67 6cil .TD 
€ 475.000 

VANDERHEIJDEN GABRIO 

1998,15.00x4.50x1.30 
1 X 192 pkVetus Deutz 
€ 345.000 

STELLA MARIS KOTTER 14.50 

1983, 14.50x4.50x1.30 
2x 115 pkYanmar4-cil. diesel 
€ 285.000 

VALK VITESSE 48 

1992, 15.40x4.65x1.30 
2 X 430 pk Volvo Penta 
€ 275.000 

ATICO 45 GABRIO 

1995, 14.40 X 4.35 X 1.20 
2x225 pk Perkins 
€ 265.000 

iki  • ' 

BRONSVEEN KOHER 

2002, 14.80 X 4.35 X 1.35 
1 x l38pkDaf 615 
€ 259.000 

PERSHING 37 
1999,11.78x3.25x1.00 
2x350 pk Caterpillar 
€215.000 

GASCARUD A FLYIN G B R I D G E 

1979,12.60x4.00x1.40, 
2 x Cummins a 115 pk 1998 
€115.000 

NEPTUNUS GARLTON 41 SPORT 

2001,13 02x3 78x0.98 
2 x 285 pkVolvo Penta 
€ 250.000 (excl. BTW) 

MAXUM 3900 

1996, 12 50x4.08x1.08 
2 x310 pk Cummins 
€ 159.000 

r r is^ ^ 

OLIVIER VAN MEER 1750 TJEUKERMEER MOTORKRUISER 

1997,17.51 X 4,51 x 1.35, 2 x 610 pk 1976,16.50 x 4.85 x 1.55 
Volvo Penta'99 2x300pkMan 
€ 249.000 € 245.000 

WOLDERWIJDKRUISE R 1200 

1996, 11.85x3.75x1.10 
1 x 138pkDaf 615 
€ 139.500 

FAIRLINE 28 (29) 

1996,9.60x3.05x0.85,2x150 
pk Volvo Penta 
€ 109.000 

BRUISVLET OPEN KUIP 

1980,11 00x3.60x1.10, 
2 X 52 pk Samofa 
€ 78.500 

FLAGSHIP 366 

1990, 11.00x3.80x1.00 
2x200 pk Volvo Penta 
€ 129.000 

FOUR WiNNs315 VISTA 

1989,9.30x3 35x0 84 
2x340pkOMC460V8 
€ 55.000 

lENGERS YACHTING 
Vreelandseweg 11 
1393 PC Nigtevecht 
Telefoon: 0294 256 156 
Fox: 0294 254 697 
info@lengersyachting.nl 

LENGERS 
YACHTING 

• laar in schepen. Ook voor taxaties, hypotheken en verzekeringen. 

mailto:info@lengersyachting.nl


Heeft  UJÊI een Ketelbinkie 
aan 

boord? 

M A R I T I M E B O O S T E R & M I N I B O O S T E R 
• Geven U het tomfort van warm water en een behageliike 

temperatuur. 
• Zijn de meest tompatte en tompleet olie gestookte Combi ketels. 
• Zifn vrieudeliik voor het millieu en geven een hoog rendement. 
. Worden, indien gewenst, vakkundig door ons geplaatst. 

Jan v/l 
3281 NE Numansdor p 

>52599 
(0) 186 655070 

'mfo@hollaniiwarmte.n l 

Ontwerp 
Jan Visser 

Nieuw in aanbouw : 
Kotterjacii t 1500 Rondspan t 

Afm.lo a 15.50 m 
Br.o a 4.74 m 

Diepgan g 1.30 m 

Ontwerp 
Jan Visser 

Stevenvie t 1285 Rondspan t 
Afm.lo a 13.00 m 

Br.o a 4,25 m 
Diepgan g 1.10 m 

M^rw^land s Jachtbou w 
Buitendams 235 - 3371 BD Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 0184-62 27 70 - Fax 0184-61 79 86 

CU dildmidanidil 
Uitweg 1 3651 LR Woerdense Verlaat Tel 0172-408382 wwwsl ikkendam nl info@slikkendam nl 

Dealer van Ramen boten zijn 
J V Bootservice Brielle Tel 0181 486208 
Hurenkamp Watersport Apeldoorn 
Tel 055 5332446 
Special Outboard Service Alphen a/d Maas 
Tel 0487 561489 
Woltman Watersport Wanneperveen 
Tel 0522 281310 
Watersportcentrum Slikkendam Woerdense VerI 
Tel 0172-408382 
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Piete r Beeldsnijde r MY 
2001, 19.00x5.05 m, 

Op aanvraag 

V.d . Valk Continenta l 
2001, 21.00 X 5.00 m, 

€ 895.000,= 

V.d . Valk Continenta l 
2001, 18.60 X 5.10 m, 

€ 890.000,= 

Crabbersban k 
2001, 17.00 X 4.95 m, 

€ 845.000,= 

Fairlin e 5 6 Squadro n 
1993, 17.93 X 4.72 m, 

€ 525.000,= 

Sturie r 4 7 0 
1997, 14.54 X 4.50 m, 

€ 425.000,= 

Pacifi c 1 5 5 Allur e 
1998, 15.60 X 4.70 m, 

€379.500,= 

Pacifi c 1 4 8 V.S. 
2001, 14.85 X 4.55 m, 

€ 359.500,= 

pman s Spiegelkott e 
1992, 14.95 X 4.56 m, 

€349.500,= 

JVan der Heijde n 1 5 0 0 
2000, 14.95 X 4.50 m, 

€315.000,= I 

Pfei l 4 5 0 
1996/'97, 13.95 X 4.10 m, 

€315.000,= 

Aquasta r 4 6 l\le l 
1996, 13.80 X 4.20 m, 

€285.000,= 

.31 Montyban k 4 4 
!000/'01, 13.50 X 4.20 m, 

€275.000,= 

Hollandi a 1 4 0 0 
1996, 14.10 X 4.40 m, 

€269.500,= 

IMeptunu s 129 Express e 
1995, 12.90 X 4.20 m, 

€ 250.000,= 

Pilo t 4 4 
1995/'96, 13.70 X 4.20 m,l 

€249.500,= 

Presiden t 4 7 
1991, 15.50 X 4.85 m, 

€ 245.000,= 

Sealin e 3 8 Ambassado r 
1993, 12.25 X 3.95 m, 

€145.000,= 

Stellamari s Kotte r 
1980, 13.80 X 4.00 m, 

€135.000,= 

Linsse n 35 Sturd y AC 
1991, 10.85 X 3.55 m, 

€105.000,= 

Verkoophaven : J .P . B R O E K H O V E N S T R A A T 3 7 , BOB 1 H B ELBUR G 
TEL . 0 5 2 5 . 6 8 6 8 6 8 e-mail: lnfo@elburgyachtmg.nl 

W W W . E L B U R G Y A C H T I N G . N L 

mailto:lnfo@elburgyachtmg.nl


Grand Banks 46 europa 1999 
Prijs: € 595.000,-

Fratelli Aprea 1999 
Prijs: € 89.000.-

Vripack Kotter 1999 
Prijs: € 199.000,-

2 X Mitchell 31 1989 en 1994 
Prijzen vanaf: € 59.000,-

Tecnoyacht 42 1993 
Prijs: € 149.000,-

Loungeboot 1999 
Prijs: € 47.000,-

Te koop of te huur: 
Ligplaats Regattacentrum Medemblik • 24 x 7 meter met zij steiger, diepgang 3.00 meter. Koopsom: € 65.000, 

VECHTGENOEGE N MARITIE M 
Weesperweg 3 • 1398 XD Muiden • Tel. 0294-261035 • Fax 0294-263620 • info@vechtgenoegen.nl 

Voor uitgebreide informatie zie www.vechtgenoegen.nl 

De Kranerwserd  JachtmakefBardij  bv 

Doggersbank 
14,00 m , b | 1991, 
170 pk, generator, alle 
nav app , etc , 
€ 305.000,-

Explorer 45 
13 5 0 m , b| 1995, 
120 pk, boegschr, 
mahonie int , hetel verw 
€ 149.000,-

IJsselmeerkruiser, 
10,80 m , b| 1962, 
48 pk boegschr, 
douche, teak dek, 
€ Z9.S00,-

Merwedekruiser, 
12,50 m , b| ca 1978, 
120 pk, boegschr 
douche, 2e st s t , 
€ 89.000,-

Neptunus 129 
12,90 m , b| 1996, 
2x 370 pk, 
3x airco, boeg-Aiekschr, 
€ 259.000,-

Pattie Bakdek Kotter, 
11 80 m b| 1968, 
105 pk boegschr, 
teak dek, zonnepanelen, 
€ 10S.000,-

PT Trawler, 
12,50 m , b | 1985, 
2x 225 pk, generator 
airco, frans bed, 
€ 115.000,-

SK-Kotter, 13,20 m 
b| 2002, 128 pk, boeg-
schr , 2e st s t , 
hetel verw , douche, 
€ 235.000,-

Super van Craft 
1 1 , 6 0 m , b i 1978, 
2 x 75 pk, hydr best, 
generator, 2 x toilet, 
€ 112.500,-

Valkkruiser, 14,50 m , 
b | 1988, 160 pk, 
vast st huis, 
boeg-/hekschr, cv, 
€ 199.000,-

Visscher Trawler 
18,00 m , b | 1998, 
2x 105 pk, generator, 
br gangb , cv, 
€ 645.000,-

Woudbloem 1050, 
10,50 m , b | 1998, 
64 pk, boegschr, 2e 
st s t , verw , douche, 
€ 109.000,-

Dit IS slechts een greep uit ons aanbod Wy hebben doorlopend ca 60 schepen in ons bestand 

Bezoek ook onze internetsite iMww.kranerweeril.n l 

De Kranerweerd Jachtmakelaardii is gevestigd in de grootste full-service jachthaven van de 

provincie Overyssel Wy kunnen tegen gunstige tarieven bemiddelen by de verkoop van uw schip. 

Uw schip krygt een gratis ligplaats in onze haven, dit kan eventueel ook overdekt of op de wal 

Wanneer u uw schip af en toe wilt gebruiken, hebben wy daartegen geen bezwaar Maak vryblij-

vend een afspraak met lachtmakelaar Johan Schoppert voor een waardebepaling van uw boot 

^ v \ P B Kranerweerd  Jachtmakelaardij  bv 

De Kranerweerd Jachtmakelaardi) 
Gecertificeerd jachtmakelaar/taxateur 
Het Oude Diep 5-7 - 8064 PN Zwartsluis 
Tel- 038-386 7351 - Fax 038-386 8351 
E-mail infoOkranerweerd nl 
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reft  cTo jpuuincfinQ 

you're  F^oujGr^cf  by  yPÈmrÊHn 

Belee f fio e cfe IJamoÊia  f^130  anctGr^n  h^t  nokljkGn  Qee/Tf 

Het is een feit. Een Yamaha 150, of het nu een 2 of 4 takt 

betreft, levert u meer snelheid en opwinding dan welk 

ander model van welk merk dan ook; dus niet alleen sneller 

uit de startblokken, maar tevens een hoger eindvermogen. 

Waarom wij dit zo zeker weten? Omdat een technisch team 

van Vene, Finland's hoogst aangeschreven watersport 

magazine, het heeft bewezen door een vergelijkingstest uit 

te voeren waaraan ieder model buitenboordmotor uit het 

segment 140-150 heeft meegedaan ... en raad u eens wie 

hieruit als winnaar kwam? Is het wel nodig dit te vragen! 

De Yamaha motoren bewezen tevens erg milieuvriendelijk. 

een straatlengte voorsprong. Dus wanneer u op zoek bent 

naar het ultieme all-round vermogen? De keuze is 

duidelijk! 

Voor een compleet testrapport, bezoek www.yamaho-marine.com 

www.yamaha-marine.co m YAMAHA 

http://www.yamaho-marine.com
http://www.yamaha-marine.com


^ DAEWOO 

Ook uw boo t is toe aan een nieuw e DAEWOO! 

Importeur : 

D E M A A S B V 
Olymplawe g 252 - 3078 HT Rotterda m 
Tel.: 010-419 6530 
Fax:010-41 9 4789 

Uw deale r voo r het Noorden : 
Gebrs . De Jon g BV 
Industriewe g 4 - 8501 SN Jour e 
Tel. : 0513-412 205 
Fax:0513-41 3 037 

MARK VAN WAMEl^ 
scheepsbouw & scheepsbeti mmering 

DE JUISTE COMBINATIE? 
Zelf uw boot aftimmeren? Wij kunnen u de iialffabrikaten leve-
ren die u nodig heeft en u houdt het arbeidsloon van de werf in 

uw eigen zak. Het eerste verdiend toch? 
Vraag nu onze uitgebreide catalogus aan 

Houtmanskampweg 9 6669 MZ Dodewaard Tel. 0488-482248 
Fax 0488-412081 - www.vanwamel.com - info@ vanwamel.com 

mOUWSTFR Vl.FT Rondspant 

Oedsmawei 4 
info@grouwstervlet nl 

www grouwstervlet nl 

Grouwsterviet 1200 

Grouwstervlet 1250 

Grouwstervlet 1300 

Grouwstervlet 1350 

Jachtbouw Fedde van der Werf Grou 0566-622410 

Jnrhthnvi 

iDE BOARNS 

IrKlustriewei 25 «9011 WH • Jirnsum 
tel: 0566 60 08 28 • mobiel. 06 20 00 23 12| 

vwwv.jachthaven-boarnstream.com [ 

De Heech vlettenlijn 
Een exclusieve stalen 5 en 6 gangen overnaadse multiknikvlet 

Stoer-Ruim-Stabiel en komfortabel schip voor lang verblijf aan boord 
Ontwerp Vripack Sneek CE Categorie C 

Ruim 30 jaar ervanng in de bouw van jachten vindt u hienn terug 

Heechvletten 
vanaf 

9 80 meter 

9 verschillende 
versies 

Ontdek de excCusiviteit van de 'tfeecfivCet 
en ervaar net ultieme vaan 

M%m^B 
-genot. 

Bedrijvenpark t Ges 
Hendnk Bulthuisweg 14b - 8606 KB Sneek 
Tel (0515) 53 29 97, Fax (0515) 44 48 20 
Mobiel (06) 21 68 65 72 

Exclusieve demo Smetne 1180 S, Vetus Deutz 159 pk halfronde geïntegreerde trap naar 

zwemplateau, geïntegreerde zitbank met luxe kussens op achterdek afzuigkap in teak frame 

ingebouwd elektnsche ankerlier boegschroef 125 kgf I p v std 95 kgf hooggepolijst stootrand 

op uitlaat bb en sb, 2 vluchtluiken in achterkajuit i pv std 1, Mastervolt combi 12/1500/60 

electnsch tecma toilet, legionelle waterfiiter, magnetron, tuxe alcantara bekleding van kussens 

in salon en dinette, gasdetector, radio/cd speler 2 luidsprekers op achterdek in radarbeugel 

rvs gasveren aan radarbeugel schijnwerper met afstandbediening verlichting traptreden en 

onder radarbeugel, carbon op stuurstand. blauw getinte ramen schuifhorren voor schuif-

ramen, teak inteneur met fraai vormgegeven massieve lijsten Pnjs op aanvraag 

SMELNE I 
De Steve n 2 6 -  920 6 A X Drachte n 

Tel .  (0512 )  5 1 2 6 6 9 •  Fa x (0512 )  5 3 0 7 4 0 

www.smelne.n l 
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HET WAKEND OOG 

1080 X 3 45 X o 95 m bj 1976 
€ 79 500 
Nieuwe Nanni diesel 89 pk UK?996S3090< 

\2 öU X 't uu X I iD m 
€ 172 500 

Perkins Sabre 135 pk tiBC 18 10339-17-01 

I ^ b u X 4 UU X I 1 D m 
€ 285 000,-
135PkFord Lehman MK 13 10095 14 01 

9 13 X 3 75 X 1,42 m b j 1955 
€ 59 000 
2 X Mercedes type OM 407 m ie 9463 06 os 

^^-i^S3 B •  

Valkvle t 1060 Open kui p 

9 8 5 x 3 6 5 x l l 0 m b j 1970 
€ 69 000 -
56 pk Yanmar (2002) se i31023016 oi 

€ 98 000 
105 pkDAF575 

mmm^r 

ZJ 25 9463-06 09 

9 60 X 3 20 X 1 00 m , b ) 1978 
€ 58 500, 
107 pk Volvo Penta diesel MKI3946306I4 

10 20 X 3 20 X 1 06 m b j 1977 
€ 69 000 
85 pk Thornycroft 

" ^ 
Zeewaardie e motortrawle r 

1292X 396X 1 62 m , BI 1979 

128Pk GM Detroit diesel MK13W63 

^'mmm"  — ^ , a ^ ^ ^ ^ H B 

Valkvle t 1230 GSAK en OK 

0616 

•  

Schotte l Motorjach t (perfec t verkouw é ) 

15 30 X 3 83 X 1 20 m DJ 1975 
€ 149 0 0 0 -
250Pk Mercedes diesel MK 151023016 03 

8 1 0 x 3 1 0 x 0 85 m b j 200 l 
€ 97 500, 
33 pk Mitsubishi MK 131033016 

0 8 0 x 3 7 0 x 1 2 0 m , b i 1985 
€ 62 500 
Daf 475 85 pk m 141009514 02 

€ 125 000 
DAF 575 105 pk MK219463 06 17 

12 / U X  J  9 U X  1  U U 
€ 19 9 50 0 
125 p k DAF 57 5 WE 14 9683 09 07 

I u óü X i DU X 1 UU m I 
€ 129 000,-
150Pk Volvo TMD 41D MK 10 10230 16 05 

€ 195 000 
Daf615 120 pk MK 3 10230 16 06 

WOUDSEND 
Gevestie d in de mooist e overdekt e verlcoophave n van Nederlan d 

12 00 X 3 67x 1 15 m 
€ 164 000, 
120 pk DAF diesel MK 12 10339 17 02 

12 bO X 3 90 X 
€ 189 000, 
138 pk DAF diesel 

12 80 X 3 90 X I 20 m , b j 2002 
€ 259 000,-
Volvo Penta 200 pk diesel MK 11 ioo9514 03 

l 3 z 5 X 4 3 b X I 3 U m DJ i9ö9 
€ 199 000 
2 X caterpillar 210 pk MK 111023016-07 

t̂ iwSte;-.- -

9 8 0 x 3 0 0x l O O m . bj 1968 
€ 46 500 
Peugeot 62 pk tMM  MK 1310399-17-04 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ T ^ ^ M 9 6 9 
e 39 900,-
Peugeot 40 pk MK 1010095 

11 30 X 3 40 X 1 10 m 
€ 78 000 
80Pk Volvo Penta 

l l iekensloe p (demo ) 

6 90 X 2 60 X o 60 m b J 2003 
€ 59 000 
21 pk 3 cil Nanm SL 07 10399 17-06 

1 3 5 0 x 4 2 0 x 1 10 m , b | 1991 
€ 170 000, 
2 x Volvo Penta 196 pk diesel «"•  

8 10 X 3 2 0 x 0 8 5 m 
€ 89 500, 
Mitsubishi 33 pk diesel 

13 00 X 3 90 X 1 2-
€115 000 
120 pk Ford diesel MK 13 10399 17 07 

1 8 1 0 x 4 9 0 x 1 50 m , b j 1976 
€ 349 000, 
2 X Mercedes 245 pk MK lo 102301611 

1 8 0 0 X 4 0 0 X 1 15 m 
€ T E A B 
Perkins 165 pk MKII 10230 1612 

12 20 X 3 30 X 1 25 m b j 1973 
€ 110 000 
2x (nieuwe) Sole 60 pk diesel SL 08102301613 

11 60 x 3 7 0 x 1 1 0 r T l , b j 1979 
e 114 0 0 0 -
105 pk DAF 575 diesel MK09I023016 14 

Kokkruise r 1300 (nieuw ) 
13 0 0 x 4 0 0 x 1 10 nn b | 2 0 0 4 
€ 270 000 
120 pk tveco diesel ws 06 9453 06 31 

Het Wakend Oog Woudsend 
Makelaars Egbert Bosma en Tom Buch (beëdigd en gecertificeerd) 

Vosselaan 49, 8551 ML Woudsend 
Tel. 0514 592060 Fax 0514-592626 
b.g.g. 06 53311858 of 06 29545040 

Internet: www.hwo.nl + E-mail : info@hwo.nl 

Openingstijden: ma - vrij: 10.00 - 1700, za: 12.00 
Woensdag gesloten 

17.00, zo: 14.00- 17.00 

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


aqua classic • lOSO 

aqua classic 1050 OK 

wiMi 

JACHTBOUW SUCCES B. V. 
Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 
Tel 0527-201705 • Fax 0527-203216 

' m r a Mail info@succesyachts com 
www.succesyachts.com 

JACHTHAVEN t'LEUKE N 
De Kamp 7a • NL 5855 EG Well 
Tel 0031 478 501758 «Fax 0031 478 6022 92 
Mali verkoop@tonnaer watersport nl 
www tonnaer watersport nl 

polyesterharse n 

epoxyharse n 

glasvezel s 

lakke n en coating s 

kitte n en lijme n 

isolatiemateriale n 

gereedschappe n 

EPOXY & 
POLYESTER 

POLY-SERVICE 
K U N S T H A R S 

NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
Hoogeveenenweg 83, 
tel (0180)31 47 77 

AMSTERDA M 
Archimedesweg 57-59, 
tel (020) 665 45 69 

I Uitvoerige informatie over het ' 
werken met kunstharsen vindt 
u m ons Praktij k Handboe k 
Kunststoffen . Het boek is te 
bestellen door € 25,- over te 

I maken op Postbank 1227518 •  

w w w . p o l y s e r v i c e . n l 

Bouwen Loenstraat 13 * 1135 JC Edam 

tel: 0299 373 813 * fax: 0299 373 814 

Y A C H T D E S I G N 

email: info@werneryachtdesign.com 

www.werneryachtdesign.com 
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stuu r deze bo n in voo r meer informati e 

ove r de nieuw e Yamah a modellen . 

Naam M^ 

Adres 

Poste. 

Woonpl. MB 

V WW. YAM AH A-MOTOR. NL 

Bon m gefrankeerde envelop naar-

Yamaha Motor Nederland b.v Postbus 75033,1117 ZN Schiphol 

• YAMAHA 
Thiir-hmg Yrnir Mpnrt 



Frisian Motor Boats 
Simmerwei 6 
9295 KA Westergeest 
Nederland 
Tel+31(0)511-442181 
info@fnnboats.conn 
www.fmboats.com 

Q uality instead of trendy! Lauwersmeer Kotters & Kruisers 

aquadriv e 
Wilt  u geen hinderlijke  trillingen  of 
geluidsoverlast  meer? 

Bestel  dan nu "dé  originele"  oplossing  voor  een trillingsvrije  over-
brenging  van motor  naar  schroefas  installatie,  Aquadrive  Moduline! 

95% minder  trillingen  en en tot  50% minder  geluid. 
Garantie  van 10 jaar  op iedere  Aquadrive  Moduline. 

Voor meer informatie: GKN Service Benelux B.V. Tel. 020 - 40 70 222 / fax 020 - 40 70 227 / e-mail industrie@gknservice.nl 

Broesder sloep 750. Uniek in zijn soort. 
Afmeting 7.50 x 2.50. 3 cil. Scheepsdiesel 27 PK. 
400 L. tank. Actieradius 2500 Km. 
Gesloten koelsysteem, droge uitlaat, kottermodel met 
negatieve achterkant. 4 mm. staal, 2 waterdichte 
schotten. Hydr. besturing, balansroer met sterke hak. 
Prijs vanaf € 29.000,-

I Jachtbouw Broesder BV - Haven 30 - 9976 VN Lauwersoog| 
Tel. 0519-349740 Fax:050-4032454 
www.broesder.nl info@broesder.nl 
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'^'-'! ^yTT"! De marifoon 7100 is een basismarifoon met Atis, hand-
' - ^ - -j microfoon en bracl<et. Het grote display heeft 4 regels. 

G R O E P Waterdichte handmicrofoon met 5 verlichte toetsen. 

PLASTIMOl 

V a n d e SPORT modelle n zi j n 
volgend e type s leverbaar : 

3 3 SPORT: 10 .20 x 3 . 5 0 m 
3 5 SPORT: 1 1.00 x 3 . 7 0 m 
3 8 SPORT: I 2.0O x 3 . 8 0 m 
4 0 SPORT: 1 2 .60 x 4 . 0 0 m 
4 4 SPORT: 14 .00 x 4 . 2 0 m 

Amsterdam WATEBSTOBT OOST Middenweg W5-K7 Tel: 020-6946042 
EMuizen JOOSTEN WATEBSPOBT Compagnieshaven I Tei: 0228-322376 ' 

I Haröirmeld-G.dam H.O. DEN BOUT • KLOP WATEBSPORT Rivierdijk 34 Tel.: 01S4-612227 

-•- L , Heusden Ï.O.F. LEGERSTEE Battefsdam 9 Tel.: 04K-661399 
f' Kalwi/k a. Zee «AN DEN ANKER WATERSP0BTB.ï.7ramsti 
, ' — — V lemmer SKIPPERLAND WATEBSPOBT Korte Strt 

:.::.: IM Monrackendam HAKVOORT WATERSPORT Haringburgwal 6 0299-651750 
Maasbracht WATERSPORT DE TIP Tipstraat 12 Tel.: 0475-463161 

IMLoosdrtcht VRIJHEIO WATERSPORT Oud LoosdrecWsedi/k 190 Tei • nss-SS?mf 
Scterendijke JACHTWERF DE GREVELINGEN B,V. Jachthaven Kioo: 

TICSHOP Sorfiraakade 26-2/ 7e/,; 0515-416741 
Spaamdam WATEBSPOBTCENTRUM DE RIETPOL fijetpo/1 Tel.: 023-5371470 
Vlaardinger) VAN DER LINDEN WATEBSPOBT Westhavenkade 86 Tel.: 010-4350044 
Zeewo/de JACHTHAVEN WOLDEBWIJD Strandweg 125 7e/,. 036-5221228 
Zwartsluis FA. KOOS SLURINK Stedonsweg 2 7e/: 038-3867W0 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet w w w . l c w g r o e p . n l 

Raymarine.nl 
Hooymans bv, tel 0418-664066 Fax 0418-664099 
Satelliet, navigatie en communicatie apparatuur. 

V a n d e ELITE modelle n zi j n 
volgend e type s leverbaar : 

3 5 ELITE: 1 1.00 x 3 . 7 0 m 
3 8 ELITE: 1 2 .00 x 3 . 8 0 m 
4 0 ELITE: 1 2 .60 x 4 .0O m 
4 4 ELITE: 14 .00 x 4 . 2 0 m 

Muilwijk A 
Scheepsbetimmeringe n B.V. 

Meer dan 30 jaar ervanng 

Voor al uw timmerwerk en teakhouten dekken 

Troelstrastraat 29a 

Telnr 0184-612278/618479 

3371 VJ Hardmxveld-Giessendam 

Faxnr 0184-618680 

Dramme r 935 Classi c 
) A C 

I Van d e CLASSIC model le n zij n 
I vo lgend e modelle n leverbaar : 

2 7 CLASSIC: 
3 0 CLASSIC: 
3 3 CLASSIC: 
35 CLASSIC: 
3 8 CLASSIC : 
4 0 CLASSIC: 

8 .50 X 3 . 1 0 m 
9 .20 X 3 , 4 0 m 

10.20 X 3 . 6 5 m 
11 .OO X 3 . 9 0 m 
12.00 X 4 . 1 0 m 
13.0O X 4 . 2 5 m 

compleet 
vanaf € 114.950,-

T B o U W 

Dramme r Jachtbou w 

Leerlooierij 12 

4651 SM Steenbergen 

Telefoon 0167 56 44 79 

Telefax 0167 52 12 41 

E-mail info@drammer nl 

Internet www.drammer.nl 

4 4 CLASSIC : 14 .00 x 4 . 3 5 m 

éUÊKium 
zi j n Standaar d 
komp lee t ui tgerust . 

JACHTWERF GRUNO B.V. 
Reitdiepskade 19 

9974 PJ ZOUTKAMP 
Telefoon 0 5 9 5 - 4 0 2 0 5 7 

Fax 0595-40 2599 
e-moii: jachhArerfgruno@cs.com 

wwvtr.gruno-motoryachten.com 

De bekende naam 
)or plamuur-, schilder- en spuitwerken: 

KLAVER Q YACHTPAmm 

u-tvoe"" ; , l . ,^jn^^^p^^^' . II i ^ ^ i m 

P.O. Box 16 8325 ZG Vollenhov e The Netherland s 

Tel. -H31 (0)527 243100 Fax -1-31 (0)527 243921 * * 

klaveryachtpalnting@kya.n l www.klaveryachtpainting.co m 
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11.1 o X 3.80 m 

J EUROCLASSI C 4 2 

14 .33 X 4.SS m 

EUROCLASSI C 5 0 

9 .90 X 3 .50 m 

^ l - i y \ . I S I D O . / V 3 6 

11 -OO X 3.75 

VEHA MOTORYACHTE N B.V. 

Stockholmstraa t 3 
9723 BC Groninge n 
Tel . 050-3117711 
Fax 050-3117707 

E-mall : info@veha-motoryachten.n l 

www.veha-motoryachten.n l 

Last van n a r t t e 
Matrassen ? 

H o n d a G e n e r a t o r e n 
E U 2 0 i , EU l O i e n E X ? 

Handy 
Power 

De handy's' 

van Honda zijn 

superlichtgewichten (v.a. 12 kg!) in 

Icoffermodel. De geluidsarme 4-takt 

generatoren met verfijnde elektronica 

leveren een stabiel vermogen van 700 

tot 2000 VA bij 230 V. Uw gevoelige 

apparatuur, zoals een PC of laptop, 

werkt storingsvrij. Zelfs uwTV-beeld 

blijft streeploos. Waar u ook bent en 

wat u ook doet, u heeft altijd de juiste 

spanning (ook 12V) onder handbereik. 

POWER EQUIPMENT 

Voor info en dealers: tel. 0180-491777 

of www.honda.nl 

M T DRIV E 

MT Jacht Techniek 
Heikantseweg 29 
6587 AM Middelaar 
Tel. 024-696 20 56 

Fax 024-696 28 81 
E-mail: info@eurojacht.com 

• NIEUWE GEREVISEERDE EN 
GEBRUIKTE DIESELMOTOREN 

• OMBOUWSETS OM AUTODIESEL 
TE MARINISEREN. 

• CONDITIONEREN VAN MACHINE-
KAMERS 

. ALL E ONDERDELEN 
• KEERKOPPELINGE N 

» WARMTEWISSELAAR S ECT 
• EIGEN FABRICAG E SCHROEVEN 

EN ASSEN. 

. GENERATOREN 

Mercedes-Daf-Mitsubishi-Peugeot 

Kraan voor 50 ton 
aan het water 

Postbu s 265 - 3360 AG Slledpech t 
Baanhoek 152 - 3361 GN Süedrach t 

Tel: 0184 41 23 32 
Fax: 0184 43 69 25 

DE NUMMER 1 
IN JACHTTRANSPOR T 
Starclass Jacht transport is vertegenwoordiger 

in de Benelux voor Peters & May Ltd. 
Wij werken als gratis tussenpersoon met 
uitsluitend eerste klas rederijen. Starclass 

verplaatst jachten van elk formaat naar alle 
bestemmingen wereldwijd. 

Lift-on/lift-off en tevens float-in/float-out. 

STARCLASS YACHTS 
P.O. Box 40. 8050 AA Hattem 

Tel.:+31 (0)652 630 115 
Fart377 9777 0374 

Mob,:+33 (0)6 035 481 31 
info@starclassvachts.com 
www.starclassvacht5.com 

1 
MCHTMAKELAARDU • ^ 

lJ l f f / \ l f l 

^^B^^ ^ 

Neplunusl45 

Pikmeer 1300 AK 

Super Falcon 45 

Woonark 

Volk Content 

F S l -
MAKELAARD U IN MOTORJACHTEN 

1 LOOSDRECHT 

14,50 

13,15 

14,10 

15,00 

13,70 

Lauwersmeerkotter 12,50 

Volk Content 42 

De Ruiterkotler 

12,65 

14,25 

lype Pikmeerkruiser 12,30 

Super Elegont 11,80 

Volkkruiser Volue 42 12,60 

Both Vocht 1050 

Pikmeer 11500 

Hemmes kruiser 

Vripock 965 

Vripack 965 OK 

10,50 

11,80 

12,40 

9,75 

9,75 

Porsius Spiegelkotter 14,50 

Voconce 1200 Fly Briilge 12,00 

Woonork 

Broom 35 

Hellingskip 1000 

Volkkruiser 

13,50 

10,60 

10,00 

13,85 

Cylro 40 Senolor Fly 11,97 

Vripock kotter 

PeilroSO 

Smeine Kruiser 

8,75 

9,60 

11,40 

Super Lauwersmeer 12,00 

Volkkruiser 12,50 

Super VfoiJdenkruiser 13,00 

Broesiler kotter 

Volkkruiser 12 7 

Veenjekotter 

Volk OK Flybridg 

10,20 

12,70 

10,40 

12,00 

Veho OK Flybridge 10,40 

Gillissen vlet 

Spitsgotkotter 

Coscorudo 

De Woolkotter 

Volk 1160 

Rijo kruiser 

RoggerMS 

Hüismankruiser 

Loosenvlet 

Gillissen vlet 

Gillissen vlet OK 

Morco920 

Autoboot 

Vikingsloep 

Vraog m 

1 
YAC H 

M 
o f kij k 

WWV 

10,60 

12,00 

12,50 

10,20 

12,00 

10,80 

10,80 

10,80 

10,20 

8,85 

8,50 

9,20 

8,30 

6,20 

9,00 

lor onze Yo 

IHÜI 
woH 

" I E ! * . , , ^ 

i S ".-SS 

035-5827; 
Op onz e v*r 

/.wolf r 

€ 298.500,-

€ 269 000,-

€ 265.000,-

€ 224.500,-

€210000,-

€ 195.000,-

€ 169.000,-

€ 165.000,-

€ 165.000,-

€ 1 5 9 000,-

€ 159.000,-

€ 1 5 0 000, 

€ 149.500,-

€ 1 4 9 000,-

€147.500,. 

€147.500,-

€137.500,-

€137.500,. 

€136.500,-

€135.000,. 

€129.000,-

€ 1 2 5 000,-

€119.000,-

€ 99.500,. 

€ 99.000,-

€99.000,. 

€98.500,-

€ 97.500,-

€ 97.500,. 

€ 95.000,-

€ 95.000,-

€89.000,-

€87.500,-

€ 79 500,-

€ 79.000,-

€ 75.000,-

€ 75.000,-

€72.500,-

€69.500,-

€ 62.500,-

€ 59 000,-

€49.500,-

€49.000,-

€ 4 7 500,-

€ 44.500,. 

€ 39.500,-

€ 35.000,-

€ 2 9 500,. 

€25.000,-

cht Lis t 

rat  ; 

^• rUU 

ebsite : 

at.n l 
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| H 0 Snijtechnie k Braban t B.V. 
Speciaa l voo r de jacht - en 

Scheepsbouwindustri e 

Forrellenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksveer 
Tel. 0162-518285 Fax. 0162-515333 
E-mail: info@snijtechniek-brabant.nl 
internet: www.snijtechniek-brabant.nl 

Scheepswerktuigkundig Expertiseburo Frits Coers 
Beëdigd taxateur en expert van schepen 

sworn valuer and marine expert - Hiswa Qualified Yacht Surveyor 

DeZoddell -1231 MA Loosclrecht 

tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

e-mail: scheepsexp@fritscoers.nl 

/f^S 
AtuT i 

^C\ 
uminiu m SchGepsrame n 

Spinvel d A b %815HS Bred a 
.. tGL.076-5223022 
^ ^ E-fflal=hJ-smaal@sinaaLn l 

Fax. 520A233 ., 
website » www.sniaaLnl ^ 

. Voor  verdere info \ragen naar S)b Rozendal 
Mobiel 06 5^178 49̂  

WWW stoffeerdenjrozendal nl 
E mail swrozendal@cs com 

Het Helmhout 14c. 9206 AZ Drachten 
Tel 0512-521900 Fax 0512-523719 

/S4^  Wii f MARÊÊMEDÊESELS 
VAA X>UseU: "un>rkmg Ukey clockunrk"'. 

• Vermogen s van 50 t/m 130 pk ! 
• Laagtoerig e compact e 4-6 

cylindermotore n 
• Betrouwbaar , zuini g en stil ! 

www.marine-diesel.nl 

CF TECHNIEK 
KRABBENDIJK E 

tel : 0113-501255 

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

L/v/ betrouwbare  partner! 

J W Frisostraa t 31 
4413 CB KRABBENDIJK E 

Postbu s 46 
4413 ZG KRABBENDIJK E 

Telefoo n 
0113 50 12 55 
Fax verspanin g 
0113 506660 

Fax revisie/motore n 
0113-502872 

Interne t 
www cftechnie k nl 

TOUWFABRIEK 

an g m an BV 
Nieuw adres 
Beurtschipper 26-28 
3861 SC NIJKERK 

Telefoon 033 - 246 19 86 
Telefax 033-24615 77 

Internet http //vrww langman com 
E-mail touwfabnekOlangman com 

K'OJ^  j[A4)J^ti/iX^A^^^JU  l^A,  <Jt/lU^M^A^ 

Naval Archi tects / Marine Engineer?^ 

VaiVgnnipinraiillklW O 1200 900(14» 1180an900iMr ) 

Ontwerpe n en bouwpakkette n 
Lu w 45 (13 ca 13 50 mtr duM. n stodl ) 

H-t—I—t 4tf 
Von diverse motorjachten, trawlers, sloepen, 
lemsteraken en werkboten m staal /alum A r X x X l Z i T l S u —--^ 

www.vanvossen.co m ^=-^=-— ^ •• ^  -̂ -^ 
Informee r vrijblijven d naar onz e mogeJ i ikhede n en catologu s van MMsen Tiwk r isoo (15 pntr ) 
Van Vojse n Engineerin g Jonenwe g I F 8 3 5 5 O. Siethoo m te l 0521-361961 Fax 0521-362008 

BARKAS 1150 
4 vaste slaapplaatsen - ruime accomodatie - geringe doorvaarthoogte 

Afmetingen lengte 11 50 m 
breedte 3 94 m 
kruiphoogte 2 37 m 

Te bezichtigen in Aquaverium Koningsweg 12 • 8861 KN Harlingen 
teGrou Tel 0517-418225 • Fax0517-419259 
www boumajachtbouw nl e-mail contacWboumajachtbouw nl 

Bouma • JACHTBOUW 
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« f ^ ^ * 
• ^ » » i ^ B ^ ^ ^ ^ - " " ^ 3 1r 

Al weeg t u schi p 50 ton , wi j lifte n u erui t 
Langs de hele Westkust van het IJsselmeer vindt u maar • Buitenstalling 
één 50-tons botenlift en dat is hier- bij de sluizen van • Binnenstalling 

^ tnKnuizen. 'n een mum sxaai u noog en aroog in ae ouiien- • «ews/e- en inoouw 
• É stalling of in de verwarmde binnenstalling. • Elektra 
UÊ Hier kunt U mooi eens alles laten doen wat U altijd al van * Hydrauliek 

- 3 « 

J De Gier > ^ 
^ Maritiem ^ 
^ E N K H U 1 Z E N 

i inbouwen... • Osmose-behandeling 

_^^^iS^S^^^^^m. ^^ ^*^' Maritiem 
^ l l 2 g | i ^ ^ ^ ^ ^ 2 9 ^ ^ ^ H Volmolen 4, 1601 ET Enkhuizen 
^ ^ ^ N | | i ^ ^ ^ ^ 2 9 ^ ^ ^ ^ , "'"^'•- 0228 - 325 812, Fax: 0228 - 317 541 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E-mail: info@degiermaritiem.nl 

{^at/i<i4®  tSOO 
Afmeting 13,50 x 4,30 m 
Diepgang 1,15 m 
Waterverplaatsing 171 

JACHTBOUW 

PETER«13SKiWS BV 

NIEUW!! 

Afmeting 15 25 x 4,55 m 
Diepgang 1,25 m 
Waterverplaatsing 24 t 

WERF Stayerhofwe g 2<= 

5861 EJ Wanssu m 

Tel 0478-531935 Websjte : www.catfish.n l 
V R I P A C K M O T O R K R U I S E R OMtwm^:  VUA 'Sao» CVncpMé-lftuiittM^)  Fax 0478-531228 

[PeK'of^ e'yx, ^oK&&ia4^vvw dc' iM/rvs^ 

"Almclassic 1400" Hollands Welvaren 
Ontwerp. Kornaat Yachtdesign 
Comfortabel, stijlvol met een klassieke uitstraling 
Afmetingen: 14 00 x 4.35 diepgang 1 25 meter 
Met spiegel of rond achterschip 

Ook bouwen wij natuurlijk de. 

- Almkotters vanaf 10.80 meter 

- Almtrawlers vanaf 13.20 meter 

Voor in l icht ingen: 

Steurga t 33, 4251 NG Werkenda m 
Tel . 0031(0)183503196 - Fax 0031(0)183505399 
E-mail : lnfo@alm-jachtbouw.n l tr - t-,y~ 
website : www.alm-jachtbouw.n l 

De Brabant kruiser Spaceitne een luxueuze schip met een ruim interieur 
voor veel vaarplezier De schepen worden gekeurd door het NKIP 

waarvan CE certif icaat wordt a fgegeven Vraag vrijblijvend documentatie 
aan of kom eens kijken op onze werf 

Brabant yactyting ook voor verbouw en ondeihoud van uw sctiip 

B r a b a n t Y a c h t i n g 
N e d e r v e e n w e g 18 
5161 PA S p r a n g C a p e 

n f o @ b r a b a n t y a c h t i n g . n l 
Tel:0416 312428 

Fax:0416 314155 

(0 7 D A G E N PER WEEK GEOPEND 
ma t /m za 8 00 - 1 7 00 
zondag 1 1 00 - 16 00 

zie ons c o m p l e t e a a n b o d op 

ra 

;^ ' www.brabantyachting.nl 
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BRANDSMA VLETTEN: VOORTBOUWEND OP HOLLANDSE TRADITIE 

Brandsma Vlet 1050 Curasao Brandsma Vlet 960 OK 

It Ces, Eeltje Baasweg 6-8, 8606 KA Sneek. Tel. +31 515 425 000. Fax +31 515 420 505. www.brandsma-jachten.nl 

it FNMA YACHTIN G B.V. 
-Yacht Agency ° Boatyard » 

Industrieweg 21, 9011 WH Irnsum 
Tel 0031 (0)566-601236 
Fax 0031(0)566-601042 

Leverbaa r van 9.50 -15.00 m. 

Alle BABRO-KRUISER S zijn standaard 
voorzien van 
• teak-betimmenng • alu-ramen (get gias) 
• boegschroef • luxe stoffering 
• dubbele besturing • etc 

Mari l 570 motorsloe p 
570 X 232 X 50 
Compleet 

n/laril: l iF l 
Man! Boats B V 

Spoarleane 4, 8723 EV Koudum 
Tel 0514 522 785, Fax 0514 523 045 

email maril@euronet nl, internetsite wwwmar i ln l 
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li). ^zinkwaaz? B.V. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraa t 24, 3371 XE Hardinxveld-Giessenda m 
Tel. 0184-614979 Fax. 0184 - 611153 

' Casco 

• Technisch vaarklaar 

• Kompleet 

EUROJACHT 
Heikantseweg 29 6'i87 AM Middelaar 

Tel 024-696 20 56 
Fax 024-696 28 81 

E-mad info@eurojacht com 

CROWN A VACHTS 

S-Rondspant Kotterjacht 
Knobbe Kotter 

Ontwerper D Koopmans 
Leverbaar vanaf 12 50 m. 
CE norm. A-oceaan. 

info Jachtbouw Knobbe 
Lemsterpad 38 - 8531 AA Lemmer - tel /fax 0514-564782 

SPUITONDERNEMING W. BREHLER 

J0¥ 
Spuit  Schilder-  en Plamuurwerken 

Esdoornhof  128 038-3327234 / 0621213403 swbsprayworks@planet.nl 
Lokatie aan het water in Kampen 

Jachthave n WESTERGOOT 
Gelege n i n Dordrech t d ich t bi j he t pracht ig e natuurpar k d e B iesbosch . 

W I J HEBBE N NOG LIGPLAATSE N VOOR SCHEPEN V A N 5 T / M 20 METER. 

Voo r informatie : 
Jach thave n Wes te rgoo t , B a a n h o e k w e g 1B , 3313 LA Dord rech t 

Te l . 078-6165201 

RPD 40 koelkast is uitgevoerd met RVS beslag, dubbele 
D E '- _£. vergrendeling en een decor houtkleurige links-en rectits 

yisf  I draaiende deur met interieurverlichting. 
r* D r V I T D • '*''"• •' ^ ^3"*" ^ ^^^ " " ' ' "^ ' " ' " (^onderaggregaat) 
LrKUn- r  van €679,- NU €579,--

• • iam WATERSPORT OOST IWi«en»eg 105-;07 Tel.: 020-6946042 
STEN WATERSPORT Compagnieshaven 1 Tel: 0228-322376 

Hardinxveld-G.dam H.O. DEN BOUT • KLOP WATERSPORT Rivierdijk 34 Tel.: Om-612227 
Heusden V.O.F. LEGERSTEE Bakkersdam 9 Tel: 0416-661399 
Katwijk a. Zee m DEN ANKER WATERSPORT B.Ï. Tramstraat 16 7e/.; 071-4013754 
Lemmer SKIPPERLAND WATERSPORT Korte Streek 17 Tel.: 0514-569056 

THarinqburqwal 6 0299-651750 

.oosdrechtsedijk 190 Tel: 035-5821086 
indiike JACHTWERF DE GREÏELINGEN B.V. 

<Sottiniakade26-2 
dam WATERSPORTCENTRUM DE RIETPOL f 
ngen VAN DER LINDEN WATERSPO" '"-

Zwartsluis FA. KOOS SLURINK Stad 

'Sthamkade 86 Tel: 010-4350044 
'eg 125 Tel: 038-5221228 
Tel: 038-3867190 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet www.lcwgroep.nl 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaa r In 
div . afm. , 
zowel a.k. 
als o.k. 

GEBR WILLEM S BV 

Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 
Tel 0527-699477-618208-Fax 699248 

Parallelweg 7 
8711 CH Worku m /^lyWflllHIIIEBJHWIH I 

GUNSTIG GELEGEN AA N FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

JACHTHAVEN : Goed geoutilleerde, modern ingerichte jachthaven met 
overwegend vaste ligplaatsen 
TECHNISCHE DIENST: Reparatie / onderhoud aan alle type schepen 
Timmer- en schilderwerk Hoofddealer van Mariner , Mercruiser , Bukt i en 
Sole motoren 

WJtjYACHTCHARTER . 
Verhuur van motorboten 
met open kuip 
Type Hellingskip 
Modern qua comfort, 
traditioneel qua lijn. 

tel 0515-541855 Fax 0515-541708 Internet'www wjh nl E-mail info@wjh.n l 

Nautisch e cursusse n zowe l schriftelij k als mondelin g te volge n 

• vaarbewijze n • rada r ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GMDSS-modul e B 

Postbus 10 Vraag vrijblijven d 
1474ZG OOSTHUIZEN om informati e 
Telefoon 0299-403000 en een 
Fax 0299-403911 proefle s 

r i O L I X I C U l i l Al meer dan 20 jaar een begnp 

Raymarine.nl 
Hooyman s bv, tel 0418-664066 Fax 0418-664099 
Satelliet , navigati e en communicati e apparatuur . 
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I I VERREKIJKERS 
__£_ Bij aanschaf van een Technolyt verrekijker van de 

I \ / \ f merken Bynolyt,  Swift,  Fujinon  of Zeiss een 
/ ^ r t r ï r ' r t Gambit  mono  LS 7x 18 verrekijker 
VjKULr t.w. van € 49.- CRATiS. DIE 

T e c h n i e 
SEARANCER II I 

'm Enkhuizen JOOSTEN WATERSPORT Compagniesfiaren I 7e/.; 0228< 
Hardimre/d-G.dam H.O. DEN BOUT • KLOP WATERSPORT fimeri 

Heusöen Ï.O.F. LEGERSTEE Bakkersöam 9 Tel: 0416-661399 
Katwijk a. Zee VAN DEN ANKER WATERSPORT B.V. Tramstraat 16 7e/,; 071-4013754 

T Koffe S(ree/(17 7e/.; 0514-569056 
SPORT Hamgburgwai 6 0299-651750 

Maasbracht WATERSPORT DE TIP Tips/raaf 12 7e/; 0475-463161 
Oud loosdrec/i/ VRIJHEID WATERSPORT Oud Loosdrechtseöijk 190 T^t • mr^^o^n 
Scterendijte JACHTWERF DE GREVELINGEN B.V. JacM/iaren Klooster. . 
S/ieek WESTERS NAUTICSHOP Bot/in/a/iade 26-27 7e/; 0515-416741 

idam WATERSPORTCENTRUM DE RIETPOL fi/e(po/l 7e/;023-; 

Zee»'o/de JACHTHAVEN WOLDERWIJD Sfrandweg 125 7e/; 036-5221228 
Zivarts/uis FA. KOOS SLURINK Sta/ions« 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet w w w . l c w g r o e p . n l 

R o t t e r d a m 

Yanmar Motore n zijn bij 
Diesel Techniel ( Rotterda m 

in goede handen . 

YANMAR 
marine Diesel Techniek Rotterdam BV 

Boelewerf 6, 2987 VD RIDDERKERK, T. +3110)180 - i lSMS 

F. +31(0)180 410406, E. into@yanmarcenternl, I. www.yanmarcenter.nl 

UW SCHEEPSINTERIEUR 
IS ONZE SPECIALITEIT 
* Kwaliteit in maatwerk 

* Keuze uit meer dan 7000 
stoffen en leder 

Noorderdwarsvaart 171, Dracliten 

Telefoon 0512-523434 

Bel voo r een afspraak ! 
www.stoffeerderij.ne t 

Raymarine.nl 
Hooymans bv, tel 0418-664066 Fax 0418-664099 
Satelliet, navigatie en communicatie apparatuur. 

[»|Kalfsvel metaalcoating b.v. 
Gritstralen . Glasparelen . Verf- en Poedercoaten 

De Specialist voor  motor- en zeiljachten 
Gerrit Bolkade 3, 1507 BR Zaandam www.kalf.svel.nl 

Tel. 075-6174355. Fax 075-6170658. E-mail: int'o@kalfsvel.nl 

Parallelweg 12, 2921 LE Krimpen a/d IJssel, tel. 0180-514 644, fax 0180-518 450, 
E-mail: boegschroeven@kalkman.nl, Website: www.boegschroeven ni 

Voor informatie: A.W. van Spronsen, Kwaak Jachtbouw B.V. 
VeerpoMer 59-7, 2361 KZ Warmond. Tel. 071-3019166 lax 071-3019266 

it'wtr.kirfiakjtieïïllyoiitt'.iiï.  hifo%kifatiltjacl}tbouw.Hl 

Ons Oranje team 

ORANJE I 
VERZEKERINGEN 

Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Bel 050 - 526 25 55 

W W W . O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L 
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Afgebeeld : VanDerHejjde n DYNAMIC 1800 Windscher m uitvoerin g 

. ^ • ' — ~ — ^ 

VanDerHeïjden  \ ^ y 
Steelyachts  x;-^ ^ 

VanDerHeïjden  DYNAMIC 
• Variërend van 14.20 tot 22 meter 
• Alle modellen met vereiste CE normering 
• Waardevaste investering 
• Hoogwaardige afwerking 
• Uitstekende vaareigenschappen 
• één of twee motoren, naar keuze 
• leverbaar in stuurhuis- en windscherm uitvoering 

VanDerHeïjden  steelyachts  ^ ^  Tel. +31(0)416 651906 
Duikerwe g 29 ^ ^  Mobie l +31 (0) 610885128 
5145 NV Waalwij k (NL) Fax +31(0)416 355344 
www.vanderheijdensteelyachts.n l info@vanderheijdensteelyachts.n l 

P E R F E K T I E 
O P M A A T 

AMBACHTSHEER 
& KAMP 

* BETIMMERINGEN 
* PREFAB ONDERDELEN 
* LIJSTWER K 
* (PLAAT)MATERIALE N LEVERING 
* TEAK DEKKE N 

Prisma 95 - 3364 DJ Slledrecht 
Tel. 0184 - 41 61 40 - Fax 0184 - 67 04 05 

vwvw.warmteaanboord.n l 

ri^  1 MAGELLAN  KAARTPLOTTER 
D E ^  I ^  Elektroniscli  met  5 inch  TFT kleurenscherm. 

V \ / Geschikt  voor  Navionic  Goldcharts,  eenvoudige  bediening. 
n D r»! ? r» WME/» aansluiting. 
I j K U r ^ r Magellan  FX324C van € 963,-NU €799,--

/ImsiBfdam WATERSPOBI OOST Middenweg 105-107 TeL 020-6S4604! 
ken JoosTEN WATERSPORT Compagnieshaven I 7e/.; 0228-322376 

Hardmveld-G.üam H.O. DEN BOUT • KLOP WATERSPORT Rivierdijk 34 7e/.: 0I84-6I2227 

' ' ' ERSTEEBatóersdam 9 7e/..'04)6-661399 

, , „ , . . , „ „ . ^oo' VAN DEN A N K E R WATERSPORT B.Ï. 7ramstea( 16 7e/..' 071-4013754 

/.emmer SKIPPERLAND WATERSPORT Korte Sireel( 17 7e/.; 05M-569056 
/Wonnic/(enc/am HAKVOORT WATERSPORT Hanngburgwal 6 0299-65) 750 

ibracM WATERSPORT DE TIP J/ps(raat)2 7e/.; 0475-463)6) 
• jud Loosdrecl^t VRIJHEID WATERSPORT Oud Loosdrschtsediilf 190 Tel.: 035-582)086 

I Sc/iarendi/te JACHTWERF DE GREVEUNGEN B,V, Jac/il/iaren Kloosternol) 7e/.; 0)) )-67)490 
Sneeii WESTERS NAUTICSHOP Bothniakade 26-27 7e/.; 05)5-4)674) 

irndam WATERSPORTCENTRUM DE RirpOL Rietpol 1 TeL 023-5371470 
dingen VAN DER LINDEN WATERSPORT Westhamkade 86 7e/.; OW-4350044 
*o / * JACHTHAVEN WoLDERWUD Strandweg )25 7e/.; 036-522)228 

Zwartsluis FA. Koos SLURINK S/afionsweg 2 7e/.; 038-3867)90 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet www.lcwgroep.nl 

Magellan 
kaart-
plotter 

FX 324C 
NU 

€799,-

035-582)086 
) 7e/.;0)))-67: 

§wanneblo m 
-Scheepstechnie k 

Elektrotcihnie k >oor schepe n 

Koninginneweg 24 1241CT Kortenhoef 
Tel. 035 6563539 Mob. 0654698049 Fax. 035 6565698 

WH>f.§Hanneblom.n l 

Droog -
smee r 
spra y 

^ 

• Mat PTn 
Voor zeilblokken nlsen 
verslaging e/c 
Droogt valtadig op 

Multismee r ve t 

• Mei PT FE 
Hoogwaardig vat 
Bestand tagen zaat water 

Multi -
smee r 
spra y 

P 

00 

D'arc  Loya l 
Postbu s 306 
2260 AH 
Leldschenda m 
Tel 070-3202442 
Fax 070-3018800 

• HMFTFC 

Kntip I smeerolie voor 1001 
loepessmgee 

Voor product-inf o en verkooppunten : 

www.darcioyal.n l 

Heeft u 
hem al? 

Haal het ASA electro-handboek 
voor € 4,50 bij de betere water-
sportzaak of maak € 6,50 over op 
giro 58 81 521 n V ASAMB2, 
dan ontvangt u 'm per post in huis 

De electrovraagbaa k 
^yoo r de watersporter ! 

Het 200 pagina' s dikk e ASA electro-handboe k met meer dan 
3000 electroartikele n en 34 pagina' s vol met praktisch e 
doe-het-zel f tips en schema' s waarme e u veel geld bespaart . 

^J5fe- " 

> ^ ? ^ - : 

asa boot electro b.v. 
De Dollard 1,1454 AT Watergang 

Tel 020 - 43 69 100, Fax 020 - 43 69 109 
Internet www asabootelectro nl 
E-mail info@asabootelectro nl _ 

MET MEER DAN 3 0 0 0 E L E C T R O - A R TI K E L E N VOOR DE WATERSPORT , EN VEEL PRAKTISCH E T I P S 
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voor informatie en dealeradressen 

importeur voor de Benelux en 
Duitsland 

f^  DINTRA 
# , DINTRA TRANSMISSIES VOF 

Keizerswoer t 30 - 3881 LE PUTTEN 

tel 0341 353712-fax 0341 360046 

B ^ I K ^ ^ ^ www.dintra.n l info@dintra.n l 

Keerkoppelinge n robuus t en betrouwbaa r 
l*ytliiiii-llriv e 

www.pythondrive.co m 

ULauassaua Yi^/S\  ® Qa =0" © 

S d m K r I » -4 i 
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R E G O Watersport BV 
ontwerp Ing Hultema 

ontwerp WlUem Nielaod 

BARKA S 
stoer  en sterk 

PILO T 
nieuw en beproefd 

NEWLANDE R 
sierlij k en romantisch 

Waar het laten bouwen van uw droomboot betaalbaar  blijf t en net zo pretti g is als het varen ermee!!! 
Werfbezoek op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur 

Dokweg 14, 8243 PT Lelystad. Telefoon: 0320-261444. www.rego-watersport.nl 

v̂ efê ___ 

DORlfoe 

O INTER 7700 
spitsgatmodel diverse 
kleuren en modellen 
leverbaar 

Noorse kwaliteit en degeUjl<heid 
op voorraad bij jachthaven Poelgeest 

INTER 9000 
open instap door spiegel luxe teak betimmering 

<K>k l^ixlföp l^rerbaar 

C a p 
Frans plezier en luxe 

Cap Ferre t 650 ope n f A 
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VAARPLEZIE R IN OPTIMA FORMA! 

De verfijnd e styling , desig n en l<walitei t van Aquanau t | i j ' | \ '^. ^ 
is toonaangeven d voo r de Europes e waterspor t In een 
rang e van dri e modellijne n worde n 40 variante n - in lengte s 
van 9 to t 15 mete r van begi n to t opleverin g onde r één dak 
gebouw d Daarbi j zijn de strengst e kwaliteitsnorme n een 
garanti e voo r vaarplezie r in optim a forma . 

AQUANAU T 
Y A C H T I NG H O L L A N D 

SELFHELPWEG 9, 8607 AB SNEEK, NEDERLAND. TEL. (0515) 412253. FAX (0515) 416655 EMAIL SALES@AQUANAUT.N L WWW.AQUANAU T NL 

Guardian ® 50 
thui s op het water 

MARI^4E : 
BluePnnt Marine BV 
Oostzee 26 - P O Box 261 
3440 AG Woerden 
The Netherlands 
Tel +31 (0)348 456 097 
Fax +31 (0)348 421 193 
Email info@bluepnntmanne nl 
Http www bluepnntmanne nl 

C o m f o r t a b e l e l ux e 
I nnova t i e f 

L l oyd ' s S S C . C E - A 
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J.H. Pronk 
Scheepstimmerbedrijf 

^ ^ 

Complet e interieure n - Teakdekke n 
tButlan 19b, 8621 DV Heeg Tel. 0515-531766 Fax:0515-444399 

MET YEC DE JUISTE KOERS 
Uw kostbaar bezit opt imaal beschermd met topklasse verfsystemen van 

iRMmSTGRI P .j9»M4 
De comb ina t ie om uw j acht een ' face & value- l i f t' te geven. ' 

YEC heeft een aantal bedrijven geselecteerd waar u uw jacht vakkundig kunt 
laten schilderen en/of spuiten De adressenlijst is verkrijgbaar bij onderstaand adres 

De bekend e naam voo r vakkundi g advies , liegeieidin g en 
leverin g van kwaiiteitsproducte n 

Ec 
Yachtpaints Equipment & Consultancy 

Yec IS een dochteronderneming van 
K I A V E R J 3 nCHJFilHTlHG 

De Hagen 21 Postbus 16 8325 ZG Vollenhove Tel. (0527) 24 26 66 Fax (0527) 24 39 21 
E-mail: yec@kya.nl Internet: www.klaveryachtpainling com 

DE THUISHAVEN 
VOOR UW MOTOR 

J.C. TERLOUWB.V. IS HET ADRES VOOR: 

service, reparatie en onderhoud aan uw scheepsmotor 

Tevens deaier van: Volvo Penta en Mercruiser, Mercury en Tohatsu 

outboardmotoren, Quicksilver rubberboten en accessoires 

JACHTHAVEN "SEAPORT MARINA" 
Kennemerboulevar d 714 (zuidpier ) 

ig76ESIJMUIDE N 
Tel.: 00 31 255-519723 
Fax 00 31 255-519724 

Site: www terlouwrepai r com t^ 

MACHINEFABRIE K hHR^^Ïr a 

HOOFDKANTOOR 
Breevaartstraa t 25 

3044 AG ROTTERDAM 
Tel. 00 31 10-4152211 
Fax: 00 31 10-4152351 

1̂ 1 E-mail - info@terlouwrepai r com 

REPARATIEBEDRIJ F 

Jachtbou w F. Ligtvoe t 
Hoogewaarid 225C 2396 AS Koudekerk a/d Rijn 

h 

vletten vanaf 6.20 tot 10.30 

www.motorvletten.n l Tel./ fax 071-3419902 
Winterstalling - Jachtbetimmering - Teakdekken 

M/\RCCC5POLO 
EXCLUSIEVE SLOEPEN 

• fep. ^^.-.y . - . .^ 

Wdsbeekkian 3b 236] HG Warmond (ZH) 
Tel: +31 |0)71 3019420 • Fox: +31 (0|71 3019430 

www.marcopolosloep.nl 

D.K.S. GESPECIALISEERD I N 
PREFAB ELEMENTEN 

Alles op Yachttimmer gebied vanaf ruwhout t/m 
complete interieurs, voor werf en particulier. 

Nijverheidsstraat 26 - 3371 XE HardinxveW-Giessendam Tel 0184-618737 Fax 0184-631788 
E-mail info@d-k-s.nl - Website, www D-K-S.nl 

Hanzestad 

Tiel 
Een bezoek aan de 

fachthaven tegen het stadscentrum 
meer  dan waard! 

Inlichtingen : 
TIelse watersportvereniging de Waal 

0344-614834 

Kabelaringen & Leguanen 
Kwalitatief het beste wat er is, 100% vervaardigd uit 

speciaal voor kabelaring ontwikkelde garens. 
Voorzien van RVS-kern, waarvan de dikte op de maat 

van de kabelaring is afgestemd. 
Leverbaar in diameter van 48-150 mm, 

Moderne en ambachtelijke technieken 
gaan hand in hand. 

Touwfabriek 
G. van der  Lee b.v. S i n c e 1 5 4 5 

Hekendorperweg 36 - 3 4 21 VL Oudewa ter Tel. 0 3 4 8 - 4 0 4 6 40 
lnfo@touwfabriekvanderlce.nl www.touwfabr iekvander lee.nl 
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JOOREN SCHEEPSSCHROEVEN 
4 GENERATIES VAKMANSCHA P 

JOOREN SCHEEPSSCHROEVEN IS SINDS 1959 • homokoneten plaatsen 
GEVESTIGD IN DORDRECHT. HET REEDS 45-JARI6E • a»l«nds vernieuwen of verbussen 
FAMILIEBEDRIJF IS EEN VERTROUWD ADRES VOOR .schroefaskokers water-, vet-en oliegesmeerd 
REPARATIES EN LEVERING VAN SCHEEPSSCHROEVEN. • motor uitlijnen 
p, , , ir j 1. 1.̂  i-i * boegschroef installaties inbouw incl. het leveren van 
De scheepsschroeven zelf worden op ambachtelijke .,«Jr,^,»,co u u JÊÊÊH^i 

.. , ^ , , . . L. j - MAX-POWER boegschroeven j ^ ^ ^ H 
wijze hersteld c.q. aangepast, wat gebaseerd is op onze , , ,, ., ,,. ^^^^^Ê 
. , ,"'.., ^. . f.. ,. . . ^ . • scheepsschroef herstellingen ' ^^^M 
arenlange prakti kervaring in combinatie met de theo- '^ , . , i^^^M 
i- u r u 1 • ri. ^- ^-^ ^.. • • roerwerkzaamheden - ^ ^ ^ H 

retische technologie van Scheepvaartinstituut Marin. , , ^ ^ ^ ^ H 
• •• .nnrtr-,., «• i. u i • • M. ,• ; * ssals aanbrengen i ^ ^ ^ H 
Bti JOOREN Scheepsschroeve n krijg t u persoonlijk e • .. • ^,,  ^ ^ ^ ^ H 
aandacht ! Waard^ r wi j zelfs "scLe^^ndokte r * "• ""• " ^ " ' S ' " "  9 *™** "  • i 

j B genoem d worden ! In de Kuipershave n in Dordrech t staat onze 
^  ,, . , . _^,  . . . , ., scheepslift . Deze historische lift dateert uit 1928 en 

Voor de pleziervaar t leveren wij scheepsschroeven uit ,̂  , .... , •, ̂  u ^ r^ 
, ,. , ' , . , wordt nog dagelijks gebruikt voor het liften van o.a. 

voorraad en voor reparaties geldt: maak een afspraak , . \^ ^- ^ i u . 
,^ j f »• ,, pleziervaart, binnenvaart en sleepboten met een 

en wach^p uw reparatie!! • i i. j . . ^ ^^ 
Al » / • *- jL. u. . u. s : . maximale breedte van 6.60 meter. 
Als ifvrfinig tl d hebt om te wachten of u zit te ver van ,, . ^ .. u j . . ,. i_i_ 

. , , ^ U i 11 »j- . Voor schepen met een grotere breedte hebben wii 
ons vandaan, dan kunt u uw schroef per pakketdienst ,. , , ,-i u !i - J U - •  
, „ - r _ ^ ^ , n , r i , r , . , .nnx .,. divBrsB dok mogelijkheden itt dc nabije omgeving. 

^ (PTTjtot 10 kg, ca. EUR 11,00) n3ar ons opsturen. ^ ' j a s 
^ ^ ^ i l l j g t uw gerepareerde schroef indien gewenst de In onze scheepslift kunt u terecht voor: 

"wigende dag weer retour gestuurd. . . , , 
^ ^ • verwisselen van uw schroef 

Jooren Scheepsschroeven biedt u ook JACHTSERVICE !! • reparatie van uw schroef 
Uw sthip kan bij ons in Dordrecht gelegd worden of wij • roerwerkzaamheden 

.«„^komen bij u met onze service wagen om diverse repa- • galand (vernieuwen / reparatie) * 
raties te laten uitvoeren, zoals: • kleine reparaties op en aan het schip JT 
• schroefas vernieuwen -' 

Jooren Scheepsschroeven BV Dordrecht - Papendrechtsestraat 2A 3313 CT - Tel: (31) 078 - 6133831 - Fax: (31) 078 - 6311795 
Wij zijn ook bereikbaar via internet: www.joorenscheepsschroeven.nl 

PEDRO 3 7 ' 

PEDRO ASPRE 36' 

Wehfaren d 
De Pedro 37 is in vele opzichten welvarend. Zo kan het interieur geheel volgens uw wensen 

worden ingedeeld en voorzien van alle luxe die u thuis ook zo vanzelfsprekend vindt. 

De houtsoort en stoffering worden eveneens op uw verlangens afgestemd. Natuurlijk is het 

schip afgewerkt met het bekende, uit de vliegtuigindustrie afkomstige, Pantserlaksysteem. 

Mede hierdoor verlaat elke Pedro onze werf met 5 jaar volledige garantie. 

PEDRO S BOA T 
a choice for life 

Pedro-Boa t BV 

W A Scholtenweg 94 Tel +31 (0)598 45 17 63 info@pedro boatnl 
NL9636BTZuidbroek Fax+31 (0)598451338 www pedro-boatnl 
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SCHEEPS VERWARMING 

Ü H0gg0Nl VOOK ü D é OPLOSèlNl(?l 

ELEKTRO-TECHNISCH BUHO 

de jong & zoon hg 

Industne Merenwiik 

WEBASTO-EBERSPACHER-mOLA 

AMSTERDAM 
Joop Geesinkweg 129 
Amstel Business Park 

BEL NU VOOR: ADVIES • INBOUW • SERVICE 071 - 5212101 020 • 6916311 

GLASHELDE R MAATWER K 
ALUMINIUM RAMEN VOOR SCHEEPSBOUW EN CARROSSERI 

MAREX 

Hoofdkantoo r 
Heesvenstraat 2 1 - 5715 AD Lierop 
Tel 0492-332264 - Fax 0492-332066 

w w w marexnl com - marexramen@marexnl com 

Deale r Noord-Nederlan d 
Tsjerkebuorren 65a 8495 KG Aldeboai 
Tel 0566 631628 Fax 0566-632256 
Mobiel 06-54660476 

GLO S AL 
ENGINEERING B.V. 

Scheepstechniek 
beeft olies in huis 

WmÜDDS producten 

voor 

# Alle merken dieselmotoren, keerkoppejingen, nieuw, 

gereviseerd of gebruikt 6-1200 pk 

* Schroefas systemen, water, vet of olie gesmeerd, 

met of zonder geïntegreerd stuwdruk loger 

# Schroeven 

* Hydraulische besturing 30-1200 Kgm 

<t Boegschroeven Elektrisch en Hydroullsch tot 100 pk 

# Generatorsets 

* Pompen 

* Inbouw en inruil van alle produkten 

# Hoge kortingen 

Munnikenweg 10^ - 3273 LG Westmaas - Tel. 0186-575000 - Fox 0186-575708 

VERduyN 

METAAlTEchNIEk b.V. 
J 

Ovale buis 

Jachtbeslag 

LeuningYirer k 

Watertank s 

www.verduyn-metaaitechniek.nl 

Hooiweg 13 Tel +31(0)416-540497 

5165 NL Waspik Fax -t-31 (0) 416 - 540498 

The Netherlands E-mail info@verduyn-metaaltechniek nk 

^ DE ALBATROS 2t D̂ .BESTE KEUS 
gegevens L6 10m bfe. ^ S r r t , diepg O 55m 

nu ooktaSÊmk^C'  leverbaar. 

en geheel Nederlands product. De bestvarende en meest charmante sloep van 
Nederland. Een perfecte zit achter de stuurstand. CE-keur. Brede gangboorden. 

Veel mogelijkheden voor een lang verblijf o.a. bed, toilet, koelbox, enz. 
Kortom als u een polyester sloep zoekt waar u ECHT plezier aan kunt beleven 

en u kiest voor kwaliteit en service dan is de Albatros de beste keus. 

Jachtwerf Albatros Rijndijk 112A (bij stevenshol) Leiden Tel 0715763866 

leakddP 
vervangen? 

Vf \ ^ 

DörrJachtbetimmering tel. 0514 56 34 70 W W W . d o r r . n l 

Raymarine.nl 
Hooymans bv, tel 0418-664066 Fax 0418-664099 

Satelliet, navigatie en communicatie apparatuur. 

SURF NAAR ONZE LAAGSTE 
LENTE AANBIEDINGEN!!! 

Vestigingen door heel Nederland. 

www.lcwgroep.nl 

Betimmeringen van motoi- en zeiljachten 

Teakdekken • Winteibeiging 

flIIIIIMWI-J A 

j d c t i t b e t i m m e r i n g 

Oedsmawei 10 - 9001 ZJ Grou 

Telefoon 0566-622454 - Fax 0566-623857 

OFFERHAUS WATERSPORT 

Westhavendijk 44 

3241 LP MIddelharnis 

S p e c i s l i s t 

v o o r 3 l u w : 

Po\y Secure 

ns 
Yachtpaints 

Osmose PolySecure Garantie 

' JachtschJIderwerken 

' Osmose-behandel ing 

' Scheepsreparat ies 

' Ligplaatsen 

• Winterstall ing (binnen & buiten) 

'Tuigeri j 

Telefoo n 018 7 -  48479 7 Fax 018 7 -  48356 6 
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/l 

ELEKTROTECHNISCH BURO 

de jon g & zoo n h@ 
,.\MIJ iNJêTALLHCHisI 3ÊTf20üv\/gAR£ SVSTÊMHIOI 

Industne Merenwtjk 

\ MASTERVOLT - WCWOtf • OPTim ACCU'S 

AMSTERDA M 
Joop Geesinkweg 129 
Amstel Business Psik 

BEL NU VOOR: ADVIES-INBOUW-SERVICE 071-5212101 020-6916311 

WISÜDDS Jos Boone bv 
BOA T EQUIPMENT Hoofddealer van Zuid-West Nederland 

Winkelschip "Helena Maria", Maisbaai 1, Jachthaven Middelburg, Telefoon 0118-629913, Fax 639658 

stootranden/fenders 

wit/donkerblau w 

0.50 - 2.40 m 

hoekstootrande n 

r.v.s. zwemtra p 

DockAd d Marine Equipmen t 
tel : 020-642 20 62 
fax: 020-642 20 58 
www.dockadd.con n 

S I N D S 1 • t S4 

lULDER 
lOTOREN 

Bestel al uw Volvo Penta 
onderdelen eenvoudig, 
veilig en snel op 
www.muldermotoren.nl 
Mulder Motoren heeft alle onderdelen voor 

Volvo Penta motoren in huis of kan deze binnen de kortst 

denkbare tijd leveren Kom langs of bestel via wvrnv muldermotoren n 

Dankzi] ons postorder parts systeem met 24 hrs service beschikt u snel 

over de juiste onderdelen 

P R O F E S S I O N E E L 
G E R E E D S C H A P 

V O O R EEN BETAALBAR E PRIJ S 

M O B I E L E STRALE R 
inhoud 45 liter 

gewicfit 20 kg 

€ 1 1 9 , - i n c l b t w 
(€ 100 excl vat) 

POSTORDERSERVICE 

T OWERPLU 
JMIS. 

,kik,K-unit^-.i'j».tmfi*mmnm. m 
TEL 051 6 4 2 2 4 06 ] 
FAX 051 6 4 2 3 3 00 * 

Ĵ̂ iî i ^  ZIJLZICH T SLOEP 9.30 ̂ ^̂ î ŷ ^ 
A f w . m a s s i e f t e a k ! 

^ -
Traditionele  staalbouw 

Lengt e o a 
Breedt e o a. 
Diepgan g 
Kruiphoogt e 
Stahoogt e 
Water verp l 

- 9 30 mete r 
- 3 30 mete r 
- O 80 mete r 

I 60 mete r 
- I 90 mete r 
- 6 40 ton 

IN AANBOU W ! ! 

• 6 , 25 * 7 40 

* 8 5 0 » 1 0 50 
z i j lz ich t v l e t 

N i e u w 
• 9 3 0 
s loe p 

J a c h t h a v e n Z i j l z ich t 
Zijleilancl 1, Leiden 
Tül. 071 589 2S67 

E-mail: zijUicht@wxs.nl 

Ontdek  de 

TOPKLASSE  in 

WATERSPORT! 

Nieuwl 
Importeu r voor 

Nederland : 
Chaparra l 

speedbote n 
Kwaliteits top-

l merk uit Amerika I 

Nieuwl 
Dealer Bavari a 

Cruiser s 
Europees 

topmerk urt 
Duitsland 

Nieuw ! 
Winterbergin g 
4000 m'voor 

I (polyester) boten | 
tot een lengte 

I van twaalf meter 1 i{J0^L 1 ^ 
Voor I 

watersporter s & l 
professional s I 

een bezoek waard I 

Rivierdijk 34 

Hardinxveid-Glessendam 

Telefoon (0184) 61 22 27 

www.klopwatersport.nl 

2000 mtr' Showroom 

DE NATIONAL E BOTENBAN K 
sinds 1984 • www.botenbank.nl • www.nnakelaarsbotenbank.nl * beste pri js-kwaliteit 
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De legend e oa he t uiiater . 
marco  BBO ak 

Jmi 

marco  8GO salon 

i ipnaf EUB 77 .osq , 
JACHTBOUW SUCCES B. V. 

Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 
Tel 0527 201705 • Fax 0527 203216 

Mail info@succesyachts com 

www.succesyachts.co m 

«• -'^• ^.Üljïew^rde. 
6 modelle n « 

marco  330 tSS 
marco  IIOO GS 
marco  1300 GS 
marco  1500 GS 

UBtuë 

JACHTHAVEN t LEUKEN De Kamp 7a • 5855 EG Well • Tel 0478 501758 • Fax 0478 502292 
Mail verkoop@tonnaer watersport nl • wwwtonnaer watersport n! 

Koers houden? 

ORANJE t^ 
VERZEKERINGEN 

Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Bel 050 - 526 25 55 
W W W . O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L 

BOK WAALWIJ K 
JACHT - SCHILDERWERK 

STRALE N 
PLAMURE N 
SPUITWERK 
SCHOPÉREN 

Winterstallin g in combinati e met schilderwerk . 
Wi) kunnen deze werkzaamheden in verwarmde hallen uit-
voeren die een totale oppervlakte hebben van 3000 m^ 
Tevens kunnen wij U een compleet pakket leveren voor wat 
betreft het onderhoud van Uw schip 
Wi] verzorge n het straal - en schilderwer k voor vele jachtwerven . 

Industrieweg 93, 5145 PD Waalwijk 
Tel 0416-331277/Fax 0416-337718 
www bokwaalwijk nl 

^SE^SlEf^SliSiP^glXS Solid e 
108 ultra 

succes  11S uÊtra 
succBS  "ISS ultra 
succes  135 ultra 

terk e prijs . 

^  succes  1000 
sport/ultra 

JACHTBOUW SUCCES B. V. 
Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 

Tel 0527 201705 • Fax 0527 203216 
Mail info@succesyachts com 

www.succesyachts.co m UCIS JACHTHAVEN t'LEUKEN: 
De Kamp 7a • 5855 EG Wel! • Tel 0478 501758 • Fax 0478 502292 
Mail verkoop@tonnaer watersport nl • www tonnaer watersport nl 
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IFeleFlexMorse mTm | allpSÜ 
Motor  controls: voor  elk inzet de passend oplossing H H •  

Type ST B 

Type S 

Type MT3 

Dubbciwerkende 
éénhandel control 

Radice 
scheepsschroeven 
uit een 
hoogwaardige 
mangaanbrons 
legering 

3-Blads bronzen 
scheepsscliroeven 

f type C7 

Roeren 
voor schepen 
van 5 - 30 m 

•  

b.v. Sole SN-85 
• basis Nissan 
• j , cilinders 
• 83 pk/ 61 l<W 
• 3.600 omw/min 

^ifLz.  Z^£je^^ 

nd 
the 
goes on! 

2-Blads-
klapschroeven 
voor saildrive e meest complete watersport^roöfhanflt 

Levering vla de vakhandel 
a l l p a - Kerkenbos 10-15'6sj»6 IB Nijmegen 
Tel. 0031-24-377 77 73 • Fax 0031-24-377 77 70 
e-mail: infoa)allpa.nl * www.allpa.nl 

marin e 
equipment 

http://www.allpa.nl


Sunseeke r Holland , IJmeerdijk 4 Manna Muiderzand 1309BAAImere The Netherlands Tel +31(0)35 53 69 544 
Fax +31 (0)36 53 69 542 E-mail info@sunseekerholland com A division of the Manna Estrella Group 

— > , 

www sunseekerhollan d co m 

Sunseeker Yachts 135 120 105 94 82 75 Manhattan Flybridge Motoryachts 74 64 55 
Predator Performance Motoryachts 95 75 58 61 56 Offshore Cruisers Portofino 53 46 35 Sporttisher 37 

High Performance Superhawks 50 48 40 34 XS2000 XS Sport B 


