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Optti 

Mercury 
buitenboordmotoren 
Uw eerste  keus 
Mercury OptiMax buitenboordmotoren hebben de grenzen verder 

verlegd. Adembenemende acceleraties en opwindende topsnelheden 

van de OptiMax-serie. Mercury 4-taktmotoren zijn stil, schoon, 

betrouwbaar en onvergelijkbaar zuinig van 4 tot 225 kW. 

Sneller 
OptiMax voor adembenemende 
acceleratie en onnavolgbare 
topsnelheden Viertakt met extra 
kracht 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 

l^ERCURY 
Kracht  • Prestatie  • Zuinig 

Leidend  in  lage emissie-waarden 
Van 4 tot  225 kW 

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

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

• www.marinepower.com  •  

http://www.marinepower.com
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HAVE^ 
HEESTE; 

Wat nu...? 
't Is weer eens zover. De walstroomzekering heeft het begeven. 

Zul je net zien dat de havenmeester dringend afwezig is. 
Een herkenbaar probleem. Daar heeft Victron Energy wat op gevonden: 

de Phoeni x MultiPlu s omvormer/acculade r verdeel t en regel t volautomatisc h 
de stroomafnam e van het moment . Een tekort aan walstroom wordt 

direct aangevuld vanuit de accu. U stelt slechts de knop in op het amperage 
van de walstroom en de MultiPlus doet de rest. 

U leest er alles over op onze website 
www.victronenergy.com of in ons boek 

"Elektricitei t aan boord "  dat wij u op verzoek 
gratis toesturen samen met een dealerlijst. 

mil  victro n energ y 
'jn0W  B L U E P O W E R 

De Paal 35 1351 JG Almere Haven Telefoon 036 535 97 00 Fax 036 535 97 40 E mail sales@victronenergy com www victronenergy com 

http://www.victronenergy.com


tjnmRHR  BOOT/moTOFicotnBinRTie 
ïTflBieL , ivenDBRRFi  en coiriFOFiTHB 

imxamtmmmmmmièimusi't. 

^>^YAMARI N 

ji^.,„ iSfiti 

CRESCENT 465 TRADER 

YAMARIN 6210 

nw^ 

BUSTER XL 

ri/i i pioNERiri H 

Elke watersporter kent de voordelen van een koers-
vaste stabiele en wendbare boot/motorcombmatie 
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 Capelh Yamarin, 
Crescent, Pioner, 63 en Buster Vul de bon in voor een 
nadere kennismaking met de vis-, sport-, recreatie-
en bijboten powered by Yamaha 

Crescent: de boot met een 
ztfeeds occent 
Crescent biedt u een zeer complete range polyester vis-
en recreatieboten van solide Zweedse kwaliteit in lengte 
variërend van 2,45 tot 6,10 meter Elke bootromp 
ongeacht het model, is vervaardigd uit handmatig 
opgelegd polyesterlaminaat versterkt met glasfiber 
Doordachte details maken van elk afzonderlijk model een 
uniek exemplaar of u nu sportvisser, natuurliefhebber 
of recreatief watersporter bent En voorzien van een 
volwaardige uitrusting en een bijpassende Yamaha 
buitenboordmotor zijn alle Crescent modellen een 
toonbeeld van degelijkheid en comfort 

JA, ik wi l graag meer informati e over 

a YAM • Crescen t • Pione r 

Q Yamarm Q Crescen t sloep U G3 

• Capelh 

• Buste r 

MA/ 

Adres 

Postcode 

Woonplaats MB 

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

U A M ^ ^ ^ ^ • " °̂ • -" 

YAMAHA 
Tmichinn Yhiir Heart 



The Power of Dreams 

Laat u verwenne n 

mnRari E 

Met een Honda BF 8, BF 10, BF 15 en BF 20 zlt u altijd goed. Ontspannen 

badend in een overvloed aan kracht laat u zich verwennen door de schoonste 

buitenboordmotoren. Juweeltjes om te zien en in elke omgeving te ervaren. 

Ideaal voor zeil-, vis-, plezierboten en catamarans. De meest trillingsvrije 

lichtgewichten in hun klasse. De 4-takt buitenboordmotoren met de perfecte 

balans tussen vermogen en gewicht. Zuinig, stil en schoon. De BF 8, BF 10, 

BF 15 en BF 20 voldoen net als de gehele range van 2,3 t/m 225 pk als eerste 

aan de strengste emissie-eisen ter wereld. Kies het ruime sop met de ideale 

aandrijving voor elke boot. Ga voor dealeradressen en informatie naar 

www.honda.nlof bel 0180-491777. ^ ^ ^ d^sS 

http://www.honda.nlof
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^^ BENETEAU 
L ' E S P R I T D E L A M t R D E P U I 5 1 8 8 4 

OMBRINEiooi 

Dit IS het zeegaand renpaard bij uitstek Snel, met 
altijd nog reserve als u toch nog sneller wil t 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 heerlijk en de buitenijskast is onder 
handbereik Na aankomst hoeft u nergens heen 
Kombuis, badkamer, salon uw Ombrine is een topho 
tel Twee tweepersoonssuites graagi Puur vaarplezier 
Geen concessies 

^ ^ ^ . s e r r y . c o i 

SERRYI 
JACHTWERF ^ 

Jachtwerf en Jachtmakelaardi] Serry 
Oud-Loosdrechtsedi]k 249 
1231 LX Loosdrecht 
Tel 035 5823404 - Fax 035 5826080 
e-mail: info@serTy.com 
www.serry.com 

Steunpunt: 
Jachthaven Wemeldinge 
Te) 0113 622022 

BENETEAU EXPERTS 

D3-I10/130/160 
DE NIEUWE NORM 
VOOR INBOARD 
PRESTATIES 
LOW EMISSION 
B^ÜSÊÜ 

De nieuwe Volvo Penta D3 scheeps-

diesels zijn uitzonderlijk licht en compact 

Met 5 cilinders en een inhoud van 2,4 

liter, het nieuwe elektronisch geregelde 

common rail brandstofinspuitsysteem, 

naar keuze met vermogens van 110, 130 

en 160 pk, een indruk-

wekkend motorkoppel bij 

lage toerentallen, leveren 

deze motoren ongeëve-

naarde prestaties, 

geluidsniveau, minimale 

uitlaatemissies en een ongekend comfort aan boord 

plus aantrekkelijke brandstofbespanng De D3 geeft 

de nieuwe norm aan voor inboard prestaties 

' 
/ i ' 

^ 

t 

UNIQUE 
MARINE TORQUE 

Alle informatie treft u aan op wwwvolvopentani 
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JACHTWERF 
ARIE WIEGMANS 
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Sloepen 
i&  Vletten 

^ ^ [ [ 3 öpiegelsloep 

, .... • T 5 Z*'' 
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n^Ss) Vlet 

^ ^ H Spitsgatsloep 

c^i'iëö Spitsgatsloep 

':i^'ia=> Spitsgatsloep 
Cabin 

future Driven By 

Wat stinkt het weer. 
HoeFt nu echt niet meer! 

PURYTEC 
• Geconcentreerde spoelwatergel woor het 

boordtoi let, 
• Voor een schoon en fris toi let. 
• Reinigt pot en leidingen. 
• Voorkomt en verwijdert ka lk -en 

algenaanslag. 

• Tast leidingen en pakkingen niet aan. 
• Bevat geen formaldehyde. 

P U R Y S A N 
• Geconcentreerde vloeistof voor de 

faecalièntank. 
I • Lost faekaliên en toiletpapier op. 
.• • Voorkomt de vorming van nare luchtjes. 

, • Zorgt voor een aangename en frisse geur. 
^ • Eenvoudig te doseren. 
S • Beva t geen formaldehyde. 

a^^. 
AVECO 
VACHT SUI'/'LIFS 

i% 

HAVECO BV -1620 HD Hoor n 
T e l : 0229-563517 - Fax: 0229-563161 
website : w w w haveco.n l - email : info@haveco.n l 

ICOM Marifoons 

> Tweede bediening m 

> Bij elk kanaal is een 

Millennum 17.20 

1 ... GB Q B g 

ICOM 

Millennum 16.20 

-'̂  

^ ^^m 
Millennum 20.20 

Millennum 19.20 

Millennum 22.20 

Vittoria 25.60 

Jachtwer f Ari e Wiegman s 
Scheendijk 6, 3621 VB Breukelen 

Tel 0346 - 261 574 Fax 0346 - 261 030 
www.wiegmans nl E-mail info@wiegmans.nl 

ICOM Maritieme portofoons 

ïivm amcom nl 
info@amcoin nl 
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nieuwbouw spiegel kotterjacht 
'Doggersbank' 11.50 mtr. 

ontwerpcategone B / ontwerp Vripack Sneek 

complete jachtbetimmeringen 

renovatie & onderhoud 

Industrieweg 12 -14 
9011 WH Jirnsum 

an Steen 
Jachtbouw 

tel 0566 60 19 43 fax 0566 - 60 18 55 
www fvansteen nl fvansteen(Siplanetn! 

AKTIE.. . 

(.i 
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 inti BW, vraag de voorwaarden 

if i 
mj 

victro n energ y 

JF MARINE POWER 
Gezellenstraat 20, 3861 RD Nijkerk, Telefoon: 033 - 246 0993, Fax 033 - 246 0023 
Internet wwwjfmarmepowerbvcom. E-mail verkoopC"*)fmarinepowerbvcüm 

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

tvlist u bij uw huidige verzekeraar l<ennis 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 

Paul  L'Ortye  Yachtverzekenngen 

Geen aftrek nieuw voor oud 

• Dekking eigen gebrek incl. gevolgschade 

Waardebepaling en vaste taxatie 

Vaste ligplaats buiten Nederland is geen probleem 

Een op maat gesneden advies 

• Sctieepshypotheken 

www.lortye.co m 

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

Tel : +31 (0)40 211 14 56, Fax: +31 (0)40 211 59 50 
Mobiel e 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. 

rompmateriaal 

afmetingen 

bouwjaar 

merk motor . 

aantal PK's. 

brandstof— 

tiuldige waarde. 

aantal jaren schadevrij. 

MOTORBOOT-juni 2004 
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Off course? 
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...o f course ! 
Roer voor 
buitenboordmotore n 
en hekaandrijvin g ^ 
Verassen d goede bestuurbaarhei d 
• tijdens lage vaarsnelheden 

• in jachthavens sluizen en 
smalle waterwegen 

• bij in en uitmanoevreren van 
box of ligplaats 

• tijdens het achteruitvaren 

• zelfs met uitgeschakelde motor 

Sterk verbeterd e koersstabiliteit , 
resulteren d m 

• gennge of geen koerscorrecties 
• ontspannen en plezieriger varen 

• brandstof besparing 

Noorddi|ker«eg 67 1645 VD Llrsem 
tel 072-502 31 31 fax 072-502 15 78 
www haveco maritiem nl 
e mail info@haveco mantiem nl 

i 

P e r f e c t ie t o t i n d e f i n e s s es 

S m e i n e V l e t 1 2 0 0 

lalic. spocilïralios oC onze 

ol' kijk op www.smolno.nl. 

De Steven 26, 9206 AX Drachten 
SMELNE 

Yachts 

MOTORBOOT-jun i 2004 
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RS82 DSC zee/binnenvaart omschakelbaar 

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

dezelfde top technologie als het succesvolle RS86/87 
marifoonsysteem Bi] de nieuwe marifoons kunt u 
kiezen tussen alleen de RS81 binnenvaartuitvoering 
of een RS82 volwaardige omschakelbare DSC 
marifoon Een tweede waterdichte bediening is op 
beide modellen mogeli]k Ook kunt u eenvoudig de 
hoorn van binnen mee naar buiten nemen De RS81 
IS later uit te breiden naar een DSC marifoon 
Unieice eigenschappen: 

• 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 . 

RSSt bmnenvaartmanfoon 

a 9S« 3 Skn 58 24 504(1 5 59 SSOt 

_MS_A^~ 

De SIMRAD plotters 

SIM RAD 

RS80 
SERIES 

Optioneel SimNet interface vereenvoudigt 
installatie en gebruik 

Importeur BENELUX SIMRAD B V 
EdisonwegU)(Halfwe;,2) 3208 KB Spijkemsse 
Tel +'» (0)181 60 02 34 Fax +31 (0)181 62 66 88 
mtemet www bennexholland nl of www bimrad com E mail info@bennexholland nl 

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

www.slmrad.com 

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 AT S E A 
SIMRAD 

A KONGSBERG Company 

http://www.slmrad.com


YANMAR: AL BIJNA 100 JAAR 
DE MODERNSTE DIESELMOTOREN 

Talloze internationale werven en jachtverhuurders varen uitsluitend met Yanmar motoren. 
Zij weten als geen ander, dat Yanmar uKblinkt in betrouwbaarheid en gebruikscomfort. 
De 2 jaar durende garantie, die Yanmar onverbiddelijk belooft is dan ook eigenlijk niets 
meer dan een formaliteit. Yanmar heeft namelijk al duizenden malen bewezen uw betrouw-
baarste partner aan boord te zijn. 

Het perfect getrainde dealernetwerk bestaat uit 35 kritisch geselecteerde watersport-
bedrijven. Zij helpen en adviseren u graag met het maken van de juiste keuze uK de 
verschillende typen Yanmar dieselmotoren. 

Yanmar scheepsdieselmotoren zijn speciaal gebouwd voor de pleziervaart en leverbaar 
met vaste schroefas van7tot662kW(9-900PK),met sterndrives van118-232kW(160-315PK), 
en met saildrives van 7 tot 55 kW (9-75 PK). 
Yanmar scheepsdieselmotoren zijn voorzien van het EPA (Environment Protection Agency) 
certificaat, wat aangeeft dat Yanmar de emissiewNyiif n en het milieu uiterst serieus neemt. 

VRAAG ONZE FOLDER EN DEALERLIJST AAN 

Y A N M A R BENELU X BV: Joh. Enschedeweg 1a, 1422 DR Uithoorn 

Telefoon: (0297)-513913 • Fax: (0297)-513919 • E-mail: yanmar-benelux@yanmar.nl 

www.yanmarbenelux.n l 

10 MOTORBOOT-juni 2004 
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VOOR UW COMFORT 
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Beste l 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 BV 
Zeilweg 28, 8243 PK Lelystad (Industrieterrein Noordersluis) 

Tel: 0320 260 602, Fax: 0320 261 354 

MOTORBOOT-juni 2004 11 



Al meer  dan 30 jaar! 
BOUWMEESTER WATERSPORT 

Binnendams 40 - Hardinxveld-Giessendan 
Tel. 0184-615178 - www.bouwmeesterwatersport.n 

http://www.bouwmeesterwatersport.n
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.voo r supersterk e 

'l'génzoeVzoüt 

.Eenvoudig te 

i"eenschimme/-

. OV-bestend' 9 h 

• Geen PT'iJ^ L ̂ „o r 
«'''"iïprk e hechtin g 
ex '^Srügöaa r 

^orelkl i i " !- ' 
c q. kitwerk . 

Coot f ontvetten  met 
niet  aromatische  antvetter 

Mediu m 
Shore 

Polyme r 

' Houtprimer 

m 
'  Kmststotprimer 

• In ie kleuren 
zwart  - wit  - bruin  - griis 

• Niet  aromatische  ontvetter 
voor  houl/kunststol/metaal 

www.darc loya l .n l postbusso e 
tel : 070 - 3202442 2260 AH 
fax :070 -301880 0 Leidschenda m 

B O O R N TO C R U I S E 

Boorncruise r New Lin e 365 

DE BOARNSTREA M 
I M T Ë R N A T I O N A L S T E E L V A C H T B U I L O E H B 

Wjitteringswei 11-13 
9011 W) Jirnsum, Nederland 
+ 31 (0)566 60 14 55 
www.boarnstream.com 

MOTORBOOT-juni 2004 13 
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UEtUS + KLAA S MULDER 
H O O F D D E A L E R EN 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: 

inbouvs f Vetu s boegschroeven ^ besturingen ^ a lumin iu m r a m e n , 
scheepsmotore n enz . 

Onderhoud reparatie hout en staal. 

Gerri t Bolkad e 9, (vol g borde n Westerspoo r Oost ) 1507 BR Zaandam , 
Tel. : 075 617 45 35 Fax. : 075 631 87 90 (open verbindin g met Noordzeekanaal ) 

-?!L?dvie s 

Sloep 690 

Loodsboot 770 

www.onj.nl 

Nieuw adres: 
Nijverheidslaan 34, 1382 LJ Weesp 

Tel. 0294 - 252622, Fax 0294 - 252829 

KRACHT 

JOHN DEERE 

Veel vermoge n bi j lage toeren . 
Boeg en hekschroef of andere hydraulische installaties aan boord 
Zijn gemaakt voor het gemak van de schipper 
Maar zij functioneren alleen optimaal bij veel vermogen bij lage 
toerentallen (hoog koppel) John Deere motoren bezitten deze 
eigenschappen als geen ander' En dat is wellicht de reden dat 
meer dan 4 miljoen John Deere motoren dagelijks over de gehele 
wereld hun betrouwbaarheid, degelijkheid, kracht en zuinigheid 

bewijzen' Wellicht voor u de reden 
om het eens rustig en bekwaam 
aan te leggen met John Deere. 

VIV 
Verenigin g Importeur s 
Verbrandingsmotore n 

^'NDS  \iT^ 

LOUIS NAGEL BV 
Postbus 76 - 6500 AB Nijmegen 
Tel 024 3716640 Fax 024 3782270 
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KVH lanceer t de optimal e satellie t oplossin g doo r de combinat i 
van twee gelijk e Antenne-Dome s 

De satelliet communicatie producten van KVH bieden 

u een complete oplossing voor satelliet TV, spraak, 

datacommunicatie en high-speed internet toegang. 

KVH voor al uw entertainment en 

communicatiebenodigdheden! 

ïïic  Apeldoorn  bv 
Bpoelweg 16, Postbus 20089 7302 HB Apeldoorn 

ftlefoon (055) 541 21 22 Fax (055) 542 26 96 
' wwwtiollandnautic nl E mail into@hollandnauticn 

lOllillK l IISIIlll C V 

Meer weten ? 
www.hollandnautic.n l 
of bel : 055-5412122 

©2004 KVH Industries Ine KVH," TracVision,® TracNet," and Tracphone''are trademarks of KVH Industries Ine 04_DualDome_PMDD_Motorboot 
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Long range yachts 
Range 3500 nm one engine and two engines 2500 nm (18 litres/hour) speed 1800 RPM 9 kn - noise level in wheelhouse 55 dB 

BOAT SHOWS: IJMUIDEN CANNES GENOA BARCELONA 

^"è 

Standard equipment E 
construction, CE classification A -
with galvanised 48 kg Pool-N anch 
afterdeck, gangways, foredeck and 
7kW electric QL bowthruster (Seai 
total fuel capacity 5000 litres (Seai 
and digital level gauge with dis]: 
airconditioning: regulation by ro 
wheelhouse - the ship is isolated w 
jRC radar system 6 kW with 15" 
wheelhouse and fly bridge - Simn 
engine room, fly bridge camera for 
dishwasher (Miele), Microwave ov 
(Miele) - Bathrooms: two electric 
thermostaticaly controlled tap in s 
meter - Cantalupi brass wal lights 
solid oak block parquet in wheelhc 
Searocco armchairs - slatted bed b 
wash/wipe - double searchlight -
75 Amp battery charger - 2 Volvo 
L/MD - 235 PK) - two Easy Stern 
crane fly bridge 250 kg (Searocco '. 
speakers in wheelhouse and radic 

Mari l Boats B V. 
Spoarleane 4, 8723 EV Koudum 

Tel 0514 522 785, Fax 0514 523 045 
e-mail nnaril@euronet nl, internetsite wwwmar i ln l 
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Searocco 1500 &  2000 
earocco is built in the Netherlands under Lloyd's supervision with certificatie of hull 
s blasted, coated with a primer and sprayed with Awlgrip - electric anchor windlass 
70 metres link chain (Searocco 2000: twice Pool-N anchor) - teak laid bathing platform, 
ge - special hydrofoor - jelly battery 24V/1600 Amp - Volvo double prop. BP1200 24V 
000: also offset propeller) special alarm for bilge pumps and fuel level - QL algae filter -
000: 8000 litres) - 3 mm stainless steel day tank of 200 litre with high/low level alarm 
wheelhouse - Koopnautic stabilisers - Kabola B12 combi boiler with radiators -

solation glass with Thermic Line profiles (thermal barrier) - 5 folding windows in 
yurethane isolation foam - noise level in wheelhouse 1800 revolutions (ca. 9 kn) 55 dB -
s separate keyboard - C-map with 15"screen and keyboard - Robertson autopilot in 

wind meter, compass display, depth meter and combi - colour video monitoring of 
'iew and underwater camera - 100 litre refrigerator with freezing compartment (Miele), 
1 extractor hood (Whirpool), stainless steel 220V ceramic hotplate (Miele),washer/drier 
with freshwater flushing, Villeroy and Boch handbasins with Grohe mixer tap, Grohe 
s - toweldesign radiator - central ventilation - Wempe clock, barometer and comfort 
I cabins and saloon, dipped Cantalupi head lights in salon, wheelhouse and gangways -
eakwood work with solid mouldings - 2 comfortable helmsman's seats with armrest - 2 
owner's and quest cabins - three electric windscreen wipers with 3-positions interval 
7 kW generator mass-free (Searocco 2000: twice) - Mastervolt 24V/5000 W converter -
TAMD41H - 145 PK with double fuel filters (Searocco 2000: 2 Volvo Penta TAMD 63 
ler shaft installations with 4-bladed propellers and 3-arm hawser strippers - hydraulic 
00 kg) - folding radar mast - adjustable fly bridge seats - Sharp LCD TV - radio with 2 
layer with 4 speakers in saloon. 

lund-bilged steel hull with aluminium superstructure 

Searocco 
o c e a ns a nd c a n a ls 

Lengt h overal l 
14.97 

Width overall 
4.94 

Ai r draf t 
3.45 

Draugh t 
1.30 

Pompweg 8 
NL-6574AR Ubbergen 
phone: +31 24 3888 044 
mobUe +31 65 3707 008 

'^p 

uoLOP  spRnnino, 

Waar u ook bent, met 'n Yamaha generator geniet u altijd en overal het comfort van thuis. 
In alle vrijheid overigens. Want 'n nieuwe Yamaha is niet alleen stiller en zuiniger geworden, 
maar ook lichter en compacter dan ooit tevoren (vanaf 13 kilo). Dat handvat zit er niet voor 
niks. Bovendien is 'n Yamaha standaard uitgerust met een chipgestuurde 'inverter' die hem 
nu ook geschikt maakt voor gevoelige apparatuur met microprocessors. Ontdek dat vrijheid 
grenzeloze vrijheid kan betekenen. Vul de bon in voor een eerste stap in die richting. 

tjFtmFtHFt  GeneR«T"OF<en . TM^ Pouj^Ft  TO e e F»oRT«Bc_e . 
Ja, stuu r mi j de nieuwst e informati e ove r 

de lichte , still e generatore n van Yamaha . 

Bon m gefrankeerd e envelo p sturen naar 

Yamaha Motor Nederland b.v. (Power Products), 

Postbus 75033, 1117 ZN Schiphol 

W W W Y A M A H A - M O T O R . N L 

Naam: 

Adres-

Postcode. 

Woonplaats: 

m/v 

#YAMAHA 
Tmic-hing Vhiir Mpnrt 
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Wij bouwen deze schepen in 
diverse lengtes met onze beken 
de oersterke constructies. In 
ieder afbouwstadium leverbaar. 
De bouwprijzen zijn zeer 
concurrerend verge-
leken met de 
randstad. Vraag een 
bouwbegroting!  BRÖNSVEEN 

Jachtbouw Bronsveen, Scharmer AE 3a, 9618 PB Woudbloem, Tel. +31(0)598-416219, Fax +31(0)598-381162. Privé +31(0)598-395687, e-mail info@bronsveen.nl 

MET YEC DE JUISTE KOERS 
Uw kostbaar bezit optimaal beschermd met 

topklasse verfsystemen van 

De combinatie om uw jacht een 
'face & value-lift' te geven. 

YEC heeft een aantal bedrijven geselecteerd (verspreid over geheel Nederland) 
waar u uw jacht vakkundig kunt laten schilderen en/of spuiten 

De adressenlijst is verkrijgbaar bij onderstaand adres. 

De bekend e naa m voo r vakkundi g advies , begeleidin g 
en leverin g va n Icwaliteitsproducte n 

^ 

Yachtpaints Equipment 
& 

Consultancy 
Yec IS een dochteronderneming van 
K L A V E R ö nCHlFilHIIne 

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.klaveryachtpainting.com 

radar 
scheepsexperts 

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. 

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-verkoopkeuringe n De Tip 21 1602 MT Enkhuizen 
deelke u ringe n 
48 uur s keurin g 
taxatie s 
bouwbegeleidin g 

(t) 0228 322792 / 06 18191994 
(f) 0228 322793 

(i) www.scheepsexperts nl 
(e) info@scheepsexperts.nl 
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uiCKtvo r even krach t 

1700 - 2000 Watt motor 
Met of zonder geïntegreerde kettingpijp 

Als resultaat van meer dan 15jaarervar inginde watersport heeft Quick een zeer in-
novatieve acculader geproduceerd. Dankzij de 'switch mode' technologie is Quick in 
staat geweest een belangrijke besparing in afmet ingen gewicht te bereiken 
Bereik modellen. 8 - 80 Amp. 

j^Êf'*  T (Ba 
De Quick Nautic bo i le r is geheel ve rn ieuwd . Al le mode l len zi jn u i tgevoerd 
m roestvaststaai AISI 316. De rechthoek ige mode l len hebben een i nhoud 
van 16, 25 en 40 l i te r , de ronde mode l len zi jn e r t ussen de 15 en 80 liter.: 

Technautic levert exclusief het complete Ouick-programma voor de 

Nederlandse watersport. De product-lijn van Quick is niet alleen uit-

muntend vormgegeven, het zijn vooral krachtige en duurzame pro-

ducten. Quick staat voor de juiste verhouding tussen prijs en kwali-

tei t waarbij zaken als opbrengst en stijl voorop staan. 

Met trots presenteert Technautic dan ook de Ouick-lijn voor 2004! 

Technautic is dé specialist op het gebied van uitrustingen voor mo-

tor- en zeilboten. Kijk voor meer uitgebreide informatie in onze cata-

logus of op www.technautic.nl . 

:si^  technautic  onderdeel van uw schip 

Technauti c bv | Industriewe g 35 | 1521 NE | Wormervee r | t 075 6474545 | f 075 6213663 | info@technautic.n l | www.technautic.n l 
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DE NOORSE BESTSELLERS VAN BRA N DSM A JACHTEN 

Agder 8 40 Agder 9 50 

It Ges, Eeltje Baasweq 6-8, 8606 KA Sneek. Tel. +31 515 425 000. Fax +31 515 420 505. www.brandsma-jachten.nl 

Owatrol ® 
voo r al u 
kunststo f 

Complee t 
assortimen t 
op het gebie d 
van : 

roestconserverin g 
(Owatro l Olie , Cl.P.) . 

Custom-buil t 

Reparatie 

Onderhoud 

OWA 

CHEM 

houtveredelin g 
(Owatro l D1/D2, Textrol) . 

houtreinigin g 
(Net-trol , Powerlift) , 

polyesterveredelingZ-reinigin g 
(Polytrol , Plasti-Clean) . 

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

zowel open kuip als achterkajuit. 

Voor productinformatie: 
www.owachem.nl, 
www. owatrol. n 
of bel met Owachem B.V., 
Waalwijk 0416-347958, 

tel +31 (0)164 257 920 

fax +31 (0)164 233 954 

e mail mfo@brui js jachtbouwnl 

www.bruijsjachtbouw.n l 

BOOTTRANSPORT 
DOOR GEHEEL 

EUROPA 

Klom p Transport Zwol l e 
Tel.: 038-421 78 36 
Fax: 038-422 04 25 

www.klomptransport.nl 
info@klomptransport.nl 
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Hk>a|:H< 
DEKKER/IXWATERSPOR T 

Hk>M|:m 

Pains Wessex 
Inclusie f 
waterdicht e ton 
inshore set 
nu voo r 49,50 
coastal set 
nu voo r 89,00 

KABELSCHARE N 
Schaar 6 mm RVS nu voo r 19,95 
Schaar 8 mm RVS nu voo r 34,95 
Schaar 12 mm RVS nu voo r 46,95 

MAGELLAN. 

Magellan SporTra k Pro f 
Marine Inclusie f BlueNav _ 
CD en voedin g P 

QUICKSILVER BOOT 
INCL. MARINER MOTOR 
type : Spor t 
2.40mtr . incl . 3 .3PKbb m 

nu 1699,00 
2.70mtr . incl . 4PKbb m 

nu 1969,00 

PLASTIMO LATTENBODE M 
1.80 mete r nu 379,00 
2.00 mete r nu 499,00 
2.20 mete r nu 000,00 
2.40 mete r nu 525,00 
2.70 mete r nu 699,00 

type : Airdec k 
2.40mtr . incl . 3 .3PKbb m 

nu 1949,00 
2.70 mtr . incl . 4 PK bbm 

nu 2195,00 

PLASTIMO VASTE BODEM 
3.10 mete r nu 1399,00 
BIJBOTE N SEAGO 
LATTENBODE M 
2.30 mete r nu 479,00 
2.60 mete r nu 579,00 

Plastim o 
Cruiser 4 persoons tas 
Cruiser 4 persoons cont 
Cruiser 6 persoons tas 
Cruiser 6 persoons cont 
Cruiser ORC 4 persoons tas 
Cruiser ORC 4 pers cont 
Cruiser ORC 5 persoons tas 
Cruiser ORC 5 pers. cont 
Offshore 4 persoons tas 
Offshore 4 persoons cont 
Offshore 6 persoons tas 
Offshore 6 persoons cont. 

nu 999,00 
nu 1149,00 
nu 1349,00 
nu 1399,00 
nu 1199,00 
nu 1299,00 
nu 1399,00 
nu 1469,00 
nu 1485,00 
nu 1575,00 
nu 1725,00 
nu 1849,00 

599 tó-D TV'S & ANTENNES 
MARIFOONS / NAVMA N 
Navman7100ati s nu voo r 249,00 
Navman7100ds c nu voo r 249,00 
NIEUW!!! Sllv a S15 marifoo n 
en navte x DCS klass e D 
Incl . Navtex antenn e 
GPS repeate r 

TV'S 12 V O L T / 2 2 0 VOLT 
LCD scher m 
15 inc h nu 

599 
LCD scher m 
20 inc h nu 

ANTENNE^S 
Glome x 

AKTIEÜ ! 
SimradCPSSkleurenkaartplotte r 

— incl . GPS. 

WWW.DIGITENNE.NL 
• digital e TV en radi o 
zonde r kabe l of schote l 
• 25 TV-en 16 
radiozender s 
Digitenn e nu 

125 
TIJDELIJ K 
GEEN AAN-
SLUITKOSTEN 
Eerst e 3 maande. . 

1EURO 

Arlma r 
Elite4perssonstas 
Elite 4 persoons cont 
Seago 
RORC 4 persoons tas 
RORC 4 persoons cont, 
RORC 6 persoons tas 
RORC 6 persoons cont 

nu 749,00 
nu 849,00 

nu 899,00 
nu 949,00 
nu 999,00 
nu 1099,00 

KOELING/ISOTHER M 

W 

^ ^ ' ^ ^ 

.Ütf 

SIMRAD 

1499 
C-MAP MAAT SW GEEN EURO 425,00 

MAAR EURO 299,00. 
(alleen in combinati e met de VfH] 

COOLMATIC 
• 12 vol t «Incl . 
220 omvorme r 

KLEPINCAKTIEM ! 
Bij aankoo p van een complee t zeil -

pak een luxe zeiltas cadeau!! ! 

Supercompact 
Classic C 2001 
Classic Compact SP 
3201 ASU 
3251 ASUSP 
3701 ASU 
3751 ASU SP 
49 liter koelkast 
49 liter koelkast ASU 
65 liter koelkast 
65 liter koelkast ASU 

nu 549,00 
nu 399,00 
nu 745,00 
nu 799,00 
nu 1079,00 
nu 1129,00 
nu 1.285,00 
nu 575,00 
nu 799,00 
nu 625,00 
nu 849,00 

VERHUURSERVICE 
REDDINCVtOTTEN 

RESERVEER T S D ™ " 

Prijze n geldi g to t 30 jun i 2 0 0 4 . Zaandam , Pieter Ghijsenlaan 4. Tel. ' 075 - 6 163 362 
Fax. 075 - 6 702 453. Verzendin g mogeli jk . Uitsluitend onder rembours N P D. leveringsvoorwaarden. Prijzen incl. B.T.W. 

Prijswijziging voorbehouden. Openingsti jden : Ma.- t /m vrijdag 9.00 - 18.00 uur. Don koopavond 19.00 - 21.00 uur. Za. 09.00 - 17.00 uur 
Zolan g de voorraa d strekt . Dekker waterspor t ook bereikbaa r via water . Grati s aanlegge n en op aanvraa g grati s overnachten . Water en 220V aanwezi g 

VOOR EEN TOTAAL OVERZICHT VAN ONZE AANBIEDINGEN : WWW.DEKKERWATERSPORT.N L 
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Jachtwerf Gebr. Zevenbergen 
autotel. 06 - 53220506 

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

Een nieuw  vaar  seizoen  begint  bij 
Gebroeders  Zevenbergen 
• Spuitwer k en plamuur-werkzaamhede n 
• Osmose-behandelin g met garanti e 
• Verwarmd e winterbergin g 
• Ruime ervarin g in renovatigja j Super van Crafj 
• Bedrijfsruimt e 2.550 m̂  

Haiis^Intter s 

Vimmerik 6e • 5253 CB Nieuwkuyk 
Tel. 073- 5118281 • Fax 073 - 5185866 

GSM 06-22204836 • E-mail: info@hansfitters.nl 

Navisat  7500 Digital 

Volautomatisch satelliet volgsysteem 
Tot max 6 satelliet uitgangen 

Binnenvaart & jachtuitvoering, 

prijzen vanaf € 3150.- (Exdbtw) 

Tevens leverin g en installati e van bijna alle and&e n m»-ken satelliet 
systemen & digitenne^ bel vrijblijvend voor een passende oplossing 

HOOYMANSit^ 
jMoft  a t ^ W * ^^HCCé'ó4t<^^^&lCH^€ti'i  • Tel 0418-664066 Fax 0418-664099 mobiel 0654-338010 
^ ^ ^ www.hooymans.com  info@hooYmans.com 
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ANWW 
ALGEfl/IENE NEDERLANDSE WATER WACHT 

Kies voo r zorgeloo s varen 

Varen doe je voor je plezier. Met een abonnement op de 
Algemene Nederlandse Water Wacht wordt UW plezier niet 
meer verstoord! 

Voor slechts 79,- euro hebt u recht op een jaar lang directe 
hulp bij pech; door heel Nederland! 
Vraag direct zo'n zekerheidscontract aan en surf naar-

www.dewaterwacHt.n l 

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 

%!Ucta^7Ue<tc^ 
Hoge Rijndijk 103 

2382 AD Zoeterwoude - Rijndijk 

Tel.: 071 - 541 09 66 

Fax: 071 - 589 30 42 

Kij k op: www.nautanautic.nl 

WAAROM 
'GEBRUIKT ' ALS 

IV/rtm^OOKKAN ? 
SK-kotter: 12 x 4 x 0,95 x < 2,45 m. 
Ruim 14 ton nauwkeurig manoeu-
vreerbaar staal met een opbouw 
van 5 en een romp van 6 mm! 
Mahonie, teak & messing interieur. 
Gebouwd op 26 jaar en/aring met 
kotterjachten èn beroepsschepen. 
Stoer, veilig en solide van bulten, 
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. 

NIEUW met GARANTIE ! 

SK-1000 OK compl: €144.900 
SK-1100 OK compl: €157.500 
SK-1200 OK compl: €172.200 
SK-1200 AK compl: €186.900 

VRAA G NU OM 
INFORMATI E EN EEN 

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

KÏ3Ï 

de bouwers van 
Proficiat Kruiser s 
My Boat 
Proliner 
Proficiat Kotter 

* 
(Custom build) 

ook 

'fÊ^h^ 

Makke yn 
Fry si an 

Proficiat 
Kruiser  bv 

Werf NEDERLAND 

Simmerwei 6 Tel. +31 511 44 73 55 

NL- 9295 KA Westergeest Fax +31511 44 33 33 
www.proficiatkruiser.nl e-mail: info@proficiatkrui$er.nl 
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UmÜDD^ WARM OF KOUD? 
" \ 

MET DE VETUS "CLIMAT E CONTROL"  SYSTEMEN KUNNEN DE RUIMTEN AAN BOORD 
WORDEN GEKOELD OF VERWARMD. AIRCO EN VERWARMING DUS IN ÉÉN SYSTEEM. 

^'D E VETUS 
CATAtOGU S 

7 200ft J 

®®lJlö^ 

www.vetus.n l 
e-mail : sales@vetus.n l Vraag de VETUS catalogus bij onderstaande grossiers of super-dealers. 

ALTENA ""JiiNE 
• I H • H I B I • engines & equipmen t 

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

engmes«.equipment a l tenamar ine@tre f .n l 
Koperweg 7,2401 LH ALPHEN A/D RIJN. 

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

II 

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

Aquasportshoogezand@hotmail.com 

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

Jos Boone b.v. 
MaiSbaai 1,4331 HJ MIDDELBURG, Tel.: 0118-629913 
Fax:0118-639658, josboone@zeelandnet.nl, www.josboone.nl 

Korendij k 
Ampèrestraat 18,8013 PV ZWOLLE 
Tel.: 038-4656300, Fax: 038-4655809 
korendijl<watersport@freeler.nl 

De Bruy n waterspor t Servic e BV 
Uw lood s in scheepstechnie k 
Nijverheidslaan 22,1382 U WEESP 
Postbus 482 -1380 AL WEESP, Tel.: 0294-410350 
E-mail: info@debruvnwatersportservice.nl 
Website.www.debruvnwatersportservice.nl 

Klaas Mulder 
Cerrit Bolkade 9,1507 BR ZAANDAM 
Tel.: 075-6174535, Fax:075-6318790 
boatsupply@vetusmotor.nl 

Jachthave n H. Ceijsma n B.v . 
Zanddijk 5, 3233 XJ OOSTVOORNE 
Tel,:0181-487960, Fax:0181-487959, info@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- 0255-520159 

Henk Jan watersport technie k 
Suderseleanel5,87ll CXWORKUM 
Tel.-0515-541131, Fax:0515-541105, info@hjwatersport.nl 

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

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

Kok Waterspor t 
Svdneystraat 72, 3047 BP ROTTERDAM 

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

Hunte r N.V. 
Smallandlaan 3 B, 2660 HOBOKEN, BELGIË 
Tel.- -̂ 32-38205550, Fax: -f32-38284923, info@hunter.be 

24 MOTORBOOT - juni 2004 

http://www.vetus.nl
mailto:sales@vetus.nl
mailto:altenamarine@tref.nl
mailto:info@bellusboats.nl
mailto:Aquasportshoogezand@hotmail.com
mailto:info@boatequipment.nl
mailto:josboone@zeelandnet.nl
http://www.josboone.nl
mailto:watersport@freeler.nl
mailto:info@debruvnwatersportservice.nl
http://Website.www.debruvnwatersportservice.nl
mailto:boatsupply@vetusmotor.nl
mailto:info@geijsman-watersport.nl
mailto:kroese.watersport@wxs.nl
mailto:info@hjwatersport.nl
mailto:info@klaasvanhulzen.nl
mailto:info@vachtcare.nl
mailto:info@kokwatersport.nl
mailto:info@hunter.be


Tweeëntwintigste jaargang 
Nummer 6 
Juni 2004 

Maandblad voor de motorvaart 
onder verantwoordelijkheid van 
WO Horsthuis 

Uitgeverij Motorboot 
Goudsesingel 86 
3011 KD 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 GUs, 
Publiciteitsbureau 
Leeuwenbergh 
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Watertoerisme en welvaart 

7wente en de aangrenzende Duitse regio Bentheim gaan onderzoeken 

wat de economische mogelijkheden zijn van het bevaarbaar maken van 

oude veenkanalen. Z^e ook het bericht elders in dit nummer. 

Beide regio 's hebben te kampen met structurele ontwikkelingen, die niet al-

leen de werkgelegenheid, maar ook het landschap bedreigen. Twente heeft 

vooral te lijden onder het inkrimpen van de landbouw en Bentheim is de klap 

van de teloorgang van de textielindustrie nog niet te boven. Beide streken ho-

pen dat heropening van de kanalen en stimulering van het (water) toerisme 

een economische impuls kunnen geven. 

Het is een hoopgevend initiatief voor het watertoerisme in het oosten van het 

land, dat ongetwijfeld kansen heeft. Alleen al omdat de plannen inhouden de 

Vecht, die bij Junne doodloopt op een stuw, te verbinden met het Overijssels 

kanaal. Dat geeft veel betere vaarmogelykheden. Een ander plan, gewaag-

der, maar ook met groter perspectief, betreft het bevaarbaar maken van het 

kanaal Almelo-Kordhorn. Dat verbindt niet alleen Mederland met Duits-

land, maar loopt ook door één van de mooiste gebieden van het land. En zo 

zijn er nog vele interessante suggesties in de studie-opdracht opgenomen. 

Inspirerende gedachten met een hoog realiteitsbesef. Want het is meermalen 

bewezen dat stimulering van het watertoerisme zorgt voor nieuwe welvaart. 
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Frankrijk beperkt 
sluisbediening 

Een van de bezuinigingsmaat-
regelen van de VNF, de be-
heerder van de Franse vaarwe-
gen, bestaat uit het wijzigen 
van de bedienings- ofwel ope-
ningstijden van sluizen en 
bruggen. Was het vroeger 6.30 
- 19.30 uur in de zomer, nu is 
het 9 -17 uur voor de plezier-
vaart. Heel begrijpelijk, men 
moest het bezettingsprobleem 
oplossen. 
Allerwegen wordt geautomati-
seerd zodat schutten met zelf-
bediening plaatsvindt. Konden 
de vroegvaarders nog wel eens 
de dans ontspringen door met 
de afstandsbediening vóór 9 
uur te gaan varen, nu wordt 
op trajecten waar zich geen 
vrachtvaart bevindt de zaak 
geheel stroomloos gezet. Het is 
mij niet duidelijk waarom je op 
geautomatiseerde trajecten be-
perkte bedieningstijden zou 
moeten invoeren. Er schijnen 
ook speciale afstandsbedienin-
gen voor vrachtvaart te be-
staan, deze werken wel vóór 9 
uur, de andere niet. 

Dode hoek 
Enige opmerkingen over het 
verslag van de heer Sluimer 
over de dode hoek bij binnen-
vaartschepen (Motorboot van 
april). Men kan nooit te veel 
opletten, maar onervaren men-
sen onnodig kopschuw maken 
hoeft ook weer niet. Over ra-
dar merk ik op dat het voor de 
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schipper door middel van af-
standringen op het scherm wel 
degelijk mogelijk is afstanden 
te bepalen en let wel: beter dan 
met het blote oog mogelijk is. 
Er is niet vermeld dat door een 
beetje zig-zag te sturen beurte-
lings langs de kop gekeken kan 
worden. Dit aspect van prak-
tisch varen is niet bij iedere 
jachtschipper bekend en kan 
wellicht onnodige ongerust-
heid doen verminderen. 
Verder wil ik er op wijzen dat 
het heel gevaarlijk is om in de 
buurt van een oploper/voorbij-
loper te zijn bij een gering snel-
heids verschil. Dit gebeurt niet 
zo vaak, maar in een dergelijk 
geval is het beter om af te stop-
pen, dan is het andere schip 
immers vlug voorbij en het ge-
vaar geweken. 
J. Eerland, Spijkenisse. 

Pas op met 
radarstraal 

In uw bericht over de proef-
vaart met de Sealine F34 (in 
Motorboot van mei) schrijft u 
dat personen op de open brug 
de stralen van de radar blok-
keren. Het is misschien onvol-
doende bekend, maar een ra-
darantenne zendt een gebun-
delde hoeveelheid energie uit. 
Bij krachtige radars is dit zelfs 
voldoende om TL-lampen op 

• Dode hoek. 

Vertikaa l vlak 
dod e hoek 

enige afstand te doen oplich-
ten. Vanuit mijn militaire 
diensttijd is mij bekend datje 
absoluut niet in de stralenbun-
del mag komen, laat staan op 
j e gemak er in zitten op de 
open brug van de Sealine. 
Er is zelfs jaren geleden al een 
publicatie geweest over het 
hoge percentage defensie me-
dewerkers dat door het wer-
ken met radarapparaten zeer 
ernstig ziek is geworden. 
Ik meen dat het gewenst is te 
verbieden dat een radar zoda-

nig wordt geplaatst dat men-
sen in de directe omgeving 
worden getroffen worden door 
de bundel. 
Bert Baerveldt. 

Vaarvignet Frankrijk 

In Motorboot van april 2004, 
rubriek 'Brieven aan Motor-
boot', staat onder het kopje 
Donau (van de heer Van Dijk 
uit Klundert) dat het vaarvig-
net voor Frankrijk niet meer in 
Givet te koop is. 
Voor 2004 is het vaarvignet 
wel te koop in Givet. Op de in-
formatie van de VN F wordt 
Givet gewoon als verkooppunt 
genoemd en telefonische infor-
matie bij het verkooppunt wijst 
uit dat het verkooppunt ge-
woon open is. 
P.L.J. van Kuppenveld, ANWB 
afdeling watersport. 
Zie ook 'De grens over' in Motor-
boot van mei. Redactie. 

Aaenda 

Afstan d 
roergange r - barrièr e 
60 m 

- Tot en met 8 augustus 2004: 
'...und lassen Deutschland Deut-
schland sein ...' Geschiedenis 
van Duitse emigranten naar 
Amerika in het Binnenvaart-
museum in Duisburg 
(www.binnenschifffartsmu-
seum.de). 
- 28 tot en met 31 mei 2003: 
Boot Euregio maritiem feest 
in Maastricht. Informatie: 
www.bassin.nl. 
- 29 mei 2004: Watersportdag. 
Open dag bij watersportver-
enigingen in Vlaanderen. In-
formatie: 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. 

- 4 tot en met 6 juni 2004: 
Friese Havendagen, maritiem 
evenement in Friesland. Infor-
matie: www.friesehavenda-
gen.nl. 

Beurzen 
- 8 tot en met 11 jul i 2004: 
Maats. Internationale mari-
tieme vakbeurs in Las Vegas. 
- 31 augustus tot en met 5 sep-
tember 2004: Hiswa te Water, 
bootshow in IJmuiden. Infor-
matie: www.hiswa.nl. 
- 16 tot en met 19 september 
2004: NY/NJ International 
Bootshow, maritieme beurs in 
Jersey City. 
- 22 tot 25 september 2004: 
Monaco Boatshow. Meer infor-
matie: www.monacoboat-
show.com. 
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Onderwateruitlaat 

Na diverse probeersels door 
de jaren heen heeft de onder-
wateruitlaat zich bewezen. 
Vooral bij schepen met een 
bordes (zwemplateau). Van-
wege het corrosiegevaar is het 
aan te bevelen om de uitlaat 
van dikwandige pijp te const-
rueren. Bijvoorbeeld stoom-
buis, diameter 2,5 duim (76,1 
x4 ,5 millimeter). 
De doorvoering van de huid 
moet voorzien zijn van een 
flens volgens de CE-norm. De 
zwanenhalsbuis op de spiegel 

moet ook van stoombuis ge-
maakt worden (zie schets) en 
met steenwol worden geïso-
leerd tegen warmte en geluid. 
De uitlaatbuis uit de buurt van 
de schroef houden in verband 

met het ricico van cavitatie. Bij 
stilliggend schip met lopende 
motor maakt dit uitlaatsysteem 
wel wat proestende geluiden, 
maar als de vaart er eenmaal 
inzit, is het geweldig stil. 

De Roermondse jachtbouwer 
Dick Span laat zijn gedachten 
gaan over een aantal construc-
ties, die hij met succes op stalen 
motorboten heeft toegepast. 

• Schets van de onderwateruitlaat. 

* Sctiets van het uitlaatsysteem 
van een Honda buitenboordmotor 

• Onderwaterultlaten zijn vooral 
bekend van buitenboordmotoren. 

Via de redactie van Motorboot is 
een werktekening met meer de-
tails gratis verkrijgbaar. 

Terugblik 

Eerdere afleveringen van 
deze rubriek stonden in Motor-
boot van juli (Nacaroer), sep-
tember (motorbeluchting) en 
december 2003 (ergonomie); 
en in januari (sluipschroef) en 
maart 2004 (bordes). 

• De stalen verstevigingen viforden gemaakt van 5 millimeter dikke plaat De pip heeft een doorsnee van 2,5 duim. 
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Watertank s isolere n 

• k SKkotterUOO. 

Onze watertanks zijn inge-
bouwd in de motorkamer. 
Type schip: SK kotter 1100, 
motor Vetus Deutz DT 429. 
Het resultaat is dat bij lange 
vaardagen (8-10 uur) het 
koude water lauw is. De vol-
gende dag, na afkoeling, is het 
water nog steeds niet fris of 
echt koud. 
De watertanks (elk 500 liter) 

zitten aan stuurboord en bak-
boord. 
Nu is het mijn plan om de wa-
tertanks te isoleren. De vraag 
is welke materialen daarvoor 
geschikt zijn. Er zijn suggesties 
geopperd om polystyreen of 
steenwol te gebruiken, maar ik 
wil zeker weten wat ik het 
beste kan gebruiken. Hoe moet 
ik deze materialen aanbrengen? 

V.H.G. Nuy, Rijen. 

Antwoor d 
Er is zoveel op het gebied van 
isolatie dat ik dat graag aan de 
expert overlaat. Wellicht heeft 
de werf inmiddels een oplos-
sing. U kunt ook informatie in-
winnen bij de heer Mark Bij-
ker van de firma Caldic, tele-
foon 078-6150044. 

Links - en reditsdraaiend e motor ? 
Momenteel ben ik bezig met 
de planning voor de bouw van 
een Stadtline 38. Dit schip eist 
een V-aandrijving. Mede 
daarom wil ik graag twee mo-
toren inbouwen van circa 30 
kw (ongeveer 40 pk). 
Mij n probleem is dat een schip 
met twee schroeven als aan-
drijving, een links- en een 
rechtsdraaiende schroef moet 
hebben. Houdt dat in dat ook 
een links- en een rechtsdraai-
ende motor moet worden inge-
bouwd? 
Gelijke jachtmotoren blijken 
bijna alle dezelfde kant op te 
draaien. Volgens aanbieders 
van zulke motoren is dat geen 
probleem door een van de mo-
toren standaard in de 'achter-
uit' te zetten. Bij Perkins, waar 
kennelijk wel motoren worden 
geleverd die een verschillende 

* Stadtlinm 

kant opdraaien, denkt men er 
anders over. 
Welke mogelijkheden zijn er? 
H.A. Groothuis, Groningen. 

Antwoor d 
Op enkele uitzonderingen na 
hebben jachtmotoren dezelfde 
draairichting. Omdat de 
schroeven tegengesteld moe-

ten draaien, moet de ene keer-
koppeling op vooruit staan en 
de andere op achteruit. 
Het aantal keerkoppelingen 
dat is ingericht om beide draai-
richtingen vol vermogen voor-
uit te kunnen verwerken is 
heel beperkt. PRM kan in 
beide draairichtingen hetzelfde 
vermogen leveren. Hurth kan 

• Hurth keerkoppeling. 

dat ook, onder voorbehoud 
van een extra koeler en vooral 
bij twee motoren moet vooraf 
aangegeven worden dat de re-
ducties van beide koppelingen 
voor- en achteruit gelijk moe-
ten zijn. Velvet en Paragon hy-
drauUsche koppelingen heb-
ben een apart vooruit en ach-
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Corrosi e dieseltank s 
• Modern brandstoffilter. 

In onze 25 jaar oude Multivlet 
zijn twee stalen dieseltanks van 
elk 160 liter ingebouwd. Het 
staal is 3 millimeter dik. Om-
dat deze tanks geen inspectie-
deksel hebben en het bactc-
rieprobleem mogelijk ook bij 
ons voorkomt, besloten we 
een inspectiegat in de tank te 
maken. 
Het vuil van 25 jaar varen 

teruit gedeelte waarbij men 
niet willekeurig de draairich-
ting om bijvoorbeeld vooruit 
te varen kan aanpassen. 
De mogelijkheid bestaat om 
twee keerkoppclingen te be-
stellen die aangepast zijn, zodat 
bij gelijke draairichtingen van 
de beide motoren de uitko-
mende assen van de keerkop-
pelingen tegengesteld draaien. 
Verder wijs ik u erop dat bij 
twee motoren die dezelfde 
draairichting hebben een ver-
sterkt koppel op kan treden op 
het schip. Afhankelijk van de 
vorm en afmetingen van het 
schip zal dit min of meer merk-
baar zijn. In elk geval wel iets 
om het de bouwer van het 
schip voor te leggen. 
Ui t het bovenstaande verhaal 
blijk t dat men niet willekeurig 
de afstandsbediening van 
vooruit en achteruit kan ver-
wisselen om een rechtse 
schroef danwei linkse schroef' 
toe te kunnen passen. 

bleek een laag te zijn van onge-
veer 1 a 1,5 centimeter. 
Na reiniging van de tank blij -
ken de wanden in nieuwstaat 
te verkeren, echter de bodem 
vertoont een flinke hoeveel-
heid putjes. Ze variëren in 
diepte van 0,5 tot 1,6 millime-
ter. Het ziet er uit als corrosie. 
De tanks zijn niet te demonte-
ren zonder de dragende delen 
van de salonvloer te slopen. 
Is ons probleem u bekend en is 
er mogelijk een oplossing te 
vinden in het aanbrengen van 
een beschermende laag op de 
bodem van de tank van een 
materiaal dat niet wordt aan-
getast door dieselolie? 
J. Harte-De Vos, Oud-Beijer-
land. 

Antwoor d 
De corrosie in de brandstof-
tanks is niet veroorzaakt door 
de dieselolie maar door de ver-
vuiling op de bodem. Deze 
vervuiling bestaat voor het 
grootste deel uit water. Water 

• Filter tegen microorganismen 

en lucht geven roest. Derhalve 
zijn de wanden van de tanks 
nog gaaf. 
Na 25 jaar vind ik de beschadi-
ging nogal meevallen, ook al 
omdat de tanks in al die jaren 
niet schoon gemaakt zijn door 
het ontbreken van inspektie-
deksels. 
Ik vraag me af of er een aftap 
aan de bodem is gemonteerd. 
Door regelmatig aftappen van 
het vuil en water voorkomt 
men namelijk al veel narig-
heid. 
Wel moet men alert zijn op de 
mogelijke vorming van micro-
organismen. Omdat oliepro-
ducten steeds hoogwaardiger 
worden van kwaliteit zijn ze 
gevoeliger voor besmetting 
door micro-organismen. Wa-
ter is voor ontwikkeling van 
deze organismen van essen-
tieel belang. Het is daarom van 
belang regelmatig water af te 
tappen. 
De vorming van zuur en slijm 
in de tank kan corrosie en ver-
stopping van filters tot gevolg 
hebben. Er zijn middelen in de 
handel die toegevoegd aan de 
brandstof besmetting voorko-
men en, indien besmetting al 
heeft plaatsgevonden, bestrij-
den. 
U kunt met het probleem wat 
u heeft kiezen voor een paar 
oplossingen. Als de tank goed 
schoon is, zorgen voor een 
goede aftap en zo nodig de 
tank eens per twee jaar op ver-
vuiling controleren. 
Of een coating aanbrengen, al 
zeg ik erbij dat het een om-
vangrijk klusje is. 
Al s de corrosie niet erger is 
dan u omschrijft kan de tank 
nog lang mee. 
Informatie: Poly-service, de 
heer Vlaming, telefoon 0180-
314777. 

Molorboo l geef i technisc h advie s 
Al s u met prob lemen zit die te 
maken hebben met uw mo-
torkamer (motor, koppeling, as-
leidmg, elektriciteit) dan kunt u 
die voor leggen aan onze 
werktu igkundige medewerker, 
C. Vocst. 

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 gepubl iceerd in Motor-
boot. 
U w vragen kunnen alleen wor-
den behandeld als ze schriftelijk 
worden gesteld Stuur uw brief 
of e mail met de omschr i jv ing 
van het probleem en gegevens 
over motor en schip (plus even-
tuele foto's en tekeningen), aan: 

Redactie Motorboot 
Goudscsmgel 86. 3011 KD Rotterdam 
E-mail info@uitgevci ijmotorboot nl 

MOTORBOOT - juni 2004 29 



C Voest 

Een 12 meter zeiljacht met de 
naam Nr.l is als eerste met een 
brandstofcel voorstuwingsin-
stallatie uitgerust. De boot, die 
vorige maand in de vaart 
kwam, is goedgekeurd door de 
Germanische Lloyd (GL), de 
Duitse scheepvaartinspectie. 
De verzekeraar heeft de boot 
een certificaat van veiligheid 
verstrekt. Niet alleen voor de 
voortstuwing maar voor het 
gehele jacht. Dat houdt in dat 
het aan de strenge internatio-
nale eisen van veiligheid vol-
doet. 
De brandstofcel in de Nr .l is 
vervaardigd door Ballard Po-
wer Systems, een Canadese 
maatschappij die ook de 
brandstofcellen levert voor on-
der meer auto's van Mercedes 
Benz. 
Een bedrijfin Reilingen heeft 
de aangepaste voortstuwing 
met brandstofcel in Nr .l ge-
monteerd. Deze firma is tevens 
eigenaar van het jacht. 
De brandstofcel voortstuwing, 
genaamd Coolcell, wordt ge-
bruikt bij windstilte en om mee 
te manoeuvreren in een haven. 
Het gebruik van een brand-
stofcel is geheel emissieloos en 
ook geluidloos. Het is dus een 
omgevingsvriendelijk voort-
stuwingssysteem waarbij het 
uitermate geschikt is om mee 
te varen op het Meer van Con-
stanz, dat het grootste drink-
waterresevoir in Europa bevat 
en dat strenge eisen stelt aan 
de uitlaatgassen van de sche 
pen die er varen. 

Koude brandstofcellen 
In een brandstofcel vindt in te-
genstelling tot conventionele 
omzetting van verbranding 
van fossiele brandstof geen 
verbranding in vlammen 
plaats. Bijvoorbeeld een diesel-
motor drijf t een generator aan 
voor het opwekken van elek-
triciteit. Of in een stoomketel 
wordt via verbranding van 
olie, kolen of gas stoom gepro-
duceerd. De stoom drijf t een 

• k DeNr 1 die is uitgerust met een hulpmotor die draait op een brandstofcel 

'-installatie 
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turbine aan waaraan een gene-
rator is gekoppeld. 
In de brandstofcel komt echter 
direct elektriciteit vrij door toe-
voegen van waterstof (H) en 
zuurstof (0) waarbij de vrijko-
mende energie omgezet wordt 
in elektriciteit. Het afval pro-
dukt hierbij is water (H2O). 
Het proces kent vrijwel geen 
emssie en heeft een hoog ren-
dement. Dit alles bij een rela-
tief lage temperatuur van circa 
65 graden Celsius. 
Volgens de fabrikanten is de 
koude cel een nieuwe ontwik-
keling voor met alleen jachten 
maar evengoed voor andere 
mobiele toepassingen. 

Hete brandstofcellen 
Het verschil tussen een koude 
en hete brandstofcel is niet al-
leen het verschil m tempera-
tuur maar ook de toegepaste 
technologie. Ook hier wordt 
waterstof en zuurstof toege-
voerd met als afval water. Ook 
hier spreekt men van een hoog 
rendement. De temperatuur 
die bij de energie opwekking 
optreedt is circa 650 graden 
Celsius. Wat voor beide cellen 
geldt is dat voor het verkrijgen 
van waterstofgas een aparte in-
frastructuur aangelegd moet 
worden en dat het redelijk 
duur is. 

Het jacht 
Het zeilschip Nr.l is uitgerust 
met 4 brandstofcellen van 1,2 
kw elk en negen loodbatterijen 
die samen tot 20 kw kunnen 
leveren. Bij een snelheid van 6 
kilometer per uur is de actie-
radius 225 kilometer. Bij een 
snelheid van 12 kilometer per 
uur is dit 25 kdometer. Dit sys-
teem kan in geval dit nodig is 
een vermogen leveren van 15 
kw voor ongeveer een uur. 
Het continu te leveren vermo-
gen is 4 kw. 
De schroef van de Nr. 1 wordt 
aangedreven door een elektro-
motor die de stroom ontvangt 
uit het brandstofcel voortstu-
wingssysteem. De Duitse mo-
torenfabriek MT U is verant-
woordelijk voor de bouw en 
het ontwerp van dit voortstu-
wingssysteem. Naast de brand-
stofcellen en de batterijen om-
vat het systeem nog de elek-
tromotor voor de aandrijving 
van de schroef alsmede de wa-
terstoftank en de elektrische 
controle- en meetcomponen-
ten. 

Conclusie 
Het is een bekend gegeven dat 
waterstof een verbrandings-
waarde heeft die drie keer zo 
groot is als die van bijvoor-
beeld dieselolie. Ook in de ja-
ren '50 klonk dat al heel aan-
trekkelijk. Het grote probleem 
was toen ook om waterstof te 
produceren tegen een econo-
misch haalbare prijs, zodat het 
andere brandstoffen zou kun-
nen vervangen. 

Probleem 2 is dat de huidige 
brandstofcellen ook erg duur 
zijn. 
Het neemt niet weg dat men 
de brandstofcellen op alle fron-
ten, (auto,s, schepen, huis-
houdingen) aan het testen is 
om tot resultaat te komen voor 
massa toepassing. Ook M T U 
vermeldt dat de watersport-
markt nog niet klaar is voor 
grootschalige introductie van 
de brandstofcel technologie. In 

vrijwel geen enkel bericht 
maakt men melding van een 
kostenplaatje om de haalbaar-
heid ervan te beoordelen. Wel 
zag ik op de T V stadsbussen 
rijden met de nadruk op het 
milieu wat ongetwijfeld zeer 
belangrijk is. Ik denk, en dat is 
heel persoonlijk, dat deze tech-
nologie wel toekomst heeft, 
maar dat het begrip toekomst 
heel rekbaar gezien moet wor-
den. 

• De waterstofmotor van MTU 
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* Boston Whaler 190 Nantucket 

Proefvaart Boston Whaler 190 

Arne Smit 

Met een driecilinder tweetakt Optimax buitenboord-

motor van 115 pk haalt de 190 Nantucket van Boston 

Whaler een snelheid van ruim zeventig kilometer per 

uur. Maar dit onlangs geïntroduceerde model van de 

Amerikaanse botenbouwer is vooral interessant voor 

sportvissers. 

mee wij onze proefvaart ma-
ken, is een 115 pk motor ge-
monteerd en dat is het mini-
mum dat Boston Whaler 
adviseert. Het maximaal toe-
laatbare motorvermogen be-
draagt 150 pk. De motor 
wordt van brandstof voorzien 
vanuit een tank met een in-
houd van 227 liter. Het boord-
net wordt gevoed door een 12 
volt accu met een capaciteit 
van 108 ali. 

Z oals alle Boston Whalers 
is ook de Nantucket 190 
onzinkbaar. Doordat het 

drijfvermogen op een uitge-
kiende manier is aangebracht, 
blijven de boten altijd drijven 
en slaan ze niet om als zij ge-
heel met water zijn gevuld. 
De Nantucket 190 is een poly-
ester visboot met een lengte 
van 5,74 meter, een breedte 
van 2,43 meter en een diep-
gang van 0,30 meter. Het ge-
wicht bedraagt 929 kilogram 
(zonder motor) en er kunnen 
maximaal acht personen mee 
met een totaalgewicht van 997 
kilogram. Op de boot waar-
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zijn uitgeharl^HBMB i zij met 
behulp van polyesterhais aan 
elkaar geplakt en de tussen-
ruimte wordt gevuld met 
kunststofschuim. Dit zorgt 
voor stijfheid en maakt de 
boot onzinkbaar. De romp-
vorm kenmerkt zich door een 
diepe V-vorm. Hierdoor is de 
boot koersvast en stabiel en 
vaart hij soepel en zonder buis-
water door de golven. 
De beginstabiliteit is groot. Bij 
aan boord gaan is ei vrijwel 

geen beweging merkbaar. In 
combinatie met het hoge vnj-
boord geeft dit een veilig ge-
voel. 

Indelin g 
In de voorkuip is een ruime U-
vormige zitbank geplaatst. 
Voor lange mensen is de bank 
net te laag om comfortabel te 
kunnen zitten. In de bank be-
vinden zich een opbergruimte 
en twee bekerhouders. Wie op 
deze bank zit, kan zich stevig 

Casco 
Boston Whaler bouwt de bo-
ten uit een laminaat van glas-
vezeldoek en polyester. De 
190 Nantucket bestaat uit een 
binnen- en een buitenschaal. 
Wanneer deze nog niet geheel 
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vasthouden aan de tot mid-
scheeps doorlopende rvs reling 
(pijpdiametcr 28 millimeter). 
In het midden van de boot 
staat de stuurstand met daarin 
een grote opbergruimte voor 
onder andere zwemvesten, 
touwwerk en gereedschap. Uit 
de degelijke klemvaste sluiting 
van het stuurstanddeurtje, het 
handige afvalbakje en aan de 
makkelijk bereikbare brand-
blusser blijkt het oog voor de-
tail van de bouwer. 
De bank bij de stuurstand is 
van het zogenoemde zit-sta-
type. Bestuurder en opvaren-
den kunnen leunen tegen de 
zitting waardoor er veilig en 
comfortabel staand gevaien 
kan worden. Wie op de bank 
zit, moet de armen heel ver uit-
strekken om bij het stuur en de 

bedieningsorganen te kunnen. 
Di t probleem kan worden op-
gelost door de bank dichter bij 
de stuurstand te plaatsen, 
maar dat is weer lastig als je 
wil t gaan staan; daarom kun-
nen ook stuurstoelen worden 
geleverd. 
Aan weerszijden van de stuur-
stand bevinden zich in het 
gangboord houders voor vis-
hengels en onder de zit-sta-
bank is een visbun geplaatst. 
Achterin de boot is aan weers-
zijden naast de motorbun een 
bankje gebouwd met beker-
houders onder handbereik. Dit 
bankje kan worden weggc-
klapt. 

Motor 
Met zijn lengte van krap zes 
meter en gewicht van bijna 

1100 kilogram (inclusief mo-
tor) behoort de Nantucket 190 
tot de categorie van forse 
sport- en visboten. 
Wat in ieder geval niet tegen-
valt, IS het aanzicht van de 
boot-motorcombinatie. De 115 
pk Optimax is een driecilinder 
tweetakt motor met directe in-
spuiting, die zuinig omspringt 
met brandstof en door zijn 
goede verbranding voor 
schone uitlaatgassen zorgt. 
Standaard levert dealer Dries-
sen in Amsterdam bij de Nan-
tucket deze Mercury aanhang-
niotor, die is uitgerust met een 
roestvaststalen schroef met een 
spoed van 18 duim en een dia-
meter van 13 duim. 

Varen 
Direct bij omdraaien van de 
contactsleutel komt de motor 
zonder haperen tot leven zon-
der rook of stank te produce-
ren. Dit is opvallend, want de 
motor van de boot waarmee 
wij onze proefvaart maken 
heeft minder dan tien draaiu-
ren en is daarom nog voorzien 
van een ruimere inloopsme-
riiig . 
Van de steiger varen we De 
Nieuwe Meer bij Amsterdam 
op en worden wreed opge-
schrikt door een laag ovcrra-
zende jumbojet. De Optimax is 
voor een tweetakt buiten-
boordmotor uitgesproken stil, 
maar dat horen wij pas als het 
vliegtuig buiten gehoorsaf-
stand is. Bij hogere toerental-
len is de direct ingespoten 
krachtbron zo op het gehoor 
zelfs een stuk stiller dan de 75 
pk viertakt Mercury buiten-
boordmotor van de boot, een 
Uttern S54, die ons begeleidt. 
Uiteraard is de Nantucket 190 
met deze motor geen uitge-
sproken raceboot, maar hij ac-
celereert in 4,6 seconden tot 
glijvaart (bij 25 kilometer per 

uur en 2300 omwentelingen 
per minuut) en dat is behoor-
lij k snel. De maximale snelheid 
van de boot bedraagt 71 kilo-
meter per uur bij 5800 om-
wentelingen per minuut. De 
topsnelheid wordt in circa zes-
tien seconden bereikt. 
Sinds enige tijd rust Mercury 
zijn Optimax buitenboordmo-
toren uit met het zogenoemde 
Smart Craft systeem. Hiermee 
zijn allerlei gegevens van de 
boot en motor opvraagbaar en 
bij te houden zoals snelheid, 
tankinhoud, brandstofver-
bruik en toerental. Ook is het 
mogelijk elektronisch een be-
paald toerental in te stellen 
(van 650 tot 1000 omwentelin-
gen per minuut) zonder de gas-
hendel aan te raken. Dit is 
vooral handig tijdens bijvoor-
beeld het sleepvissen. 
Dankzij het Smart Craft sys-
teem is ook duidelijk dat de 
motor zuinig omspringt met 
brandstof. 

Waar vroeger voor tweetakt-
motoren de vuistregel gold dat 
zij de helft van hun vermogen 
verbruikten bij volgas (een 50 
pk verbruikte dus 25 liter ben-
zine bij volgas) verbruikt de 
115 Optimax 37 liter per uur 
op volgas. Zetten we de gas-
hendel enkele honderden toe-
ren lager, dan zakt het ver-
bruik in de richting van 22 li-
ter per uur zonder dat de 
snelheid merkbaar terugvalt. 
Bij stationair draaien (650 om-
wentelingen) heeft de motor 
voldoende aan een halve liter 
benzine per uur. 
Na de snelle proefvaart is er 
tijd voor een rustige tocht. Op-
vallend is dat de Mercury Op-
timax ook op lage toerentallen 
niet alleen stil is maar ook nau-
welijks rook produceert. Wel 
veroorzaakt het schakelen aar-
dig wat lawaai vanwege de 
zware schroef. 

Boston Whaler 190 kort 

Enkele hoofdzaken van de Boston Whaler 190 Nantucket. 
- Afmetingen: lengte 5,74, breedte 2,43 en diepgang 0,30 

meter. Waterverplaatsing 929 kilo (zonder motor). 
- Opvarenden: maximaal acht personen. 
- Motor: Mercury 115 Optimax (115 pk). 
- Maximum toelaatbare vermogen: 150 pk. 
- Inhoud brandstoftank: 227 liter. 
- Spanning boordnet: 12 volt (een accu van 108 ah). 
- Prijs met Mercury 115 Optimax: 37.535 euro (incl. trailer). 
- Verkoop: E.W. Driessen, Amsterdam, telefoon 020 -

5110033, internet WWTV.ewdriessen.nl. 
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Clubhavens(53) 

Sommige jachthavens lig-

gen verstopt achter weel-

derig groen. Ongemerkt 

vaart de toerschipper er 

aan voorbij. Jammer, 

want vaak bieden ze volop 

mogelijkheden voor een 

aangenaam verblijf. Zoals 

de haven van watersport-

vereniging Dronten in het 

hart van Flevoland. 

J W Sluimer 

Z angs de Lage Vaart in 
de provincie Flevoland 
ligt, ongeveer halver-

wege tussen Lelystad en Ketel-
haven, het polderdorp Dron-
ten. Televisiekijkend Neder-
land leerde deze plaats kennen 
vanwege de Meerpaal. In dit 
gemeenschapscentrum vonden 
onder andere de opnamen van 
het NCRV-programma Ster-
renslag plaats. Het glazen ge-
bouw wordt nu geheel gereno-
veerd. 

Opbouw 
Vanaf de Lage Vaart valt er 
van het dorp weinig te zien. 
Veel groen onttrekt Dronten 
aan het oog van de passerende 
toerschipper. Dat geldt ook 
voor de jachthaven. Vlakbij de 
opvallende felgroene beweeg-
bare brug. De Knip, ligt de ha-
veningang. Net ten noorden 
daarvan staat een klein bordje 
in het groen. Diezelfde strui-
ken en bomen vormen een 
goede beschutting voor de af-
gemeerde boten. 
De havenkom was er eerder 
dan de plaats zelf. Hier werd 
zand gezogen voor de aanleg 
van Dronten. Vandaar dat het 
er op sommige plaatsen meer 
dan tien meter diep is. 
In de jaren zeventig lagen er al 
heel wat boten langs de Lage 
Vaart. Totdat een nieuwe ge-
meenteverordening dat ver-
bood. Uitwijken naar het ze-
ven kilometer verder gelegen 
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Ketelmeer was velen te duur 
en te ver van huis. 
Op zoek naar een oplossing 
kwam op een novemberavond 
in 1977 ruim een dozijn boot-
bezitters bij elkaar in Het Dok, 
het sportgebouw aan de rand 
van de zandput. 
Die bijeenkomst leidde tot de 
oprichting van watersportver-
eniging Dronten. Bloemberg 
werd de eerste voorzitter. Hij 
was ook bestuurslid van de 
vereniging van de plaatselijke 
ondernemers en had vanuit 
die functie veel contact met de 
gemeente. Na veel overleg - er 
was ook een projectontwikke-
laar in beeld - kreeg de inmid-
dels veertig leden tellende ver-
eniging een eigen plek in de 
ontstane haven toegewezen. 
Met twee drijvende steigers en 
een flinke schuld was de club-
haven een feit. 

Enkele jaren later legde de ge-
meente vlak naast deze accom-
modatie een eigen passanten-
steiger met een toiletgebouw 
neer. Al spoedig bleken toe-
zicht en onderhoud ervan voor 
de overheid veel problemen 
met zich mee te brengen. 
Daarom werd deze voorzie-
ning enige tijd later overge-
daan aan de watersportvereni-
ging-
Die had intussen zoveel leden 
gekregen dat een derde steiger 
werd geslagen. Samen met die 
van de gemeente werden dat 
er dus vier. Met een clubark 
erbij leek het geheel voltooid. 
De 120 leden konden tevreden 
terugzien op wat er in achttien 
jaar was bereikt. 
Helaas werd die rust een paar 
jaar geleden plotseling ver-
stoord. De gemeente wilde een 
strook water dempen en daar, 
vlakbij het sportgebouw, wo-
ningen aan het water bouwen. 
Maar juist op die plaats lagen 
de ark en de steigers van de 
vereniging. 

In het overleg toonde de ge-
meente zich van de goede 
kant. Er werden zware en 
lange steigerpalen geslagen en 
alle voorzieningen verhuisden 
naar de overkant van de ha-
venkom. Ook het gederfde 

passantengeld over de zomer 
van 2002 werd vergoed. 

Faciliteiten 
De verplaatste accommodatie 
heeft toervaarders heel wat te 
bieden. Een brede hoofdsteiger 
telt vier dwarssteigers die alle-
maal zijn voorzien van een anti-
slippad. De stevige vingerpieren 
zijn zeven meter lang. Op de 
steigers zijn meer dan vijfti g aan-
sluitingen voor elektra. Voor 
het gebruik wordt één euro in 
rekening gebracht. Vanwege het 
legionellagevaar is er maar één 
tappunt voor drinkwater. De lei-
ding ligt op de diepe havenbo-
dem. Voor het tanken betaalt de 
passant 0,50 euro. 

Dieselolie is ook verkrijgbaar. 
In 2003 vroeg de vereniging 
0,85 euro per liter. Gas is te 
koop in grote flessen. Met een 
karretje worden ze bij de boot 
gebracht. 
In de ark is een havenkantoor-
tje gevestigd, er is een clublo-
kaal dat alleen op zaterdag-
middag open is en er is een 
kleine werkplaats. 

• Havenmeester Winterink, met hondje. 

• Clubark aan de hoofdsteiger 
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* Ruime haven in het groen 

• k Havenoverzicht 

k'a r™-^'!' ' 

• Veel vanatie in boten. 
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Op de vaste wal staat het dou-
che- en toiletgebouw. Daarin 
heeft de vereniging ook een 
wasmachine en een droger ge-
plaatst. Het gebruik van elk 
apparaat kost 2,50 euro. De 
wasmiddelen zijn daarbij inbe-
grepen. 
Er is een vuilwaterstation dat 
ook lenswatei afzuigt. 

Passanten 
Gasten betalen voor een over-
nachting 0,50 euro per strek-
kende meter. De verenigmg is 
aangesloten bij het KNW V 
maar doet niet mee aan de gas-
tvrijheidsregeling. Wel ver-
leent onbezoldigd havenmees-
ter Winterink (06-53150240) 
alle mogelijke service. Hij 
woont ook op de haven en dat 
is een veilig gevoel voor gasten 
die hun boot achterlaten. Een 
hoog en stevig hek dat alleen 
met een code geopend kan 
worden, sluit de toegang af. 
Er zijn tachtig ligplaatsen plus 
acht vaste passantenplekken. 
Daarnaast zijn er in de zomer-
maanden steeds veel leden met 
vakantie. Daardoor kunnen 
alle gasten altijd een goede 
plaats krijgen. 
Dronten heeft als streek̂  
trum een uitgebreide winK3 
stand. De meeste zaken liggen 
op loopafstand van de jachha-
ven. 

Het varen door de polder 
wordt vaak als een slecht-weer-

alternatief gezien. Toch kwa-
men er ook in mooie zomers 
heel wat passanten naar water-
sportvereniging Dronten. Het 
jaargemiddelde ligt op onge-
veer zeshonderd. Met zoveel 
faciliteiten is deze beschutte 
haven een bezoek meer dan 
waard. 

Dronten in het kort 
Enkele gegevens over de 
jachthaven van Dronten 
samengevat. 

Tarieven 
- passanten: 0,50 euro per 

strekkende meter 
- elektra: 1 euro 
- water: 0,50 euro per 

tankbeurt 

Extr a faciliteiten 
- wassen en drogen: 2,50 

euro 
- brandstof (diesel). 
- pompstation afvalwater 
- gas (grote flessen) 

Accommodatie 
- acht vaste passanten-

plaatsen 
- was- en douchegelegen-

heid 
- clublokaal (zaterdagmid-

dag open) 
- kleine werkplaats 
- winkels op loopafstand 
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Proefvaart Pershing 50 

Na zich jarenlang op 
het bouwen van steeds 
grotere jachten te heb-
ben gericht, introdu-
ceerde Pershing on-
langs een 50-voeter. 
Met dit schip toont de 
Italiaanse bouwer hoe 
snelheid en stijl in één 
schip zijn te verenigen. 
Een nieuwe stan-
daard is gezet, conclu-
deert Dag Pike tijdens 
zijn proefvaart. 

r wintigjaar geleden was 
Pershing een van de 
vele Italiaanse werven 

die sportkruisers bouwde. 
Toch onderscheidden deze 
schepen zich met hun moderne 
uiterlijk duidelijk van de con-
curentie. Bovendien was Per-
shing een van de eerste Euro-
pese bouwers die de Arneson 
oppervlakaandrijvingen ge-
bruikte en het tegenwoordig zo 
populaire zonnedak invoerde. 

Pershing, inmiddels onderdeel 
van de Ferretti-groep, is trouw 
gebleven aan zijn oorspronke-
lijk e concept. De werf is in-
middels uitgegroeid tot markt-
leider van seriegebouwde 
sportkruisers. 
Met zijn glorieuze 76 en 88 
sportkruisers heeft Pershing de 
afgelopen jaren zijn modellen 
in schaal vergroot. Nu concen-
treert het zich op het maken 
van eigentijdse kleinere mo-
dellen, zoals de nieuwe 50. 
De 50 is het kleinste model 
met Arneson oppervlakaan-
drijvingen. Met een topsnel-
heid van 45 knopen (83,3 kilo-
meter per uur) is hij het toon-
beeld van snelheid en luxe. 

Romp 
Kenmerkend voor Pershing 
zijn de zilverkleurige onderste 
delen van de rompzijden. Ze 
vormen een contrast met de 
brede donkerblauwe strook 
die de lij n volgt van de reeks 
patrijspoorten. Het ziet er 
aërodynamisch uit en de mat-
zwarte afwerking van de kap 
en de achterloopplank legt 
sterke accenten. 
De conventionele scherpe-V 
romp van de Pershing 50 heeft 
een vlaktilling die met achttien 
graden scherper is dan bij de 
meeste andere boten. De kim-
men en glijrichels zijn vrij uit-

gesproken zodat je een zekere 
ruwheid voelt tijdens het varen 
met hogere snelheid. 
De boeg is lang en scherp en 
snijdt soepel door de golven. 
Alles in de rompvorm wijst op 
veilig en vertrouwd varen, 
zelfs als de omstandigheden 
zwaarder worden. 
Boven de kim wordt de romp 
breder door twee knikken in 
het polyester vrijboord. Het 
grotere centrale raam in het 
vrijboord lijk t de lijn, gevormd 
door ovale patrijspoorten, 
meer te onderbreken dan er 
een onderdeel van te zijn, 
maar de donkerblauwe strook 
in de boorden trekt de aan-
dacht naar de vorm van de 
romp. 

Varen 
Die donkerblauwe strook op 
de romp leidt het oog naar de 
plek waar de actie is: het ach-
terschip. Daar explodeert de 
kracht van de twee 800 pk 
MAN-dieselmotoren via de 
Arneson aandrijvingen als 
deze Pershing naar glijvaart ac-
celereert. Dit is duidelijk een 
boot die is gebouwd om snel te 
varen. 
Het is niet alleen de snelheid 
die prikkelt. De acceleratie van 
de 50 is indrukwekkend en de 
toerentellers maken een digi-
tale dans als je gas geeft. 
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De echte kracht komt vrij bij 
ongeveer 1600 toeren per mi-
nuut als de drukvulling in wer-
king komt en de vijfblad-
schroeven greep op het water 
krijgen. Daarna hoef je je al-
leen maar vast te houden en te 
genieten van het varen. Geef 
roer en de boot reageert on-
middellijk, daarbij sterk over-
hellend in de bocht. Het voelt 
allemaal heel veilig en zeker. 
Het enige probleem treedt op 
als je het uitzicht door de zijra-
men verliest op het moment 
dat de boot overhelt. 

Aan dek 
Aan veiligheid is veel aandacht 
besteed. Goede handgrepen 
zijn gemonteerd op de meeste 
plaatsen waar zij ook echt no-
dig zijn. Voetsteunen bij de 
twee bakboordstoelen in de 
stuurstand zouden het leven 
daar wat comfortabeler kun-
nen maken. Hoewel dit de eer-
ste boot is van een nieuwe mo-
dellenlijn, mankeert er weinig 
aan de praktische aspecten. 

Stuurstand 
Het voorraam is ver voor de 
stuurstand geplaatst en daar 
moetje even aan wennen. De 
stuurstand zelf is een kopie 
van die in de Pershing 76, zij 
het dat alles wat kleiner is. Het 
elektronische navigatiebeeld-
scherm is op een verhoging ge-
plaatst. Daarvoor zijn de be-
dieningshendels van de trim-

vlakken, de schroeventrim en 
de boegschroef aangebracht. 
Het stuurwiel is laag en verti-
caal, gemaakt voor staand stu-
ren. De gashendels zijn direct 
bij de hand, dicht bij het stuur-
wiel. 
De witte kunststof vormstuk-
ken die in het stuurhuis zijn ge-
bruikt, geven het geheel een 
wat klinisch aanzien, maar het 
is in lij n met de 'high-tech' stijl. 
De indeling is praktisch. Vier 
naar voren gerichte stoelen bij 
de stuurstand zijn ideaal voor 
gebruik op zee. Het is goed dat 
die er zijn, want bij 45 knopen 
heb je beslist veilige zitplaatsen 
nodig. De twee stoelen aan 
bakboord kunnen laag worden 
gezet en worden omgedraaid. 
Zo vormen ze een van de L-
vormige kuipbanken. Door 
een druk op een knop komt de 
kuiptafel uit de vloer omhoog 
zodat binnen een paar secon-
den de kuip wordt getransfor-
meerd van gebruik op zee naar 
comfortabel gebruik in de ha-
ven. Het grote elektrisch be-
wogen zonneluik in het dak 
geeft flinke ventilatie op 
warme dagen en beschutting 
als het koud is. 

Door een luik in de kuipvloer 
is de motorruimte bereikbaar. 
Je moet de kussens van het 
zonnebed optillen om in de 
smalle bemanningshut in het 
achterschip te komen. Het is 
ook mogelijk om die hut alleen 
als bergruimte af te werken en 

Pershing 50 kort 

De belangrijkste gegevens van de Pershing 50. 
- Afmetingen: lengte 15,83 meter; breedte 4,35 meter; diep-

gang 0,98 meter; waterverplaatsing: 20,10 ton. 
- Brandstof: 2200 hter. 
- Drinkwater: 500 liter. 
- Voortstuwing: twee 800 pk MAN-diesels met Arneson 

oppervlakte-aandrijving. 
- Maximum snelheid: 45 knopen (ruim 83 kilometer per uur). 
- Prijs standaarduitvoering: 960.000 euro (ex. 19% btw). 
- Informatie: Lengers Yachting in Nigtevecht, telefoon: 

0294 - 256 156 (www.lengersyachting.nl). 

de derde optie is om er een 
berging voor de bijboot van te 
maken. De achterloopplank is 
in het midden van de spiegel 
aangebracht. Om van boord te 
gaan, moetje over het zonne-
bed stappen. Onder de loop-
plank bevindt zich het zwem-
platform, dat groot genoeg is 
om er een feestje te bouwen. 
Die afmetingen zijn noodzake-
lij k om de Arneson aandrijvin-
gen te overdekken die ver naar 
achteren steken. 

Interieu r 
Vi a een trapje uit het stuurhuis 
kom je in een wereld van luxe. 
Het contrast is indrukwekkend 
en interieurarchitect Fulvio di 
Simoni heeft er schitterend 
werk gedaan. Hij schiep een 
oase van rust in een snelva-
rende boot. 
Het kersenhout contrasteert 
goed met de gebogen bank en 
de gebroken-witte bekleding 
van de dwarsschotten. De 
kombuis is met houten pane-
len ingebouwd aan de bak-
boordkant. De uitrusting is 
eenvoudig met een tweepits 
kooktoestel, een gootsteen en 
een magnetronoven. Een grote 
koel-/vrieskast is verborgen 
achter houten kasten. Achter 
de kombuis is een toilet. Daar-
naast bevinden zich een salon 
de elektrische schakelkast. De 
slaaphutten achterin zijn naar 

verhouding compact voor een 
50-voeter, maar er is overal 
stahoogte. Eén hut heeft een 
dubbele kooi; de andere twee 
hebben eenpersoons kooien. 
In de eigenaarshut in het voor-
schip is een bijna rond bed ge-
plaatst. Die vorm wordt bena-
drukt door de gebogen pane-
len aan beide kanten van de 
spiegel die als hoofdeinde 
dient. Kastruimte is er aan 
stuur- en bakboord. In de 
naastgelegen toiletruimte zijn 
platen dik, gekleurd glas aan-
gebracht als variatie op het ge-
bruikelijke marmer. Het lijk t 
bescheiden gehouden, maar de 
kwaliteit is bijna tastbaar. 

Mirake l 
Door simpelweg te stellen dat 
Pershing er in is geslaagd een 
goede boot te bouwen doe je 
de makers tekort. Met dit mo-
del zijn nieuwe standaarden 
gezet. Het plaatst Pershing in 
een geheel eigen klasse en de 
concurrentie zal er een zware 
dobber aan hebben. De maxi-
mum snelheid van 45 knopen 
(ruim 83 kilometer per uur) is, 
hoe je het ook bekijkt, hoog en 
de 50 heeft een vormgeving 
die daar bij past. 
De echte verrassing vind je 
binnen in de prachtige salon 
en slaaphutten. Die hebben de 
inrichting en afwerking die je 
doorgaans in grote jachten ziet. 
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naar dé Oostzee 
Vorig jaar zijn wij met onze motorbotter Poolster naar de Oostzee geva-
ren via de meest gebruikte route binnendoor: Eems, Kustkanaal, Hunte, 
Weser, en Elbe. 
De Poolster meet 16 bij 5 meter en heeft een diepgang van 1,IOmeter. De 
boot is voorzien van twee steunzeilen voor eventuele winderige overste-
ken. Motor: zescilinder Daf 575 (100pk). 

Mane-Therèse Bonder-Sluis 

e liggen - begin mei - in 
het Oude Eemskanaal 

(4,50 euro voor drie weken) in 
Delfzijl om de laatste klussen 
af te werken: het kaartenbe-
stand completeren, lijnen en 
hun lengte controleren zodat 
we niet door grote verschillen 
in de sluizen verrast kunnen 
worden. We kopen twee gid-
sen voor de Duitse Binnen-
scheepvaart bij Davids Mari-
time aan de Landstraat in Delf-
zijl , de opvolger van Datema. 
En wel: 
- Vom Rhein zur Nord- und 
Ostsee, ISBN 3-89225-249-1, 
prijs 27,25 euro; 
- Weser Handbuch, ISBN 
3-88412-142-1 van 40,45 euro. 
In de praktijk blijken deze boe-
ken ons kilometer voor kilo-
meter precieze informatie te 
geven. Niet opgenomen zijn de 
diepten van het vaarwater, maar 
het feit dat de hele route wordt 
gebruikt door vrachtverkeer, ga-
randeert voldoende diepgang. 
Nergens is er minder dan 2,50 
meter onder de kielbalk. 
We slaan levensmiddelen in 
voor ten minste drie dagen, 
tappen de brandstoftanks af, 
verwisselen filters en bunkeren 
dieselolie en water bij De Vries 
vlak voor de zeesluis in Delf-
zijl . In de machinekamer lig-
gen reserve-onderdelen en nog 
een stel filters voor brandstof 
en olie. En waar we ook lig-
gen: de potten met peterselie 
en selderij op het voordek zor-
gen voor hilariteit. 

24 mei. Delfzij l - Herbru m 
(54,36 kilometer; 6 vaaruren) 
We gaan om twaalf uur door 
de zeesluis in Delfzijl en varen 

naar Emden, dat recht voor 
ons ligt. We wachten hier een 
half uur op laag water. Daarna 
gaan we met opkomend tij de 
Eems op. De rivier lijk t ons op 
zijn rug te nemen. We halen 
gemakkelijk een snelheid van 
acht knopen. Dat is voor ons 
een reuzetempo. Normaal ko-
men we niet hoger dan vijf tot 
zes. 
Wie van riviervaren houdt 
kan hier zijn hart ophalen. De 
vaargeul slingert zich van oe-
ver naar oever en is betond. 
We passeren de stadjes Leer 
en Weener, die verscholen lig-
gen achter grote zeesluisdeu-
ren aan de rechteroever. Voor 
de sluizen liggen drijvende stei-
gers voor de watersport. De 
bebakening zorgt voor ont-
spannen varen, zodat schipper 
en bemanning kunnen genie-
ten van landschap, een enkele 
oude vissersboot, steenfabrie-

• Rust en ruimte langs de Weser. 

ken en doorkijkjes naar plaat-
sen die niet achter een zeesluis 
liggen. Aanlegplaatsen zijn er 
volop. Watersportverenigin-
gen bieden gastvrijheid met 
drijvende steigers. In Papen-
burg torent de werf van Meyer 
hoog boven de dijk uit en blijf t 
in zicht tot de sluis van Her-
brum. Vanaf Papenburg slin-
gert de rivier met grote lussen 
tussen weilanden en moeras-
sen door. We verbazen ons 
over de verscheidenheid aan 
oude bomen: beuken, berken, 
eiken en pijnbomen, die hoog 
boven ons uit torenen. 
Na zes uur varen passeren we 
de sluis Herbrum, de eerste 
van drie die ons scheiden van 
het Kustkanaal. Vanaf dit punt 
kunnen we het tij laten voor 
wat het is. Gewaarschuwd 
door de vaargids hebben we 
de stootwillen overdwars op-
gehangen zodat ze niet tussen 

de ribben van de damwanden 
van de sluis kunnen verdwij-
nen. Maar de sluizen worden 
vanaf 21.00 uur niet meer be-
diend, zodat we besluiten te 
blijven liggen aan een dam-
wand boven de sluis. 

25 en 26 mei. Herbru m -
Oldenburg (74 kilometer, 
8 vaaruren) 
Met acht vaaruren voor de 
boeg hebben we een lange dag. 
We varen tot het punt waar de 
Eems overgaat in het Dort-
mund-Eemskanaal en passeren 
daarbij eerst de sluis van Bol-
lingerfahr (verval 3,8 meter). 
Om in Dorpen te komen, waar 
het Kustkanaal begint, moeten 
we met een hoek van circa 45 
graden bakboord uit. Recht-
door voert de route naar Dort-
mund en Munster. 
Het Kustkanaal is een lang en 
vri j recht kanaal. De bruggen 
hebben een doortvaarthoogte 
van 4 meter. In Delfzijl al heb-
ben we de masten gestreken. 
Op de Eems zijn we zo al twee 
bruggen gepasseerd. Enkele ki-
lometers na de sluis zien we 
aan bakboord de watersport-
vereniging Lehe en Surwold 
met veel mogelijkheden en op 
circa 400 meter van de haven 
een levensmiddelenwinkel. 
We varen evenwel door. Om 
beurten sturen we een uur en 
houden elkaar alert met kruis-
woordpuzzels die we hardop 
invullen. Het blijf t opletten ge-
blazen, want de vrachtschepen 
die ons passeren of tegemoet 
komen kunnen flink zuigen in 
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• Luxe ligplaats in Bremen. 

Eems 
De Eems is een getijderivier met een sterke stroom. Een 
dieptemeter is aan te bevelen, omdat de oevers van de rivier 
bij hoog water onderlopen en de rivier slechts gedeeltelijk is 
bebakend. Met het oog op de stroom moet men zijn schip 
stevig vastleggen als gewacht wordt op opening van de slui-
zen bij Rhede, Oldersum, Leer, Weener en Papenburg. Zee-
schepen veroorzaken veel golven en zuiging. Tot Herbrum 
krijgt men te maken met twee vaste en twee beweegbare 
bruggen. Met een kruiphoogte tot maximaal 4,5 meter geeft 
dit geen oponthoud of problemen. Openingstijden van de 
sluizen staan ter plekke aangegeven. 
Jachthavens zijn te vinden in Ditzum, Leer, Weener en Pa-
penburg. Ze blijven op diepte omdat ze achter een sluis lig-
gen. In deze stadjes is het ook goed inkopen. Enig bezwaar: 
je kunt niet onbeperkt naar binnen. Voor de recreatievaart is 
schutten kostenloos indien samen met een beroepsschip, an-
ders is sluisgeld verschuldigd. 
De sluis Herbrum valt droog aan de Eemszijde; aanleggen 
aan dukdalven. Bediening de gehele dag tot 2L00 uur. De 
sluis van Bollingerfahr ligt in het gekanaliseerde deel van de 
Eems. 

het vrij smalle kanaal. We be-
wonderen de oude bomen die 
hoog oprijzen langs het kanaal. 
Eindelijk komt Oldenburg in 
zicht. All e ligplaatsen voor de 
sluis zijn bezet. Jammer, want 
aan de andere kant van de 
sluis is het tij van de Hunte 
merkbaar. Blij met onze lange 
lijnen, gaan we dus door de 
sluis, passeren de heibrug en 
meren af in het hart van de 
oude stad, aan de kade. De 
twee watersportverenigingen 
durven we niet aan gezien de 
variabele diepte. We zijn bang 
dat het te ondiep wordt bij laag 
water. Aan de kade moeten 
onze lijnen dan ook zo veel 
speling hebben dat ze 2,50 me-
ter kunnen overbruggen. We 
blijven twee nachten, betalen 
geen liggeld, douchen in over-
leg met de havenmeester van 
de WSV Oldenburg (van 
harte welkom) en krijgen van 
hem de sleutel van de poort 
naar het terrein. We vullen de 
levensmiddelenvoorraad aan. 
De ervaring heeft geleerd dat 
een voorraadje voor twee tot 
drie dagen heel praktisch is. 
Om vers brood te krijgen ko-
pen we voorgebakken brood-
jes en maken deze warm in een 
(oude) hapjespan met een 
tree ê op de bodem. Na een 
minuut of tien op het gas heb 
je broodjes als op zondagmor-
gen. Ondanks een plenzende 
regen zwerven we door Ol-

denburg met zijn statige oude 
gebouwen en mooie winkel-
straten. 

27 mei. Oldenburg -
Bremen (57 kilometer, 
6 vaaruren) 
Na op kanaal 73 te hebben 
geïnformeerd hoe laat de 
spoorbrug draait, kunnen we 
vanmorgen op de ebstroom de 
Hunte af zonder lang te hoe-
ven wachten. 
De Hunte is een zij-arm van de 
Weser en loopt tot Elsfleth 
(met jachthaven) waar hij bij 
km 32 in uitkomt. De Hunte, 
het is 24 kilometer tot Elsfleth, 
is een vriendelijke rivier in een 
vri j vlak landschap met scha-
pen op de oevers. We komen 
alleen jachten tegen. 
Bij Elsflcth gaan we stuur-

DE NUMMER 1 
IN JACHTTRANSPOR T 
Starclass Jacht transport is vertegenwoordiger 

in de Benelux voor Peters & May Ltd. 
Wi j werken als gratis tussenpersoon met 
uitsluitend eerste klas rederijen. Starclass 

verplaatst jachten van elk formaat naar alle 

bestemmingen wereldwijd. 
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STARCLASS YACHTS 
P.O. Box 40. 1050 AA Hattem 
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Fa](:+377 9777 0374 
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Kustkanaal 
Het kustkanaal heeft een lengte van 69,6 kilometer en telt 
twee sluizen en vier beweegbare bruggen. Hoogte van de 
bruggen 4,50 meter. Diepgang 2,50 meter. 
Overnachten is toegestaan aan de ligplaatsen voor de grote 
schepen aan de dukdalven. Daar dient men rekening te hou-
den met de zuiging van de beroepsvaart. 
Jachthavens zijn er in: Lehe (km 64), Surwold (km 55) en Ol-
denburg (km 00). 
Inkopen is mogelijk in Surwold, aanlegplaats Jeddeloh en in 
Oldenburg. 
Brandstof: van benzinepompen aan de wal in Surwold (KM 
55) en Oldenburg. In geval van nood van een benzinestation 
aan de weg bij km 24,10. 
Bedieningstijden van de sluizen: maandag-vrijdag 5 - 21 uur, 
zaterdag, zon- en feestdagen 5 - 13 uur. Pasen, 1 mei en Pink-
steren geen bediening. Sluis Oldenburg als boven, echter op 
zon- en feestdagen van 9-12 uur. 
Snelheid voor kleine schepen: tenminste 5 en ten hoogste 12 
kilometer per uur. 

• Bremen. 

boord uit de Weser op, rich-
ting Bremen. De andere kant 
voert naar Bremerhaven en 
open zee. Wij willen binnen 
blijven. We genieten van de 
Weser met stadjes en indus-
trieterreinen, afgewisseld met 
zandstranden, waar gezinnen 
de dag doorbrengen. Overal 
op het zand liggen roei- en rub-
berbootjes. Wie schaduw wil , 
vindt die onder de bomen die 
tot in het water staan. De ri-
vier is breed en betond. Wc 
hebben stroom tegen, vrij sterk 
zelfs. Het is kruipen. Bij kilo-
meterpaal 28 geven we het op, 
laten de boot richting strand 
drijven en laten het anker zak-
ken. Na korte tijd liggen we 
droog op het zand met de kiel-
balk in de prut. Dit is ook wel 
iets voor een overnachting. In 
de vaargeul schuift een schip 
langs van vrienden met wie we 
in Bremen hebben afgespro-
ken. Ze trotseren de stroom. 
We krijgen ze per marifoon 
niet te pakken. De Weser heeft 
weinig jachthavens, maar kent 
achter eilanden wel veel be-
schutte plekjes voor schepen 
met goed ankergerei. Je bent 
dan beschermd tegen de gol-
ven van de zeekastelen. 
Het is maar goed dat we ons in 
Bremen hebben aangemeld 
voor een plekje aan de Sch-
lachte, een in 2000 ter ere van 
de wereldtentoonstelling ge-
bouwde promenade. Het is lig-
gen op de eerste rang. Met ons 
schip uit 1932 zijn we lid van 
de Deutsche Traditions Mo-
torboot Verein. De leden van 
die club mogen aan de Sch-
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lachte gratis liggen en dat doen 
we dan ook graag. Aan gloed-
nieuwe drijvende pontons 
voorzien van stroom en water. 
De hoogte van het liggeld we-
ten we dus niet. De ambtenaar 
vertelt ons dat het afmeren van 
oude schepen in het beleid van 
Bremen thuishoort. Tot veer-
tien dagen mag men blijven, 
mits circa 14 dagen van tevo-
ren aangemeld bij de heer 
Völz, Bremisches Hafenamt, 
Hafenstrasse 63, D-28217 Bre-
men; telefoon 0049-421 361 
8475 of fax 0049-421 361 
6525. Alleen water en elektri-
citeit moeten betaald worden. 
De schepen moeten wel ouder 
zijn dan dertig jaar. 
In de zomer is er op de prome-
nade op zaterdag een braderie 
met een eindeloze rij kramen. 

Noordzee 

MHIllllilM M 

Wie liever op een terras van 
een glas wijn of bier geniet, of 
's avonds uit eten wil , hoeft 
maar dan een paar stappen ho-
ger de oever op. Het is druk en 
de gezellig hier tussen de brug-
gen van Bremen. 
We benutten de dag om Bre-
men, met een historie van 
meer dan 1200 jaar teruggaand 
tot Karel de Grote, te bekijken. 

Weser en Hunte 
Op de Weser en de Himte 
loopt getijdestroom. De Weser 
is voor een groot deel gekanali-
seerd. Het water wordt even-
wel via overlopen in beweging 
gehouden. Bij Elsfleth stroomt 
de Hunte in de Weser. 
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• Elsfleth "^Ifl^ 

28 mei. Bremen - Dörverden 
(61 kilometer, 7 vaaruren) 
Na twee nachten in een 
drukke stad, gaan we verder. 
Vlak boven Bremen wordt de 
Weser al door een sluis (He-
melingen) getemd. Tot Min-
den - op de kruising met het 
Mittellandkanaal - krijgen we 
er in totaal zeven. Allemaal 
met een verval van vier en 
acht meter. We leggen bij de 

* Sluis Minden 

boeg een lij n bij, zodat de 
voorspring (steekeind voor 
binnenschippers) trapsgewijs 
omhoog kan, terwijl we de 
schroef draaiend houden (wat 
in sluizen eigenlijk niet mag). 
Na twee sluizen hebben we de 
slag te pakken. 
We overnachten in Dórverden 
achter de sluis en ervaren op-
nieuw dat het belangrijk is 
voor ten minste twee dagen 
voedsel aan boord te hebben 
n dat opvarenden het ook 

voor dezelfde tijd zonder dou 
che kunnen stellen. 

29 en 30 mei. Dörverden -
Minden (104 kilometer, 12,5 
vaaruren) 
Een lange ruk, waarover we 
twee dagen doen. We over-
nachten de eerste dag in Stol-
zenau aan een vrije ligplek. 

Voor de volgende dag bete-
kent dat nog maar 39 kilome-
ter tot Minden. Wachtend aan 
een ponton voor de sluis Pe-
tershagen/Windheim nemen 
we een pauze en maken een 
wandeling naar Windheim. 
We eten er een vers broodje 
en doen inkopen voor het 
avondeten en bewonderen een 
kerkje uit de 14e eeuw. In de 
verte zien we de bergen in de 
omgeving van Minden. Een 
groot bord bij de sluis laat zien 
hoe het hoogteverschil is over-
brugd: acht sluizen met zeven 
waterniveaus, alle voorzien 
van krachtcentrales, overbrug-
gen een hoogteverschil van 50 
meter. We blijven tot Minden 
de Weser op varen. Dat hij 
nog stroomt komt doordat de 
bochten van de rivier zijn afge-
sneden en voorzien van slui-

• Aquaduct bij Minden 

zen, terwijl in de afgedamde 
stukken "oude Weser" overlo-
pen ervoor zorgen dat het wa-
ter toch weg kan en niet gaat 
stuwen. 
In Minden, een stad met een 
historie van ruim 1200 jaar, 
maken we vast beneden de 
Schachtsluis. We lassen een 
rustdag m en brengen de voor-
raden op peil. Er is een bun-
kerboot, maar we hebben nog 
genoeg gasolie. 

31 mei. Minden - Seelze 
(48 kilometer, 5 vaaruren) 
De sluis die ons op het Mittel 
landkanaal moet brengen, doet 
ccn aanslag op ons geduld. We 
willen vroeg weg, zetten de 
wekker en roepen de sluis-
wachter op om 8 uur. Maar 
om 9.45 uur zijn we pas aan de 
andere kant. Er zijn vracht-
schepen en die gaan altijd 
voor. 
We zijn blij met onze training 
in eerdere sluizen met het ge-
bruik van twee lijnen op het 
voorschip. We gaan maar 
liefst dertien meter omhoog in 
een enorm tempo. Omdat het 
Mittellandkanaal alleen via he-
melwater toevoer krijgt, wordt 
bij het schutten het water in 
grote reservoirs heen en weer 
gepompt zodat niets weg-
stroomt. Tijdens onze sluis-
gang spuit het uit de muren de 
sluiskolk binnen, maar we heb-
ben er geen last van, dankzij 
onze dubbele voorlijnen. Aan 
de oostzijde van de sluis ko-
men we bij kilometerraai 102 
m het Mittellandkanal. We va-
ren op een hoogte van rond 14 
meter over het aquaduct over 
de Weser. Wat een uitzicht! 
Op het Mittellandkanaal zien 
we regelmatig waarschuwin-
gen voor damwanden onder 
water die als beschoeiing func-
tioneren. Het is dus zaak daar 
uit de buurt te blijven. Het 
bunkerstation bij km 149 laten 
we liggen, we hebben nog 
steeds brandstof genoeg. Voor 
de nacht kiezen we voor de 
jachthaven Seelze, in het zijka-
naal Hannover-Linden, twee 
kilometer van het Mittelland-
kanaal. Een rustige plek, voor-
zien van alle gemakken en een 
liggeld van zes euro. 

Volgende keer: 
Travemünde 
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Wil je dit vaarsei-
zoen spetteren, spat-
ten en kopje onder 
gaan, dan weten we 
daar iets voor. Het 
Amerikaanse merk 
Sportsstuff brengt al-
lerlei vrolijke, trendy 
drijfkussens op de 
markt die je achter je 
sportboot of water-
scooter kunt slepen. 

Schone hond? 

Seijscncr Rekreatietechniek 
ziet graag een schone 
(schceps)hond. Sinds kort 
heeft het bedrijf namelijk 
een hondenwasmachine in 
z'n assortiment opgenomen, 
genaamd Dog Wash. Het is 
een glimmende roestvrijsta-
len machine die op een ha-
ven- of campingterrein ge-
plaatst kan worden. Na 
muntinworp begint het was-
programma. Er is een voor-
wasprogramma, een was-
programma met shampoo 
en conditioner en een 
droogprogramma. Je kunt 
kiezen uit drie programma's 
die tussen de 5 en 15 minu-
ten duren. Volgens de fabri-
kant ervaart een hond een 
wasbeurt in de machine als 
prettig. De Dog Wash is een 
Engels fabrikaat. Momen-
teel zijn er ruim 200 honden-
wasmachines in Europa in 
gebruik waarvan het meren-
deel in Spanje. Op sommige 
plaatsen wordt een omzet 
van 250 honden per week 
gehaald. Informatie: tele-
foon 075-6810610. 
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, enk aan een raket, een ko-
' gel of een straaljager; je 
kunt het zo gek niet be-

denken of het is te vinden in de 
collectie van Sportsstuff De 
drijfkussens zijn er in fantasie-
volle vormen en flitsende kleu-
ren, bedrukt met de hippe na-
men van de verschillende mo-
dellen. Zo is er een Big Bertha 
en een Outlaw, een Acrobat en 
een Thriller. Saai kan het water-
sportseizoen niet meer worden. 
Er zijn vier nieuwe series voor 
2004. Ten eerste de Mable se-
rie. Dit zijn grote opblaasbed-
den met rugleuning in varian-
ten voor één tot en met vier 
personen. Mable voor 1 per-
soon, Big mable voor twee per-
sonen. Super mable voor drie 
personen en Great big mable 
voor vier personen. De mable 
kan in twee richtingen gesleept 
worden. De kussens zijn voor-

zien van degelijke handvaten 
aan weerszijden van de zit-
plaatsen. Je kunt verschillende 
houdingen aannemen zoals bij-
voorbeeld hurken, zitten of je 
kunt aan de Mable gaan han-
gen. 
De Acrobat serie is geinig. Het 
is een U-vormig kussen waarin 
je plaats neemt enje vasthoudt 
aan de grote handvaten. Je 

• De^ghjbaan^Super slope 

kunt ermee springen op de gol-
ven of eroverheen rollen. Je 
hebt keuze uit drie modellen: 
Acrobat solo, Acrobat duo en 
Acrobat trio. 
De Halfpipe serie heeft ook 
een U-vorm en is verkrijgbaar 
in versies voor 1 tot 4 perso-
nen. Dit sleepkussen ligt sta-
biel op het water en het is mak-
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DriifkussensvanSportsstuff 

POslto 

keiijker om erop te blijven zit-
ten dan bij de traditionele kus-
sens. 
Tot slot zijn de Motopods 
nieuw voor 2004. Dit zijn 

sleepkussens voorzien van een 
cockpit. Het zijn snelle jongens 
en daarom is het fijn datje erin 
plaats kunt nemen. Ze zijn er 
in versies voor één, twee of 
drie personen. 
Leuk voor de allerkleinsten is 
de Super slope, een opblaas-
glijbaan die je in het water 
kunt plaatsen. Vi a stevige 
handgrepen klim je erop. De 
glijbaan is voorzien van een 
grappig sproeisysteem. 

Uitrusten doe je in de Siesta 
Folding Lounge, een opblaas-
bare relaxfauteuil met een 
comfortabele neksteun en op-
bergvakken voor drankjes. 
Sportsstuff heeft naast op-
blaaskussens nog veel meer 
spullen in het assortiment. We 
noemen ondermeer kano's en 
visbootjes (opblaasbaar), red-
dingvesten, tassen, lijnen van 
nylon en pompsystemen. 
Oprichter en eigenaar van 
Sportsstuff (1987), de Amerikaan 
Leroy Peterson, is zelf een fer-
vent watersporter en speelde in 
zijn jeugd in het merengebied 
van Minnesota met rubberboten 
en opblaasbaar speelgoed. Hij ge-
looft in de weldaad van familie-
pret op het water. Onder zijn lei-
ding ontwikkelde Sportsstuff zich 
tot marktleider in kwalitatieve 
opblaasbare pretartikelen. Infor-
matie: www.sportsstufF.com.JH 

Scheepsruimen 
Namen van schepen hebhen iets 
gezelligs. Het schip krijgt er 
wat persoonlijks door en de 
naam vertelt iets over de eige-
naar. Als een schip bijvoorbeeld 
'Corry' heet, moet ik mij in het 
voorbijvaren bedwingen om 
niet te roepen: "Hé Corry, hoe 
gaat het?" En als een schip 
'Jato' heet, zal de schipper wel 
Jan heten en de vrouw Tonny. 
Ik heb ooit het plan opgevat om 
stheepsnamen te fotograferen en 
dan met Kerst of met Oud en 
Nieuw ieder zijn of haar eigen 
naam te sturen. Maar na de 
twintigste hield ik het voor ge-
zien. 
Veel schepen hebben een vrou-
wennaam. Nu wordt er gezegd 
dat een schip vrouwelijk is, 
maar soms krijgt het schip de 
naam van de vrouw omdat de 
schipper er iets mee afkoopt. 
Toen mijn vriend buiten mij om 
een roeibootje had gekocht, ont-

hulde hij vol trots de naam, die hij 
op het bootje had geschilderd: Nelly 
stond er met sierlijke letters. Vertel 
hem dan maar datje het niet eens 
bent met de aankoop. 
De naam van mijn eigen schip 
'Grietje' spreekt voor veel mensen 
tot de verbeelding. Sommigen den-
ken dat ikzelf Grietje heet, maar je 
noemt je schip toch niet naar jezelf. 
Mensen willen ook altijd weten 
waar de naam vandaan komt of 

Vrouw 
aan het 

roer 

UNVN.\v\S\\^?^F?;^^ ^ 

welke betekenis die heefi en zijn dan 
wat teleurgesteld als ik zeg dat ik 
het gewoon een leuke naam vind. 
Soms verzon ik maar wat, bijvoor-
beeld dat mijn oma zo heette en dat 
zij ook zo graag was gaan varen. 
Vaak werd mij toegeroepen: "Waar 
is Hans'?" Nou heet mijn broer 
Hans en ik begreep maar niet hoe 
die mensen dat konden weten. Tot 
iemand mij op het sprookje van 
Hans en Grietje attendeerde. Soms 
word je het ook zat, steeds dezelfde 
grappen. Toen ik voor het eerst in 
Zuid-Frankrijk voer en we na een 
paar dagen weer eens een Hollands 
schip tegen kwamen, wilden we het 
enthousiast begroeten, maar de 

schij)per riep ons toe: "Waar is 
Hans?" Stomverbaasd over zo-
veel meligheid lieten we hel 
schip stilletjes voorbij gaan ter-
wijl  de schipper van het andere 
schip erg moest lachen om zijn 
eigen grap. 
Namen als 'Statiegeld' en 't 
konnet' kunnen misschien wat 
benepen aandoen, maar zijn 
nog altijd beter dan het hoog-
dravende 'my castle' of 'my 

first lady'. 
Hoe de schipper zich voelt van 
het vrachtschip met de naam 
'Gejaagd door de bank', laat 
zich makkelijk raden. 
Een tijdje is het mode geweest 
de namen van de kinderen sa-
men te voegen, wat onuit-
spreekbare kromtaai opleverde. 
By het samenvoegsel: 'Johaka' 
heetten de kinderen Joke, 
Hans en Karel. Als mijn ou-
ders een boot gehad hadden 
zou die 'Tihamaneh'geheten 
hebben. 

Nelly Duijndam 

i 
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Proefvaart Brandsmavlet 1100 

moderniseerd. De nieuwste Brandsmavlet, de 1100 met open 
kuip, heeft als meest opvallende vernieuwing een andere op-
bouw. De rest zit in de details. Dat bleek bij eenproefvaart, die 
we onlangs met deze boot maakten. 

Albert Eefting 

B 
Jaien 

e Brandsmavlet begon 
als Wolfvlet, werd ver-
volgens Dompvlet en nu 

ruim dertig jaar - is het al 
en de Brandsmavlet. De 

Wolfvlet was met zijn multi-
knikspant-ronip destijds een al-
ternatief voor de dure rond-
spant en was voor die tijd ook 
uitzonderlijk breed. Dat laatste 
geldt overigens nog steeds, 
hoewel het nu minder opvalt. 
Een derde bijzondere kenmerk 
is het lage vrijboord waardoor 
de opstap gemakkelijk is. 
De familie Ten Gate, die de 
Brandsmawerf enkele jaren ge-
leden overnam, heeft de hele 
serie vletten door het ontwerp-
bureau Vripack laten moder-
niseren. Dat komt met name 
de koersvastheid en de snel-
heid ten goede. Ook de op-
bouw is veranderd, waardoor 
er velschillende indelingen 
mogelijk zijn. Er is bijvoor-
beeld een bewuste keus ge-
maakt voor meer ruimte in de 
kajuit, hoewel dat ten koste 
gaat van de sluursalon en de 
kuip. Tenslotte is uitgebreid 
aandacht besteed aan geluid-
en trillingisolatie. 
Ondanks deze verandermgen 
lijk t de nieuwe Brandsmavlet 
1100 OK nog steeds veel op de 
eerste Wolfvlet. Wij maken 
een proefvaart met de boot die 
is gebouwd voor Ten Gate 
zelf 

Casco 
Het is een gedegen casco dat 
gemaakt wordt door Abma in 

Sneek, die ook het schilder-
werk verzorgt. De knikspant-
romp heeft vier gangen per 
zijde en om de vijfti g centime-
ter spanten van acht millimeter 
dik. Boven de schroef zitten 
extra spanten om de trillingen 
in het vlak daar tegen te gaan. 
De romp is gemaakt van vij f 
millimeter dikke en gestraalde 
plaat en de opbouw is vier mil-
limetci. De afmetingen zijn: 
lengte 10,90 meter, breedte 
3,93 meter, diepgang 1,00 me-
ter en doorvaarthoogte 2,40 
meter. Het gewicht bedraagt 
11.500 kilo. 
Er zijn drie watei dichte schot-
ten: een piekschot en twee mo-
torschotten. De kettingbak 
wordt er apart ingezet, op rub-
bers bevestigd en voorzien van 
een afvoer. De ketting van het 

poolanker voor de boeg is 25 
meter lang en de ankerlier 
wordt in de standaard uitvoe-
ring met de hand bediend. 
De smalle dooskiel loopt on-
der de hele boot door en even-
tueel kan een zwemplatform 
geleverd worden, wat bijzon-
der is voor een vlet. 
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• Brandsmavlet 1100 OK varend 

Het balansroer heeft een vis-
staartvorm en de meestal ge-
bruikte uitslag van tweemaal 
35 graden. De kabelaring met 
leguaan is standaard. Alleen 
het voordek heeft een boeisel. 
All e afvoeren en goten zijn van 
rvs gemaakt. 
De dubbele reling staat, zoals 
het hoort op een vlet, rechtop 
en meelopend met de zeeg. Die 
reling is van stevige rvs buis 
gemaakt. De opbouw is strak 
en eenvoudig. 

De houten mast staat fier mid-
den op de kajuit. Die heeft drie 
patrijspoorten. Het stuurhuis 
heeft drie ramen aan elke zijde. 
Onder het voorste raam - het 
kleinste - is plaats voor een 
naambord. Er is een alumi-
nium schuifdak. 
Op de 45 centimeter brede 
gangboorden kun je goed be-
wegen en voor de veiligheid 
zijn er handrelingen op het ka-
jui t en salondak. Zo'n prakti-
sche handgreep missen we bij 
de instap. Het is namelijk de 
bedoeling om halverwege de 
kuip in of uit te stappen. Daar-
toe zijn aan beide kanten (af-
sluitbare) openingen in de 
kuiprand gemaakt. De eerste 
stap naar de kuip is dan op de 
bank en de tweede op de vloer. 
Oorspronkelijk is deze door-
stap naar het gangboord be-
doeld voor de honden van de 
eigenaar, maar in de praktijk 
blijk t deze voorziening de in-
stap naar de kuip aanmerkelijk 
te vergemakkelijken, hoewel 
de stap op de bank nog altijd 
een forse is. 

De kuip wordt afgesloten met 
een cabrioletkap. Daar kunnen 
alle zijstukken uitgeritst wor-
den, waardoor een zonnetent 
overblijft, die alleen met twee 
slanke poten verbinding heeft 
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Brandsmav et 1100: geluid 
Toeren 

per min 

700 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2400 
2800 

km/u 

4 
8,3 
9,2 

10,6 
11,6 
12,5 
13,9 
16,5 

snelheid 

knopen 

2,1 
4,4 
5,0 
5,7 
6,3 
6,8 
7,5 
8,9 

ensneheid 
geluid in 

binnen 

54 
59 
61 
62 
65 
68 
69 
76 

decibels 

buiten 

56 
59 
61 
65 
67 
71 
73 
78 

700 is het stationaire toerental Decibelwaarden- tot 60 stil, 60-70 met hinderlijk, 70-80 aan-
vaardbaar, boven 80 decibels onaanvaardbaar De rompsnelheid is 13,5 kilometer per uur 

met het achterdek. Ook dat is 
praktisch, maar een vlet zon-
der tent blijf t toch een stuk 
mooier om te zien. 
Het casco wordt nabewerkt, 
ontvet en opgeruwd en vervol-
gens voorzien van een twee-
componenten verfsysteem van 
International. 

Techniek 
In het motorruim wordt stan-
daard een 75 pk Yanmar vier-
cilinder dieselmotor met opla-
ding, type 4JHTE gemonteerd. 
Dat vermogen wordt gereali-
seerd bij 3800 omwentelingen 
per minuut. Als alternatief 
wordt ook een Volvo D2-75 
aangeboden, die 75 pk levert 
bij 3000 toeren. De boot van 
de proefvaart heeft een Volvo 
TAMD-31S, die goed is voor 
100 pk bij 3000 toeren. 
De hydraulische keerkoppe-
ling van Hurth heeft een ver-
traging van 2:1. De waterge-
smeerde schroefas is daarmee 
verbonden via een homokine-
tische koppeling van Aqua-
drive en de afdichting is van 
Volvo. De vierbladschroef 
heefl een diameter van 20 
duim en een spoed van 16 
duim. 

Onderdeel van de maatregelen 
om resonantie te voorkomen is 
ook een extra stevige motor-
fundatie. Niet alleen de dikte 
(tien milhmeter) speelt daarbij 
een belangrijke rol, ook de 
verbindingen met het casco 
zorgen voor vermindering van 
geluid. 
De uitlaat heeft een watersepa-
rator en komt opzij uit de boot. 
Dat is, vooral bij een open 
kuip, een belangrijk detail, om-
dat er dan geen uitlaatgassen 
meer in de kuip kunnen 
waaien en het geluid - water 
dat uit de uitlaat komt - ook 
minder is. 
Het motorruim wordt belucht 
via relatief kleine openingen in 
de opbouw, afgedekt door een 
schelp. Het hoeven niet nood-
zakelijk grote roosters te zijn 
bij deze kleine motoren. 
Voor de opslag van brandstof 
zijn er twee stalen tanks van 
elk 350 liter, voorzien van wa-
terzak en inspectieluik en een 
tankoverloop van Vetus. 
De twee rvs drinkwatertanks 
slaan ook naast de motor. Dat 
is op zich ongunstig voor de 
waterkwaliteit, maar ze zijn 
zorgvuldig geïsoleerd met 
warmte-isolerend schuim en 

een hitteschild. De hydrofoor 
is daar (ongeïsoleerd) ook ge-
plaatst maar die kan beter ook 
achter het schot staan. Voor 
vuilwater is er een rvs tank 
van 250 liter. Brandsma heeft 
er geen driewegkraan ingezet, 
zodat je niet overboord kunt 
lozen. Je moet dus altijd naar 
een afzuiginstallatie. De tank 
ligt lussen de twee diesellanks. 
Een Webasto-luclitverwar-
ming is standaard. 
Bij de geluidsisolatie is ook aan 
details gedacht. All e naden en 
kleine openingen worden afge-
dicht. De salonvloer bestaat uit 
een sandwichplaat van twee 
maal zes millimeter multiplex 
en zes millimeter ontdreuning 
ertussen. Die vloer wordt ge-
legd op stroken vlokken-
schuim en aan de onderzijde 
koml nog een vij f centimeter 
dikke schuimlaag (Merford). 
Aan de bovenkant wordt de 
salonvloer belegd met teakla-
minaat - Brandsma verkoopt 
het ook apart als 'Agdervloer' 
- een geïmporteerde en volgens 
de werf superharde en onder-
houdsvrije kunststofvloer. 
De motor is goed bereikbaar. 
Er zijn drie motorluiken in de 
salon. Een daarvan, het mid-
delste, heeft gasveren en kan 
dus gemakkelijk open. De an-
dere twee hoeven maar een en-
kele keer open en zijn voorzien 
van scharnieren en uitzetters. 
Het voordeel hiervan is dat ze 
lichter opengaan. Je til t maar 
de helft en het luik hoeft niet 
meer (moeizaam) verplaatst te 
worden. De luiken worden te-
genwoordig immers steeds 
zwaarder door de geluidsisola-
tie. 

Elektriciteit 
De boordspanning is 12 volt 
en de accu's, gescheiden door 
een diodebrug, zijn verdeeld 
over drie groepen: de startaccu 
heeft een vermogen van 108 
ah, voor de standaard boeg-
schroef is 165 ah geïnstalleerd 
en de verbruikersgroep omvat 
drie accu's van 108 ah. Deze 
onderhoudsvrije accu's wor-
den gevoed door de dynamo 
van 90 ah en een acculader 
van 60 ah. Standaard wordt 
een aparte omvormer van 
1200 watt gemonteerd. 
Indien - als extra - een hek-
schroef wordt gemonteerd, is 
een extra groep met een accu 
van 165 ah noodzakelijk. Dan 
moei er ook een extra dynamo 

(100 ah) op de motor gezet 
worden. 
De elektrische installatie is 
overzichtelijk gelegd in kabel-
goten. De verbruik- en condi-
tiemeting van Mastervolt op 
deze boot is niet standaard. 
De Brandsmavlet heeft twee 
lenspompen. 

Gas 
Een gasbun voor twee gasflessen 
van vijf kilo zit in het gangboord. 
Ze zijn alleen bestemd voor het 
koken. De plaats, direct naast de 
kombuis heeft het voordeel van 
uiterst korte leidingen. 

Ventilatie 
In het voorschip zitten twee pa-

trijspoorten en een vluchtluik. 
Ptsrmanente ventilatie ontbreekt 
hier. De kombuis heefl samen 
mei de dinette drie patrijspoor-
ten en een luchthapper. De toi-
let/doucheruimte heefl een pa-
trijspoort en een luchthapper. 
I n de stuurhut kan een klap-
raam aan de voorzijde open. 
Er zijn deuren naar de kuip en 
hel schuifdak kan opengezet 
worden. 

Interieu r 
Standaard wordt de Brandsma-
vlet uitgevoerd in mahonie, maar 
onze proelboot is betimmerd met 
teakliout. De uitvoering is sober 
en strak met fi'aaic paneeldeuren. 
Er zijn verscliillende allegplanken 

Brandsmavlet 1100 kort 

Belangrijkste kenmerken van de Brandsmavlet 1100 OK. 
- Afmetingen: lengte 10,90 meter, breedte 3,93, diepte 1,00 

en kruiphoogte 2,40 meter. Gewicht 11.500 kilo. 
- Casco: multiknikspant met vier gangen per zijde, spanten 

om de 50 centimeter en drie waterdichte schotten. Romp 
vij f millimeter staal en opbouw vier millimeter. 

- Motor: standaard Yanmar viercilinder diesel, type JHTE, 
75 pk bij 3800 toeren. De boot van de proefvaart: 
viercilinder Volvo Penta-diesel met drukvulling en 
laadluchtkoeling van 100 pk bij 3000 toeren (type 
TAMD-31S). Hurth keerkoppeling (reductie 2:1), 
vierbladschroef 20x16 duim. 

- Tanks: diesel (staal) 2x350 Uier, water (rvs) 2x250 liter 
en vuilwater 250 liter. 

- CE-markering: B (kustwateren). 
- Prijs: vanaf 182.957 euro inclusief 19 procent btw. 

Proefschip 220.000 euro. 
- Bouw en informatie: Brandsma Jachten, Sneek, telefoon 

0515-425000, fax 0515 - 420505, internet www.brandsma-
jachten.nl. 
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en open vakken gemaakt. Dat 
voorkomt grote saaie vlakken en 
maakt, als de eigenaar daar boe-
ken en accessoires heeft neergezet, 
het geheel ook gezellig. 
- In het voorschip zijn twee 
kooien in V-vorni. Je kunt er re-
delijk goed op komen, maar de 
opstap zou beter iets hoger kun-
nen zijn. Verder is er een hang-
kast en een bergruimte onder de 
kooi. Boven de bedden zijn afleg-
plankcn aangebracht. 
- Aan stuurboord is het toilet 
met een toiletmeubel met was-
bakje en een douchemogelijk-
heid. 
- Daarachter, ook aan bak-
boord, is de kombuis. Het aan-
recht is aan de kleine kant. 

maar dat is gedeeltelijk opge-
lost door een afdekmogelijk-
heid van de spoelbak en het 
driepitsgaskomfoor. Daardoor 
ontstaat meer werkruimte. Er 
is ruimte genoeg voor een mag-
netron. Onder het gangboord 
en onder het aanrecht zijn kast-
jes. Daar staat ook de elektri-
sche koelkast van 65 liter. 
- Aan stuurboord tegenover 
de kombuis is een ruime di-
nette, waar ook nog een twee-
persoonsbed van gemaakt kan 
worden. 
- Twee treden hoger ligt de 
salon. Die treden kunnen open 
en de ruimte kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor afval. In 
het stuurhuis staat meteen aan 
bakboord de stuurstand. On-
der het gangboord zijn kasten. 
De stuurstand staat vrij in de 
ruimte en is bescheiden van af-
meting. Optisch is dat prima, 
trouwens ook fysiek wordt 
maar weinig ruimte gebruikt, 
maar je kunt nu nergens een 
kaart kwijt , tenzij het grootste 
deel van de instrumenten 
wordt afgedekt. Het uitzicht 
rondom is goed. 

an stuurboord is op dezelfde 
hoogte een handig meevaar-
bankjc aangebracht, waar je 
dwars op de vaarrichting op 
kimt zitten. Een prima plaats. 
Er is een voetensteun aange-
bracht op de deur van het 
kastje onder de bank. 
Daarnaast is een bank met er-
voor een salontafel. Er staat 
ook een houten poef. Het is in 
feite een bergkislje met een be-
kleed zitkussen. Je kunt hem 
op de zitbank in de kuip zetten 
en daar als buitenstuurstoel ge-
bruiken. 
- Twee dubbele klapdeuren 
geven toegang tot de kuip. Bij 
deze boot blijf t het paneel aan 
stimrboord dicht. Daai achter 
staat de tweede stuurstand. 
Van daaruit kijkj e niet alleen 
langs de boot, er is ook een be-
hoorlijk zicht door de boot. 
Aan de kuip is relatief weinig 
ruimte besteed: minder dan 
een kwart van de lengte. De 
wanden zijn betimmerd en het 
grootste deel van die ruimte 
wordt ingenomen door een U-
bank. Ruimte voor losse stoe-
len - waarop je beter zit - is er 
niet. De, overigens mooie en 
brede, banken hebben ook tot 
gevolg dat je vanuit de kuip 
slechts met moeite kunt aan-
leggen. De werf is natuurlijk 
graag bereid een en ander aan 
de wensen van de klant aan te 
passen. Onder een luik zit een 
flinke bergruimte. 

- Een zwemtrap geeft toegang 
tot het zwemplateau, maar dat 
laatste is een extra. 

Varen 
We varen op het Sneekermeer 
op een sombere dag. Deson-
danks is het plezierig varen. 
De Brandsmavlet voelt meteen 
vertrouwd aan en laat zich ge-
makkelijk hanteren. Het schip 
reageert goed, ook op kleine 
cotrecties van het roer en is 
koersvast. Dat betekent dat de 
boot zondei correcties lang 
rechtuit blijf t varen zonder 
zich veel van golven (voor zo-
ver aanwezig) en wind aan te 
trekken. 
Voor bochten heb je wel wat 
ruimte nodig: twee lengten 
over stuurboord en ander-
halve lengte over bakboord. 
Ook hel achteruitvaren is een 
beetje lastig, omdat de boot al 
snel zijn rechtse schroef ach-
terna gaat. Als je een boeg-
schroef hebt - die is standaard 
- en bovendien ook nog een 

hekschroef, dan is dat natuur-
lij k geen probleem. Maar het 
moet ook zonder kunnen. 
Tot ongeveer elf kilometer per 
uur is er geen hekgolf. Dat is 
een mooie snelheid en met 
1600 toeren ook een economi-
sche. Het geluid blijf t dan be-
perkt tot 62 decibel (binnen) 
en dat is ongeveer 'aangenaam 
gebrom'. Tot de rompsnelheid 
(13,5 kilometer) loopt dat op 
naar 69 decibel en dat is fors 
op een modern schip, maar 
nog net in het gebied 'niet hin-
derlijk'. Die snelheid wordt be-
reikt bij 2400 toeren. 
Bij 2800 toeren per minuut, 
het maximum dat wij gevaren 
hebben, is het geluidsniveau 
76 decibel en wordt de snel-
heid 16,5 kilometer per uur. 
Dat is 3 kilometer boven de 
rompsnelheid. Daardoor ga je 
wel veel water verplaatsen. 
Het naar verhouding grote 
verschil in geluidsniveau - 7 
decibel, een verviervouding 
van het geluidspeil - is opval-
lend en ook niet goed ver-
klaarbaar. 

Extra' s 
De boot van de proefvaart be-
vat onder meer aan extra's: 
zwemplateau (door Brandsma 
ook 'trimbak' genoemd omdat 
er een negatief vlak onder zit), 
teakinterieur, hekschroef, teak-
vloer in de kuip, elektrische 
ankerlier, dubbel glas, Master-
volt-installatie en tweede stuur-
stand. 
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Met Perkins Sabre bevindt 
u zich in goed gezelschap! 
Perkin s is samen met zijn moederbedrij f Caterpilla r 
's wereld s grootst e dieselmotorfabrikant . 
Zij lopen vooro p bij de nieuwst e ontwikkelinge n op 
het gebie d van geluids - en uitlaatemissies . 
Daardoo r zijn onze Perkin s Sabre motore n fluistersti l 
en hebbe n geen zichtbar e uitlaatgassen ! 

HOOG KOPPEL BIJ EEN LAAG TOERENTAL 
Gunstig bij vermogensafname voor o.a. de opbouw van 
hydraulische componenten, alternatoren, pompen, etc. 

BETROUWBAA R EN DUURZAAM 
- Tandwielaangedreven koelwaterpompen 
- Ontwerpcriteria minimaal 12000 bedrijfsuren 
- Wereldwijd dealernetwerk 

LAGE KOSTEN VOOR DE GEBRUIKER 
- Laagste brandstofverbruik in zijn klasse 
- Verlengde serviceperiodes tot 500 uur (vraag details!) 
- Gunstige onderdeelprijzen 

De elektronische  KE-4, ook  met losse  afstandsbediening, 
geschikt  voor  zowel  één als twee motoren. 

Nieuw. De KE-5 en KE-6 voo r elektronisch e motore n 

• Eenvoudig te installeren • Tot 4 bedieningsstations mogelijk 
• 12 of 24 Volt • Extra beveiliging door dubbele voeding 
• Beveiligd tegen elektronische invloeden van buitenaf. 

Ook leverbaar met trollingsysteem. 

^LOMBARDIN I 
mmÊÊÊtm  MiÊtlne 

Dè sloepmoto r bij uitstek! 
Vermogen s van 9,5 tot 110 kW 

• Laag geluidsniveau 
• Unit-injectors 
• Compacte bouw 
• Trillingsvrije loop 
• Laag gewicht 

Importeur : 

KEMPEREN 
^ V A N TWIST 
DIESEL B.V. 

Vraag meer informati e of bezoek onze showroo m te Dordrecht . 
Geopend tijdens kantooruren. 

Bundelt  kracht 
en betrouwbaarheid 

Mijlwe g 33 - Postbu s 156,3300 AD Dordrech t - Tel. 078-6326600 - Fax 078-6136746 - www.kvt.n l 

http://www.kvt.nl


Proefvaart Cirrus 

Dag Pike 

Er is veel concurrentie op de 
markt van de opblaasboten 
met vaste bodem (RIB = Rigid 
Inflatable Boat). Er zijn hon-
derden modellen waaruit je 
kunt kiezen als je een derge-
lijk e boot zoekt. Je zou denken 
dat alles op dit gebied al be-
staat, maar de Engelse fabri-
kant Cirrus is met een model 
gekomen dat sterk de aan-
dacht trekt. 
Het eerste watje opvalt bij de 
nieuwe Cirrus 7,3 is de diepe 
stuurkuip. Wat dat betreft lijk t 
deze Cirrus op een sportboot 
waarin de kuip vaak een vei-
lige verblijfplaats vormt voor 
jonge kinderen. Er zijn aan 
beide zijkanten van de kuip 
teakhouten treden waarmee je 
veilig en makkelijk in en uit de 
kuip kunt stappen. Bovendien 
zijn op alle denkbare plaatsen 
handgrepen die houvast ver-
schaffen. Deze veiligheid is 
niet ten koste gegaan van de 
bruikbaarheid als bijboot of 
sportieve opblaasboot, want er 
zijn meer dan voldoende zit-
plaatsen op banken. Er zijn 
zelfs desgewenst een kuiptafel 
en een vulstuk om voorin een 
zonnebed te maken. 
De kuip wordt gedomineerd 
door een stuurconsole. Er kan 
geen misverstand zijn over wie 
de schipper is als je achter het 
instrumentenpaneel zit of 
staat. Het paneel is van Corian 

met een mat metaalachtig ui-
terlijk en daarin zijn witte 
VD O instrumenten met 
zwarte randen geplaatst. Dat 
alles is heel stijlvol. Het stuur-
wiel en de roestvrij stalen gas-
hendel benadrukken het bij-
zondere ontwerp. Het instru-
mentenpaneel is gemonteerd 
op twee roestvrijstalen pijpen 
met grote diameter en die-
zelfde soort pijp is gebruikt om 
de stuurstoel op vast te zetten. 
Voor wat betreft de romp-
vorm heeft hij een nogal con-
ventionele 24 graden vlaktil-
ling om stampen te dempen. 
De ontwerper John Moxham 
heeft een paar kleine afwijkin-
gen van de gebruikelijke 
scherpe-V rompbodem inge-
voerd zoals het integreren van 
buiswaterrichels over de volle 
romplengte zodat zij ook als 
glijvlakken werken. In de 
romp zijn van opzij gezien en-
kele gebogen richels aange-
bracht en je merkt de voorde-
len daarvan in het soepele ge-
drag bij het varen in golven. 
De opblaasbare luchtkussens 
zijn goed gemaakt en zijn geïn-
tegreerd in het model van de 
boot. De verbinding van de 
romp- en dekvorms tukken zit 
achter de holte voor de op-
blaasbuis en is onzichtbaar. 
Dat geeft een eenvoudig en 
soepel aanzien aan het uiter-
lijk . De nogal hoge plaats van 
de buis boven de kim leidt er 
toe dat hij heel weinig bij-
draagt aan de stabiliteit als de 

boot stilligt. Het was altijd een 
eigenschap van RIB's dat de 
buis bijdroeg aan de stabiliteit bij 
stilstand, wat nuttig was als je de 
boot gebruikte voor zwemmen 
of duiken, maar bij de Cirrus is 
de romp door zijn vorm toch al 
behoorlijk stabiel dus is er wei-
nig verloren gegaan door de 
buis hoger te leggen. 
De Cirrus is gemotoriseerd 
met een Yanmardiesel van 240 
pk, een niet elektronische die-
sel die bekend is om zijn goede 
vermogen: gewichtsverhou-
ding en zijn betrouwbaarheid 
bij grote snelheid. Hij past pre-
cies in het achterschip en heeft 

een Mercruiser Bravo staart-
stuk achter zich. 
Bij onze proefvaart op zee wa-
ren er geen grote golven 
waarin de Cirrus zijn echte ka-
rakter kon tonen, maar er wa-
ren er genoeg om een goede 
indruk te kunnen krijgen van 
de kerneigenschappen van het 
model. Opvallend was de 
souplesse van het varen, zon-
der dat enige schokkigheid 
merkbaar werd. Het vermogen 
van de Yanmar nam tot onge-
veer half-gas geven regelmatig 
toe, maar daarna werkte hij fel-
ler en werd het moeilijker om 
hem verfijnd te bedienen zoals 
nodig is bij het varen in gol-
ven. Dat was meer te wijten 
aan de plaats van de gashendel 
dan aan de motor en er wordt 
al over gedacht om de gashen-
del te verplaatsen. 
Er is meer dan voldoende 
kracht voor goed accelereren 
en de plaats van de trimbe-
krachtiging van de aandrijving 
lijk t niet te gevoelig. Het zou 
het bedienen echter vergemak-
kelijken als de trimschakelaar 
in de gashendel was opgeno-
men zodat eenhandige bedie-
ning mogelijk is. Bij manoeu-
vreren in de haven grijpt de 
keerkoppeling wat fel aan dus 
is enige voorzichtigheid nodig 
als je langszij gaat. 
De snelheid gaat tot maximaal 
36 knopen (66,6 kilometer per 
uur), wat genoeg is voor de 
meeste doeleinden. Bovendien 
is er het plezier van de stevige 
constructie en de aandacht 
voor details. 

Cirrus kort 

Enkele kenmerken van de nieuwe Cirrus opblaasboot. 
- Afmetingen: lengte 6,30; breedte 2,30 meter. 
- Brandstof: 250 liter. 
- Motor: Yanmar 240 pk diesel. 
- Aandrijving: Mercruiser Bravo 2. 
- Ontwerp: John Moxham en de werf. 
- Bouwer: Portland Marine, Portland, Dorset, Engeland, 

telefoon: (0044)1305 861556, fax -H-861 557. 
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Proefvaart Pieterse 850 

mmmÊmm^Mm 
MmmmmkÊi 

De Pieterse-vlet is een opvallende polyester kajuithoot, die al tien 
jaar op de markt is. Ook op de watersportbeurzen is de boot re-
gelmatig te zien. Het is een compacte toerboot met veel ruimte, ^•  
die opvalt door zijn breedte (3,40 meter) en zijn klassieke ui- §»•  
terlijk. We maakten er onlangs een proefvaart mee. 

^^!__aaiiZ"''̂  

Albert Eetting 

LJ r zijn 35 Pieterse vletten 
• . gebouwd, terwijl ontwer-

^ " ^ per Pieterse hem als als 
eenmalige boot had bedoeld. 
Het is zowel aan dek als bin-
nen een ruimtewonder met 
ook nog een overdaad aan 
bergruimte. De vlet is met zijn 
breedte van 3,40 meter zomaar 
een halve meter breder dan 
vergelijkbare polyester vletten. 
Dat zie je en dat maakt hem tot 
een boot voor liefhebbers. Bin-
nenkort krijgt deze 850 een 
grote zus: twee meter langer en 
maar vijf centimeter breder. 

Twee uitvoeringen 
De Pieterse 850 kent twee uit-
voeringen: standaard en luxe. 
De laatste omvat zo ongeveer 
alle extra's die je voor een boot 
kunt bedenken. Wij varen met 
de luxe uitvoering. 

Eigen gezicht 
De Pieterse vlet heeft een eigen 
gezicht. Dat begint al met een 
stoere stevenbalk en een brede 
markante kop. Het onderwa-
terschip begint als een rond-
spant en loopt naar achteren 
vlak uit. Vanuit de stevenbalk 
loopt de (doos)kiel door tot 
aan de schroef. Door de 
breedte en de kiel is een flinke 
stabiliteit verkregen. 
Het hoogste punt van de boot 
is het schuifluik (1,55 meter 
boven water). De afmetingen 
zijn: lengte 8,50 meter, breedte 
3,40 meter en diepgang 0,80 
meter. Het gewicht is ruim vier 
ton. Dat zijn mooie maten 
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voor een bijzonder ruim vaar-
gebicd, want de meeste vaste 
bruggen zullen bij deze hoogte 
geen beletsel vormen. 
De bescheiden zeeg, een lage 
kajuitopbouw met patrijspoor-
ten van (jammer genoeg) ver-
schillende dagmaat en een 
ruim achterdek maken er een 
traditioneel ogende boot van. 

Buitenom 
Aan dek vallen de brede gang-
boorden op; veertig centime-
ter. Het voordek heeft geen 
obstakels en wordt beveiligd 
door een twintig centimeter 
hoge rvs reling. Op het kajuit-
dak zijn teakhouten handrelin-
gen gemonteerd. Het lopen 
over de gangboorden van een 
kleine boot is altijd wat hache-
lij k doordat de relingen (en ka-
juitdak) laag zijn of helemaal 
ontbreken. Bij de Pieterse valt 
dat mee en dat komt hoofdza-
kelijk door die brede gang-
boorden, waardoor je stevig 
staat. 
Er is een royaal, maar nogal 
ondcrhoudsintensief 'potdek-
sel' van massief teak met daar-
onder een kabelaring van tien 
centimeter doorsnee, die om 
het schip loopt, dwars door de 
stevenbalk en ondersteund 
wordt door een in de romp op-
genomen profiel. Samen voi mt 
het een nogal fors uitgevallen 
berghout, dat ook zorgt voor 
extra stevigheid. Daaraan is 
trouwens tijdens de bouw veel 
aandacht besteed. Niet alleen 
de motorfundatie wordt inge-
lamineerd, ook de schotten 
van de betimmering en de ver 
schillende delen van de bin-

nenschaal worden vastgezet en 
daarna voorzien van een (ex-
tra) polyesterlaag om ze 'voor 
eeuwig' met het casco te ver-
binden. 

Casco 
De romp wordt van glasmat 
en gespolen polyester gemaakt 
en heeft een dikte van achttien 

• Stuurstand. 
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• Pieterse 850 varend. 

• k Bolder met 
verhaalkam. 
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millimeter in het vlak, aflo-
pend tol acht millimeter bij de 
boorden. Door een ingenieus 
spuitsysteem wordt deze dikte 
gegarandeerd. Direct na de 
gelcoat wordt een waterdichte 
hai slaag (met mat) aange 
bracht, waardoor osmose - wa-
terophopmg in het polyester -
wordt uitgesloten. De binnen-
kant van de schalen wordt na 
elke polyestcrbewerking glad 

gerold, waardoor luchtbellen 
verdwijnen en de lagen polyes-
ter en glasvezel goed met el-
kaar verbonden worden. 
De opbouw bestaat uit 
een sandwichconstructie met 
schuiinkern. Waar nodig 
wordt hout aangebracht voor 
het bevestigen van bijvoor-
beeld het dekbeslag. 
Bouwer Poldijk experimen-
teert met een nieuw systeem 
waarmee de indeling van bij-
voorbeeld de kuip, de plaats 
van de ingang van de kajuit en 
de vorm van de banken in het 
vooronder, op wens van de 
klant veranderd kunnen wor-
den binnen dezelfde mal. Met 
de 1050-versie wordt dat geïn-
troduceerd. 
Bijzonder is ook het bouwsys-
teem bij Poldijk. Vrijwel alles 
wordt geïnstalleerd en afge-
bouwd in de open rompschaal, 
dat wil zeggen: elektrische- en 
motorinstallatic, stuurinnch-
ting, sanitair (inclusief de 
tanks) en de binnenmal met de 
aanvullende betimmering voor 
kasten, wanden en vloeren. 
Ook de dek- en kuipschaal, die 
omgekeerd naast de romp ligt, 
wordt op die maniei helemaal 
afgewerkt: wanden, patrijs-
poorten, plafond en verlichting 
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en alle dekbeslag. Pas als alles 
zoveel mogelijk is afgewerkt, 
worden de beide delen samen-
gevoegd en met rvs bouten 
(om de twintig centimeter) en 
kit vastgezet. Deze verbinding 
wordt vervolgens gemaskeerd 
door het brede massieve 'pot-
deksel', in feite een hoeklijst 
dus, die ook weer met kit 
wordt bevestigd. 
Het werken in de open buiten-
en binnenschaal is een stuk ge-
makkelijker en dat betekent 
minder uren. 

Techniek 
De motor staat in een apart 
compartiment, je zou het een 
motoikist kunnen noemen, 
maar het is onderdeel van de 
constructie. Standaard is een 
driecilinder dieselmotor van 
Vetus, die 25 pk levert bij 
3000 toeren. Het proefschip is 
uitgerust met een viercilinder 
42 pk versie, voorzien van een 
Hurth keerkoppeling. Via een 
Uniflex koppeling wordt de 
kracht overgebracht op een 
watergesmeerde schroefas met 
een Volvo-afdichting en een 
rechtse driebladschroef (dia-
meter zestien; spoed twaalf 
duim). De motor is laag inge-
bouwd, gedeeltelijk in de doos-
kiel. Daardoor is hel zwaarte-
punt laag en de kuipvloer ook. 
Twee pijpen zorgen voor de 
beluchting van de motor. Ze 
komen uit in de bergruimte te-
gen de spiegel. Aan de buiten-
kant worden de ventilatieope-
ningen afgedekt met rvs schel-
pen. De pijpen zijn niet op die 
openingen aangesloten, zodat 
de hele ruimte geventileerd 
wordt. 

Het motorcompartiment is 
voor de geluidsreductie be-
plakt met ontdreuningsplaat 
en drie centimeter dik schuim. 
Bij de doorvoer van de 
schroefas zit een geluidslek. 
De twee rvs tanks voor water 
en diesel (beide 80 liter) zijn 
achterin aan weerszijden onder 
de kuipvloer (en onder de ban-
ken) gesitueerd. Ze hebben 
een meter op de stuurstand. 
Een vuüwatertank is een optie. 
In een aparte ruimte achter de 
motor staan de twee 12 volts 
accu's. Voor het starten een 
accu van 80 ah en een van 104 
ah voor de verbruikers. Ze zijn 
gescheiden door een diode-
blok. Er wordt een walaanslui-
ting met een 220 volt stopcon-
tact geïnstalleerd met een ac-
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culader. De elektrische instal-
latie is overzichtelijk aange-
legd. Elk aansluitpunt heeft 
een eigen plaats op de aansluit-
rail, waardoor later gemakke-
lij k veranderingen of uitbrei-
dingen kunnen worden aange-
bracht. 
Een boiler van twintig liter 
zorgt voor warm water. Een 
douche is niet standaard. Wel 
kan er een douche bij het 
zwemplateau worden gemon-
teerd. 
All e huiddoorvoeren zijn uit-
gerust met een afsluiter. Hele-
maal achterin is een geventi-
leerde gasbun geplaatst met 
ruimte voor een fles van drie 
kilo. 
De besturing is hydraulisch en 
de cilinder zit onder een vloer-
luik in de achterste berg-
ruimte. In geval van nood is 
dat lastig te bereiken. Er is wel 
een kortsluitkraan aangebracht 
om diep in het schip met de 
hand te kunnen sturen, maar 
voor je dat voor elkaar hebt 
(met minimaal twee opvaren-
den) is er intussen waarschijn-
lij k al heel veel fout gegaan. 
Een door het dek gestoken 
verlenging van de roerkoning 
met een (nood) helmstok zou 
beter zijn. 

Interieu r 
De betimmering is gemaakt 
van teakhout. De inrichting is 
eenvoudig maar smaakvol en 
scheeps. Geen ronde hoeken, 
maar alles 45 graden afge-
schuind en voorzien van lijs-
ten. Die schuine hoeken wor-
den overal herhaald en dat 
voegt iets bijzonders toe aan 
het interieur. Zo heeft de zit-
hoek de vorm van een zes-
hoek. 
De indeling is als volgt: 
- In het voorschip, direct ach-
ter de ankerkettingbak, treffen 
wc aan beide kanten kastjes 
aan met in het midden plaats 
voor twee rijen boeken. Een 
extra hoge (slinger) rand om ze 
daar met een beetje golfslag 
ook te houden lijk t niet over-
bodig. 
De bank biedt zitplaats aan 
veel gasten. Je kunt er met de 
extra kussens ook op slapen. 
De werf geeft in de folder drie 
slaapplaatsen aan. Dat kunnen 
er ook nog wel meer zijn als je 
niet te veel aan privacy hecht. 
De tafel is in hoogte verstel-
baar en heeft twee opklapbare 
bladen om het gat op te vullen. 

Moderne cascobouwer 
Poldijk Polyesterverwerking in Rhenen, bouwer van de 
Pieterse vlet, is genoemd naar de beide directeuren Van Pol 
en Dijk . Het is een ervaren en gespecialiseerd polyester cas-
cobouwer, die sloepen maakt voor veel belangrijke merken 
in deze branche. Arie Wiegmans, Van Wij k en Damen beho-
ren onder meer tot de huidige opdrachtgevers. De Boarn-
stream laat hier de polyester opbouwen voor zijn kruisers 
maken. Damen bouwt professionele tenders voor onder 
meer booreilanden, waaraan uitzonderlijke eisen gesteld 
worden. Het casco van de Pieterse vlet wordt in een speciale 
hal van het bedrijf afgebouwd. De capaciteit is nu acht boten 
per jaar en het is niet de bedoeling dat aantal te vergroten. 

Bijzonder is de enorme ruimte, 
een elfmeter kruiser waardig. 
In de vloer, afgewerkt met de-
corplaat, teak met essen bie-
zen, zitten twee luiken. Het 
eerste geeft toegang tot de 
boegschroef. Dat is een flinke 
afstand van de boeg, maar hier 
is er pas voldoende diepte. Om 
deze reden is de boegschroef 
ook wat zwaarder (55 kgf) uit-
gevoerd. Hij blijkt tijdens onze 
proefvaart met veel wind te 
voldoen. Onder het tweede 
luik zit een prachtige berg-
plaats op de huid van het schip 
voor 'koele' producten. Het 
plafond is voorzien van stoere 
balken en moderne halogeen-
spotjes. Die balken dienen ner-
gens toe, want het plafond 
heeft geen bevestigingspunten 
nodig, maar passen volgens de 
werf in de scheepse sfeer. 

- Aansluitend vinden we aan 
stuurboord een compacte 
kombuis. Alles is er, maar op 
een kleine ruimte. Het tweepits 
kooktoestel en de spoelbak zijn 
verzonken in het aanrechtblad 
en afgedekt met een glasplaat. 
Daardoor blijf t de werkruimte 
beschikbaar. Achter het aan-
recht is afstelruimte en eronder 
staat een tachtig liter compres-
sorkoelkast. Daarnaast is een 
aanrechtkast. Zelfs de hoek is 
met een ingewikkelde hoek-
deurconstructie goed bereik-
baar gemaakt. Een besteklade 
ontbreekt. - Het toilet aan bak-
boord is naar verhouding ruim 
en lijk t op het eerste gezicht 
ambachtelijk gemaakt, maar 
blijk t toch onderdeel van de 
binnenschaal te zijn. De berg-
ruimte onder de spoelbak is 

.a twee deurtjes bereikbaar. 

Pieterse 850 kort 

De belangrijkste kenmerken van de Pieterse 850 luxe. 
- Afmetingen: lengte 8,50; breedte 3,40; diepgang 0,80; 

kruiphoogte 1,55 meter. 
- Casco: polyester vlet met stevenbalk en doorlopende kiel, 

dikte van 18 millimeter (kiel) tot 8 millimeter (boorden). 
- Motor: standaard 25 pk driecilinder diesel van Vetus, 

proefschip 42 pk viercilinder, bij 3000 toeren per minuut, 
Hurth keerkoppeling 2,5:1, rechtse driebladschroef, 16 x 
12 duim. 

- Tanks: tweemaal tachtig liter rvs voor diesel en water. 
- CE-markering D (binnenwater). 
- Prijzen: standaard 71.295 euro inclusief 19 procent btw, 

luxe uitvoering (proefschip) kost 99.900 euro. 
- Informatie: Poldijk, Rhenen, telefoon 0317-620062, fax 

0317 - 620064, internet www.poldijk.nl. 
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De deur heeft een eig hoge 
drempel. Dat is even wennen. 
Het kan niet anders, want de 
deur moet over de onderste 
trede van de trap draaien. 
- Die trap naar de kuip heeft 
twee treden, die schuin tegen 
elkaar ingezet zijn. Ze hebben 
ook weer die kenmerkende af-
geschuinde hoeken. Dat maakt 
diepe treden mogelijk en 
spaart toch ruimte. Het werkt 
goed; wij zijn er niet met het 
verkeerde been opgestapt. 
Breed is die trap (en de in-
gang) ook. De toegangsdeur 
klapt dan ook dubbel. Erbo-
ven zit een schuifluik dat is be-
kleed met massief teakhout. 
Ook hier is duidelijk gekozen 
voor ruimte. De louvredeuren 
zorgen samen met de padde-
stoelen op het kajuitdak voor 
permanente ventilatie. 
- Ruimte is er in de kuip ook. 
Hoewel er natuurlijk veel ver-
bruikt wordt door de brede 
gangboorden en het achterdek 
blijf t er nog volop plaats over. 
De vaste U-bank neemt van-
zelfsprekend de meeste ruimte 
in. Onder die bank is berg-
ruimte die bereikbaar is via 
luikjes in de voorkant. Ook 
dat is een vereenvoudiging. 
Luiken in de zitting vragen in-
gewikkelde constructies met 
goten voor de afwatering. De 
banken eindigen in een kwart 
cirkel (de enige afronding op 
het schip) en dat is ook de 
plaats waar je verondersteld 
wordt op en af te stappen. Op 
zich is dat wat betreft de 
hoogte goed, maar je mist op 
dat punt elke steun. Het gaat 
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nog redelijk doordat het gang-
boord breed is. Daardoor kun 
j e goed staan en je evenwicht 
hervinden, maar een extra 
steun zou aanmerkelijk veiliger 
zijn. Dat geldt overigens niet 
alleen voor oudere opvaren-
den. 
Er is plaats voor twee stuur-
stoelen. De stuurstand bevat 
naast het motorpaneel ook alle 
schakelaars en dat zou je op 
een open boot niet verwach-
ten. Dat veronderstelt ook dat 
de tent er na gebruik altijd 
weer opgezet wordt. Onder de 
stuurstand zit de kast voor de 
elektrische installatie. Een vier-
kante tafel (daar ontbreken de 
schuine hoeken, jammer) en 
kussens op de bank maken de 
kuip tot een gezellig verblijf. 
Vi a de goten van de vloerlui-
kcn wordt eventueel regenwa-
ter afgevoerd. De vloer, ook 
gemaakt van decorplaat, heeft 
vij f luiken. De motor is goed 
bereikbaar via het grootste 
luik, datzelfde geldt via het 
tweede luik ook voor de ac-
cu's. Hier is ook plaats voor 
reserve olie, poetslappen en 
dergelijke. Onder het derde 
luik is een bergruimte die 
doorloopt tot het achterschot 
ter hoogte van de rugleuning 
van de bank. Een zee van 
ruimte met een vlakke vloer. 
Ruim voldoende voor een 
paar vouwfietsen en nog veel 
meer. Aan de zijkanten zitten 
naast het motorruim luiken 
waarachter bergruimte is. Ook 
daarboven, onder de gang-
boorden, zitten kastjes. 
De kuip beslaat ongeveer de 
helft van de boot. Daardoor is 
ook de tent groot. Poldijk heeft 
gekozen voor overal stahoogte 
en daardoor heb je meer 
staande buizen nodig. Het op-
zetten van de tent heeft dan ook 
nogal wat voeten in de aarde. Je 
moet er bij dreigende regen 
maar vroeg genoeg aan begin-
nen en het lijk t voorwaarde dat 
je met minstens twee personen 
aan boord bent die de handen 
vrij hebben. De tent is deelbaar. 
Als je het voorste deel, de buis-
kap dus, naar voren klapt en de 
rest naar achteren, gaat het een 
stuk makkelijker. Maar dat is 
duidelijk minder mooi. 
- Tenslotte het achterdek. Dat 
is breed en voorzien van twee 
luiken. Eronder treffen we 
weer bergruimte aan. Er ligt 
een vloer in en daaronder vin-
den we de roerkoning en de 
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Hotelboo t 

Deze mededeling stond op een boot in 

een Amsterdamse gracht. Het is 

vooral een waarschuwing voor jun-

kies die nogal eens een nacht in een 

boot willen doorbrengen. Zo n drei-

ging is meestal een loos gebaar, maar 

deze keer niet. Want wat bleek f De 

eigenaar woont in een huis vlakbij, is 

potig en heeft een knuppel klaar 

staan. Hij vertelde al twee keer een 

logé te hebben verwijderd en sinds 

kort zijn waarschuwing te hebben 

aangebracht. 

BERT HOUWINK 

Pielers e 850 
stuurcilinder. Boven de 
schroef is een houten blok van 
zeventien centimeter dik inge-
lamineerd. Hierin is de roer-
koning stevig bevestigd en 
deze massa dempt tevens veel 
van het schroefgeluid. 

Varen 
Het waait matig (windkracht 
vijf ) en hoewel de zon af en toe 
achter de wolken vandaan 
komt, dreigen er toch perma-
nent buien. Die zijn er van-
daag al geweest en die zullen 
er volgens de voorspelling nog 
meer komen. Dat is normaal 
gesproken typisch het weer om 
zo'n open boot mooi in de ha-
ven te laten liggen en iets an-
ders te gaan doen. Wij gaan 
wel en halen ook nog vrolij k 
de tent eraf, want met deze 
boot kan je echt niet met zo'n 
ding (om niet te spreken van 
een 'onding') varen. 
We varen bij Amerongen op 
de Nederrijn. De stuw is geslo-
ten en daardoor staat er hier 
ook geen stroom. 
Bij het aan boord stappen valt 
de beginstabiliteit van de Pie-
terse sloep op, ongetwijfeld is 
dat te danken aan de breedte 
van de boot en het lage zwaar-
tepunt. 

Het is beslist plezierig varen 
doordat de boot gemakkelijk 
reageert op elke kleine uitslag 
van het roer. En natuurlijk 
doordatje lekker dicht bij het 
water bent en rondom een vol-
ledig vrij uitzicht hebt. Wat dat 
betreft is er niets mooier dan 
varen met een (deels) open 
vlet. Deze Pieterse is vrijwel 
koersvast. Je kunt dus heel 
lang rechtuit varen zonder te 
corrigeren met het roer, zelfs 
met (zij)wind. Maar ook met 

een volle roeruitslag ontstaat 
er geen probleem. De boot legt 
zich gehoorzaam in een draai-
cirkel over bakboord en maakt 
dan een rondje van iets meer 
dan een scheepslengte. Over 
stuurboord is dat iets meer. 
Die korte draaicirkel is eigen-
lij k opmerkelijk, want er is een 
gewoon roer gemonteerd en 
een doorlopende kiel zorgt 
meestal juist voor een wat gro-
tere draaicirkel. 
Het water is woeUg, er staan 
wel wat schuimkoppen op, 
maar daar hebben we geen 
hinder van, ook niet van buis-
water, zelfs niet op het voor-
dek. Van hekgolven is weinig 
te zien, maar dat kun je beter 
beoordelen in ondieper water. 
We hebben geen log beschik-
baar. Volgens de werf varen 
we bij 2000 toeren ongeveer 
10,5 kilometer per uur, wij me-
ten dan buiten een geluidspeil 
van 67 en binnen 65 decibel. 
Dat is zonder meer een aan-
vaardbaar geluidsniveau. Bui-
ten is die meting sterk bem-
vlocd door de wind. Bij de 
volle uitslag van de gashendel 
draait de motor 2950 toeren. 
De snelheid wordt dan volgens 
de werf 14,5 kilometer per uur 
(dat is zo'n drie kilometer bo-
ven de rompsnelheid) en de 
decibelwaarden zijn dan re-
spectievelijk 68 en 72. Nog 
steeds aanvaardbaar. Bij het 
stationaire toerental (750) blij -
ven die waarden nog net bene-
den de 60 decibel en daarmee 
blijk t maar weer dat de inspan-
ning voor een zorgvuldige ge-
luidsisolatie zelfs bij een open 
boot zijn vruchten afwerpt. 
De motor reageert soepel op 
de gashendel en over het hele 
toerenbeieik ontdekken we 
geen trillingen. Binnen een 
lengte liggen we stil bij een 
noodstop. De rechtse schroei 
trekt de boot dan wel sterk 
naar bakboord, maar protes-
teert verder nauwelijks tegen 
deze behandeling. Ook bij rus-
tig achteruit varen is de wiel-
werking van de schroef- zoals 
dat een vlet betaamt - duidelijk 
merkbaar. 

Het manoeuvreren, als we na 
een toch wel woeste tocht tij -
dens een fikse regenbui terug 
m de haven komen, gaat zelfs 
bij deze wind nog soepel en 
nauwkeurig. De boegschroef is 
een welkome hulp en je moet 
natuurlijk ook wel een beetje 
snellieid houden. 
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Regio 's geven studie-opdracht 

Twente en Bentheim: veenkanalen 
bevaarbaar  maken voor  watertoerist 

De regio Twente en de Duitse 
regio Bentheim hebben op-
dracht gegeven om de econo-
mische effecten en ontwikke-
lingsmogelijkheden te verken-
nen van het bevaarbaar maken 
van de oude veenkanalen in 
Twente en Bentheim. Dit om 
het watertoerisnie te stimule-
ren. De studie wordt gedaan 
door de bureaus Ecorys (Rot-
terdam) en BTE (Hannover). 
Voor deze studie hebben 
Twente en Bentheim voorge-
steld om de waterwegen tussen 
de plaatsen Ommen (Overijs-
selse Vecht) en Hanekenfahr 
(Eems/Dortmund-Eemskanaal) 
nieuw leven in te blazen. De 
regio's verwachten dat stimu-
lering van het (water) toerisme 
bedrijvigheid kan opleveren, 
waarmee de teruggang in de 
landbouw kan worden opge-
vangen. Ook hoopt men het 
landschap, dat sterk bepaald is 
door de agrarische sector te 
kunnen behouden. 
In Bentheim speelt de land-
bouw een mindere rol. Hier 
wordt gezocht naar nieuwe 
economische bestaansmidde-
len voor zowel stad (verlies 
textielindustrie) als platteland 
(oude veengebieden). 
De studie is naar verwachting 

• De Overijsselse Vecht loopt dood bij Junne. 

in het najaar van 2004 gereed. 
Daarna wordt het rapport aan-
geboden aan de betrokken ge-
meenten en andere overheden 
ter verdere discussie en be-
stuurlijke besluitvorming. 
Het gaat om het bevaarbaar 
maken van de volgende trajec-
ten voor de recreatievaart: Be-
neden-Regge (Ommen-Han-
cate), Overijssels kanaal (Han-
cate-Vroomshoop), Kanaal 
Almelo-Nordhorn, Eems-
Vechtkanaal (Nordhorn-Ha-
nekenfahr). 
Het plan biedt aanknopings-
punten voor ontwikkeling van 
het Overijssels kanaal richting 

Lemelerveld; Beneden-Regge 
tot Hellendoorn; het kanaal 
Coevorden-Alte Picardie-
Nordhorn. 
In de studie wordt nagegaan of 
concepten zoals Blauwe Stad 
in Groningen ook in-en-om de 
kanalen van Twente en Bent-
heim mogelijk zijn. 
Regio Twente is het samen-
werkingsverband van de 15 
Twentse gemeenten: Almelo, 
Borne, Dinkelland, Enschede, 
Haaksbergen, Hellendoorn, 
Hengelo, Hof van Twente, 
Losser, Neede, Oldenzaal, 
Rijssen-Holten, Tubbergen, 
Twenterand en Wierden. 

Cursus 
Rijnpatent 
in najaar 

Voor de tweede cursus voor 
het Rijn-sportpatent zijn 
nieuwe data vastgesteld: de 
weekeinden van 29 tot en met 
31 oktober, 19 tot en met 21 
november, 21 tot en met 23 ja-
nuari en 11 tot en met 13 fe-
bruari. 
Op initiatief van de Konink-
lijk e Nederlandse Motorboot-
club (KNMC) is in overleg 
met het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat, SAW, 
STC en KOFS een opleiding 
en examen voor het sportpa-
tent ontwikkeld. Met het 
sportpatent mogen sport-
schippers met schepen van 15 
tot en met 25 meter de Rijn 
buiten Nederland bevaren. 
Wi e deelneemt aan de oplei-
ding voor het Rijnsportpatent 
moet in het bezit zijn van een 
door het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat goedge-
keurde opleiding zoals het 
Vaarbewijs II . 
Het opleidingsprogramma be-
vat vier Rijnreizen over het te 
examineren deel van de rivier 
(Arnhem-Koblenz). Praktijk-
ervaring is namelijk vereist 
om aan het examen te mogen 
deelnemen. 
De reizen worden net als vorig 
jaar gemaakt met het passa-
giersschip Patria. Informatie: 
telefoon 024-3581836 of 06-
22525998; email: saw.water-
sportopleiding@hetnet.nl. 

VBU vecht tegen windmolens Historisch rondj e Maastricht 
inen van ne Koene] Winnenercne Nnnrnnnstnnlner en ne v Plannen van de Koepel Windenergie Noordoostpolder en de 

provincie Flevoland voor de bouw van grote windmolenpar-
ken aan de oostelijke oever van het IJsselmecr, stuitten op ver-
zet van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ). 
Een deel van de molens wordt tot 1200 meter uit de kust ge-
plaatst. Je moet er niet aan denken dat een jacht bij een stevige 
westelijke wind met pech tussen de in het water staande mo-
lens terecht komt, aldus de VBIJ. 
Al s het aan de vereniging ligt, maken de talloze windmolens 
in Nederland plaats voor zonnepanelen. De turbines vervui-
len de horizon en leveren nauwelijks rendement, zegt de club. 

Met het gereedkomen van de 
baggerwerkzaamheden in de 
Jojohaven in de Zuid-Willems-
vaart en de aanpassing van 
sluis 20 is het voor het eerst 
mogelijk een historisch rondje 
Maastricht te varen. 
De nieuwe vaarroute duurt 
circa twee uur en voert vanaf 

de Maas, via de Zuid-Willems-
vaart en 't Bassin terug naar de 
Maas. In de route liggen drie 
sluizen, waarvan twee rijksmo-
numenten daterend uit 1825. 
Ook de zeshonderd meter 
lange tunnel uit 1825 en de 
spoorbrug uit 1856 maken er 
deel van uit. 
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Havennieuws 

j t Hef nieuwe 
^clubhuis van 
ISixhaven 

Sixhaven opent nieuw clubhuis 
Watersportvereniging Dok en 
scheepsbouw ofwel de Sixha-
ven in Amsterdam heeft vorige 
maand een nieuw clubhuis ge-
opend. Het oude is in decem-

ber 2003 afgebroken om plaats 
te maken voor een nieuwe me-
trolijn. Het gebouw heeft naast 
een kantine met bar ook dou-
ches, toiletten en een wasserette. 

Nieuwe haven in Dr immelen 
De nieuwe jachthaven van 
Drimmelen is op deze maand 
officieel in gebruik genomen. 
De haven maakt deel uit van 
het project Biesboch Marina. 
Er zijn driehonderd ligplaatsen 
voor boten met een lengte tus-
sen de vijf en zestien meter. De 
haven, die in beheer is van 
Watersportvereniging Drim-
melen, heeft stroom en water 
op de steigers, toiletten, dou-
ches en een werkplaats. Daar-
naast zijn er vuilwaterafzuigers 
en een stort voor chemische 

wc's. Er is ook een nieuw club-
huis (de Boei) dat beschikt 
over een kantoor voor de ha-
venmeester, een bestuurska-
mer en een kantine met bar. 
Tegen betaling van een borg-
som kunnen er fietsen geleend 
worden. Aan een van de kop-
steigers (K) bevindt zich een 
intercom waar passanten zich 
kunnen melden bij de haven-
meester. Het liggeld voor pas-
santen bedraagt 0,95 eurocent 
per strekkende meter per 
nacht. 

De nieuwe metrolijn door-
snijdt Amsterdam van Noord 
naar Zuid en precies bij de Six-
haven zal de metro boven de 
grond komen. 

Bovenhaven 
gebaggerd 

De Bovenhaven in Kampen is 
onlangs uitgebaggerd en voor-
zien van een nieuwe dam-
wand. De gemeente had hier-
toe besloten omdat de diep-
gang in de haven op sommige 
plekken minder dan één meter 
bedroeg. De haven is nu uitge-
baggerd tot een diepte van 2,5 
meter. De nieuwe damwand is 
120 meter lang en er is een 
looppad langs aangelegd. De 
haven is in beheer van water-
sportvereninging Bovenhaven. 

Kade Nieuwolda 
vervangen 

De haven van Nieuwolda heeft 
nieuwe kademuren gekregen. 
De renovatie was noodzakelijk 
geworden omdat de muur af-
gebrokkeld was. Volgens het 
gemeentebestuur is er in het 
verleden een steensoort ge-
bruikt van slechte kwaliteit. De 
renovatie heeft 17.000 euro ge-
kost. (Ch) 

• Clubhuis Dnmmelen. 

* Mevrouw A P Halbertsma-
Fock, een van de nazaten van de 
opnchters van de Reddingmaat-
schappij opende op 17 apnl het 
nieuwe bemanningsverblijf van 
KNRM-station Schiermonnikoog. 
Het gebouw doet dienst als verga-
der- en ontmoetingsruimte en be-
schikt over een droog- en opslag-
ruimte voor de overlevingspakken, 
een werkplaats voor klem onder-
houd en een ontvangstruimte voor 
geredden en patiënten 
Foto PimKorver film en video 

Proef met diesel/gas motor 
Eind vorigjaar nam Geveke motoren in het Noorse Haugesund 
proeven met een motor die draaide op een mengsel van dertig 
procent diesel en zeventig procent aardgas. De mengbrandstof 
motor is een diesel met een aangebouwde gasstraat die aardgas 
aan de motor toevoegt bij de drukvulling.Daarbi] fungeert de 
verstuiver als een bougie van de gasmotor. Het testteam ver-
wacht dat de motoren interessant zijn voor de scheepvaart. 
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Verbrui kmeters 
De FloScan serie K meters van 
Floscan in Seattle, VS, meten 
nauwkeurig het elektronisch 
brandstofverbruik bij en door 
de motor. Dank zij een safier 
lager zijn zij onverslijtbaar. Het 
systeem is nu al bruikbaar bij 
diesels vanaf 25 pk en kan 
door iedere doe-het-zelver 
worden ingebouwd. Inlichtin-
gen: www.floscan.com. H 

Looplank 
Het Italiaanse bedrijf Opac-
mare Sri. in Torino heeft zijn 
loopplank, model 4994, verbe-
terd. Was de draagsterkte 160 
kilo, nu is die vergoot tot 200 
kilo. Inlichtingen: www.opac-
mare.com. H 

• Uitschuifbare 
loopplank. 

raat voorkomt dat de accu zo 
ver wordt ontladen dat je de 
motor niet meer kunt starten. 
De accu kan nooit echt leeg ra-
ken. Hij onderbreekt bij een te-
voren ingestelde accuspanning 
de stroomvoorziening naar de 
veroorzaker van het elektrici-
teitsverbruik. Inlichtingen: te-
lefoon 077-3511741. H 

Bootstoelen 
Superyacht Does in het En-
gelse Horndean vertegen-
woordigt van nu af aan het 
Nieuw Zeelandse Marine 
Tech. De productenreeks be-
staat uit bestuurdersstoelen, 

Accubeschermer 
Centurion Accu in Venlo le-
vert de PriorityStart. Dit appa-

barstoelen en verstelbare ta-
fels. Het Softrider Elite stoel-
onderstel is in alle richtingen 
verstelbaar en is voorzien van 
een gascilinder voor de vering. 
De stoelen zelf hebben een 
roestvrijstalen frame, zijn ver-
stelbaar, elektrisch te verwar-
men, hebben armleuningen en 
tal van andere luxe voorzie-
ningen. Inlichtingen: www.su-
peryachtdocs.com. H 

Roestvrijstalen 
beslagen 

Niro-Petersen in Flensburg, 
Duitsland, fabrikant van roest-
vast stalen beslagen, heeft twee 
nieuwe aanbiedingen. Slijt-
strips en luikogen. 
De slijtstrips zijn halfrond, met 
of zonder montagegaten, en in 
diverse breedten en dikten be-
schikbaar. De lengte is halfrond 
twee meter, plat halfrond 2,5 
meter en op bestelling vijf meter. 
De nieuwe luikogen zijn er in 

• Roestvaststalen beslag 

zes soorten, drie klein en drie 
lang. Met de al beschikbare 
ogen komt het totaal nu op 
tien soorten. Ze worden gele-
verd met een silicon ring die 
het geluid dempt. Prijzen van 
de ogen beginnen bij 15,69 
euro ex btw. Inlichtingen: 
www.niro-petersen.de. H 

Brandkasten 
Speciaal geschikt voor aan 
boord maakt Indel Marine in 
Italië, vertegenwoordigd in Ne-
derland door Kortjacht in Zoe-
terwoude, twee brandkasten. 

Model 10 weegt 6,9 kilo en er 
kunnen handgedragen mari-
foon en GPS in, model 30 
weegt 19 kilo en is groot ge-
noeg voor een schootcomputer. 
Beide modellen hebben twee 
sluitingen, een elektronische en 
een met sleutel. Inlichtingen: te-
lefoon 071-5898898. H 

Boordautomatisering 
Onder de naam Creston levert 
en installeert R en J Marine 
Electronics in het Engelse 
Poole automatisering aan 
boord naar wens. Dat gaat van 
de eenvoudigste audioinstalla-
tie tot het ultimumsysteem met 
audio, video, verlichting, be-
veiliging, klimaatregeling, 
communicatie, enzovoort. Met 
per ruimte aparte aanraakpa-
nelen, vast of afstandbediend, 
regel je alles. Informatie: 
www.rj-marine.co.uk. H 

* Beelscherm vol informatie. 
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Owatrol 
Als vervanger van de roest-
weerder Owatrol RLS wordt 
Owatrol CIP (roestbestrij-
dende grondverf) geïntrodu-
ceerd. Het verschil is dat CIP 
ook als primer op blank staal 
kan worden gebruikt. Het is 
met bijna alle verven over-
schilderbaar en verkrijgbaar in 
0,5 en 2,5 liter verpakking. 

Een nieuw product is Plasti-
Clean dat alle kunststoffen en 
vinyl goed reinigt. Het onder-
scheidt zich door de werking 
in twee fasen. Eerst wordt het 
in water oplosbare vuil opge-
lost, daarna reageert het met 
het overblijvende vuil dat dan 
met een natte doek wordt weg-
geveegd. Geleverd in 0,5 liter 
spuitbus. De Owatrolproduc-
ten zijn er van nu af aan niet in 
een rond, maar in een vierkant 
blik . Inlichtingen: Owachem, 
Waalwijk, telefoon 0416-
347958. H 

Noodzender 

• RapidFix 
noodsignaal 

Het RapidFix 
406 noodbaken 
van ACR Elec-
tronics in Fort 
Lauderdale, VS, 
heeft een verbe-
tering: een led 
toont continu of 
de verbinding 
met de GPS 
goed werkt. Sa-
men met de zelf-testfunctie zorgt 
dat er voor datje zeker weet dat 
het apparaat klaar is voor zijn 
werk. Informatie: www.acrelec-
tronics.com. H 

Lamineerlijm 
Sika Nederland in Utrecht le-
vert nu alle soorten lij m die 
nodig zijn voor lamineren. Zij 
worden verkocht onder de 
groepsnaam SikacoU. De groep 
bestaat uit zeven soorten. In-
lichtingen: telefoon 030-
2410120. H 
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Afstandbediening 
zoeklicht 

In het augustusnummer van 
de Motorboot schreven wij al 
over de zoeklichten van ACR 
in Fort Lauderdale. Voor die 
lichten is er nu een afstandbe-
diening gekomen voor zowel 
het aan/uit schakelen als voor 
het richten. Per zoeklicht kun 
je er tot op drie plaatsen in de 
boot via een aanraakschermpje 
mee werken. Inlichtingen: 
www.acrelectronics.com. H 

Vochtscherm 

• Visboot met Delta T-rooster. 

Het weren van vocht uit mo-
torkamers is van belang. Delta 
T in het Amerikaanse Riviera 
Beach (specialist in motorka-
merventilatie) zegt er in ge-
slaagd te zijn dat vergaand te 
doen door middel van speciale 
voorzieningen in de luchtinla-
ten. Het zijn dunne verticale 
pijpjes die bochten maken. 
Droge lucht gaat daar goed 
doorheen, maar vochtdruppels 
en lucht met waterdamp 
(mist!) slaan neer op de wan-
den waarna het water door go-
ten wordt afgevoerd. Informa-
tie: telefoon 00-1-561-848-
1311.H 

Ovale reling 
Met een op doorsnede ovale 
roestvrijstalen relingbuis on-
derscheidt je je volgens de fa-
brikant, Verduyn Metaaltech-
iiiek in Waspik, gunstig. Hij 
"oogt fors en stevig, maar is 
toch elegant" en is in veel vor-
men te buigen. De te leveren 
maten zijn bij een materiaal-
dikte van 3 millimeter 60x40, 
80x60 en 120x80. Informatie: 
0416-540497. H 

Hydraulische 
boegschroef 

Lewmar in Zwolle maakt twee 
maten hydraulische boeg-
schroeven als aanvulling op 
zijn serie elektrische boeg-
schroeven. De 250TTH is ge-
schikt voor boten tot 25 meter 
en de 300TTH voor die tot 30 
meter lengte, die zijn voorzien 
van een hydraulische installa-

• Boegschroef. 

tie. Beide hebben een vijfbla-
dige schroef. Door enkele de-
tailvernieuwingen zijn zij ge-
makkelijk te installeren en be-
drijfszeker. Inlichtingen: 
telefoon 038-4273490. H 

Slimbb-motorslot 

• Motorslot 

Dat Stazo in Hendrik Ido Am-
bacht buitenboordmotorsloten 
maakt is niet nieuw, dat doet 
hij al jaren, maar nu is er de 
Smartlock die weer beter is. 
Hi j past op alle motoren die 
met schroefspindels aan de 
spiegel worden vastgemaakt, is 
van roestvrijstaal en voldoet 
aan de eisen van verzekeraars. 
Prijs: 59,95 euro. Inlichtingen 
078-6832222. H 

Achteruitkijk-camera 
Dada in Korea, is in Neder-
land (in Almere) nieuw op de 
watersportmarkt. Het bedrijf 
maakt allerlei radio- en televi-
siezaken voor mobiele toepas-
singen. Voor boten viel mij op 
hun waterdichte achteruitkijk-

systeem met televisiecamera 
en 5 of 7 duims kleurenmoni-
tor die werken op 12 tot 24 
volt. Inlichtingen: telefoon 
036-5359450. H 

Watermakers 
Voor grote boten (230 volt, 
1400-3500 liter water per dag) 
en kleinere (12 en 24 volt, 
vanaf 570 liter per dag) levert 
More in Leimuiden waterma-
kers van het merk Spectra. Af-
hankelijk van de uitvoering 
zijn de prijzen vanaf 16.600 
euro. Het topmodel, de Spec-
tra Turbine heeft een mem-
braangarantie van vijfjaar en 
dat geeft wel aan dat de instal-
latie nog maar weinig onder-
houd eist. Inlichtingen: tele-
foon 0172-506824. H 

• Watermaker 

Verdwijnkikker 
De Slim-Line kikker 304 van 
Accon in het Amerikaanse Cle-
arwater is een voorbeeld van 
een verbeterd product. Hij is 
nu sterker en kan makkelijker 
worden ingeduwd en uitge-
trokken dan zijn voorganger, 
maar past om hem snel te kun-
nen vervangen nog wel in het-
zelfde montagegat. Er zijn nu 
vier maten: 11,43, 15,24, 20,32 
en 25,4 centimeter lang. In-
lichtingen: Belship, Breukelen, 
telefoon 0346-265544. H 

* Kikker 

Trimvlak 
Elektrische trimvlakken voor 
boten van 4 tot 30 meter, met 
12 of 24 volt motor, worden 
gemaakt door het Ameri-
kaanse Lenco dat in Neder-
land wordt vertegenwoordigd 
door IMD S in Dronten. De 
constructiematerialen zijn zee-
waterbestendig. Naar wens | 

• Trimvlak. 

kan een lichtgevende stand-
aanwijzer voor inbouw in het 
instrumentenpaneel worden 
geleverd. Inlichtingen: tele-
foon 0321-337062. H 

Hoes voor mobieltje 
De Boxit 5, van Belship in 
Breukelen, beschermt je mo-
biele telefoon tegen water, 
zand en andere ongerechtighe-
den. Hij is er in de fluorise-
rende kleuren water, citroen, 
zwart en zilvergrijs, is schok-
bestendig en blijf t - met tele-
foon er in - drijven. Je kunt de 
telefoon bij gebruik zelfs in de 
hoes laten. Prijs: 29,90 euro. 
Informatie: telefoon 0346-
265544. H 

Elektrische regelaar 
CT Platon in Papendrecht 
kondigt een systeem aan waar-
bij alle boordapparatuur via 
een aanraakscherm kan wor-
den bediend. Kern van het sys-
teem, Smartship gedoopt, zijn 
modules die ervoor zorgen dat 
alle apparatuur aan boord op-
timaal functioneert en wordt 
benut. Ze schakelen en contro-
leren de boordlichten, de inte-
rieurverlichting, de lenspomp, 
de trimflappen. Informatie: te-
lefoon 078-6412600. H 

«• "'offl„„„, j„-| ^ 

• • "• «'"«.SSi 
klinno n 

Ook nieuw e abonnee s 

Oe actie loop t tot 1'juli . 
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'mïcronei 

''All e scheepsinstrumenten dbaadio 
en op zonne-enei^gie? 

Tack t i c k maakt het mogelijk ! 

oo s 

Tacktick Micronet is het enige instrumentcnsysteem dat werkt op 
zonnc-energie en onderling draadloos communiceert. Dat geeft u 
ongekende vrijheid bij plaatsing van de displays zonder 
bckabelingsnachtmerries: zelfs niet voor de windsensor in de mast. 
Wraag de uitgebreide Nederlandse brochure aan via www.sailtron.com 

MICRONET DRAADLOOS NETWERK 
• werkt op groene stroom: zonne-energie (externe voeding kan 

natuurlijk ook) 
• zonder daglicht 200 uur autonoom voor gebruik bij bv kaartcntafcl 
• geen bekabeling tussen displays, windsensor en centrale zender dus 

goedkoper en sneller insta leren 
• extra displays zijn eenvoudig op het systeem aan te melden en later bij 

te plaatsen 
• minder gewicht en stroomverbruik aan boord 
• displaylocatie te allen tijde te veranderen; ook tijdelij k wegnemen is 

mogelijk — 

DEPJHm 

sailtron 
Exclusief impor teu r  van Furuno, Ga im ln , lo t ron , MX Marme, RR Electronics, Sailor, Tacktick en Transas Nautic NAÏIOJTÜ EN cou«uNic,iiiEAPp»»«Tuun 
V o o n e s te 7 • P o s t b us 297 3 9 90 GB H o u t en • T e l e f o on 0 30 2 8 40 8 50 • Fax 0 30 - 2 937 642 • w w w s a i l t r on c om • sa i l t r on (<5sa i l t r on c om 

http://www.sailtron.com


Multifunctioneel 
beeldscherm 

De 17 duims kristalscherm 
van LG Electronics, geïmpor-
teerd door Nautisch Comfort 
in Akkrum, is door zijn con-
structie geschikt voor gebruik 
aan boord. Doordat een TV-
ontvanger is ingebouwd is hij 
niet alleen geschikt voor radar-
, navigatie- en motorgegevens, 
maar kun je er ook televisie 
mee kijken. De resolutie is 
1280 X 768 en de kijkhoek ho-
rizontaal en verticaal 170 gra-
den. De adviesprijs is 1399 
euro. Inlichtingen telefoon 
0566-651885. H 

Waterleiding 
Allpa-Verschuur in Nijmegen 
verkoopt de onderdelen van 
het Sea tech polyethyleen wa-
terleidingensysteem. Met een 
quick-connect koppeling wor-
den de onderdelen zonder ge-
reedschap - simpel in elkaar 
schuiven - aan elkaar vastge-
maakt. Geschikt voor warm en 
koud water met een druk tot 
6,8 bar. Maten: 15 en 22 mill i 
meter. Beschikbaar zijn fittin-
gen, kranen, spruitstukken, 
verdeelstukken en buizen. In-
formatie: telefoon 024-
3777773. H 

• Epirb met flexibele antenne. 

Man-over-boord 
zender 

ACR Electronics in Fort Lau-
derdale in Amerika heeft zijn 
man-over-boord zender Mini 
B300 verbeterd. De antenne is 
nu van roestvrijstaal en is zo 
gemaakt dat hij door een druk 
op een knop van omgebogen 
naar rechtuit gaat waardoor 
het bereik veel groter wordt. 
Hij zendt dan 24 uur met 75 
mw op de 121,5 mhz SAR-fre-
quentie. Inlichtingen: www. 
acrelectronics.com. H 

Uitschuifbare 
boegschroef 

• Boegschroef. 

Lewmar in Zwolle heeft een 
verticaal intrekbare boeg-
schroef (de 300-VRTT) voor 
boten van 21 tot 27 meter 
lengte. Uitschuifbare schroef 
lijk t een betere benaming, want 
je schuift hem naar beneden als 
je hem gaat gebruiken. Twee 

tegengesteld draaiende schroe-
ven verplaatsen het water. In-
lichtingen: telefoon 038-
4273490. H 

Sportstuurwielen 
Stazo in Hendrik Ido Ambacht 
heeft vijfendertig nieuwe sport-
stuurwielen gemaakt. De ge-
bruikte materialen variëren 
van mahoniehout via soft grip 
polyurethaan en wortelhout 
tot koolstof. Zij zijn wat kleur 
betreft naar wens te leveren. 

Buitenboord-
nnotorslot 

Prijzen vanaf 120 euro. Inlich-
tingen: telefoon 078-6832222. 
H 

Walstroom 
Wat aan de wal, op de boot en 
daartussen nodig is voor vei-
lige walstroom aan boord 
wordt gemaakt door het Ame-
rikaanse Marinco. Die wordt 
internationaal vertegenwoor-
digd door Brunger Export in 
Fort Lauderdale, VS. Het be-
gon met een speciale snoer-
koppeling en nu worden com-
plete 230 vok, 16 en 32 
ampère systemen geleverd. Al-
les voldoet aan de 
ISO/DIS13297 standaard. In-
formatie: info@brungerex-
port.com. H 

• Slot voor buitenboordmotor 

Het door Technautic in Wor-
merveer vertegenwoordigde 
Stazo heeft nu een slot voor 
grotere buitenboordmotoren. 
Het Stazo nutlock is van 
roestvrijstaal en voorzien van 
een Abus Plus cilinder met 
sleutelkaart. Het voorkomt 
dat een of meer van de bouten 
waarmee de motor aan de 
spiegel is gemonteerd wordt 
losgemaakt. De moer wordt 
namelijk volledig omsloten. 
Inlichtingen: telefoon 075-
6474545. H 

Windmeter 
Een windmeter zonder bewe-
gende delen wordt gemaakt 
door Davis in Zwijndrecht. Hij 
heet de Windscribe, is draag-
baar en meet windsnelheden 
nauwkeurig tussen 0,4 en 154 
mijl per uur. Op een verlicht 
kristal-scherm wordt de wind-
snelheid afgelezen in mph, 
km/h, en knopen. De Wind-
scribe geeft ook de tempera-
tuur in graden F en C. Het ge-
wicht is honderd gram. Inlich-
tingen: 078-6194316. H 
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VBsrplezier  voor  elk  moment 

Lichter  dan ooit 
De nieuwste Roll-Ups van Quiksilver zijn de lichtste en meest compacte tot 

dusver. Ze zijn er al vanaf 16 kg inclusief alle accessoires. Vrijheid, blijheid! 

Veilig  en zeker 
De Roll-Ups zijn uitgevoerd met twee afzonderlijke luchtkamers voor extra 

veiligheid en zekerheid, sterke marine transom plywood en vloer en vijf jaar 

garantie op romphuid en naden. 

Grootste  keuze 
Roll-Ups, AirDecks, Sports en Heavy Duty opblaasboten zijn er in lengten van 

2 tot 4.3 meter, geschikt voor twee- en viertakt-buitenboord motoren. 

Extra:  QuickLift 
De nieuwe QuickLift conussen zorgen voor een snellere planering, minder 

boeglift, droger varen, meer stabiliteit en er kunnen zwaardere motoren 

gemonteerd worden. 

Puur  plezier  is  draagbaar  en betaalbaar 

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

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

r UICKSIUfE 

M- • vvww.mannepower.com  •  
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• Brand op polyester mSta&dof 

Sinds be^n dit jaar mogen er geen halonen meer in 
brandblussers zitten. Wie nog een halonblusser be-
zit is strafbaar. Particulieren kunnen de schadelijke 
blussers inleveren bij een inzamelpunt voor klein 
chemisch afval van de gemeente. Halonblussers zijn 
duidelijk herkenbaar aan de sticker op het appa-
raat die vermeldt om wat voor soort blusser het 
gaat 

Het verbod is gebaseerd op het 
uit 1987 daterende Protocol 
van Montreal dat is bedoeld 
om de uitstoot terug te dringen 
van stoffen die schade zouden 
aanbrengen aan de ozonlaag. 
Samen met koolwaterstoffen 
zouden halonen verantwoor-
delijk zijn voor de aantasting 
van de ozonlaag en het zoge-
naamde broeikaseffect. Het 
schadelijk effect van halonen, 
die ook voorkomen in koel-
kasten en vriesinstallaties, is 
hoger dan dat van koolwater-
stoffen. 

Brandblussers waarin halonen 
zijn verwerkt, worden al sinds 
beginjaren negentig niet meer 
in Nederland op de markt ge-
bracht. Hoeveel van dergelijke 
apparaten nog in omloop zijn, 
is niet bekend. Volgens M. 
Hovers van Ajax Brandbevei-
liging is nooit bijgehouden 
hoeveel brandblussers met ha-
lon zijn geproduceerd en hoe-
veel er in de loop der jaren zijn 
ingeleverd. Hij benadrukt dat 
de verboden blussers in ieder 
geval al minstens veertienjaar 
niet meer gekeurd kunnen zijn. 

•* De brochure over 
brandpreventie 

Nadat de productie van de 
blussers in 1991 was gestopt, 
werden ze vaak ingeleverd tij -
dens een periodieke keuring, 
aldus Hovers. Volgens hem is 
het uiterst onzeker dat de nu 
nog in omloop zijnde blussers 
probleemloos functioneren. 

Keurin g 
Poederblussers en schuimblus-
sers hebben inmiddels de ha-
lonblussers vervangen. 
Ook zijn er kooldioxideblus-
sers (CO2) in de handel. Deze 
worden onder meer gebruikt 
voor het blussen van branden 
in kleine ruimten zoals machi-
nekamers. 

• Blus-
systeem 
voorde 
machine 
kamer. 

Hovers wijst er op dat het 
noodzakelijk is brandblussers 
elk jaar te laten keuren. Ook 
adviseert hij een rookmelder 
of een koolmonoxidealarm te 
installeren. 
Op www.brandweermancor.nl 
staat hoe brand is te voorko-
men en op welke wijze brand 
moet worden bestreden. Ver-
schillende organisaties hebben 
vorigjaar een brochure uitge-
bracht over brandpreventie en 
-bestrijding (www.watersport-
beraad.nl). 

• Halon-blussers 
zijn verboden 
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Profiel Nidelv 61 o 

«Fll lî OiO' F d.i# shiQiW 
De 610 sport is de kleinste van de Noorse Nidelv sportboten; een prakti-
sche en snelle boot die vanaf nu verkrijgbaar is met een vijfcilinder Volks-
wagen diesel met oplading. De 610 haalt met deze motor een kruissnel-
heid van ruim 46 kilometer per uur. In het voorschip bevinden zich twee 
kooien en een toilet; een dagboot waarop je ook een aantal nachtjes kunt 
slapen. Motorboot maakte er eenproefvaart mee in Noorwegen. 

Jasperien Horsthuis 

In 1995 werd de Nidelv 610 
(afmetingen 6,10 x 2,30 x 0,90 
meter) voor het eerst ge-
bouwd. De romp heeft een 
diepe V-vorm met een vlaktil-
ling van 22 graden. Het bouw-
materiaal bestaat uit polyester 
en glasvezel dat met de hand 
in lagen wordt opgebracht zo-
dat een sterke constructie ont-
staat. De polyesterdikte be-
draagt 1,2 centimeter. Dat 
brengt het gewicht van de boot 
samen met de Volkswagendie-
sel op 1400 kilo. De Nidelv 
610 Sport heeft CE-markering 
C (binnenwater). Het maxi-
male laadvermogen bedraagt 
670 kilo. De doorvaarthoogte 
vanaf de waterlijn is 1,55 me-
ter zonder en 2,05 meter met 
cabrioletkap. De cabrioletkap 
hoort bij de standaarduitrus-
ting. Een klein dekzeil voor in 
de haven is een optie. 

Voortstuwin g 
Onder de kuipbank bevindt 
zich de 280 kilo wegende 
Volkswagen motor, model 
TDI 150-5. Deze vijfcilinder 
dieselmotor met directe brand-
stofinspuiting, oplading en 
laadluchtkoeling heeft een ver-
mogen van 150 pk bij 4000 
toeren per minuut. Het maxi-
male koppel is 310 bij 1900 
toeren per minuut. De water-
koeling gebeurt door middel 
van een warmtewisselaar. 
Deze computergestuurde mo-
tor vergt niet veel onderhoud 
en is geschikt voor biodiesel 
(RME). De Nidelv 610 haalt 

met deze motor een kruissnel-
heid van 46 kilometer per uur 
bij 3200 toeren per minuut. De 
driebladsschroef heeft een dia-
meter van 14,5 duim en een 
spoed van 21 duim. Het 12-
volts boordnet wordt gevoed 
door twee accu's van elk 75 
ah. Een elektrische pomp om 
olie te verversen is standaard 
evenals een schermpje op de 
stuurstand om de motorgege-
vens af te lezen. Er is een Mer-
cruiser Bravo I staartstuk ge-
monteerd. De brandstoftank 
heeft een inhoud van 170 liter. 
Standaard zijn er geen drink-
en vuilwatertank aan boord. 
Wanneer de klant dat wil kun-
nen er tanks geplaatst worden 
van elk 43 liter. 

Indelin g 
De 610 sport is een kleine 
compacte sportboot met een 
praktische indeling. In de hut 
in het voorschip is zowel aan 
bak- als aan stuurboordzijde 
een comfortable kooi gemaakt. 
Wanneer je er een tafel (optie) 
tussen plaatst heb je een zit-eet-
hoek. Je kunt beide kooien om-
bouwen tot een tweepersoons-
kooi door er een plank tussen 
te plaatsen. De bekleding is 
standaard donkerblauw met 
een klein motief Zowel aan 
bak- als aan stuurboordzijde 
zijn ramen. Vanwege de zee-
waardigheid kunnen die niet 
geopend worden. 
Standaard bevindt zich een 
Jabsco pomptoilet onder het 
voeteneinde van de stuur-
boordkooi. Aan weerszijden 
van de hutwanden zijn richels 
met teakhouten latjes aange-

bracht waar je enkele spulletjes 
op kwij t kunt. Onder de 
kooien bevinden zich drie op-
bergruimten. 

Kuip 
In de kuip van de proefboot 
ligt een teakvloertje. Dat hoort 
echter niet bij de standaard uit-
rusting. Standaard ligt er een 
laminaat vloertje. De bank kan 
uitgeklapt worden tot een com-
fortabel zonnebed. Er zijn twee 
draaibare stuurstoelen die in 
hoogte verstelbaar zijn. Ze 
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* Kruissnelheid 46 kilometer per uur 
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Kij k voor de verkoopadresse n op www.schulteco.n l 

standaar d met sproeipistool . 

Slimm e spiraalvorm : geen knopen ! 

vanaf € 39 .95 
De waterslan g die zichzel f oprol t 
Nooi t meer op- of afrollen . Want nu 

is er de SpringHose : dé revolutio -

naire waterslan g die direc t klaar is 

voor gebrui k en eenvoudi g is te 

koppele n aan ieder typ e water -

druksysteem . Meteen na elke 

klus berg t u hem zó weer op. Want 

de SpringHos e is een flexibele , 

duurzam e en lichtgewich t slang 

van marin e qualit y die automatisc h 

oprol t to t een compac t formaat . 

Hinderlijk e knope n en verstoppin -

gen zijn verlede n tijd . Dat maakt de 

SpringHos e tot de ideale water -

slang aan boord . Hij is verkrijgbaa r 

m twee maten , 7,6 en 15 meter 

en in dri e kleuren . Verkrijgbaa r bij 

de watersportwinkels . 
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hebben bovendien een positie 
voor zitten en voor staan. On-
der de stuurstoel aan stuur-
boordzijde zit een flinke ver-
hoging die dient als voeten-
bank en opbergruimte. Het 
bankje is afgewerkt met teak-
hout. Bij de standaard uitvoe-
ring is dat laminaat. De crème-
kleurige bekleding is van 
kunstleer. 
Ook in de kuip kan de tafel 
(optie) geplaatst worden. Wan-
neer je de stuurstoelen draait 
in de richting van de achtei-
bank kun je met z'n vieren 
aan tafel zitten. Het is een op-
tie om een gootsteentje en een 
kooktoestel te laten plaatsen in 
de kuip. 
In het grote windscherm zit 
een klapdeur die toegang geeft 
tot het voordek. Je komt daar 
via de trap in de kuip. Het 
voordek is aan weerszijden 
voorzien van een lage (kuit-
hoogte) rvs reling. Op de 
proefboot is in het midden op 
het voordek een paadje van 
teak gemaakt. De standaard-
versie is voorzien van anti-slip 
polyester. Vooraan op het 
voordek zit een opbergvak 
voor lijnen. Voor houvast is 
gezorgd. Bij de trap naar het 
voordek zijn rvs handgrepen 
geplaatst en achterin de kuip 
ter hoogte van de bank vind je 
ze ook aan weerszijden. Ook 
aan de brandveiligheid is ge-
dacht; in de kuip is aan bak-
boordzijde een brandblusser 
geplaatst. 

Het zwemplatform is voorzien 
van een inklapbare rvs zwem-
trap met treden van teak. Als 
extra kan er een buitendouche 
gemonteerd worden. Er is een 
opbergvak zowel aan stuur- als 
aan bakboorzijde van het 
zwemplatform. Het vak aan 
bakboordzijde is voor het op-
bergen van waterski's. Het an-
dere vak is voor lijnen, stoot-
willen of een ankertje. 

Er zijn vier rvs kikkers te vin-
den op boot; twee aan weers-
zijden van het zwemplatform 
en twee op het voordek. 

Varen 
Vertrekpunt is Arendal in 
Noorwegen. We varen het zee-
gat uit en gaan het archipelge-
bied in dat voor de kust ligt. 
Het landschap van rotsforma-
ties in zee waarop her en der 
kleurige houten huizen en 
schuurtjes staan, is fraai in de 
voorjaars zon. Veel Noren 
hebben hier hun zomerhuisjes. 
Snel zitten we op de kruissnel-
heid en die ligt op 46 kilometer 
per uur bij 3200 toeren per mi-
nuut. In 19 seconden accele-
reert de 610 vanuit stilstand 
naar een topsnelheid van 61 
kilometer per uur bij 3800 toe-
ren per minuut. Het is een 
kleine sportboot maar hij ligt 
stabiel op het water en je kunt 
er goed mee manoeuvreren. 
Let er wel op datje de stuur-
stoel goed in hoogte stelt, want 
anders wordt het zicht naar 
voren beperkt door het wind-
scherm. Je kunt de stuurstoel 

ook altijd in de staande positie 
zetten. Dan leun je comforta-
bel met je zitvlak tegen de 
stoel. 
Nidelv wil in 2004 een kleinere 
sportboot dan de 610 ontwik-

kelen. Het moet een snelle 
boot worden van ruim vijf me-
ter die betaalbaar en simpel is. 
De werf wil zich daarmee 
vooral op de Zwitserse markt 
richten. 

Nidelv 610 Sport kort 

Enkele hoofdpunten van de Nidelv 610. 
- Afmetingen: lengte 6,10 meter, breedte 2,30 meter, diep-

gang 0,90 meter; gewicht: 1400 kilo (inclusief motor). 
- Motor: vijfcilinder Volkswagen turbo diesel (TDI 150-5) 

met een vermogen van 150 pk. 
- Brandstof: 170 hter. 
- Bouw: Nidelv, Bjorbekk (bij Arendal), Noorwegen. 
- Prijs: vanaf 72.230 euro (inclusief btw). 
- CE-mai kering: C (binnenwater) 
- Informatie: Jachtwerf Leijstra (Watersportcentrum Mid-

Friesland), Terhorne, telefoon 0566-602788, email 
info@jachtwerfleijstra.nl. 
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Bommelaer 
Vroegh en Alblas uit Aalst 
bouwt een klassiek gelijnd, 
multiknikspant, stalen motor-
jacht met open kuip, de Bom-
melaer 1300. Het schip is ont-
worpen door Otto Brinksma 
en heeft CE-categone B (kust). 
Afmetingen: lengte 13,00 me-
ter, breedte 4,30 meter en diep-
gang 1,10 meter, doorvaart-
hoogte 2,80 meter. Waterver-
plaatsing circa 17 ton. 
Plaatdikte romp 6 millimeter, 
dekken en opbouw 5 millime-
ter. Voortstuwing wordt gele-
verd door een 6-cilinder Iveco 
(120 pk bij 2500 toeren), hy-
draulische PRM keerkoppe-
ling (reductie 3:1) en rechts-
draaiende vierbladschroef. 

• Bommelaer 1300 • Turfskipvlet. 

Oranjeboot 

* Oranjeboot 600 

De Oranjeboot 600, ontwik-
keld door vof a/d Werf in sa-
menwerking met Boat Com-
pany, is een open boot van alu-
minium met teak afwerking, 
leverbaar met een dieselmotor 
of hybride aandrijving (die-

Tanks: 1000 liter diesel (staal), 
600 liter drinkwater en 250 li-
ter vuilwater (beide rvs). Er is 
een 24 volt boordnet met wal-
aansluiting en twee accugroe-
pen (200 ah voor starten/boeg-
schroef en 200 ah voor appa-
ratuur). Vier opvarenden 
kunnen aan boord overnach-
ten en warm douchen. Prijs: 
328.878 euro incl. btw. 
Informatie: telefoon 0418-
673237, fax 673532, e-mail 
info@vroeghenalblas.nl. 

sel/elektrisch). De hybride 
aandrijving bestaat uit een 
tweecilinder 16 pk Vetus die-
selmotor en een 2,0 kw elek-
tromotor. Varend op de die-
selmotor worden de accu's 
voor de elektromotor opgela-
den voor ongeveer vier uur ge-
ruisloos varen. Afmetingen: 
6,00 X 2,00 X 0,50 meter. De 
boot wordt geleverd met drie 
accu's, walaansluiting, vijfti g li-
ter brandstof, rubber vloer en 
dekzeil. CE-categorie D. 
Informatie: Arie Wiegmans in 
Breukelen. Telefoon 0346-
261574. Prijs: circa 46.000 
euro. Zonder elektromotor 
circa 42.000 euro incl. btw. 

Privateer 
Na de Privateer 12.50 (bespro-
ken in Motorboot van februari 
2004) bouwt de werf in Uitwel-
lingerga nu ook de Privateer 
11.50, een overnaads op span-
ten gebouwde vlet met zes gan-
gen, verkrijgbaar met achterka-
jui t of open kuip. Standaard 
wordt er een 105 pk dieselmotor 
ingebouwd. De rvs schroefas is 
verbonden met de motor door 
een homokmetische koppeling 
en voorzien van een vierblad-
schroef Standaard is een 75 kgf 
boegschroef De dieseltank heeft 
een inhoud van 500 liter, de rvs-
watertanks herbergen tweemaal 
250 Uter en de vuüwatertank 
250 üter. 

t:-èmM-
• Tekening Privateer 1150 

De lengte is 11,50 meter, de 
breedte 3,80 meter, de diepgang 
1,05 meter, de kruiphoogte 2,50 
meter en de stahoogte 2,00 me-
ter. CE-categorie C (binnen). 
Prijs met achterkajuit 218.500 
euro; met open kuip 208.200 
euro. Informatie: telefoon 0515-
559044/559316, fax 0515-
559416. Internet: www.priva-
teeryachts.com. 

4 

Turfskip 
Watersportbedrijf Turfskip uit 
Echtenerbrug heeft twee 
nieuwe, stalen schepen. 
- De Turfskipper 1190 AK is 
een knikspant kruiser met ach-
terkajuit. De lengte over alles 
is 11,90 meter, waterlijnlengte 
10,30 meter, breedte 3,88 me-
ter en diepgang 1,05 meter. 

Plaatdikte is 4 millimeter (kiel-
zool 10 millimeter). CE-mai 

Rheaver 800 
Prins van Oranje uit Heeg in-
troduceert de Rheaver 800, 
een snelvarende polyester 
Franse kajuitboot. Het is een 
klassieke boot waarvan de 

Antares 
De Antares 620 HB is een nieuwe 
polyester visboot van de Franse 
werf Bénéteau, die wordt geïm-
porteerd door Serry uit Loos-
drecht. De rompvorm is gebaseerd 
op de Antares 650 HB en heeft een 

romp is gebaseerd op een vis-
sersboot uit La Roebelle. Hij is 
gebouwd van handgelegd po-
lyester met een kern van balsa. 
Rompdikte: 3 tot 5 centimeter. 
Lengte 8,00 meter, breedte 
2,70 meter, diepgang 0,65 me 

* Antares 620 
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kering C (binnen). Motorise-
ring: 6-cilinder Iveco diesel 
van 120 pk. Tanks: 2 x 250 li-
ter brandstof (staal), 2 x 250 li-
ter water (rvs). Prijs casco 
34.500 euro, inclusief btw; de 
boot is ook als technisch vaar-
klaar casco leverbaar. 
- De Turfskipvlet oogt als een 
sleepvlet, maar is voor de re-
creatievaart bedoeld. Lengte 
over alles 12,90 meter, lengte 
waterlijn 11,95 meter, breedte 
3,65 meter, diepgang 1,20 me-
ter en doorvaarthoogte 2,83 
meter. De waterverplaatsing is 
circa 11 ton. Het vlak is van 5 
millimeter dikke plaat, romp, 
spiegel en opbouw van 4 milli -
meter, de kielzool is 10 milli -
meter dik. Het schip wordt 
standaard uitgevoerd met een 
120 pk Iveco dieselmotor en 
500 liter dieseltank. Prijs casco 
49.000 euro, technisch vaar-
klaar 83.950 euro, incl. btw. 
Informatie: telefoon 0514-
541467, fax 541606, email 
info@turfskip.com. 

Skiboot 
Calabria brengt een 6,55 meter 
lange, polyester boot op de 
markt die gemaakt is om ach-
ter te waterskiën. De breedte 
van de boot is 2,21 meter, 
diepgang 0,53 meter; het 
zwemplatform is bijna een 
halve meter lang. Gewicht: 
circa 1088 kilogram. Om te 
ballasten beschikt de boot over 

• Cal-Air 6,55 meter 

een 2650 liter tank onderdeks, 
die in 45 seconden gevuld en 
in 15 seconden geleegd kan 

worden. Standaard wordt de 
voortstuwing geleverd door 
een 315 pk Mercruiser binnen-
boordmotor. Brandstof: 109 li-
ter. 
Informatie: Calabria Genuine 
Ski Boats, 2556 West 16th 
Street, Merced, CA 95348, 
Verenigde Staten, telefoon 
-1-209-384-2566, fax -1-209-384-
9383, email info@calabria-
boats.com. 

Motorbarkas 
Boat Company uit Nieuwe-
gein levert sinds kort de 830 
Motorbarkas ook met op-
bouw. De banken kunnen om-
gebouwd worden tot een twee-
persoonsbed en de opvaren-
den hebben de beschikking 
over een toilet. Deze multi-
knikspant (twee knikken) sta-
len boot is gemaakt van zes 
millimeter plaat voor het vlak 
en vier millimeter plaat voor 

• Motorbarkas 830. 

de zijden en het dek. De afme-
tingen zijn: 8,15 meter lengte 
over alles, 3,10 meter breed. 
Het gewicht van de standaard 

uitvoering zonder opbouw is 
4800 kilogram. De voortstu-
wing wordt geleverd door een 
25 pk Vetus dieselmotor met 
1,79:2 keerkoppeling en drie-
bladschroef (andere motorise-
ring is mogelijk). Er is een 55 
ah accu. De brandstoftank 
heeft een inhoud van 65 liter. 
Prijs met opbouw vanaf 
64.500 euro, standaard 42.500 
euro inclusief btw. 
Informatie: telefoon 030-
6018014. 

ter, kruiphoogte 2,00 meter. 
Gewicht: 2500 kilo. Er zijn 
motoriseringen mogelijk van 
100 tot 315 pk. Met de groot-
ste motor haalt hij een topsnel-
heid van 35 knopen (bijna 65 
kilometer per uur). 
De boot heeft in de kajuit twee 
slaapplaatsen, douche, toilet 
en kombuis. Dankzij een spe-
ciale kielconstructie wordt de 
schroef beschermd bij droog-
vallen. Prijs: vanaf 82.500 euro 
met 100 pk motor. Informatie: 
telefoon 0515-442327, fax 
443311, e-mail info@prins-
vanoranje.nl. 

lengte van 5,98 meter en een 
breedte van 2,47 meter. De boot 
wordt standaard geleverd met een 
Suzuki buitenboordmotor van 90 
pk. Het maximaal motorvermo-
gen is 115 pk. Informatie: tele-
foon 035-5823404, fax 5826080, 
e-mail info@serry.com. 
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Visboten 
Sessa breidt de Ocean-serie van 
visboten uit met twee nieuwe 
polyester boten. 
- De Dorado 25 is iets meer 
dan 7 meter lang en 2,80 meter 
breed. Hij wordt voortgestuwd 
door een Volvo Penta-hekdiesel 
van 210 pk. 
Er is slaapgelegenheid voor 
twee personen in de kajuit (daar 
is ook een wc) en eveneens voor 
twee personen op de dinette in 
de stuurhut, waar ook een kom-
buis is geplaatst. CE-categorie B 

• Tekening Sessa Dorado 25. 

(kust) voor maximaal zeven op-
varenden. 
- De Dorado 42, met open 
stuurbrug, heeft een lengte van 
13 en een breedte van 4,20 me-
ter. Er zijn vier vaste slaapplaat-

• Tekening Sessa Dorado 42. 

sen, de dinette kan tot extra 
slaapplek omgevormd worden. 
Voortsmwing: twee dieselmoto-
ren van elk 400 pk. Informatie: 
Jachthaven de Evenaar te Breu-
kelen, telefoon 0346-263163. 

SealineTBO 
Sealine, geïmporteerd door Pijl 
Watersport in Loosdrecht, 
komt met een nieuw, polyester 
luxe motorjacht, het type T60. 
Afmetingen: lengte 18,67 me-
ter, breedte 4,87 meter en diep-
gang 1,43 meter. Het gewicht 
is circa 23.800 kilogram. 
Voortstuwing zal plaatsvinden 
door twee V-aandrijvingen 
van 715 tot 1050 pk. Tanks: 2 
X 1600 liter brandstolen 2 x 
400 Hter water. Er is slaapgele-
genheid voor zes personen, 
verdeeld over drie hutten met 

elk een toilet-Zdoucheruimte. 
Informatie: telefoon 035-

5821638, fax 5826793, internet 
www.pijlwatersport.nl. 
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J A C H T B O U W 

Te koop: Trigual 65 demoschip Zijlmans Jachtbouw 
19.28x5.18 2x Vetus Deutz 230 pk., hydr. boeg- en 
hekschroef, ankerlier, kraan, radar, autopdot, airco, 
teakdek, teak betimmering, generator, 2x douche, 2x toilet. 
Prijs € 845.000,-excl. btW (www.zijlmans.nl) Eagle JSOOCabiw Eagle 1500Sundame 

Havenkade 1, 4924 BC Drimmelen, 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. 

^ • ^ ' ^ ^ " ^ * ^ * ^ ^ ' ' '  ̂  ̂ Deze 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 

Aqua-Star Oceanranger 38 ft. 
11.80x3 80 Heavy-Duty Polyester, Motor(en) 350 tot 620 pk 19/25 kn 

Openkuip of Flybndge en of achterkajuit mogelijk, custom built. 

Casco Aqua-Star Guernsey, afbouw Jachtbouw P Valk Franeker 

^^^Experienc e 
difference! 

Chaparral: 
Met trots presenteren wij dit legendarische merk in Nederland 

Deze zeer sportieve lijn kenmerkt zich door een ongekende luxe 

met fenomenale vaareigenschappen en dit alles voor een zeer 

betaalbare prijs. Range van 18 tot 26 ft. 

JANSM/T 

Ocqueteau: 
Deze mulitfunctionele boten zijn zeer 

geschikt voor zowel binnen als buiten water 

en zijn leverbaar met buitenboord motoren en 

met inboorddiesels met schroefas aandrijving 

Range van 5 60m tot 9 OOm 

Jansma Jachtbemiddeling. Zwolsmanweg 24-25, 8606 KC Sneek - Holland, Telefoon 0515-433390, Fax 0515-433009, www.jansmajacht.nl 
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Royal Denship 
Royal Denship uit Aarhus, De-
nemarken, heeft recentelijk 
twee motorjachten opgeleverd 
en een nieuw project op stapel 
staan. 
- Het 137 voets klassieke po-
lyester motorjacht Unforgetta-
ble heeft als afmetingen: lengte 
41,76 meter, breedte 8,10 me-
ter en diepgang 2,30 meter. 
Voor de voortstuwing zijn 
twee Caterpillar motoren ge-
plaatst met een vermogen van 
600 pk bij 1900 toeren. De 
kruissnelheid komt hiermee op 
12 knopen (22 kilometer per 
uur), maximale snelheid 14 
knopen (26 kilometer per uur), 
het bereik bij kruissnelheid is 
8334 kilometer. 

- De polyester 80 voets Open 
GT is een sportkruiser ont-
worpen door Bill Dixon en ge-
bouwd bij jachtwerf Tuco (De-
nemarken). Afmetingen: 24,4 
meter lang, 6,4 meter breed en 
1,50 meter diepgang. De 
voortstuwing geschiedt door 
een 1400 pk Caterpillar bij 
2300 omwentelingen per mi-
nuut. De kruissnelheid is 27 
knopen (50 kilometer per uur) 
en de topsnelheid 34 knopen 
(63 kilometer per uur). Het be-
reik bij kruissnelheid is 600 
zeemijlen (1111 kilometer). 
- Het stalen driedeks motor-
jacht van 146 voet is ontwor-
pen door het bureau Diana en 
wordt gebouwd in Aarhus. De 
lengte is 44,5 meter, breedte 
9,0 meter en diepgang 2,9 me-

ter. Er zijn twee Caterpillar 
motoren ingebouwd van 830 
pk bij 1300 toeren per minuut. 
Kruissnelheid 12 knopen (22 
kilometer per uur), maximale 
snelheid 14 knopen (26 kilo-

meter per uur), het bereik is bij 
kruissnelheid ruim 6000 zee-
mijlen (11.000 kilometer). 
Informatie: telefoon 0045-
86117353, fax 0045-86117453, 
internet www.royaldenship.com. 

Bellezza 
De nieuwe houten dagkruiser 
met waaiersteven en torpedo-
spiegel, de Bellezza 600, is de 
kleinste boot van de Friese 
werf Iron Woodpecker (IJlst). 
De snelvarende boot wordt ge-
maakt van mahoniehout dia-
gonaal gelamineerd op spanten 
en met glasvezel verstevigd. 
Hij is ontworpen door Lage-
weg uit Koudum. De lengte 
over alles is 6 meter, lengte wa-
terlijn 5,1 meter, breedte 2 me-
ter en diepgang 30 centimeter. 
Het gewicht is circa 1000 kilo. 
Motorisering naar keuze, 
vanaf 120 pk. 
Informatie: telefoon 06-
22408171 of internet 
www.ironwoodpecker.nl. 

Raceboot 
De epoxy raceboot Dragon 39 
is ontworpen door Barrie 
Craig, voormalig wereld- en 
Amerikaans kampioen boot-
rennen buitengaats. De boot is 
verkrijgbaar in drie versies: 
voor pleziervaart (vijfjaar ga-
rantie op de romp), voor wed-
strijden (twee jaar garantie op 
de romp) of een combinatie. 
De eerste boot, uitgerust met 
twee Mercury benzinemotoren 
van 1000 pk, haalt een snel-
heid van bijna 150 kilometer 
per uur. Het gewicht van de 
boot komt met deze motoren 
op circa 3.900 kilogram. Prijs 
circa 380.000 Amerikaanse dol-
lars. Met twee Mercury benzi-
nemotoren van 2000 pk wordt 
de snelheid geschat op meer 
dan 200 kilometer per uur. 
De lengte over alles is 11,90 
meter, breedte 2,60 meter, 
diepgang in rust 91 centimeter. 

De romp heelt een \laktillin g 
van 24 graden. Brandstofcapa-
citeit 988 liter. 
Het stuurwiel kan, wanneer de 
boot stil ligt, ontkoppelt wor-
den en aan de passagierskant 
weer vastgezet worden, waar-

mee de passagier de bestuur-
der wordt. 
Informatie: Dragon Power-
boats, Fort Lauderdale, VS, te-
lefoon 001-954-832-074, fax 
832-0954, internet www.dra-
gonpowerboats.com. 

WWW.FLEXITEEK.N L 
Flexiteek , het mees t overtuigend e 

alternatie f voo r ech t teak 
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Onderzoek toervaart: er wordt meer gevaren 

QMRJdhkM » nmemte 3i dagM 
J W Sluimer 

Het Nederlandse toervaartnet 
maakt het mogelijk steeds ver-
schillende tochten te maken. 
Vanouds zijn rust en ruimte, 
aantrekkelijke stadjes en dor-
pen, wisselend landschap en 
mooie natuurgebieden de 
grote trekpleisters. 
In de zomer van 2002 liet 
Rijkswaterstaat door bureau 
Alterra een groot onderzoek 
uitvoeren onder motorboot-
schippers op meren, plassen, 
rivieren en kanalen. Het grote 
open water als Delta, Wad-
denzee en IJsselmeer bleef bui-
ten beschouwing. 
Ui t de enquête blijkt dat de be-
manning verandert (zie Mo-
torboot van mei) en de toer-
vaart zich nog steeds ontwik-
kelt. Om die patronen goed 
zichtbaar te maken, werden 
aan de ondervraagde toervaar-
ders meer dan 100 vragen 
voorgelegd. Het onderzoek, 
dat het bureau Alterra voor 
Rijkswaterstaat uitvoerde, 
toont aan dat er grote veran-
deringen plaatsgrijpen in de 
watersport. In deze aflevering 
gaat het om de duur van de 
tocht en keuze voor een be-
paald vaargebied. 

Reisduur 
Motorbootschippers maken 
langere toertochten dan toer-
zeilers. Het verschil is 12 da-
gen per jaar. De waterrecreant 
met een motorboot is op een 
grote reis gemiddeld 33 dagen 
onderweg. Tijdens het vorige 
onderzoek uit 1993 was dat 
twee dagen minder. 
Er is in zeven verschillende re-
gio's onderzoek gedaan. Op de 
Friese meren, Randmeren, 
Hollandse plassen. Rivieren-
gebied, Gelderse IJssel, Lim-
burgse Maas en Gronings-
Drentse kanalen. De verschil-
len onderling zijn bij vij f van 
de zeven niet groot. Alleen op 
de Friese meren duurt de tocht 
maar 22 dagen. Veel groter is 
echter het onderscheid met de 
Gronings- Drentse kanalen. 
Daar blijf t men maar liefst ge-

Met motorboten wordt langer gevaren dan 10 jaar ge-

leden. De zomerreis neemt nu 33 dagen in beslag tegen 

31 dagen in 1993. Leuke steden, musea en ligplaatsen 

zijn belangrijke redenen geworden om bepaalde vaar-

gebieden te bezoeken. Natuur, stilte en rust zijn als trek-

pleister op hun retour. Dat blijkt uit het onderzoek van 

Rijkswaterstaat naar de toervaart. 

middeld 56 dagen. In deze regio 
maakt 40 procent van de onder-
vraagden een tocht van meer 
dan zes weken. Het feit dat dit 
gebied relatief veel door oude-
ren wordt bezocht (zie Motor-
boot van mei), vormt de verkla-
ring. Voor hen is de vrije tijd 
veel minder beperkt dan onder 
de wat jongere schippers. 

Aan de respondenten is ook 
naar rustdagen gevraagd. Mo-
torbootbemanningen blijken 
gemiddeld per toertocht zeven 
dagen niet te varen. Het meest 
gerust wordt er bijna vanzelf-
sprekend op de Gronings-
Drentse kanalen. 
Motorboten uit Zuid-Holland 
treft men het meest in alle ze-

ven regio's aan. De meeste ko-
men door midden en oostelijk 
Nederland naar het noorden. 
Op de Limburgse Maas zijn ze 
vaak op doortocht naar België 
en Frankrijk. 
Veel ondervraagden kiezen 
een route over de Randmeren. 
Daarom zou een nieuw rand 
meer langs de Noordoostpol-
der een logische doortrekking 
zijn van een populaire noord-
zuid toervaartroute. Ook de 
vaarweg via de IJssel en de 
Weerribben is in trek. 

Gebiedskeuze 
Interessant zijn ook de ant-
woorden op de vragen 
waarom men naar een bepaald 
gebied gaat en wat de kenmer-

Hf foclïlc EF"|H 
1 

Overzicht van de toctitduur naar regio 

Regio Aantal dagen 
- Gronings-Drentse kanalen 56 dagen 
- Linnburgse Maas 34 ' 
- Gelderse IJssel 33 " 
- Hollandse plassen 31 ' 
- Rivierengebied 29 ' | 
- Randmeren 27 " 1 
- Friese meren 24 " 1 

1 Gemiddeld 33 • 1 

• Jachthaven langs de Limburgse Maas 
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ken zijn die een regio aantrek-
kelijk maken. Zo blijken Rand-
meren, IJssel, Hollandse plas-
sen en Rivierengebied vooral 
te worden omschreven als 
doorgangsgebieden. Het Gro-
nings- Drentse kanalengebied 
is duidelijk een doelregio. Een 
andere opvallende conclusie is 
dat de toerschipper steeds min-
der aan één gebied is gebon-
den. Men is op zoek naar meer 
avontuur, cultuur en natuur. 
De motorbootbemanningen 
die kiezen voor een tocht over 
de Friese meren doen dat 
vooral om de talrijke passan-
tenplaatsen, het afwisselende 
vaarwater en de historische 
steden en dorpen. Bij de voor-
keur voor het Hollands plas-
sengebied vindt een verschui-
ving plaats. Bij het onderzoek 
in 1993 scoorde natuur en 
landschap nog heel hoog (82 
procent). Dat was in 2002 veel 
minder geworden (30 pro-
cent) . Datzelfde geldt voor het 
onderwerp rust en ruimte. Dat 

ging m percentage terug van 
69 procent naar 28 procent. 
Mogelijk is de voortgaande 
verstedelijking in de afgelopen 
tien jaar hiervoor de belang-
rijkste reden. 
Bij de keuze voor de Randme-
ren zijn de oude stadjes in dit 
gebied doorslaggevend. Direct 
gevolgd door de vele passan-
tenplaatsen. Daarbij zal zeker 
ook aan de vele eilandjes ge-
dacht zijn. Voor dit gebied 
worden ook de wandel- en 
fietsmogelijkheden genoemd. 
Bij de voorkeur voor de grote 
rivieren en de Gelderse IJssel 
spelen vrijwel dezelfde facto-
ren een hoofdrol. Historische 
steden en dorpen, gevolgd 
door natuur en landschap sco-
ren met passantenhavens het 
hoogst. Bij de IJssel worden 
ook vaak de wandel- en fiets-
mogelijkheden genoemd. Ve-
len vinden de IJssel ook een af-
wisselend vaarwater. 
Voor beide regio's geldt dat 
ook rust en ruimte factoren 

^ H P Bootlengte naar regio ^ ^ ^ | 
i Overzicht van de bootlengte naar vaargebied In procenten per regio 

1 Bootlengte in meters 3-7 7-8 8-9 9-10 

1 
Friese meren 3 9 15 24 
Randmeren 1 9 14 16 
Hollandse plassen 4 12 17 18 
Rivierengebied 2 3 11 17 
IJssel 2 2 15 18 
Limburgse Maas 2 6 7 23 
Gronings-Drentse kanalen 2 4 20 23 
Gemiddeld 2 6 14 20 

10-11 

17 
28 
21 
24 
30 
29 
19 

24 

3 2 " 
33 
28 
43 
33 
33 
32 1 

34 

> = groter dan K 

zijn die duidelijk meetellen. 
Bij de voorkeur voor het Gro-
nings-Drentse kanalengebied 
of de Limburgse Maas valt op 
dat het bijna steeds om de-
zelfde kenmerken gaat. Wel 
worden bij de Limburgse 
Maas die criteria wat nadruk-
kelijker uitgesproken. Natuur 
en landschap scoren met 75 
procent het hoogst langs de ri-
vier. Maar dat geldt ook voor 
rust en ruimte. Deze beide fac-
toren worden ook in het noor-
delijke kanalengebied het 
meest genoemd. Voor beide 
regio's noemen ongeveer 60 
procent van de ondervraagden 
ook nog de wandel- en fiets-
mogelijkheden. 
In vergelijking met het onder-
zoek uit 1993 lijk t de Lim-
burgse Maas zich te ontwikke-
len tot een volwaardig toer-
vaartgebied. Daarbij spelen de 
aantrekkelijke Maasplassen 
een rol. 

Groter e boten 
De toerschipper verandert en 
zijn boot ook. Dat zijn naast 
veel andere gegevens de zaken 
die uit een grote enquête dui-
delijk naar voren komen. 
Het onderzoek vond alleen 
onder schippers van kajuitbo-
ten plaats. Het ging immers 
om de toervaarders. In jul i en 
augustus 2002 werden in ze-
ven verschillende regio's een 
kleine 800 motorbootbeman-
ningen ondervraagd. 
In het verleden hield Rijkswa-
terstaat zich bij het vaarwegen-
beleid vrijwel uitsluitend bezig 
met de beroepsvaart. Pas in 
het afgelopen decennium deed 
de afdeling scheepvaart ook 
duidelijk zichtbaar dingen 
voor de recreatievaart. Dat ge-
beurde bijvoorbeeld toen de 
Grote Sluis in Vianen werd ge-

renoveerd. Daarbij werd ook 
de wachtsteiger aan de Lek-
zijde vernieuwd. Omdat hier 
jaarlijks ongeveer 13.000 ple-
ziervaartuigen schutten, 
maakte men voor hen een spe-
ciale voorziening. De toervaart 
heeft een eigen drijvende 
wachtsteiger met een aparte af-
loopbrug naar de hoge dijk. 
Het geheel staat los van af-
meervoorziening ten behoeve 
van de beroepsvaart. 
Bij het maken van dergelijke 
voorzieningen en bij de bouw 
van bruggen is de afdeling 
Scheepvaart geïnteresseerd in 
lengte en hoogte van de recre-
atievloot. Daartoe zijn de on-
derzoeksresultaten uit 1993 
vergeleken met de nieuwe uit 
2002. 
De gemiddelde lengte bedroeg 
9,70 meter (1993) en is nu 
10,20 meter (2002). Kajuitmo-
torboten met een lengte onder 
de zeven meter komen steeds 
minder vaak voor. Was dat in 
1993 nog 5 procent van de bo-
ten met verblijfsaccommoda-
tie, in 2002 was dat percentage 
gedaald tot 2 procent van de 
779 ondervraagden. 
De stijging van de gemiddelde 
lengte in tien jaar tijd met een 
halve meter wordt vooral ver-
oorzaakt door de sterke toe-
name van boten met meer dan 
10 meter lengte. Het aandeel 
van die groep motorboten 
steeg van 44 procent (1993) 
naar 58 procent (2002). De bo-
ten met een lengte tussen acht 
en tien meter bleven in ver-
houding tot het totaal onge-
veer gelijk. Ze vertegenwoor-
digen nog ruim een derde van 
het geheel. 

Opmerkelijk zijn nog wel de 
onderlinge verschillen in de ze-
ven regio's. Boten met een 
lengte van minder dan acht 
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meter komen voornamelijk 
voor op de Hollandse plassen 
(16 procent). De grootste, met 
meer dan 11 meter over alles, 
in het Rivierengebied (43 pro-
cent) . 

Kruiphoogt e 
De stichting Recreatie Toer-
vaart Nederland stelt de mini-
male hoogte van bruggen in 
het toervaartnet op 2,50 meter. 
Van de totale motorbotenvloot 
voldoet 41 procent hieraan. 
Ook dat gemiddelde percen-
tage is echter aan verandering 
onderhevig, want in 1993 be-
droeg dit nog meer dan de 
helft (55 procent). 
Boten met een kruiphoogte tot 
2,75 meter vormen nog 70 
procent van de vloot kajuitmo-
torboten. De hoogste boten 
treft men bijna vanzelfspre 
kend aan in het Rivierenge-
bied en op de Limburgse 
Maas. Verrassend is echter 
ook het hoge percentage op de 
Friese meren. 

Apparatuu r 
Het overgrote deel van de mo-
torboten wordt gebruikt door 
de eigenaar. Slechts vier pro-
cent is gehuurd of geleend. Bij 
kajuitzeilboten is dat dubbel zo 
hoog. De enige regio waar be-
trekkelijk veel (11 procent) ge-
huurde motorboten varen zijn 
de Friese meren. Van de res-
pondenten op de Limburgse 
Maas bleek 100 procent eige-
naar te zijn. 
Steeds meer toerschippers heb-
ben apparatuur aan boord om 
de veiligheid aan boord te ver-
groten. Bijna vanzelfsprekend 
werd in de enquête de gsm ge-
noemd. Maar liefst 83 procent 
van alle schippers heeft zo'n 
apparaat. Wat meespeelt is na-
tuurlijk dat het ook buiten de 
vakantie gebruikt wordt. Van 
de typisch nautische voorwer-
pen is de marifoon het meest 
populair. Meer dan de helft 
(56 procent) van de boten is 
daarmee uitgerust. Op ruim 
een kwart (26 procent) van de 
kajuitkruisers is een diepteme-
ter geinstaleerd. Voor radar 
geldt dat maar voor zeven pro-
cent. Veel vaker werd het 
kompas genoemd. Ongeveer 
een vijfde deel van de schip-
pers (19 procent) heeft er een 
aan boord. 

Vaar- en boorddagen 
Van de ondervraagde schip-

Onderzoek toervaart 

IIIIJIIfTuilerM^^^^^^ I 
Overzicht van het aantal boten dat 

Vaargebied 

Friese meren 
P Randmeren 
f* Hollandse plassen 

Rivierengebied 
Gelderse IJssel 
Limburgse Maas 

^ Gronings-Drentse kanalen 

naar het buitenland gaat In procenten, naar regio •  

zeiden/nooit 

86 
91 
85 
71 
75 
67 
70 

1 keer 1 

11 g 

10 
13 
28 
20 
33 
28 

• Haren-Ruitenbroekkanaal 

* Maastricht 

pers blijk t een derde elke dag wege de sociale contacten, wat 
te varen. schoonmaakwerk of gewoon 
All e overige ondervraagden voor de gezelligheid. Zij blij -
komen vaak naar de boot van- ven dan dus in de thuishaven 

oorvaarthoogte 

Kruiphoogte van de boten in de regio's In procenten per regio 

Kruiphoogte (meters) tot 2 40 tot 2 75 tot 3 40 tot 12 

i Friese meren 
1 Randmeren 
1 Hollandse plassen 
Z Rivierengebied 
0 IJssel 
1 Limburgse Maas 
1 Gronings-Drentse kanalen 

36 
41 
52 
32 
47 
34 
54 

31 
33 
25 
26 
30 
26 
26 

14 
13 
10 
19 
17 
19 
7 

14 
10 
9 

18 
5 

17 
2 

'S' 

ri 

Gemiddeld 41 29 14 12 ^ 

Vier procent van de ondervraagden meldde een kruiphoogle van meer dan 12 meter I 

liggen. Deze zogenaamde 
boorddagen zijn dus iets we-
zenlijk anders dan ligdagen tij 
dens een toertocht. Sommige 
motorbootbemanningen bren 
gen zo heel wat dagen aan 
boord door. Ruim een vijfde 
deel (22 procent) van de res-
pondenten valt in de categorie 
van een tot tien dagen. En zelfs 
13 procent verblijft meer dan 
55 dagen op de boot. Waar-
schijnlijk beschouwen zij hun 
scheepje als een soort tweede 
huis. Vaak gaat men vanaf de 
boot naar het werk en keert er 
dagelijks op terug. 

Buitenland 
Lang niet alle motorbootschip-
pers gaan naar het buitenland. 
Toervaardcrs op de Friese me-
ren, Randmeren en Hollandse 
plassen zeggen voor meer dan 
85 procent zelden of nooit de 
grens te passeren. Van de on 
dervraagden in het rivierenge-
bied, op de Limburgse Maas 
en de Gronings-Drentse kana-
len vaart ongeveer 30 procent 
een of meer keer per jaar naar 
Belgiè, Duitsland of Frankrijk. 
Het hoge percentage op de 
Limburgse Maas wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door 
twee verschillende groepen. 
De ene is doelbewust op weg 
naar België of Frankrijk en de 
andere gaat, nu men toch een-
maal hier vaart, ook maar 
'even' de grens over. 

Drukke r 
In de watersportwereld en met 
name onder de toervaardcrs 
hoort men vaak de mening 
verkondigen dat het drukker is 
geworden op het water. Ook 
daar hebben de onderzoekers 
geprobeerd helderheid over te 
verschaffen. Vandaar dat ge-
vraagd is of de respondenten 
de afgelopen vijfjaar meer of 
minder zijn gaan varen. 
De uitslag is duidelijk. Naast 
de catogorie van 42 procent 
waarbij vrijwel niets verandert, 
gaan veel schippers meer va-
ren. En wel eveneens 42 pro-
cent. 
Minder varen doet 11 procent. 
En 5 procent weet niet of ze 
hun vaarfrequentie hebben 
veranderd. De conclusie is dus 
dat het in de achterliggende ja-
ren drukker is geworden op de 
Nederlandse waterwegen. 

Het eerst e verhaa l over het Alterra -

rappor t staat in het mei-numme r 
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Bootrennen 

Vier nieuw e 
leams in Klass e 1 
Di t seizoen zullen dertien bo-

ten deelnemen aan de wed-

strijden vooi het kampioen-

schap in Klasse 1 van het boot-

rennen op zee. Op de deel-

nemerslijst staan vier nieuwe 

teams. Dit maakte de Interna-

tional Offshore team Associa-

tion bekend kort voor de eer-

ste wedstrijd in Portugal op 23 

mei. Op de lijst van deelne-

mers staan bekende namen als 

Victory, Highlander en Spint 

of Norway. Nieuw zijn de 

teams uit Engeland (Negotia-

tor), Australië (Brasil 1 en Au-

stria 1), Italië (GFN Gibellato) 

en Noorwegen (Hydrolift). 

Steve Curtis van de Spirit of 

Norway verwacht een pittige 

strijd. HIJ zei er met zijn team-

genoot Björn Rune Gjelsten al-

• Sjeik Hassan van QMSF 

les aan te zullen doen om het 

succes van vorigjaar te evena-

ren. In 2003 won het team ze-

ven van de acht wedstrijden in 

Klasse i 

Wedstrijdkalender 

Klasse 1 

• Het Noorse Hydrolift is een nieuwe deelnemer dit jaar 

Het voorlopige programma van de komende wedstrijden om de wereldtitel in Klasse 1 op zee 
- 4-6juni Alicante Spanje 
- 18-20 ] jni Traunsee, Oostenrijk 
- 16-18 juli Plymouth Engeland, 
- 13-15 augustus Oslo, Noorwegen 
- 10-12 september Kroatië 
- 6-8 oktober Doha Qatar 
- 12-14november Mumbai, India reservedatum 26-27 november, 
- 1-3 december Fujairah, Verenigde Arabische Emiraten, 
- 8-10 december Dubai Verenigde Arabische Emiraten 
Meer informatie op internet (www class-1 com) 

Formul e 2000 

De voorlopige agenda voor de komende wedstrijden om het wereldkampioenschap in de 
Formule 2000 
- 29-30 mei Dunaujvaros, Hongarije 
- 19-20 juni St Nicolas de Redon Frankrijk 
De data voor de wedstrijden in juli, augustus en september staan nog met vast 
De slotwedstrijden worden op 19 en 26 november gehouden in de Verenigde Arabische 
Emiraten en in Qatar 

Power Boat Holland 2004 

Voor het komende seizoen staan in Nederland de volgende wedstrijden op het programma 
- 31 mei Klasse FF jeugd T 850 S en 550 Kerkdriel 
- 5 juni Klasse T-850 Sen 550 Lage Zwaluw (onder voorbehoud), 
- 26 juni Klasse T-850 Viersel (België) 
- lOjuli Klasse FF jeugd T-850, Veldhoven 
- /augustus Klasse FF, jeugd T-850 en 550 Harkstede 
- 21 en 22 augustus Grote Prijs van Almere 

Klasse F3 T-850 S 550 en FF en jeugd Almere 
- 26 september Klasse FF, jeugd, Nederlands kampioenschap, Amsterdam 
Meer informatie op internet (mm powerboat nl) 

• Het succesvolle Victory Racing Team uit Dubai heeft een sponsorover-
eenkomst getekend met de Qatar Marine Sports Federation (QfViSF) 
Sjeik Hassan Bin Jabor Al-Thani van de QMSF en directeur Khalfan 
Harm van het raceteam 
zetten in april hun 
handtekening onder het 
contract tijdens de in-
ternationale sportbeurs 
in Qatar Het Victory 
team zal onder meer 
alle boten van het team 
uit Qatar onderhouden. 
Op de foto de Qatar 96 
in actie voor de kust 
van Jumeira in Dubai 

L^ 
SIM 
H o l l a n d 

www.sim-liolland.nl 
Tel.: 078-641 80 00 

W A T MAAK T EEN AGGREGAA T EEN O N A N 

• Digitaal besturingssysteem 

• Elektronische brandstofregeling 

voor sctione uitgangsspannmg 

• Diagnosefunctie voor 

opsporen storingen 

• Geluidsarm en zeer compact 

• Koelwaterimpeller beveihgmg 

• Wereldwijd service netwerk 

• Uniek 5-jarig ONAN garantieplan 

S I M IS SINDS 1 9 3 3 ACTIEF IN ENERGIEPRODUKTEN EN POMPEN, DAAROM ZIJN WIJ DAN OOK IMPORTEUR/LEVERANCIE R VAN ONDERSTAANDE A-MER 
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SCHEEPVAARTBERICHTE N 
In deze rubrie k zijn opgenomen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven door  de Chef der  Hydrografi e en 

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

Maatregel moet ongevallen voorkomen 

RWS wijzig t betonnin g bi j Vollteraicsluize n 
FV 43 ?n 7fi7- N IW 24' C19.62V O 

1^ 

ÉH- r̂ 
Bij de Volkeraksluizen zitten 
beroeps- en pleziervaart elkaar 
regelmatig in de weg. Om een 
einde te maken aan die onvei-
lige situatie heeft Rijkswater-
staat (RWS) dit voorjaar de 
betonning bij de sluizen aange-

• Scheepvaart van en naar de jachtensluis moet de Noordelijke Voorha-
ven op ruime afstand passeren. 

Haringvlietbrug tot de Amer 
en de groene tonnenlijn loopt 
vlak boven de Noordelijke 
Voorhaven van de Volkerak-
sluizen. Volgens het Binnen-

past. Volgens de dienst sluit de vaart Politie Reglement (BPR) 
nieuwe voorrangssituatie nu is de voorhaven daardoor for-
beter aan op de grootste ver- meel niet meer dan een haven 
keerstroom van het Hol- aan een hoofdvaarwater. Op 
landsch Diep naar de Noorde- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lijk e Voorhaven van het slui-
zencomplex en omgekeerd. ____ ^ 

grond van het BPR mogen 
(grote) schepen slechts een ha-
ven in- of uitvaren als de schip-
per zeker weet dat andere 
schepen, groot en klein, niet 
gedwongen zijn hun koers en 
snelheid drastisch te wijzigen. 
Recreatievaart tussen de jach-
tensluis van de Volkerakslui-

VerkeersbesluJt 

Sinds dit voorjaar is de ver-
keerssituatie aan de noord-
zijde van de Volkerakslui-
zen op twee punten gewij-
zigd: 
- Het HoUandsch Diep ten 

westen van de lijn door de 
scheidingston HD/PN en 
de Hchtboei HD 4 is ne-
venvaarwater ten opzichte 
van het Holandsch Diep 
ten oosten van deze Ujn. 

- De doorvaart tussen de 
scheidingston HD/PN en 
Post Noord van de Vol-
keraksluizen, gemarkeerd 
door bijzondere markering 
(twee gele tonnen met top-
teken Al van bijlage 7 het 
BPR), is verboden. 

zen en Willemstad kruist met 
de beroepsvaart en dat leidde 
volgens RWS herhaaldelijk tot 
gevaarlijke situaties. 

In de praktijk betekende dit bij-
voorbeeld dat de beroepsvaart 
die uit de sluis kwam of wilde 
gaan schutten, rekening moest 
houden met recreatieschepen 
die, hun stuurboordswal hou-
dend, van west naar oost kort 
boven de havenhoofden langs 
overstaken. Door de aangepaste 
betonning verwacht RWS aan 
deze onveilige situatie een eind 
te hebben gemaakt. 

Door aanpassing van de be-
tonning ten noorden van de 
Volkeraksluizen is er nu 
sprake van een hoofd- en een 
nevenvaarwater. Ook is sinds 
kort een doortvaartverbod van 
kracht tussen de verkeerstoren 
Post Noord en de scheidings-
ton tussen de twee vaarroutes. 
Daardoor worden jachten ge-
dwongen de Noordelijke 
Voorhaven van de Volkerak-
sluizen op veilige afstand te 
passeren. 

Het hoofdvaarwater van het 
HoUandsch Diep loopt van de 

Nieuw e vaargeu l 
In het Stortemelk, het Wadden-
zeegedeelte tussen Vlieland en 
Terschelling, is sinds 15 april een 
vaargeul bijgekomen. Tussen de 
boeien Vliestroom 1 en 2 en de 
Zuider Stortemelk 8 is een 
nieuwe diepere (natuurlijke) geul 
ontstaan die met verlichte boeien 
zal worden aangegeven. Hiermee 
is er een langere maar veiligere 
route ontstaan naar de Vlie. De 
oude Zuider Stortemelk route zal 
blijven bestaan voor de recreatie-
vaart maar zal voorzien worden 
van onverlichte boeien. 
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Weekeindbedienin g 
Ylaams e brugge n 

en sluize n 
^'EGEN IN HET VLAAMSE GEWEST 
ESTELO VOOR DE PLEZIERVAART 
. EN WETTELIJKE FEESTDAGEN 2004 
'aiMf 1 mai 31104 
I 2G • • ptenOMr IIXM 

Op het kaartje staan de water-
wegen in België, waarvan de 
kunstwerken op zon- en wette-
lijk e feestdagen bediend wor-
den. 

Blauw 
Op de in blauw aangeduide 
waterwegen worden, op zon-
en wettelijke feestdagen vanaf 
1 mei 2004 tot en met 26 sep-
tember 2004, de kunstwerken 
bediend voor de pleziervaart 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
In de doortocht door Brugge 
dient men, zo mogelijk, de cen-
trale Kruispoort te roepen op 

in Stortemel k 
De oude route veroorzaakte altijd 
veel problemen, omdat diepste-
kende schepen moesten wachten 
j p hoogwater om uit te kunnen 
varen richting Harlingen. Het 
i'ergde veel inspanning van zee-
oodsen en stuwadoren om een 
diepstekend schip op het goede 
moment wat betreft getij langs de 
luiste route door de geul te laten 
varen. Het kwam de veiligheid 
aiet ten goede en bovendien 
remde het oponthoud de ontwik-
keling van de haven van Harlin-
gen. 

VHF-kanaal 18 of via telefoon 
050-35 35 59. 

Rood 
Op de in het rood gekleurde 
waterwegen geldt een beperkte 
bediening. 
1. Op de Moervaart is kon-
vooivaart ingevoerd volgens 
het schema: 
- vertrek bij de Overleideburg 
in Wachtebeke om 10, 13 en 
16 uur; 
- vertrek van de Durmebrug 
in Lokeren om 9.30, 12.30 en 
15.30 uur. 
2. Afleidingskanaal der Leie 
(afwaarts de sluis in Schip-
donk). 
De sluis in Schipdonk heeft 
zelfbediening. De hendel voor 
het bedienen van de sluis be-
vindt zich in een kastje beves-
tigd tegen het bedieningsge-
bouw en is slechts bereikbaar 
door gebruik te maken van 
een magneetkaart. Deze kaart 
kan tegen de prijs van 12 euro 
gekocht worden bij de sluis in 
Schipdonk telefoon 0477-67 51 
52. 
3. Een gedeelte van het Albert-
kanaal en een gedeelte van het 
kanaal van Dessel over Turn-
hout naar Schoten. Informatie 
daarover wordt verstrekt door 
de Dienst voor de Scheep-
vaart. 

• BERICHTEN AAN 
DE SCHEEPVAART 
InfozmattelijnBinnenwatezen: (032(l)-298582 
E-mail adres: iiifoceiitniin@riza.xws.iniiiTeiiw.ii l 
Internet: www.iiifoceiitruin-binnenwateren.ii l 

GRONINGE N 

1464.0 Winsumerdiep; Schaphalsterzijl; 
strenuning. 
Stremming slms Schaphalsterzijl t/m vrijdag 
15 oktober 2004 

1536.0 Oude Winschoterdiep te Gronin -
gen; Vaarwegen in de stad Groningen, 
Reitdiep en Lauwersmeer; stremming. 
I V m baggerwerkzaamheden m de stad 
Gromngen, gelden de volgende maatrege-
len Stremming gedeelte Diepennng (in-
gang Noorderhaven tot Oosterhaven) t/m 1 
oktober Behoudens toestemming van de 
havenmeester en/of woonbootcoordmator 
en gedurende de bouwvak periode van 17 
)uh t/m 15 augustus, de stremming duurt zo-
veel langer of korter dan nodig is Informa-
tie Centrale Post Eelderbrug, voor brugbe-
diemnghethavenkantoor.tel 050 367 85 
34/37, Centrale post brugbediemng, tel 
050 318 85 00 of marifoonkanaal 9 

0568.2 Schuitendiep; Poelebrug; geen be-
diening. 
Vorig scheepvaartbencht 2004 568 1 vein 
05-03-2004 IS vervallen 
Geen bedienmg Poelebrug t/m woensdag 9 
jimi 2004 Informatie bij havenkantoor, tel 050 
367 85 34/37 - Centrale post brugbediemng, 
tel 050 318 85 00 of manfoonkanaal 9 

NOORD HOLLAN D 

1219.0 Noordhollandsch Kanaal; IJdoorn-
laanbrug; geen bediening. 
I  v m werkzaamheden wordt de IJdoorn-
laanbrug met bediend 
- Van donderdag 27 t/m zaterdag 29 mei da-
gelijks van 12 tot 19 uur 
- Van donderdag 3 t/m zaterdag 5 jum dage-
lijk s van 12 tot 19 uur 
- Van donderdag lOt/mzaterdag 12jum 
2004 dagehjks van 12 tot 19 uur 

1340.0 Singelgracht te Amsterdam; Zaag-
poortbrugt.h.v . Mamixplein ; stremming. 
Stremming Zaagpoortbrug t h v Marmx-
plein tot vnjdag 24 december 2004 16 uur 

1351.0 Recht Booicisloot; stremming. 
Stremming brug 288 van maandag 10 mei 7 
uur tot vnjdag 3 december 2004 16 uur 

1371.0 Kanaal Alkmaar  (Omval) - Kol -
hom; BOL spoorbrug; geen bediening. 
Geen bediemng BOL spoorbrug te Alkmaar 
tot nader bericht 

0680.1 Waaxdkanaal; Ulkesluis; stremming 
Vong scheepvaartbencht 2004 680 O van 5-
3-2004 IS vervallen 
l.v m werkzaamheden gelden de volgende 
beperkingen voor de Ulkesluis 
~ Max breedte 8 00 m t/m maandag 15 no-
vember 
- Oponthoud max O 50 uur t/m maandag 15 
november 
- Stremrmng op vnjdag 28 mei, woensdag 
09, donderdag 10 en woensdag 16 jum 2004 
Informatie bij sluisbeheerder v/h Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
tel 0229 27 6131 

OVERIJSSEL 

1589.0 Kanaal Almelo-DeHaandrik; Brug 
Westeinde; Grote Puntbrug; stremming. 
I V m een evenement geldt de volgende be-
perking 
Stremming tussen Brug Westemde te Vne-
zenveen en Grote Puntbrug te Vroomshoop 
op zaterdag 19 jum 2004 van 12 tot 18 uur 

UTRECHT 

1194.0 Merwedekanaal (benoorden de 
Lek) ; Balijebrug ; stremming. 
1 V m werkzaamheden is de Bahjebrug ge-
stremd Van maandag 10 mei t/m woensdag 
2 juni 2004 en van maandag 28 jum t/m vnj-
dag 30 juh 2004 

tBELGI E 

1450 O Albertkanaal, Brug Grobbendonk, 
Brug Massenhoven, stremtmng 
I V m evenement geldt de volgende beper-
king 
Stremming en afrneerverbod tussen Brug 
Massenhoven en Brug Grobbendonk op 
zondag 30 mei 2004 van 10 tot 18 uur Aan de 
vaartmgen die zich vooraf aanmelden, zal 
bij tussenpozen doorvaart verleend worden 

1454 O Kanaal Dessel-Tunüiout-Schoten, 
Brug 13 Schoten, stremming 
l.v m evenement geldt de volgende beper-
kmg 
Stremimng tussen Brug 13 en de Schoten 
Yachtclub op zondag 26 september 2004 
van 10 tot 18 uur 

1512 O Haven van Antwerpen, Slms Kallo, 
stremnung 

SCHEEPVAARTBERICHTEN 

IV m herstelwerkzaamheden geldt een 
stremming Slms Kallo 
- Op zaterdag 12 juni van 5 tot 14 uur - op de 
zaterdagen van 19 jum t/m 3 juli van 6 tot 18 
uur. - op de woensdagen van 23 jum t/m 7 
juh 2004 van 6 tot 18 uur. 

• BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 
De Ba2 worden gepubliceextl op internet: 
www.hydro.nl Berichten kunnen worden 
gestuurd naar  email adres • baz@hydro.nl. 
Een selectie van de BaZ wordt wekelijk s ge-
publiceerd op Teletekst, pagina 724. 

Week Ib 

199NOORD-VOIiKERAK DINTELSAS BENE-
DENSAS MARKERING GEWIJZIGD 
1 Vong BaZ 127(T)/04 vervalt 
De elektnciteitsvoorziening van het groene 
havenhcht is hersteld 
2 Verplaatsen, de volgende toimen, naar 
a 51-38,14N4-lS,25E,(7SmENE),ZVllA-SV2; 
b 5I-38,13N4-1B,1BE, (70mNE),SVl 
Betreft 1800 sene 1807 4[168/04]planDin-
telsas (voor 1) plan Benedensas (voor 2) 

DUITSLAND NOORDZEE 
202EEMS KNOCK MEETPAAL 
Op 53-19,62N 7-01,34E aanbrengen een 
meetpaal "Knock" Fl Y 4s 
Betreft IBOOsene 1812 6[184/04] 

203 EMS BORKUMERWATTFAHRTWASSER 
BETONNING VERPLAATST 
Verplaatsen, de volgende rode drijfbakens, 
naar 
a S3-36,28N6-49,80E, (ISOmSE), F 12, 
b 53-36,4eN6-49,63E, (lOOmE), F 12A; 
c 53-36,63N6-49,75E, (100mE),F14, 
d 83-36,83N 6-49,63E, (225m E), F 14A. 
Betreft IBOOsene 1812 S[202/04] 

206 NOORDHOLLANDSCH DIEP HELLE-
GAT BETONNING GEWIJZIGD 
Correctie op vong BaZ 168/04 
Voor de positie van de rode ton HD 4 lees 
S1-42,53N4-26,04E 
Betreft. 1800 sene 1807 8[ 199/041 

Week 17 

208(T) ZEEGAT VAN TEXEL SCHIETOEFE-
NINGEN 
Vorig BaZ 35/04 
Ligging schietterrein Botgat 52-52,5N 4-
42,8E Schietoefeningen met luchtdoelge-
schut zullen op werkdagen, m u v maan-
dagmorgen en vnjdaginiddag, worden ge-
houden van 07 00 uur tot 19 00 uur vanaf het 
schietterrein Botgat op de volgende data. 
a 24 t/m 28 mei 2004, 
b 01 t/m 04 jum 2004, 
c 07 t/m 11 jum 2004, 
d 14t/mI8jum2004, 
e 21 en 22 jum 2004, 
f 28 t/m 30 juni 2004, 
g 01 en 02 juli 2004 
Betreft IBOOsene 1801 

209 WESTERSCHELDE PAS VAN TERNEU-
ZEN BETONNING 
Op 51 -21,09N 3-48,62E alsnog de gele bolton 
wijzigen m een gele boUichtboei Fl(5) Y 20s 
Betreft IBOOsene 1803 2[200/04] 

Week 18 

214 WADDENZEE. OOSTEROM BETON-
NING VERLEGD 
Verplaatsen, de volgende rode drijfbakens, 
naar 
a S3-24,2IN5-31,00E,(100mE),Oe8; 
b S3-24,47N5-31,19E, (100mSE),O72, 
c S3-2S,09N5-31,42E,(150mNE),O78; 
d 53-25,28N6-31,49E,(160mNE),O80 
Betreft 1800 sene 1811 6 [ 198/04J 

215 WADDENZEE ZUIDER SPRUIT AME-
LAND DRIJFB AKEN VERLEGD 
Naar 53-2S,03N6-50,59E(I50mW) verplaat-
sen het rode dnjfbaken ZS 10 
Betreft IBOOsene 1812 2(205/04] 

221 WADDENZEE BOSCHGAT SPRUIT ZUID 
OOSTLAUWERS BETONNING GEWIJZIGD 
1 Aanbrengen de volgende tonnen/dnjf-
baken, op 
a 53-31,12N 6-26,74E, een rode stompe ton 
"SP 20", 
b 53-29,8SN 6-26,e7E, een groene spitse ton 
"Z0L3" , 
c 53-28,05N6-27,46E, een groen-rood-
groene spitse ton met groen spits topteken 
"ZOL7-RG10", 
d S3-28,04N6-27,71E, een groene spitse ton 
"ZOL9", 
e 83-28.02N 6-28,06E, een rode stompe ton 
"ZOL 12", 
f 53-27,77N6-27,74E,eenroodstompdnjf-
baken "RG 8" 
2 Verplaatsen, de volgende tonnen, naar 
a 53-30,67N6-26,23E, (800mNNW),SP18, 
b 53-30,39N6-27,48E, (I00mN),B3-ZOL2, 
c 53-30,28Ne-27,04E, ( I50mN),ZOLl, 
d 53-30,24N6-27,10E,(250mN),ZOL4, 
e 53-30,I2Ne-25,90E, (100mNW).SP19. 
f 53-29,39N e-26,77E, (450m S), ZOL 5, 
g S3-29.10N6-26,94E, (I000mS),ZOL6, 
h 53-28,62N6-27,04E, (500mS),ZOL8, 
1.83-27,76N 6-28,7IE, (lOOOmSE), ZOL 14, 
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SCHEEPVAARTBERICHTEN 

J. S3-27,54N6-28,87E, (3S0mSE), ZOL 11; 
k. 83-26,96N6-30,00E, (12SmS), ZOL 15. 
3. Wijzigen, de volgende tonnen, op: 
a. 53-31,42N 6-27,37E, de groene spitse ton 
L 17 m een groen-rood-groene spitse ton 
met groen spits topteken "L 17-SP 22"; 
b. 53-28,22N 6-27,45E, de rood-groen-rode 
stompe ton ZOL 12-B5meen rood-groen-
rode stompe ton "ZOL 10-B 5". 
4 Schrappen, de volgende tonnen, op: 
a. 53-30,00N 6-26,87E, ZOL 3-SP 20; 
b 53-29,16N6-26,82E, Z0L7; 
c 53-2B,65N6-27,08E, ZOLIO; 
d. 53-27,74N 6-27,88E, ZOL 9-RG 8. 
Betreft: 1800 ser ie: 1812.4(215/04]. 

222 ZEEGAT VAN AMELAND. BORNEIF. 
BORNDIEP. BOSCHGAT. ONDIEPTEN. 
1. Aanbrengen, de volgende ondiepten, op: 
a. 53-29,64N5-36,43E, lm Idm; 
b 53-29,44N5-37,88E, lm4dm; 
c. 53-27,97NS-35,07E, lm2dm. 
2. Wijzigen, de volgende diepten, op: 
a. 53-29,52N S-34,43E, 3m 3dm in lm 4dm; 
b. 53-26,e8N 5-34,73E, 7m 9dm in Om 4dm. 
3. Op 53-29,43N S-37,32E schrappen de 
diepte van 4m 3dm. 
4. Aanbrengen, een 2m-hjn tussen: 
a. 53-29,45N5-33,9BE; 
b. 53-29,73N5-34,40E; 
en tussen: 
c.53-29,82N5-35,12E; 
d. S3-29,81N5-3S,62E; 
e. 53-29,92N5-36,15E; 
en tussen: 
f. 53,29,92N5-36,29E; 
g. 53,29,58N5-36,41Ezodanigdatsub I b 
omsloten wordt; 
en tussen: 
h. 53-29,58NS-36,41E; 
1. 53-29,48NS-35,6CE; 
en tussen: 
j.53-29,32N5-34,80E; 
k. 53-29,14N5-34,29E. 
5. Uitbuigen de 2m-,5m-en lOm-lijntenWvan 
sub 1 c zodamg dat sub 1 c omsloten wordt. 
6. Uitbuigen de 2m- en 5m-kjn ten W van sub 
2b zodamg dat sub 
2b omsloten wordt. 
7. Aanbrengen, de volgende ondiepten, op: 
a. 53-29,44NB-37,88E, lm4dm; 
b. S3-27,97N5-35,07E, lm2dm; 
c. 53-26,68N 5-34,73E, Om 4dm. 
8. Wijzigen, de volgende diepten, op: 
a. 53-29,46N5-34,43E, lm6dmin lm 4dm; 
b. 53-29,64N5-36,43E, ImSdmin lm Idm. 
9. Uitbuigen de 2m-bjn ten W van sub 7a zo-
danig dat sub 7a omsloten wordt. 
10. Verbinden de 2m-lijn ten N en ten S van 
sub 7b zodanig dat sub 7b omsloten wordt. 
11. Uitbuigen de 2m-en 5m-lijn ten W van 
sub 7c zodamg dat sub 7c omsloten wordt. 
Betreft: 1800 ser ie: 1811.10[214/04](voor 
7a,7b,8,10); 
1811.6[214/04](voor 7 t/m 11). 

224 LAUWERSOOG. ZOUTKAMPERLAAG. 
ONDIEPTE. 
Op 53-28,03N 6-11,99E aanbrengen een on-
diepte van 3m 8dm, tevens de 5m-lijn ten S 
(krt. 1812: ten W) zodanig uitbmgen dat 
deze ondiepte omsloten wordt. 
Betreft: 1800 s e n e: 1812.3(221/04). 

225 WADDENZEE. OOSTEROM. BETON-
NING VERLEGD. 
Verplaatsen, de volgende tonnen, naar: 
a. 53-21,42N5-22,71E,(I80mW), groen-
rood-groene spar O 15-NB 12; 
b. 53-21,46N5-22,98E, (ISOmSE), rode 
stompe ton O 26. 
Betreft: 1800 ser ie: 1811.4(222/04]; 
1811.6(222/04]. 

228(T) IJSSELMEER. VAARGEUL HINDE-
LOOPEN. VERONDIEPING. 
Op 62-56,80N 5-24,09E, tussen de ton H 3 en 
het groene havenlicht, is eenverondieping 
ontstaan. De minst gelode diepte bedraagt 
minder dan lm 8dm. 
Betreft: 1800 ser ie: 1810.4planF. 

229 TERSCHELLINGER GRONDEN. WRAK. 
BETONNING. 
1. Op 53-24,65N 5-06,32E aanbrengen een 
N-card. hchtboei "Otto": VO 
2. Op 53-24,54N 5-06,42E schrappen de E-
card. lichtboei Otto. 
3. Naar 53-24,54N 5-06,3aE (250m S) ver-
plaatsen het wrak met een afgedregde 
diepte van 5m 9dm. 
Betreft: 1800 ser ie: 1811.1(225/04](voor 
1,2); 1811.9(22S/04](voo.r 1,2). 

230 ZUIDERHAAKS. TONNEN OPGENOMEN. 
Vorig BaZ: 371 (T)/03 vervalt. 
Op S2-S5,7N 4-32,9E zijn de gele spitse an-
ker/meertonnen A en B definiOef opgenomen. 
Betreft: 1800 s e n e: 1811.8(229/04]. 

OVERZICHT MEETOPSTANDEN 
220(T) MEETOPSTANDEN NEDERLAND. 
VongBaZ: 173(T)/04 vervalt. 
Overzicht van geplaatste meetopstanden in 
het Nederlands zeegebied, binnenwateren 
en aangrenzend buitenlands gebied. 
Ondergenoemde meetopstanden zijn ge-
plaatst voor een periode van 2 maanden tot 
ljaarenzijnvooizienvaneenbcht:Fl(5)Y.20s 
We vermelden achtereenvolgens: Vaarwa-
ter, positie, Zee- of 1800-serie kaarten. 
Paulinapolder51-21,4N3-43,5E 120 1803 
Schaarv. Valkemsse S1-23,SN4-02,5E „ „ 
Schaar V. Waarde 51-24,0N4-03,8E „ „ 

5 van Vrouwezand 52-48,7N S-23,6E - 1810 

Westgat 62-57,8N4-40,8E 1546 1811 
Malzwin S2-58,2N 4-49,5E „ „ 
Malzwin 82-59, IN 4-5S,0E „ „ 
Molengat 52-59,2N 4-42,9E „ „ 
Kerkeriet 53-16,7N 7-07,2E 1885 „ 
Dantziggat B 53-23,6N 5-41,9E 1458 „ 
Westgat Ameland B S3-25,3N 5-38,5E „ „ 
Westgat Ameland B 53-27,0N 5-36,2E „ „ 
AmelandNoordWest53-27,6N6-37,0E 1486 „ 
Westgat Ameland B 63-28,6N 8-34,4E 1488 „ 
Westgat Ameland B 53-30,6N 8-28,8E „ „ 
Westgat Ameland B 53-30,8N 8-29,lE „ „ 
Emder Fahrwasser B 83-19,8N 7-04,7E 1685 
1812 

Pegel Knook B 83-19,eN 7-02,0E,, „ 
Emder Fahrwasser B 53-19,7N 7-04,7E „ „ 
EmdenReede B 53-19,8N 7-11,6E „ „ 
EmdenReede B 53-20,0N 7-11,6E., „ 
TerborgB53-17,5N7-23,6E-„ 
Leerot B 83-13,0N 7-28,4E - „ 
Leerot B 83-12,9N 7-25,6E - „ 
Fnesenbrucke B 53-09,7N 7-22,4E - „ 

Week 19 

237 IJSSELMEER. MAKKUM . BETONNING 
VERLEGD. 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar: 
a. 53-03,41N5-21,93E, (40mN), MA6: 
b. 53-03,36N 5-22,03E, (1 lOm E), MA 7. 
Betreft: 1800 ser ie: 1810.4[210/04]planH. 

238 WADDENZEE. ENGELSCHMANGAT. 
TON VERLEGD. 
Naar 53-12,06N4-50,B5E (380m WNW) ver-
plaatsen de scheidingston RG 2-VH 1. 
Betreft: 1800 serie : 1811.7(230/04]. 

242 NOORDZEEKUST. NOORDWIJKER-
HOUT. LICHTBOEIEN OPGENOMEN. 
Schrappen, de volgende card, lichtboeien, op: 
a. 52-15,63N 4-24,16E, Meet W; 
b. 52-15,73N 4-24,33E, Meet N; 
c. S2-15,63N 4-24,42E, Meet E; 
d. 52-15,54N 4-24,25E, Meet S. 
Betreft: 1800 serie : 1801.7(227/04]; 
1801.8(227/04]. 

VERBETERINGEN 
240 1800 SERIE. KAART 1812. 
Op 53-I9,3SN 7-17,87E de groene lichtboei 
82 wijzigen in een rode sparboei "82": Fl(2)9s 
Betreft: 1800serie : 1812.7(224/04]. 

Week 20 

257 WADDENZEE. SLENK. NOORD MEEP. 
LICHTBOEI VERLEGD. 
Naar 83-19,02N 8- 15,4SE (320m SSW) ver-
plaatsen de E-card. hchtboei NM 4-S 21. 
Betreft: 1800 serie : 1811.4(238/04]; 
1811.8(238/04]planD. 

288 WADDENZEE. BLAUWE SLENK. BETON-
NING GEWIJZIGD. 
1. Verplaatsen, de volgende 
hchtboeien/sparren, naar: 
a. 53-13,71N5-14,30E, (1000mW),BS9; 
b. 53-13,93N5-14,30E, (1000mW),BS10; 
c. 53-13,54N5-16,34E, (250mNE), BS 11, te-
vens hernoemen m "BS 1 IA" ; 
d. 53-13,73N5-16,49E, (250mENE), BS 12, 
tevens hernoemen m "BS 12A". 
2. Aanbrengen, de volgende hchtboeien, op: 
a. 53-13,79N 8-15,eOE, groene spitse hcht-
boei "BS 11": LH.G.Ss; 
b. 83-13,96N 5-15,62E, rode stompe hcht-
boei "BS 12":LFl.R.5s 
Betreft: 1800 ser ie: 1811.4(287/04]. 

*260 WADDENZEE. BOSCHGAT. OOS-
TEROM. TONNEN VERLEGD. 
Vong BaZ: 216(T)/04 vervalt. 
Verplaatsen, de volgende tonnen, naar: 
a. 53-25,96N5-34,29E, (300mW), BG 1; 
b. 83-2e,01N 8-34,1 IE, (400m W), BG 2; 
c. 83-2e,33N8-34,6IE, (700m W), BG 3; 
d.83-26,32N5-34,3SE, {780mWSW),BG4; 
e. 83-26,e8N8-34,09E, (1280mWSW),BGS; 
f. 53-26,63N5-34,00E, (1200m WSW), BG 6; 
g. 53-26,8eN 5-33,66E, (1180m SW), BG 7; 
h. 53-26,81N 5-33,86E, (I lOOm SW), BG 8; 
i. 53-28,81N 5-33,64E, (250m NW), O 88; 
j.S3-25,76N5-33,72E, (750mNE),O19; 
k. 53-25,81N 5-34,08E, (SOOm N), OB 21-BB 2, 
tevens naam wijzigen in "O 21-BB 2". 
Betreft: 1800 ser ie: 1811.6(258/04]. 

261 WADDENZEE. PIETERBURENWAD. 
ROBBEGAT. DRIJFBAKENS VERLEGD. 
Verplaatsen, de volgende dnjfbakens, naar: 
a. 53-27,83N 6-25,96E, (150mSW), PW 1; 
b.53-28,87Ne-25,53E, (175mNE),PW4; 
c. 53-27,72N 6-26,2 IE, (lOOmNW), PW 10; 
d. 53-27,68N 6-2e,e2E, (400mNE), PW 12; 
e. 83-27,89N6-26,86E. (SSOmNE), PW 14; 
f.83-27,46N6-27,12E, C300mNE),PWie; 
g. 83-27,35N6-27,37E, (ISOmE), PW 18; 
h. 83-27,34N 6-27,80E, (300m NNE), RG 2; 
1. 53-27,80N6-27,60E, (180mN), RG 4; 
J.53-27,64N6-27,76E, (180mNNE),RG6. 
Betreft: 1800 ser ie: 1812.4(282/04]. 

251 BLANKENBERGE. TON GELEGD. 
Op51-19,05N3-06,12E aanbrengen een 
gele spitse ton "C" met hggend kruis als 
topteken. 
Betreft: 1800 ser ie: 1801.3(249/04]. 

246 BREEVEERTIEN. LICHTBOEI OPGENO-
MEN. 
Op 52-44,71N 3-46,54E schrappen de N-
card. hchtboei WS-N. 
Betreft: 1800 sene : 1801.1(242/04]. 

Gms^^^:^m^zm^m^^' 
Juni 2004 

Klein e advertentie s 
Lezers kunnen kleine advertenties 
plaatsen tegen een tarief van 4 euro 
per regel (inclusief 19 procent btw). 
Men kan de advertentie schriftelijk 
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. 

Vaarbewijze n schriftelijk . Info: 
www.nautica.nl of telefoon 055-
5332033. 

Mobie l scheepsonderhou d Bert 
Visser. Voor al uw schilder- en lak-
werk. Interieur en exterieur. Tele-
foon/fax 035-6561616 of 06-
51566245. 
T.k. GB 46 Europ a (nieuw), lig-
plaats Slovenië, www.yeguada-res-
idelca.com/boot/grandbanks.htm. 

Aankoopkeuring? Taxatie ? Con-
tact: ing. Theo van Rijswijk, quali-
fied Hiswa yacht surveyor, voor 
wie service een begrip is! Telefoon 
06-28806286 of www.yachtexper-
tise.nl. 

Te koop Alten a Exe l 48, nieuw-
staat, bouwj. 1999, 220 pk. Tele-
foon/fax (België) 0032-59-513057, 
e-mailjacqueside@hotmall.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. 

Kroati ë (Zadac) Motorjacht, 15 
m., met schipper, mei t/m sept. 
voor 2 pers., te huur per week. Te-
lefoon 00385-981913314. 

Te koop stale n motorboot , 13x3 ,70 x0,91 m. ( I x b x d ) , 6 slaappl., Daf 
575, boegschr., hyd. bin.- bui.besturing, 4 zonnep. a 50 w, 700 I. gasolie, 
1400 I. drwater, bin.- buitendouche. Vraagprijs 37.500 euro. Telefoon 
0226-411328. 

T.k. Barka s 1500 (Vroegh en Alblas), bouwj. 1996, zeer luxe en com-
pleet schip, van eerste eigenaar, verkeert in nieuwstaat, grote 
salon/stuurhuis, 3 slaaphutten, werkkamer, 2 elektrische toiletten, 2 dou-
ches, generator, Kabola cv, boeg- en hekschroef. Vraagprijs 395.000 
euro. Telefoon 06-53911537 of kijk op internet: www.barkas1500.nl. 

Wegens stoppen watersport t.k . 
aangebode n Furuno 1833C color 
led radar/video plotter + antenne 
gps + Navionics NE 398x2. Een 
seizoen gebruikt. Vraagprijs 1990 
euro. Telefoon (België) 0032-3-
6331281. 

Zon/lich t panele n 12-24 volt, BP-
Solar Sunware overloopbaar, 
energie zuinige koelkasten, ac-
cu's, omvormers 12-24/230 volt. 
Aquasolar, Lieuwe Dijkstra, 
Sneek. Telefoon 0515-431920, fax 
0515-431322. 

Te weinig tijd voor uw sloep ? Wij 
bieden u de oplossing! F.C. Koot, 
telefoon 072-5628260. 

Ter overname aangeboden opti e 
ad 20.000 euro op opdrachtver-
strekking nieuw te bouwen 'Pik-
meerkruiser'. J.H.J. Wokke, 
Medemblik. Telefoon 0227-
545446/06-53205318. 

Gevraagd Valkvle t 1325; geslo-
ten type met kleine kuip. Aanbie-
dingen onder kenmerk 'vlet' aan 
Motorboot, Goudsesingel 86, 3011 
KD, Rotterdam. 
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THE YACHT PROFESSIONAL 
SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS UITGEBREIDE AANBO D INGEVAREN JACHTE N 

MocHi 19 SONIC 

1996,19.20x5.20x1.20 
2x820 pk MAN 
€ 835.000 

FERREni 46 FLYBRIDGE 

2000,14.4x4.6x1.32, 
2x455 pk Caterpillar V8 
€ 575.000 

VAN DER VALK 50 COMFORT 

1992,15.25x4.60x1.20 
2 x 360 pk Volvo Penta 
€ 335.000 

PRESIDENT 485 

1991, 15.85x4.82x1.30 
2 X 425 pk Caterpillar V8 
€ 295.000 

^ ^ S S S ^ 

STELU MARIS KOTTER 14.50 

1983,14.50x4.50x1.30 
2x115 pkYanmar4-cil. diesel 
€ 285.000 

VRIJON CONTESSA45 

1998,13.70x4.10x1.20 
159 pk 6-cil. Vetus Deutz 
€ 239.000 

JACABO 1600CABRIO, 1990 

(refit 2000), 16.50x4.85x1.30 
2x138pkDaf615 
€ 285.000 

FLEVO C U P P E R 

1994, 13.30x4.01 x 1.40 
120 pk Iveco 
€ 195.000 

ATICO 45 CABRIO 

1995, 14.40x4.35x1.20 
2x225 pk Perkins 
€ 265.000 

ACM 31' ELITE 

2001,9.41 x 3.00x0.89 
230 pk Yanmar 
€ 162.500 

BRONSVEEN KOTTER 

2002, 14.80 X 4.35x1.35 
138pkDaf 615 
€ 259.000 

Ifoto zusterschip) 

PRESIDENT 37 SUNDECK 

1991,12.66x4.00x0.93 
2 x 200 pk Volvo Penta 6-cil. TD 
€ 147.500 

PRINCESS 414 AFT CABIN FLAGSHIP 366 
1984,12.50x4.00x1.00 1990, 11.00x3.80x1.00 
2 X 165 pk Volvo Penta 6-cil. diesel 2 x 200 pk Volvo Penta 
€139.000 €129.000 

MANDARINE TRAWLER 39 

1979, 11.91 x 4.15x1.20 
125 pk Ford Bowman 6-cil. 
€119.000 

FAIRLINE 28 (29) 

1996,9.60x3.05x0.85 
2X 150 pk Volvo Penta 
€ 98.000 

RAPSODY OC 29 

2000,8.74 X 2.45 x 0.65 
1 x 100 pk Yanmar Turbo Diesel 
€ 97.500 

NOORDVAERDER 900 SPITSGATSLOEP 

2003,9.00x3.10x0.90 
1 x Yanmar 40 4-cil. diesel 
€ 82.500 

• h..-. _• ' * 

MARCO 860 OK 

1998,9.00x3.05x0.80 
82 pk Vetus Deutz 
€ 59.500 

LENGERS YACHTING 
Vreelandsev/eg 11 
1393 PC Nigtevecht 
Telefoon: 0294 256 156 
Fax: 0294 254 697 
info@lengersyachting.nl 

gtZOtK Ot u S ^ 
5816 

SEA RAY 27 PACHANGA 

1989,8.40x2.60x0.60 
2x330 pk Mercruiser 
€ 27.500 

LENGERS^ 
YACHTING 

Make laar in schepen. Ook voor taxat ies , hypotheken en verzeker ingen. 
'j>Arww. I e n a e rs va c hti na. n I I d S l ^ a X s U ^• • r.-w.-m^.w- ' " ' ^ ^ ^ • * ^ « • • "  l i l l ï W ' 1 * 1 • • » ' » ' »•  

mailto:info@lengersyachting.nl


voor informatie en dealeradressen 

importeur voor de Benelux en 
Duitsland 

DINTRA 
DINTRA TRANSMISSIES VOF 
Keizerswoert 30 - 3881 LE PUTTEN 

tel 0341 353712-fax 0341 360046 

www.dintra.nl info@dintra.nl 

Keerkoppelinge n robuus t en betrouwbaa r 
l*ytliiiii-llriv e 

www.pythondrive.co m 

Grand Banks 46 europa 1999 
Prijs: € 595.000,-

Fratelli Aprea 1999 
Prijs: € 95.000,-

Vripack Kotter 1999 
Prijs: € 219.000,-

Ligpl. Medemblik 24 x 7 x 3m. 
Pnjs: € 69.000,-

Tecnoyacht 42 1993 
Prijs: € 149.000,-

Loungeboot 1999 
Prijs: € 49.000,-

Scherpe premies voor  een goede watersportverzekering 
Lage rentes voor  scheepsfinanciering met gunstige voorwaarden 

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 
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Storebr o Grand Series 1 
2 X 800 hp Scania, 18 90x540 

2000 Classi c Motoijach t 1957 
€1.49.000 2 X 200 hp Iveco, 28,50 X 5,20 €725.000 

i^im mm[uf(t 

ER IS WEER VOLOP PLEK 

IN DE VERKOOPHAVEN, WIJ BESPREKEN 

GRAAG DE GUNSTIGE VOORWAARDEN. 

Super «an Graft 1997 Super van Craft 1993 
2 X 142 hp MAN 14 75X4,42 €575.000 2x 114 hp MAN 14 x 4,42 €395.000 

immi-
EtapllOOA C 2003 JacaboSl . 2000 
1 X 237pk Yanmar 11 00 X 3 37 op aanvraa g 1 x 207pk Iveco d 13 00x4 20 € 345.000 

Favorie t superieu r 1999 Lowlan d Motorjach t als nieuw 
2x 138pk Yanmar d 13 80 x 4 25 € 329.000 2 x 184 hp Volvo, 16,50 x 4,30 € 2ffi.00 0 

Lowlan d MY 1981/2002 Valkkruise r 1991 
2x181pk Volvod 16 50x4 30 €295.000 1 x 140 pk Iveco 13 X 4 20 €190.000 

Storebr o J32 
2x213pk Volvod 1013x3 40 

Motorjachte n o.a.: 
Storebr o RC 380 Bisca y 1998 2 x 355 pk 11 43 x 3,77 € 285.000 
RivaSup.Aq . 1967 2x350 pk 8,25x2,60 € 198.000 
Super Hollan d Kruise r 1987 2x100 pk 12,60x3,85 € 120.000 
Storebr o RC 31 Adriati c 1988 2x200 pk 9,30x3 20 € 115.000 
Crownkruise r 1993 62 pk 10,50x3,40 € 107.500 
Valkkruise r 1978 105 pk 12,60x3,75 € 89.500 
Jan van Gent Sloep 2000 33 pk 10,35x3,30 € 59.000 
Breedenda m Adm . Sloep 1996 22 pk 8,00x2,65 € 79.000 
Princes s 37 1980 2x182 pk 1125x390 € 72.000 
Beachcraf t (type ) 1984 105 pk 11,40x3,25 € 62.500 
Wester Engh Sloep 2002 100 pk 8,00x2,75 € 62.000 
Beachcraf t 10,20 1992 90 pk 10,20x3,20 € 59.500 
Eurokruise r 1980 85 pk 9,69x3,20 € 59.000 
Storebr o Solo 24 1962 59 pk 7,70x2,60 € 40.000 
Gelderkruise r 1980 lx 174 pk 10,80x3,50 € 32.000 
KoudummerOpduwertj e 1998 14 pk 6,00x2,00 € 32.000 
Waterlan d 85 de Luxe 1978 62 pk 8 50x3,20 € 30.000 
Falcon 23 1991 l x 202 pk 7,45x2,45 € 29.950 
Vikin g Kruise r 1975 33 pk ('98) 9,50x2,87 € 24.000 
Doerak 650 1973 10 pk 7,00x2 75 € 9.000 

Jachttiave n en Makelaardi j Kempers b.v Kudelstaartseweg 226 1433 GR Kudelstaart NL 
Tel +31(0)297-385 385 Fax +31(0)297 385 380 E-mail kudelstaart@kemperswater5portnl 

Kempei^  Pnncessepavil}oe n b.v. Herenweg 100 2451 VS Leimuiden NL 
Tel +31(0)172 50 30 00, Fax +31(0)172-50 30 01 Email leimiiiden@kemperswatersport nl 

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

Bezoek eens onze geheel vernieuwde website 

Barka s 1100 OK Bj 1996 
Vrpr €139 000,-

Stavers e kotte r 1200 MS Bj 1991 
Vr pr € 189 000 -

Kokkruise r 13.50 Bj 1992 
Vrpr €199 000,-

m 

Grun o 38 Spor t Bj 1994 | 
Vrpr € 1 3 9 000,-

Pikmeer12.50A K Bj 1991 
Vrpr €189 000,-

I 1 

Pilo t 44 
Vrpr 

Bj. 1996 
€ 265 000,-

Vltess e '51 cabri o Bj 1994 
Vr pr € 298 000,-

Doggersban k 17.80 Bj 1995 
I Vr pr € 850 000,-

IT IS MAAR EEN KLEINE GREEP UIT ONS AANBOD 

• Verkoophave n aan de A27 Breda-Gorinche m 
• 7 dagen per week geopend . 

N e p t u n u s 1 6 8 Bj 1991 
Vr pr € 405 000,-

/ 
SLEEUWIJK 

' V G - - Postbu s 33,4254 ZG Sleeuwij k 
tel. : 31(0)183-304511, fox:  31(0)183-304472 

E-moil : info@sleeiiwijjkyaclitlng.n l 
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Zoekt U een trawlerjacht dat; 
- comfortabel en luxueus is afgewerkt 
- stahoogte heeft van ruim 2 meter 
- een nant vrijstaand bed heeft van ruim 2 x 1 5 meter 
- een gescheiden douche en toilet heeft 
- een open kuip heeft als verlengstuk van de kajuit 
- zich in zijn nopjes voelt op zee bij beaufort 6 of meer 
- een gennge doorvaarthoogte heeft voor binnenwater 
- in detail is afgewerkt tot in de 

Kom dan eens kijke n naar de 
Halvorse n 32 Gourme t Cruiser , 
10 tegen 1 dat U dit schi p zoekt 

ARITOIV I 
yach t service s 

l o a 10 80 
Iw l 9,22 
breedte 3,72 
diepgang 1 16 
hoogte 2 60 

Polenweg 26 4538 AP TERNEUZEN 
Tel 0115 614 577-Fax 0115 617 117 

E-mail info@aricom nl 
URL wwwancom nl 

Open kuip, dubbeiaeks, 18.60 m. 

Verhoeven Jachtbouw 
Havenweg 9 - 5145 NJ Waalwijk 

Tel. 0416-33 56 35 

Mobiel 06-53 67 09 55 

www.vethoeveivachtbouw.com 

Ontwerp 
Jan Visser 

Nieuw in aanbouw : 
Ketterjach t 1500 Rondspan t 

Afm.lo a 15.50 m 
Br.oa 4.74 m 

Diepgan g 1.30 m 

Ontwerp 
Jan Visser 

Stevenvle t 1285 Rondspan t 
Afm.lo a 13.00 m 

Br.oa 4,25 m 
Diepgan g 1.10 m 

Bultendann s 235 - 3371 BD Hardinxveld-Giessenda m 
Tel. 0184-62 27 70 - Fox 0184-61 79 86 

i1^ DAEWOO 
Ook uw boot is toe aan een nieuwe DAEWOO ! 

vermogens van 70 tot 1000 pk 

Importeur . 
DE MAA S BV 
Olympiaweg 252 - 3078 HT Rotterdam 
Tel 010-419 6530 
Fax 010-419 4789 

Uw dealer voor het Noorden 
Gebrs De Jong BV 
Industrieweg 4 - 8501 SN Joure 
Tel 0513-412 205 
Fax 0513-413 037 
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V R I - J O N J A C H T E N 

Vri-Jon Yachts b.v. 
Opdij k 16 • 8376 HH Ossenzij l 

Tel 05 61-47 77 00 «Fax 05 61-47 74 72 
E-mail ' info@vri-jon.n l • Interne t wwwvri-jo n nl 

... Nieuwbouw  stalen jachten v.a. 10.60 m t/m 15.00 m. 

... Jachthaven  "CONTESSA MARINA" met perfekte voorzieningen 

... Winterberging  met service in vorstvrUe hallen 

... Boothuizen  te huur  en te koop 

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

Het ontbrekende stukje van 
uw puzzel vindt u bij ons! 

• Gastvrije jachthaven • Watersportwinkel met breed 
assortiment • Gezellige kantine • Goede voorzieningen 
van toiletten, douches met tevens wasmachine 
• Jachtbemiddeling van alle schepen • 40-tons boten lift 
• Winterberging zowel binnen als buiten 

Ook kunt u bi j ons terech t voo r schilderwerk , timmerwerk , ondertiouds -
beurte n etc Voor ieder e klus hebbe n wi j de juist e vakma n in huis 

REDDINGSVLOTTE N 
D K ' _ Pl^stimo  Cruiser  en Offshore  reddingsvlotten  nu met  gratis;  1/ 

\f\/ I reddingsbeveiligingsset  bestaande  uit:  twee reddings-
' vesten  automatisch!  opbl.b.,een  brandblusser  waterschuim, 

GROEP ^'  servicebeurt  (excl.  certificaatkosten  en evt.  de te 
vervangen  items.  31 een scherpe  prijs. 

/Imsterdam WATERSPORT OOST MiWenweo I05-)07 TsL 020-6948042 

OOK VERZORGEN! 
WIJ DE KEURING \ 

VAN UW 
REDDINGSVLOT 1 

IMonnictendam HAKVOORT WATERSPORT ^ 

Maasbrscht WATERSPORT DE TIP ripsfr; 

idjke JACHTWERF DE GREÏEUNGEN B.V, JacW 
k WESTERS NAUTICSHOP Bothniakaöe 26-27 Tel: 

Waardingen VAN DER LINDEN WATERSPORT Wssthavenkade 86 Ie;.; OW-4350044 
Zeeifo/de JACHTHAVEN WOLDERWIJD Strandweg 125 Te/,.-036-5221228 

;/uis FA. KOOS SLURINK Sfadonsweg 2 7e/..' 038-3867190 
Zie ook onze aanbiedinge n op Interne t www.lcwgroep.n l 

B. VAN DEN HOVEN Ji 
Is een bouwer van exclusieve jachten gehee 

van U. Een bezoek aan onze werf zal U de ind 

van Uw jacht bij ons in de juiste handen is 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
www.bvanclenhovenjachtbouw.n l 

(VCHTBOUW 
naar wens en ideeën 

ruk geven dat de bouw 

WIJ bouwen 

Pacifi c Exclusiv e 
jachte n 
van 14t/m 18mtr 

Adres werf: 

Dwarswe g 19, 

5165 NM Waspi k 

tel . 0416-319183 

06-23253651 

IbMHfelS l JilüS^Ji J 
JjLJ  A i-
|,„jjpi i'^m^^ m • • '-i 
1 .M 

-: -Voor een gestaalffé'pertecti e ^  * * 

^ ^ a r t a a f i j de nigdellea1fr.80m.Tl2.2ftth . en 13.50 m 

Jachtwer f ,,iB ^  ü t j h ^  Bltcf e 
Molenein d 65-66 -1241 NK Kortenhoe f - tel. 035-6560443 - fax 035-6561319 

E-mail: jachtwerf.dewijdeblick@planet.n l - Website: www.jachtwerf-dewijdeblick.ca m 

Met de navigatie-apparatuu r van 
I ASA, vaart u altij d 

een veilig e koers 

infobon 
ik wil meer weten over 
de Interphas e van asa. 

I Naam 

j Adre s ~ 

I Postcod e ~ 

i Plaats 

Natuurlijk wilt u weten wat u te wachten staat onder water 

Want aan de grond lopen is met leuk en ergens tegenaan varen betekend meestal schade. 

Met een dieptemeter van l n t 6 r p h a S 6 kunt u het bodemverloop en obstakels 

tijdig zien aankomen omdat hij met alleen omlaag maar ook ver vooruit kijkt 

Vraag informatie bij ASA Want ASA weet wat beter is voor uw boot. 

INTERPHRSE 

Verkoo p vi a uw watersportspeciaalzaa k 

asa boot electr o b.v. 
De Dollar d 1,1454 AT Watergan g 

Tel 020-43 69100 
Fax 0 2 0 - 4 3 69109 

Inteme t ww w asabootelectr o nl 
E-mai l info@asabootelectr o nl 
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Honda Genera toren 
EU20i, EU l O i e n E X ? 

Handy 
Power 

Dehandy's^ 

van Honda zijn 

superlichtgewichten (va. 12 l<g!) in 

koffermodel. 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 uw TV-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 
ofwww.honda.nl 

viva vinyl 
PROFESSIONELE WAND- EN PLAFONDBEKLEDIN G 

I 
» " ^ ^ R t • ïf#f 

u w SPECIALIST IN LUXE BEKLEDINGSMATERIALE N VOOR IN- EN EXTERIEUR. 
* NAUTOLEX * BOLTAFLE X • BOOTTAPIJ T * ALCANTAR A ' SUNBRELL A 

SLAAPSYSTEME N EN LOUNGEKUSSENS VOOR AAN HET WATER 

FRANKFURTSTRAAT 29-31,1175 RH LIJNDEN. 
TEL. 020-6599523, FAX: 020-6596004, E-IVIAIL: info@vivavinyi.nl, www.vivavinyl.ni 

PROFESSIONEEL 
GEREEDSCHAP 

VOOR EEN BETAALBAR E PRIJS 

RVS GEREEDSCHAPWAGE N SET 
2-DELIG 
- solide kogelgelagerd 
- rubber matten in de laden 
' met slot 
- gewicht 125 kg 

€ 950,- incl. btw (€ 789,32 excl. vat) 

RVS TOOLBO X (klein ) 
- afmet 51 x 22 x 25 cm 

€ 99,- incl. btw (€ 83.19 excl vat) 

pOWERPLU^ ' 
WWW.POWERPLUSTOO-

POSTORDERSERVICE 

TEL  0516 42 24 06 

FAX 0516 42 33 00 

• 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 

Turfikip  Sleepvlet: leverbaar als casco of casco vaarklaar.' 

Watersportbedrij f "Turfskip " 
Turfkade 15, 8539 SV Echtenerbrug 
Tel. 0514-541467 • Fax 0514-541606 
E-mail: info@turfskip.com • Internet: www.turfskip.com 

Mercedes Daf-Mitsubishi-Peug, 

Kraan voor 50 ton 
aan het water 

Postbu s 265 - 3360 AG Sliedî ch t 
Baartioe k 152 - 3381 GN Sieik'ecti t 

Tel: 0184 41 23 32 
Fax: 0184 49 39 25 

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. 

Touif^fabrie k 
G.van der  Lee b.v. S i n c e 1 5 4 5 

Hekendorperweg 36 - 3421 VL Oudcwater  Tel. 0348-404640 
Info@touwfabriekvanderlee.nl www.touwfabriekvanderlee.nl 
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-fÊM Snijtechnie k Braban t B.V. 
J S J H Speciaal voor de jacht- en 

7 ^ P Scheepsbouwindustrie 

! 4 B ^ ^ ^ ^ _ _ _ . . > - i | M ^ ^ ^ ^ ^ H k : 

• J'" 

• • „^ff ̂ / " 

Forrellenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksveer 
Tel. 0162 - 518285 Fax. 0162 - 515333 
E-mail: info@snijtechniek-brabant.nl 
internel: www.snijtechniek-brabant.nl 

Scheepswerktuigkundi g Expertisebur o Frit s Coers 

Beëdigd taxateur en expert van schepen 
sworn valuer and marine expert - Hiswa Qualified Yacht Surveyor 

DeZoddel l -1231 MA Loosdrecht 

tel.: 035-582 69 75 - fax: 035-582 50 24 

e-mail: scheepsexp@tritscoers.nl 

/f^S (Siial " \ 
freda)  Breda ) 

Aluminium Scheepsramen 
Spinvel d A b " ^ 5 HS Bred a Spjnvel d 

\

teL.076-5223022 
E-rnai : hj-smaaL @ smaaLr i 

'AfllSH S Bred a 
Fax. 520A233 „ 

wet3sife»www.sfTiaal.nl ^ 

^ Voor  verdere info vraf  ̂ naar Syb Ro7£nda] 

Mobiel: 06 53 178 49̂  

# Vrijblijven d offerte bij  u op 

de haven met compleet 

ingerichte mobiele showroom 

U KENT ONS TOCH! 

www.stoffeerderljrozendal nl 
E-mail swrozendal@cs com 

Het Helmhoüt I4c, 9206 AZ Drachten 

Tel. 0512-521900. Fax. 0512-523719 

wij houden het gehele 
jaar door een permanente 

ALUMINIU M BOTEU ^,^i^^:^^^iS^^„, 

Voordee l 
kortin g bi j 
combinatie-aankoo p 
BOOT/MOTOR/TRAILE R 

VAN ZELST WATERSPORT BV 
Voorweg 161, Zoetermeer 

Tel. 079-3517018 
Fax 079-3521675 

Ê\/IJ\RÊI\ÊEDÊESELS 
VM. Viesels: "wtrldna Uke  ̂clockurork"! 

Vermogen s van 50 t/m 130 pk ! 
Laagtoerig e compact e 4-6 
cylindermotore n 
Betrouwbaar , zuini g en stil ! 

www.marine-diesel.n l 

CF TECHNIEK 
KRABBENDIJK E 

tel : 0113-501255 

^ é 'tetÉm/eif 
V E R S P A N I N G S T E C H N I E K «, M O T O R E N R E V I S I E 

L/w betrouwbare  partner! 

JWFnsostraat3 1 
4413 CB KRABBENDIJK E 

Postbu s 46 
4413 ZG KRABBENDIJK E 

Teletoo n 
0113-5012 55 
Fax verspamn g 
0113-506660 

Fax revisie/motore n 
0113-502872 

Interne t 
www cftechnie k nl 

TOUWFABRIEK 

an gm an 
Nieuw adres 
Bcurtschipper 26-28 
3861 SC NIJKERK 

Telefoon 033-246 19 86 
Telefax 033 - 246 15 77 

Internet- http7/www langman.com 
E-mail' touwfabriek@langman com 

B.V. 

KOJ-C f^^UC^C/i/i^^yp-^Myl  |<v) , -^e^-^tA^M^yl^ 

Naval Architect s / Marin e Engineer? ^ 

VsneiipiitnulklSO O 1200 900 ( H » H SO en 900ntr ) 

Ontwerpe n en bouwpakketten ^ 
Van diverse motorjachten, trowlers. sloepen, ^^ *"'" ̂ " ^ " " ' 
lemsteraken en werkboten in stool /olum. 

www.vanvossen.com 

irsa) 

In fo rmee r vnjbigven d naar onz e moqeliikhede n en cotoJogti s vwvMsmTnwieri500(i9mtr ) 
Van VoMen Engineerir ^  Joneniw g I F 8355 O, ftethoom  tel.0521-36196 1 Fax 0521-362008 

3z2>it,2 

BARKAS 1150: 
4 vaste slaapplaatsen - ruime accomodatie - geringe doorvaarthoogte. 

Afmetingen lengte ll,50m 
breedte 3 94 nn 
kruiphoogte 2,37 m 

Te bezichtigen in Aquaverium Koningsweg 12 • 8861 KN Harlingen 
teGrou Tel. 0517-418225 • Fax0517-419259 
www.boumajachtbouw.nl - e-mail- contact@boumajachtbouw.nl 

Bouma • JACHTBOUW 
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Altena bouwt jactiten van 

versctiillende formaten- Van 12 meter tot en 

met 20 meter en zowel knikspant en multiknik-

De kwaliteit van 30 jaar traditionele 

jachtbouwkunst vindt u terug in deze schiepen-

voor meer informatie kijkt u op: 

WWW-ALTENA-YACHTING-N L 

BLU E WATER TRAWLE R 58' 
Lengte o.a.: 17-42m Breedte o.a.: 5-30m Diepgang: 1-75n 

Voor meer typen kijkt u op www-altena-yachtingnl 

ÊmmmmÊl'Ê 
t^M  • mg mgf «HM», 

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: 0-90m 

Voor meer typen kijkt u op www-altena-yachtingnl 

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-yachtingnl 

CE-Norm voor de jachtbouw 

ALTEN A 
YACHTING B.V. 
Spoorhaven 2 • 4931 BZ Geertruidenberg - NL 

t 0162-512714 f 0162-522469 

www-altena-yachtingnl 

JAckbEMidcJEliN q v/d VEEN B.V. <M'^^ 

* JAckbEMiddeliNq * JAckhAVEN * 

Blauwehan d kotter-198 6 
13 00x4 35 120PK Iveco nieuw 2004i 
alu ramen, boegschroef, mahonie int, 
rondzit m ak, nw stoffering, teakdek, 

nieuw geschilderd € 169 500,-

Aquanau t Unico 1000 -1990 
10 55x3 60 135PK Ford, alu ramen, 

boegschroef, douche, teak int, 
n/s reling nw stoffering 

€105 000,-

Patrouill e 1200-2002 
11 80x4 00126PK Mitsubishi, teak int 

boegschroef, teak dek in kuip, 
omvormer, douche, dub beglazing 

€195 000,-

Smelne 11.40-1996 
11 40x3 60x1 00 150PK Volvo, 

teak int teakdek, boegschr recent 
geschilderd, eiectr ankerlier, 

schip in nieuwstaat € 157 500,-

Klavervie r vlet-197 9 
8 50x3 00x0 80 40PK Tornycroft, 

teak int alu ramen, betimmerde kuip, 
venA/arming, mooi gelijnde goed 
onderhouden vlet € 49 500,-

Aquanau t 10.30-1986 
10 30x3 30x0 95 72PK Peugeot, 

teak int alu ramen, boegschr venwar-
ming 2-comp verf, zij/achter ingang, 

goed onderhouden € 89 500,-

Boorncruise r 35 CL OK - 2002 
10 50x365x1 00 100PKVWTDI, 

blond teak boeg/hekschr plotter gps, 
aggregaat marifoon, zeer compleet, 

in nieuwstaati € 239 000,-

Frisia n Rover - 2001 
11 90x4 00x110120PK Iveco, teak int 
3 hutten, CE-B, boegschr dieselverw 
geïsoleerde ramen, ankelier, stoer schip 

€195 000,-

Goodvaer-199 8 
12 67x4 00x1 10 159PK Vetus Deutz, 
mah int teakdek/kuip, hydraul boeg/ 
hekschroef, Kabola CV, eiectr ankerlier, 

zeer exclusief schip € 225 000,-

Wadlope r 950 OK - 2002 
9 50x3 20x0 85 42PK Vetus 125 uren, 
teak int demoschip, 2-comp systeem, 
goede vaareigensch ruime open kuip, 

in nieuwstaat' €105 000,-

JACHTBEMIDDELIN G VAN DER VEEN 
Syl12-8493LLTerherne 

Tel. 0566-68 92 64 - Fax 0566-68 99 37 
Geldersedijk 20 - 8051 ER Hattem 

Tel. 038-444 08 78 - Fax 038-444 08 79 
Internet: www.jachtbemiddeling.com 
E-mail: info@jachtbemiddeling.com 

* 200 gebruikte boten ia de verlcoop 
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1997 
ProfiSeal Axiaalafdichting 

AMARTECH's 
prijswinnaars 
Design Award 

METS 

Propulsion Innovators 
bij uitstek! 

2000 
EasyStern® Schroefasinstallatie 

^u^ îLiiftî B ^  ^amiiiw i 111̂  

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

E-mail: info@amartech.nl 
Website: www.amartech.nl 

2002 
"Dolphin" Steering Nozzle Flaprudder 

ANWB Watersportverzekeringe n 
Premievoorbeelde n uitgebreid e voorwaarden : Nieuw e pleziervaartuige n met € 150,- eigen risic o 
Genoemd e tarieve n inclusie f ANWB lidmaatschap , poliskosten , assurantiebelastin g en 
40% no-clai m kortin g 

Brandari s Barkas sloep 8,45 meter 
Verzekerd bedrag € 77.850,-
Netto jaarpremie € 391,-

Jan van Gent sloe p 6,60 meter 
Verzekerd bedrag € 35.000,-
Netto jaarpremie € 198,-

Agder 950 AK kruise r 9,50 meter 
Verzekerd bedrag € 169.872,-
Netto jaarpremie € 785,-

Boesc h 560 speedboo t 5,60 meter 
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 070-3145020 
of kijk op anwb.nl verzekeringen/ 
watersport. Natuurlijk kunt u ook bij 
een ANWB kantoor binnenlopen. 

Am 
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R E G O Watersport BV 
ontwerp Willem Nieland 

BARKA S 
stoer  en sterk 

PILO T NEWLANDE R 
nieuw en beproefd 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 

IMT=7 
DORLro e 

Noorse kwaliteit en degelijkheid 
op voorraad bij Jachthaven Poelgeest 

C a p 
Frans plezier en luxe 

Cap Ferre t 650 ope n 
luxe kuipstoelen, ruim zonnedek 

HUGO DE V R I E S L A A N 1 , 2 3 4 1 NT O E G S T G E E S T 
T 071 5 176 176 - F 071 5 175 321 - e-maiLjachthaven@poelgeest.nl 

acqua  classic  10S0 OK 

JACHTBOUW SUCCES B. V. 
Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 
Tel 0527-201705 «Fax 0527-203216 

fW/ iBnn f f f f i '^^'' '"'°®succesyachts com 

www.succesyachts.com 
JACHTHAVEN t'LEUKEN -
De Kamp 7a • NL-5855 EG Well 
Tel 0031 478-501758 «Fax 0031-4 78-502292 
Mail verkoop@tonnaer-watersport nl 
www tonnaer-watersport nl 
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.yros is een bureau 
/oor adviezen en ideeën 
' _ op nautisch gebied. 

: Wij zorgen voor 
lëdegen informatie: 

I o.a. aan/verl<oop, 
/erzekering, financiering, 

taxatie. 
t '•! 
h • < 

IVIaak zéker gebruik 
van onze kennis en^ 

E uitgebreide contacten 
in het buitenland. 

Tavros koppelt 
persoonlijk overleg aaq 

een no-nonsense aanpak.̂  
'En dus een vlotte respons.! 

N\\ weten waar u heen Wnu 

Tavro s Exploitati e BV 
1e Dorpsstraat 20 
3701 HB Zeist 
The Netherlands 

Phone +31 (0)30 69 777 33 
Fax +31 (0)30 69 777 55 
Internet www.tavros.nl 
E-mail info@tavros.nl 

Namens opdrachtgevers biedt Tavros 
de jachten op deze pagina te koop aan. 

laasKOT 

Dit 17.50 m Beeldsnijder motorjacht werd naar de hoogste nederlandse jachtbouw maatstaven, en volledig 

in aluminium, gebouwd. Met haar CE-A classificatie is Maskot net zo goed thuis op zee als op de europese 

binnenwateren. 

Met eigenaarshut, twee gastenhutten en twee badkamers is er meer dan voldoende ruimte voor 6 

personen. Uiteraard is Maskot zeer compleet uitgerust. 

Voor meer informatie kijk op www.tavros.nl 

DRAIT 

Dit 19,60 m Beeldsnijder motorjacht werd in Nederland gebouwd (1995) door de vennaarde Moonen 

werf. Het schip is geschikt voor uitgebreide vaarbestemmingen en heeft een stalen romp met aluminium 

opbouw. Drait heeft een zeer ruime salon, een zeer gezellige keuken met eethoek, een mooie eigenaarshut 

en twee gastenhutten. 

Dit schip is zeer compleet en de eigenaar houdt haar uitstekend onderhouden in haar eigen botenhuis. 

Neemt u voor meer informatie contact met ons op! 

Zit uw schip er niet bij? Bel ons voor een idee. 

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


Al weeg t u schi p 50 ton , wi j lifte n u erui t 
Langs de hele Westkust van het IJsselmeer v indt u maar 
één 50-tons bo ten l i f t en dat is hier: bi j de sluizen van 
Enkhuizen. In een mum staat u hoog en droog in de bu i ten-
stal l ing of in de verwarmde binnenstal l ing. 
Hier kun t u mooi eens alles laten doen w a t u al t i jd al van 
plan was. Osmosebehandel ing, renoveren, boegschroef 
i nbouwen. . 

• Buitenstalling 
• Binnenstalling 
• Revisie- en Inbouvi/ 
• Elel<tra 
• Hydrauliek 
• Refit en Refinish 
• Osmose-behandeling 

De Gier Mari t ie m 
Volmolen 4, 1601 ET Enkhuizen 

Tel.: 0228 - 325 812, Fax: 0228 - 317 541 
E-mail: info@degiermari t iem.nl 

eott^®23oo 
Afmeting 13,50 x 4,30 m 
Diepgang 1,15 m 
Waterverplaatsing 17 t 

NIEUW !! 

e<^tii^®  1500 
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 Webs l te i www.cat f i sh .n l 
V R I P A C K M O T O R K R U I S E R Ontivenfi.:  t>ui.  Sxw« CVtt^Mctér-ifaeAtiKf}  Fax 0478-531228 

y ^ c ^ ^ e ^ v ^ofvC'C'p^^iA^u  cC&' (M^ryn^ 

|Ü«^JS1É : • i « 
v^„^ ^ 

•̂i 
"HnB»M*^--^^^ 

W£^'^Ê 
"Alinclassic 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. 

- Aimkotters vanaf 10.80 meter 

- Almtrawlers vanaf 13.20 meter 

Voor inlichtingen: 

^fit-cM"  e*\, ^cAc^'pi^vt'w  el& (Uns, 

Steurga t 33, 4251 NG Werkenda m t-, - > ^ 
Tel . 0031(0)183503196 - Fax 0031(0)183505399 jitt^t^. 
E-mail : info@alm-jachtboüw.n l 4^,, ' fc*.. , 
website : www.alm-jachtbouw.n l '"' -7» " " 

De Brabant kruiser Spacehne een luxueuze schip met een ruim inferieur 
voor veel vaorplezier De schepen worden gekeurd doo r het NKIP 

waarvan CE certif icaat wordt a fgegeven Vraag vrijblijvend documentat ie 
aan of kom eens kijken op onze werf 

Brabant yachting, ook  voor  verbouw  en ondert)oud van uw  sct}ip 

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 l l e 

i 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 

7 D A G E N PER 
ma t/m za 
zondag 

W E E K 
8 00 

11 00 

G E O P E N D 
- 17 00 
- 1 6 00 

Zie ons c o m p l e t e a a n b o d o p 

www.brabantyachting.nl 
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Jachtbouw 'Het Wargaren B.V.'  houdt Open Dagen! 
Tijden s de Pinksterdagen zondag 30 mei en maandag 31 mei 2004 

Jachtbouw 'Het Wargaren' BV is zins kort gevestigd in 
Veghel. Wij, casco bouwers in staal, hebben een uitgebreid 
programma van motorjachten tot vissersboten. 

De motorjachten zijn er vanaf 10 tot en met 22 m. Model 
bepalend bij Jachtbouw 'Het Wargaren', is het unieke onder-
waterschip, welke een goede stabiliteit, hoge wendbaarheid en 
een kortere remweg waarborgen. 

De vissersboot van 4.60 m, met een breedte van 1.60 is lever-
baar als open uitvoering, als wel met een kleine cabine en 
onderscheidt zich door zijn hoge stabiliteit. Momenteel zijn er 
twee op voorraad. 

De sportboot is een open model van 6.50 m lang en 2 m breed. 
Deze is geschikt voor buitenboord motoren van 15 tot 150 Pk. 

Op dit moment is een stalen speedboot van 8.5 m met een 
breedte van 2.65 m in ontwikkeling. Deze is geschikt voor 

motoren van 250 tot 400 Pk. 
Ook deze is uitgevoerd met 
het unieke onderwaterschip 
van Jachtbouw 'Het Wargaren', 
welke hierop een patent heeft. 
Het prototype is in aanbouw. 

In aanbouw is ook de M2200. Een motorjacht met een lengte 
van 22 m en een breedte van 5.90 m. Dubbeldeks met overal 
stahoogte, geschikt voor 
permanente bewoning of 
wereldwijde cruising. 

Jachtbouw 'Het Wargaren' 
BV bouwt daarnaast ook 
diverse andere modellen, 
zoals de SportFischer vlet 
5.60 van Girraween en de motorjachten van Almarine. Ook 
uw model en/of casco is van harte welkom . 

Om kennis te maken met Jachtbouw 'Het Wargaren' BV en 
onze brede programma van modellen, nodigen wij u uit ons te 
bezoeken. Speciaal hiervoor houden wij open dagen tijdens de 
pinksterdagen en wel zondag 30 mei en maandag 31 mei 
2004. Tijdens deze open dagen zijn tevens aanwezig; 
Tek-Dek-Benelux, Van Voorden Gieterij BV, Iveco Landré 
Ruhaak en Plasmans Scheepsramen. Deze bedrijven werkte 
nauw samen met Jachtbouw 'Het Wargaren' en kunnen bij-
dragen aan de verdere afbouw van uw casco. 

Wij  openen onze deuren aan de Eisenhouwerweg 23 te 
Veghel om 10.00 en sluiten om 17.00 uur. Tel. 0413-352180 

FBTO Bootverzekerin g 
ALS JE GEWEND BENT JE 
EIGEN KOERS TE BEPALEN 
REGEL JE NATUURLIJK OOK 
ZELF JE VERZEKERING. 

\vj  Bepaal zelf uw Wie gewend is om zelf aan het roer 

te staan en om zelf beslissingen te 

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. 

Eigen Risico 

0 Gratis FBTO 

Alarmservice 

0 10% korting 

bij lidmaatschap 

van erkende 

watersportvereniging 

\v\ Deskundig advies 

FBTO [ E 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 

innnnn/.FBTO.iML 
(058) 234 56 66 
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DIV. SUPER VAN CRAFTS 

WWW.VINK-JACHTSERVICE.N L 
tel. 06-53837353 / 071-5761005 

Otterdam 

Yanmar Motoren zijn bij 

Diesel Tecliniek Rotterdam 

in goede handen. 

YANMAR 
marine  ^ Dissel Techniek Kotterda m IV 

Boelewerfé 2987 VD RIDDERKERK T +31I0I180415W5 

F.+31101180 410406 E. infoSyanmarcenternl I. wwwyanmarcentern l 

UW SCHEEPSINTERIEUR 
IS ONZE SPECIALITEIT 

* Kwalitei t m maatwer k 

* Keuz e ui t meer dan 7000 

stoffe n en lede r 

» * • » i j j j j » » « « » » 

Noorderdwarsvaart 171 Drachten 

Telefoon 0512 523434 

Bel voor een afspraak ! 

www stoffeerden ] net 

KALKMAN  BOEG- EN HEKSCHROEVEN 

MiMmMmmm' 
* Elektrisch 12 24 en 380 Volt 

Laagtoenge motoren 
Laag stroomverbruik 

* Hydraulisch 
Kompakte sets 
Toerenregeling 

* Dieselaandrijving voor grotere 
vermogens tot 1000 pk 

• Algemene kenmerken 
Gelu dsami 
Langdurig gebruik 
Beveiligd tegen 
overbelasting 
Bronzen propeller 
Ondertioudsvn) 
MI euvnendelijk 

v o o r optimaal  vaarplezier! 

kalkman 
S C H E E P S T E C H N I E K 

Parallelweg 12 2921 LE Krimpen a/d IJssel tel 0180 514 644 fax 0180 518 450 
E mail boegschroeven@kalkman nl Website www boegschroeven nl 

De D r a i t BV 

Drach ten 

Bouw en verkoop Drait Yachts 

tot 16 00 mtr 

Alle motorjachten zijn te huur 

De Wilgen / Drachten 
Bsschopsweg 27 9213 VM 

Tel 0512 513276 Fax 0512 531982 
wwwdedratnl nfo@dedrait nl 

MARK VAN WAMEL 
s c h e e p s b o u w & s c h e e p s b e t i mmer i ng 

U WILT UW BOOT VERBOUWEN 

WIJ zijn er voor de particulier en scheepswerven 

BIJ ons vindt u gefineerd plaatmateriaal, bochten, 

profielen, massiefhout enz enz 

Vraag nu onze uitgebreide catalogus aan 

Houtmanskampweg 9 6669 MZ Dodewaard Tel 0488 482248 

Fax 0488 412081 www vanwamel oom mfo@vanwamel 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 ervaring in de bouw van jachten vindt u hienn terug 

Heechvletten 
vanaf 

9 80 meter *lfell!*f f 
9 verschillende 

versies 

T < «, 

OntcCeè de exclusiviteit van de l-feecfivfet, 

^  ̂ en ervaar het uCtieme vaargenot 

f i ^ l T C I 1 ^ # T A Bedrijvenpark t Ges 
Jf^M  S I I I ^ % C I Hendrik Bulthuisweg 14b 8606 KB Sneek 

^ ' ^ • • • ^ a - v » jg i (0515)53 29 97 Fax (0515)44 48 20 
Mobiel (06) 21 68 65 72 

• mOUWSTER VLf" 

1 G \d 

Brrin p «-̂ " n rp a I I ' " 

HWAI li^ i 
• • "" " ™ 1 " lÜ 

1 1 
1 Nieuw  rondspant 

Jachtbou w Fedde van der 

Rondspant 

' \ 

_f. - ' 

' <^S.'"f ,4» 

* 1 ^ 

f 

• ' * 

Werf G 

Oedsmawei 4 

info@grouwstervlet nl 

www grouwsten/let nl 

Grouwstervlet1200 

Grouwstervlet 1250 

Grouwstervlet 1300 

Grouwstervlet 1350 

rou 0566-622410 

Fijnhou t 
D e h a r d h o u t e x p e r t Voorbedrufenpamcuher 

www.fi jnhout.nl • 80 soorte n op voorraa d 

• Eige n zageri j 

• Teak (o a dekdeeltjes ) 

• Multiple x gefineer d 

• Blade n (aanrecht/tafel ) 

Vraag naar ons FSC 
gecertificeerde hout 

FSC 
FSr Trademark 996 Fo S eva d h p Coiiii A C 

Amsterdamsch e Fijnhouthande l 
Minervahavenweg 14 Wes tpoo r t 3098 T 020 6828079 F 020-6843154 
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^m^m^mm&^fm Q^ l e g e n d e o p h e t iniater . 
manco 8GO aÊt 

• y-r:r=-^-

marca 8GO salon 

JACHTBOU W SUCCES B. V. 
Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 

Tel 0527-201705'Fax 0527-203216 
Mail info@succesyachts.com 

www.succesyachts.co m 

«anaf EUB 7 7 . 0 | 

saais 
marco 930 CS 
mar ca 1100 tSS 
marco 1300 ISS 
marco 1SOO GS 

wmÉniË 

JACHTHAVEN t'LEUKEN: De Kamp 7a • 5855 EG Well • Tel 0478-501758 • Fax 0478-502292 
Mail verkoop@tonnaer-watersport nl • www tonnaer-watersport nl 

Jacht Techniek Buis B. V. 

Scheeps  Elektrische  Systemen 
Omschakelkasten  / verdelingen  op maal 
Inbouw  alle  elektrische  en elektronische  apparatuur 
Elektrische  schema's/  Reparaties/Advies 
O.a. Mastervolt  en ASA programma 
Gespec.  schepen  10-20 m /Nieuwbouw  en Renovatie 

Jacht Techniek Buis B V 
Industrieweg 30 
4283 GZ Giessen 

0183-449622 
06-51109383 

)achttechniekbuis@zonnet.nl 

BOK WAALWIJ K 
JACH T - SCHILDERWERK 

STRALE N 
PLAMURE N 
SPUITWERK 
SCHOPÉREN 

Winterstallin g in combinati e met schilderwerk . 
Wij kunnen deze werkzaamheden in verwarmde hallen uit-
voeren die een totale oppervlakte hebben van 3000 m^ 
Tevens kunnen wij U een compleet pakket leveren voor wat 
betreft het onderhoud van Uw schip. 
Wij verzorge n iiet straal - en scliilderwer k voor vele jachtwerven . 

Industrieweg 93, 5145 PD Waalwijk 
Tel: 0416-331277 / Fax: 0416-337718 
www.bokwaalwljk.nl 

s%PllPÜMSSM!i^£l3Ë S Solid e kinfaliteit - Sterk e prijs . 
108 ultra 
115 ultra 
ISS ultra 
135 ultra 

sport/ultra 

JACHTBOU W SUCCES B. V. 
Oudeweg 32 • 8316 AC Marknesse 

Tel 0527-201705 «Fax 0527-203216 
Mail info@succesyachts com 

www.succesyachts.co m 

s ta le n ! ? • : • ' * * "•  

- SUCCBS 
succes 

108 oc 
135 oc 

msÈÊsé 
JACHTHAVE N t'LEUKEN : 
De Kamp 7a • 5855 EG Well • Tel 0478-501758 • Fax 0478-502292 
Mail verkoop@tonnaer-watersport nl • www tonnaer-watersport nl 
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bag 
^ H 

^ H •  
H Van de SPORT modelle n zijn 
H volgend e 

1 33 SPORT 
• 35 SPORT 
• 38 SPORT 
• 40 SPORT 

type s leverbaar : 

10.20 
11.00 
12.00 
12.60 
14.00 

X 3.50 m 
X. 3.70 m 
« 3.80 m 
X 4.00 m 
X 4.20 m 

y/an  de ELITE modelle n zijn 
volgend e type s leverbaar : 

35 ELITE: 1 1 .OO x 3.70 m 
38 ELITE: 12.00 x 3.80 m 
40 ELITE: 12.60 x 4.00 m 
44 ELITE: 14.00 x 4.20 m 

I Wan de CLASSIC modelle n zijn 
I volgend e modelle n leverbaar : 

27 CLASSIC: 8.50 x 3.10 m 
30 CLASSIC: 9.20 x 3,40 m 
33 CLASSIC: 10.20 x 3.65 m 
35 CLASSIC: 11.00 x 3.90 m 
38 CLASSIC: 12.00 x 4.10 m 
40 CLASSIC: 13.0O x 4.25 m 
44 CLASSIC: 14.00 x 4.35 m 

motorjachte n 
zij n standaar d 
komplee t uitgerust . 

JACHTWERF GRUNO B.V. 
Reitdiepskad e 19 

9974 PJ ZOUTKAMP 
Telefoo n 0 5 9 5 - 4 0 2 0 5 7 

Fax 0 5 9 5 - 4 0 2 5 9 9 
e-mail : jachtwerfgruno@cs.co m 

www.gruno-motoryachten.co m 

Swanneblo m 
Srheepstethnie k 

[loktrolt> ( linic k >oor si hopen 

Koninginneweg 24 1241CT Kortenhoef 
Tel 035 6563539 Mob 0654698049 Fax 035 6565698 

>fw>f.§>fanneblom.n l 

Jachtwerf Goorden 
JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERING 

Industrieterrein Dintelmond 
Marliweg zuid 1-4,4794 SN Hjnaart - Postbus 76,4670 AB Dinleloord 

Telefoon 0167-524342 - lax 0167-522977 

Ook de scheepvaar t 
verdien t de best e 
accu te r were ld ! 

De bijzondere 
accu's van Optima 

garanderen u betrouw 
baarheid lange levens 

duur en bedrijfszekerheid, 
zelfs onder de meest extreme 

omstandigheden Licht compact 
en bijzonder krachtig Er is een 

Optima voor elke toepassing 

R I M M E L E N 

Zijlman s Trigual 65 
dfm 19 27 X 'S 18, 2x vetus deutz 
230pk, bj 2003 €845 000, exU 
btw www zijlmans nl 

Polaris Beta 
afm 7 5̂ X 2 85, Renault benzine 
40 pk bj 1985, m goede staat 
€ 17 500,- www zijlmans nl 

Jacabo 1500 flvbridge 
dtm 14 95x4 35, 2xdaf 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 

Kooiman de Vries Grundel 
bj 1973, afm 6 25x240 
motor Suzuki 4-takt 15 pk bj 
2002, kompleet 
€9 000, www zijlmans nl 

Zijlmans Watersport bv 
Havenlcade 1 

4924 BC Drimmelen 
Tel. 0162-682541 
Fax. 0162-687300 

E-mail zlmansjb(a)xs4all nl 

WWW.ZIJLMANS.NL 
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ur deze bo n in voo r meer informati e 

ove r de nituw e Yamah a modelk n 

De wereld van Yamaha buitenboordmotoren beperkt zich niet alleen tot het water 

En dat is maar goed ook Ook al bent u met de krachtige, soepel manoeuvrerende en 

uiterst efficiënte HPDl Vmax buitenboordmotor verzekerd van optimale betrouwbaarheid, 

er ontstaan nu eenmaal soms onvoorziene situaties En dan is het goed om te 

weten dat u een beroep kunt doen op het wijdvertakte deskundige dealernelwerk 

van Yamaha Waar u zich op dat moment ook bevindt Wij blijven voor u wel met 

beide benen op de grond Dan kunt u zich met belangrijker zaken bezighouden 

Met het leveren van uw volgende topprestatie bijvoorbeeld Vraag ons alvast om 

informatie via de bon hiernaast 
Bon in qefrankctrd e envelo p naar 

YamahiMitorNiderl i d b v Postbus 750J3 1117 ZN Schphol 

WWW YAMAHA-MOTOR NL 



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 
TygL S 

WWW.POWERPLUSTOOL S 
TEL 051 6 4 2 2 4 
FAX 051 6 4 2 3 3 O Ö 

J . J .M . Groenendaal 
Jachtbet immer inge n 

Tel 0418-639430/06-53394667 
Fax 0418-639410 

ZANDSTRAA T 20a KERKDRIEL 

JachtschildersbedrijfCM.  v.d . Graaf f 

- Nieuwbouw onderhoud 

-Jachtonderhoud 

Tel 06-22780133 

«g}^^& ! 

• I I p i l ROESTVRIJSTAALINDUSTRIE i m 

WERKVREUGD E 
EXCLUSIEF JACHTBESLAQ OP MAAT 

WERKVREUQDE BV • Hoofdweg 2 • 8537 SB Echten 
Tel. (003 I) (05 1 4) 54 14 76 Fax (003 1) (05 I 4) 54 1 667 

E-mail: info@werkvreugde.nl Website: www.werkvreugde.n l 

Wester -Eng h 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 vv/v\/AA/ . w a r m t e a a n b o o r d . n l 

w#%#%Rr LCJLIC H Hw %^r  I IPpW^ » %#mwl#% 

• • I.IUJJIH.I.I.BIIH.— A Q U A N A U T Q 
Y A C H T I N G H O L L A N D ^ ^ 

SELFHELPWEC 9, NL.8607 AB SNEEK TEL (0515)412253 EMAIL SALES@AQUANAUT NL WWWAQUANAUTNL 

Reparati e en onderhoudswer k 

DE • - W w 
GARMI N 

De Garmin GPS 72 wordt compleet geleverd met bracket, 
tas en voedingskabel. 500 waypoints, 50 omkeerbare routes 

/ ^ 

lild^ r 

Mapsource cd. van de belangrijkste punten. 

/Imsterdam WATERSPORT OOST Middenweg /05-W7 lel:W-(B4m2 
Enktiuizen JOOSTEN WATERSPORT Compagnieshaven I 7e/,: 0228-322376 
Hardinmeld-G.dam H.O. DEN BOUT - KLOP WATERSPORT Rmeriiijk 34 Tel: 0184-6; 

Heusden V.O.F. LEGERSTEE Bakkersdam 9 Tel: 0416-661399 
Katwijk a. Zee VAN DEN ANKER WATERSPORT B.V. Tramstraat /6 Tel: 071-4013754 
Lemmer SKIPPERUND Korte Streek 17 Tel: 0514-569056 
Monrtickendam HAKVOORT WATERSPORT Haringburgwat 6 0299-651750 
Maasbracht WATERSPORT DE TIP lipstraat 12 Tel: 0475-463161 

Scha'sncake JACHTWERF DE GREÏELINGEN B.V, JacWteren Ktoo 
Snee* WESTERS NAUTICSHOP Bothniakade 26-27 Tel: 0515-416741 
Spaamdam WATERSPORTCENTRUM DE RIETPOL Rietpoll Tel: 023-5371470 
"• irdmgen VAN DER LINDEN WATERSPORT IVesfhai'efi/ade 86 Te/.; 0)0-4350044 
Ltxwolde JACHTHAVEN WOLDERWIJD Strandweg )25 Tel: 036-522122S 
Zwartsluis FA. KOOS SLURINK StaSonsweg 2 Te/,: 038-3867190 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet w w w . l c w g r o e p . n l 

WINTERSTALLIN G 
JACHTWER F 

- i i = f a i d ^ 
YACHTSERViCE Botenlif t tot 301 

Deltastraat 17 4 3 0 1 RC Z ier ikzee Tel. 01 1 1 - 4 1 6 4 8 8 Fox 011 1 - 41 7 3 4 2 
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HET WAKEND OOG 

10 80 X 3 45 X 0 95 m b j 1976 
€ 79 500 
Nieuwe Nanni diesel 89 pk MK i9 9683 

l 2 b U X 4 Ü U X I l D m DJ i y9ö 
€ 159 000 

Perkins Sabre 135 pk MK I8 1033917-01 

12 50 X 4 0 0 X 1 15m b j 1997 
€ 285 000 
135PkFord Lehman MK 13 10095 14-01 

19 13 X 3 75 X 1 42 m b j 1955 
€ 59 000 
2 X Mercedes type O M 407 < 6 9453 06 05 

y ÖD X J bD X 

€ 69 000 
56 pk Yanmar (2002) SC 13 10230-16 01 

1060 X 3 5 0 x 1 00 m b j 1984 
e 98 000 
1 0 5 p k D A F 5 7 5 ZJ2594&30609 

as»* " 

9 6 0 x 3 2 0 x 1 o o m b) 1978 
€ 58 500 
107 pk Volvo Penta diesel 

O 70 X 3 25 X 1 00 m b | 1967 
€ 59 000 
64 pk Ford diesel MK B IOZ30 16 02 

Zeewaa ra i n ins tv r t rawle r 

12 92 X 5 96 X 1 62 m b j 1979 
€ 165 000 
128Pk CM Detroit diesel MK 3 9463 06 6 

Schatte l Matar jach t (perfec t verkouwi l 
15 30 X 3 83 X 1 20 m b j 1975 
€ 149 000 
250Pk Mercedes diesel MK 1510230 6 03 

8 10 X 3 10 X 0 85 m 
€ 97 500 
33 pk Mitsubishi MK 3 0230 6 04 

10 80 X 3 70 X 1 20 m b j 1985 
€ 49 900 
Daf 475 85 pk MK 14 10095 14 02 

Valkvle t 1230 me t AK 

I Z 3UX J O^ X 

€ 125 000 
DAF 575 105 pk MK 21 9463 06 17 

12 / U X 3 9 0 X T ü u m 
€ 199 500 
125 pk DAF 575 

I U 3 Ü X 3 b U X l U U m D] 
€ 129 000 
150Pk Volvo TMD 41D MK 10 0230 16 05 

12 3 U X 3 ÖD X I 

€ 195 000 
Paf 615 120 pk MK 3 0230 6 06 

WOUDSEND 
Gevestie d in de mooist e overdelit e verkoophave n van Nederlan d 

• «' f 'M 

M t M ssiecelkat te r 
12 0 0 x 3 67x 1 15 m 
€ 164000 
120 pk DAF diesel 

N M r d i e e k a t t e r 

1280 x 3 9 0 x 1 5 0 m b j 1997 
€ 189 000 
138 pk DAF diesel MK 1310399 17-03 

11 30 x 3 80 x 1 10 m b j 1975 
€ 115 000 
DAF 85 pk MK 1110095 14 03 

9 8 0 x 3 0 0 x l O O m b j 1968 
€ 46 500 
Peugeot 62 pk MK13 039917 04 

8 5 0 x 2 9 0 x 0 9 0 m b j 1969 
€ 39 900 
Peugeot 40 pk 

Cill issenvle t ( C S / A K ) 
1 30 X 3 40 X 1 10 m b j 1975 

€ 78 000 
80Pk Volvo Penta m 10230501 

13 23 X 4 36 X 1 30 m D ] 1989 
€ 199 000 
2 X caterpillar 210 pk MK lozaoieo? 

.<6 '̂'̂ '*'< -
Bliekensloe p {i lema ) 

6 90 X 2 60 X o 60 m b j 2003 
€ 59 000 
21 pk 3 cil Nanni SL o? 1039917-06 

1 3 5 0 x 4 2 0 x 1 l O m b j 1991 
€ 189 000 
2 X Volvo Penta 196 pk diesel "KO9 039917 05 

8 10 X 3 2 0 x 0 8 5 m b j 2001 
€ 89 500 
Mitsubishi 53 pk diesel MKI 

13 0 0 x 3 8 0 x 1 1 5 m b j 1970 
€ 1 49 000 
Volvo Penta 200 pk MK 131039917-07 

18 0 0 x 4 0 0 x 1 
€ T E A B 
Perkins 165 pk MKll 02301512 

12 2 0 x 3 3 0 x 1 2 5 m b 
€ 89 000 
2x (n euwe) Sole 60 pk diesel St08 023016 3 

9 20 X 3 20 X 1 00 m 
€ 68 500 
Volvo Penta 200 pk diesel MK09102301614 

18 1 0 X  49 0 X  1  5 0 m  b j  197 6 
€ 34 9 00 0 
2 X Mercedes 245 pk MK O 10230 le-n 

13 0 0 x 4 0 0 x l l 0 m b j 2004 
€ 270 000 
120 pk Iveco diesel ws 06 9463 06 3 

Het Waleend Oog Woudsen d 
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 - 17.00, zo: 14.00 - 17.00 
Woensdag gesloten 

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


stralen • spuiten • osmosebehandeling •  

liÖfe I 

Een stralend vaarseizoen b e g i n t - ^ ^ ^ ^ k 

...bij De Koning Yacht-Painters ^ ^ ' 

• uw jacht zo strak m de lak als uw auto 
• in een van de moderns te en grootste spui tcabine van Neder land 
• stralen en appl iceren van polyester en stalen jachten 

(afmet ingen hal 32 x 21 x 13m) 
• ui tgekiende straal- , verf- en appl icat iesystemen 
• hoogwaard ige epoxycoat ingssys temen en 

gespecia l iseerd in osmosebehande l ingen 
• onder gecert i f iceerde en onder gecondi t ioneerde omstand igheden 
• s tofarm moffelen bij 60 °c 
• erkend Gel-Shield Cen t rum, A N W B - en Hiswa bedrijf 
• heldere offertes, met mogel i jkhe id van garant iecerf i f icaat 

^ ^ de koning 

yacht  - painters 

e-mail info@dekoninggroep nl 
tel 0162-45 04 71 fax 0162-42 60 12 
Technologieweg 3 4906 AC Oosterhout 

Postbus 497, 4900 AL Oosterhout 

E E N V E R W E E R D E H U I D AL S N I E U W NA E E N R E - F I T S P U I T B E H A N D E L I N G 

www.dekoninggroep.nl 

G n n d Courage 4 I A C : L 12,40 x Br. 4,35 mtr. Reline 38: L I I ,75 x Br. 3,80 mtr 
Grand Courage 48AC: L. 14,43 x Br. 4,65 mtr. Reline 41: L 12,60 x Br. 3,80 mtr 

Reline 47: L 14,35 x Br. 4,10 mtr 

Wheerma ten 16, 8331 T L Steenwijk, Te l . : 0521 523 766, Fax: 0521 523 767 
info@rel ineyachts.nl wviw.rel ineyachts.nl 

dealer voor het zuiden. Koeweide Yachting Wessem, tel 0475 - 56 12 21 

SCHEEPSWERF „D E VOLHARDING" D.U. 
Molenstraat 56 - 2471 AB Zwammerdam - Tel. 0172-612238 

|SSov le t1180 0K 

Rondspant Overnaads vanaf 8 50 tot 15.00 mtr • ! 

(JJijaLanxL 
Leverbaar m diverse uitvoeringen. 

Gespecialiseerd in maatwerk' 

11 80 X* 05 mtr Internet: 
www. 

rijnlandyachts.nl 
E-mali: 
info© 

Pijnlandyaclits.nl 

tSlandvlet ltteU( 

^ " • l l ^ ' V . 'i 

PASSANTENHAVEN • DEALER VAN 
VERKOOP VAN SIKKENS & HIMUlU l 
EPIFANES VERFSYSTEMEN . BOQ^LIFT TOT 40 TON 
?,™!^'!?„^^^°'^''^ ASSORTIMENT . g ^ ^ ^ HOUT EN POLYESTER REPARATIE 

• SCHILDERWERK 
• OSMOSE BEHANDELING/PREVENTIE 
«MOTOR INBOUW/REPARATIE 

HECHTHOUT 
• JACHTBENODIGDHEDEN VAN ALLE 
BEKENDE MERKEN 

WATERSPORTBEDRIJF I KORTE OUDERKERKERDIJK 10/14 
1096 AC AMSTERDAM 

_ _ _ TEL. 020-665 74 87 FAX 66516 25 

6.SGHEP&ZN.B.T. 
GESPECIALISEERD ' 
OP HET GEBIED VAN: 

• STAALSTRALEN 
• VERFSPUITEN IN DIVERSE STADIA 
• DIVERSE ANTIFOULING BEHANDELINGEN 

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

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

Tel. 0180-312461 Fax 0180-319412 
HIJSCAPACITEIT  (EIGEN KRAAN):  35 TON. 

D F i- C ' " samenwerking met Lankhorst Taselaar 
VVT DE LAT DEKSTOEL MET HOGE RUG 

G R O E P Uitgevoerd in blauw/creme van € 102,- NU € 7 9 , -

Enkhuizen JOOSTEN WATERSPORT Comply 
, .„iJmwetó-G.dam H,0. DEN BOUT - K'"° 

/* a. Zee VAN DEN ANKER WATERSPORT I.Ï. Jramstwt 16 Te/.; 071-40)375 

stocW WATERSPORT DE TIP Tipstraat 12 Te/.: 047; 
M Loosdrecht VRIJHEID WATERSPORT Oud Loosdrecf 

¥öingen VAN DER LINDEN WATERSPORT West/iaren/ade 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet www.lcwgroep.nl 
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LMJannGGr  u Q^arGu^n  ujorat  cfotDr  cypujinctinQ 

you're  F^OLL/^r^U  by ijÊ=init=ÊHFI  l 

B e l e e f ÊIOG c#e Lfomohict  t^130  ancferGn  ti^t  nakijken  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 l/ene, 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, 

economisch en geluidsarm te zijn en zijn dus winnaar met 

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.yamaha-marine.com 

www.yamaha-marine.co m YAMAHA 

http://www.yamaha-marine.com
http://www.yamaha-marine.com


WARMTH HNI (:Ö/V\F0I2T AAN! 300RD1 

WIJ ZÜNl ÜW SPÊCIALISTI 

ELEKTRO-TECHNISCH BURO 

de jon g & zoon @ 

^ ^ _ _ _ _ LEIDEN 

Industrie Merenwijk 

WEBmO-EBERSPACHER-mOLA BEL NU VOOR: ADVIES • INBOUW • SERVICE 

BnT.ti.rafft.-n n 
AMSTERDAM 
Joop Geesinkweg 129 
Amstel Business Park 

071-5212101 020-6916311 

MAREX 

GLASHELDE R MAATWER K 
A L U M I N I U M RAMEN VOOR SCHEEPSBOUW EN CARROSSERIE 

Hoofdkan toor 
Heesvenstraat 2 1 - 5715 AD Lierop 
Tel 0492-332264 - Fax 0492-332066 
w w w marexnl com - marexramen<3>marexnl com 

Dealer Noord -Neder land 
Ts|erkebuorren 65a 8495 KC Aldeboarn 
Tel 0566-631628 Fax 0566-632256 
Mobiel 06-54660476 

GiOöAL 
ENGINEERINGB.V. WEEÜDDS fioóuüen 

Scheepstechnie k 

beeft olies in buis 

vooröwscbip. 

* Alle merken dieselmotoren, keerkoppelingen, nieuw, 

gereviseerd of gebruikt 6-1200 pk 

# Schroefas systemen, water, vet of olie gesmeerd, 

met of zonder geïntegreerd stuwdruk lager 

# Schroeven 

# Hydraulische besturing 30 1200 Kgm 

* Boegschroeven Elektrisch en Hydraulisch tot 100 pk 

• Generolorsels 

• Pompen 

« Inbouw en inruil van alle produkten 

* Hoge kortingen 

Munnikenweg 10^ - 3273 LG Westmaas - Tel. 0186-575000 - Fax 0186-575708 

MARCC^POL O 
EXCLUSIEVE SLOEPEN 

Wasbcek laan 3b 2 3 6 1 HG Warmond (ZH) 

Te l ; +3110)71 3 0 1 9 4 2 0 • Fax: +3110)71 3019430 

www.marcopolosloep.nl 

[^Kalfsve l metaalcoating b.v. 
Gritstralen . Glasparelen . Verf- en Poedercoaten 

De Specialist voor  motor- en zeiljachten 
Geirit Bolkade 3, 1507 BR Zaandam www.kalfsvel.nl 

Mi^aAU^^mi^LmimMmiüwmm^mmm 

|1 I j( j J ^ Betimmeringen van motor- en zeiljachten 
1̂  ̂  Teakdekken • Winterberging 

lm WI-JA 
•• j d t t i t b e i i m m e r i ng 
Oedsmawei 10 - 9001 ZJ Grou 
Telefoon 0566-622454 - Fax 0566-623857 

^ DE ALBATROS 2% D|<BESTE KEUS 
gegevens L 6 10m br 2 45iTi d iepg O 55nn 

nu ook als^^^fsic' leverbaar. 

Een geheel Neder lands product. De bestvarende en meest charmante s loep var 

Neder land. Een perfecte zit achter de stuurs tand. CE-keur. Brede gangboorden . 

Veel mogel i jkheden voor een lang verbli j f o.a. bed , toi let, koelbox, enz. 

Kor tom als u een polyester s loep zoekt w^aar u E C H T plezier aan kunt be leven 

en u kiest voor kwaliteit en service dan is de Albat ros de beste keus. 

isü 

DEM£. 

GROEP 

s.^^i^^ 

GAUTZSCH-CIME G 
RVS opklapbaar kooktoestel 2 pits, 30/50 gram 

van €267,75 NU € 229,--

dam WATERSPORT OOST Middenweg 105-107 Tel.: 020-6946042 

zen JoosTEN WATERSPORT Compagniesham 1 7e/,: 0228-322376 

<reld-G,dam H.O. DEN BOUT - KLOP WATERSPORT Rimdijli34 Tel.: 0184 

iBakkersdam9Tel.:04m6l399 

vijk a. Zee VAN DEN ANKER WATERSPORT I.». Tramstraat 16 Tel.: 071-40137 

5mmef SKIPPERUND Korte Streek 17 Tel.: 0514-569056 

Monnickendam HAKÏOORT WATERSPORT Haringburgwai 6 0299-651750 

MaastracW WATERSPORT DE TIP Ijpstraa! 12 Tel.: 0475-463161 

Oud LoosdrecM VRIJHEID WATERSPORT Oud LoosdrecMsedi/k 190 M ; 

'Scterendijle JACHTWERF DE GREÏELINGEN B.V. JacWteren KloostermI 1 7e/..' ( 

ESTERS NAUTICSHOP Bothniakade 26-27 7e/; 0515-416741 

dam WATERSPORTCENTRUM DE RIETPOL fiie(po/I 7e/; 023-5371470 

ngen VAN DER LINDEN WATERSPORT Wesf/iaren/ade 86 7e/; 010-435004 

(de JACHTHAVEN WOLDERWIJD Strandweg 125 7e/.; 036-5221228 

luis FA. Koos SLURINK Stationsweg 2 7e/; 038-3867190 
Jachtwer f A lbat ros Rijndijk 112A (bij stevenshot) Leiden Tel 071 5763865 

Zie ook onze aanbiedingen op Internet www. l cwg roep .n l 

9^taien^ 
^éCuAtóeiiun^neiun^ ó,t/. 

Stikker 8-5721 VD Asten 
Tel.: 0493-69 91 69 
Mob.: 06-558 383 07 
Fax: 0493-69 96 60 

Korsten Jachtbetimmering voor complete afbouw van uw casco of alleen betimmering interieur. t-mail: mi.korsten@planet.nl 
Ook kunt u gerust bellen voor de verbouwing van uw schip. www.jachtbetimmering.nl 
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\ ^t_P\ n 
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%\S ALLB9 ?BR.fBCr MO^T ZlJis). 
,WÜ HHLP0NI eiJ HL0KTRO PI2OBL£/V\0ISII 

ELEKTRO-TECHNISCH BUBO 

de jong & zoon S, 

.chnovanaji 
LEIDEN 
F/ei'oweg 43 
Industrie Merenwiik 

AMSTERDA M 
Joop Geesmkweg 129 
Amstel Business Park 

\ 
mSTERVOLT  - VICTRON • OPTIMA ACCU'S BEL NU VOOR: ADVIES - INBOUW • SERVICE 071 - 5212101 020 • 69163 11 

WÜDDS Jos Boone bv 
B O A T E Q U I P M E N T Hoofddeale r van Zuid-Wes t Nederlan d 

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 Marin e Equipmen t 

tef : 020-642 20 62 

fax : 020-642 20 58 

www.dockadd.co m 

lyjULDE R 
S I N D S 1 9 S 4 

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 w w w muldermotoren nl 

Dankzi] ons postorder parts systeem met 24 hrs service beschikt u snel | 

over de juiste onderdelen 

Boelewer f 6, 2987 VD Ridderker k |™«wA»ofore n | 
' +31 (0)180 415445, +31 (0) 180 410406 

www.muldermotoren.nl , info@muldermotoren.n l 

PROFESSIONEEL 
GEREEDSCHAP 

VOOR EEN BETAALBAR E PRIJS 

MOBIELE STRALER 
- inhoud 45 liter 
- gewicht 20 kg 

€ 119,-incl . bt w 
(€ 100,- excl vat) 

POSTORDERSERVICE 

pOWERPLU ^ 
WWW.POWERPLUSTOOLS.N L 

TEL 051 6 4 2 2 4 0 6 
FAX 051 6 4 2 3 3 0 0 

^J^iiÉyw!ZIJLZICHT SLOE P 9.30^^^^^^^^^ 
. Afw . massie f teak ! 

^ ^ 
Traditionele staalbouw 

J. 
Lengt e o.a. 
Breedt e o.a. 
Diepgan g 
Kruiphoogt e 
Stahoogt e 
Waterverpl . 

- 9.30 mete r 
- 3.30 mete r 
- 0.80 mete r 
- 1.60 mete r 
- 1.90 mete r 
- 6.40 ton 

IN A A N B O U W !! 
*6.25 »7.40 
*8.50 *10.50 

zijlzich t vle t 

Nieu w 
• 9 .30 
sloe p 

Jachthave n Zijlzich t 
Zijlelland 1, Leiden 
Tel. 071 589 28 57 

Email: zijlzicht@wxs.nl 
Internet: www.zijlzichtvlHt.nl A 

D.K.S. GESPECIALISEERD IN 
PREFAB ELEMENTEN 

M\es op Yachttimmer gebied vanaf ruwhout t/m 
complete interieurs, voor werf en particulier. 

Nijverheidsstraat 26 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam Tel 0184-618737 Fax 0184-631788 

E-mail info@d-k-s nl - Website www D-K-S.nl 

sinds 1984 • www.botenbank.nl • www.makelaarsbotenbank.nl * beste pri js-kwaliteit 
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(O, ^tlnktvaati B.V. 

JACHT - EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 
Nijverheidsstraat 24, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184-614979 Fax. 0184-611153 

SURF NAAR ONZE SCHERPE 
ZOMERAANBIEDINGENÜ! 
Vestiginge n door heel Nederland . 

www.lcwgroep.nl 

CROWN i YACHT S 
DE KONING - KEIJZ 

SPECIALISTEN IN CABRIO 

WWW. CROWNYACHt 

't/.il-jj.! ; RDORP 
iRJACHTEN 

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 

M 
Spuit,  Schilder-  en Plamuurwerl(en 

Esdoornhof 128 038-3327234 / 0621213403 swbspraYWorks@planet.nl 
Lokatie aan het water in Kampen 

Jachthave n WESTERGOOT 
Gelegen in Dordrecht dicht bij het prachtige natuurparl< de Biesbosch. 

WIJ HEBBEN NOG LIGPLAATSEN VOOR SCHEPEN VAN 5 T/M 20 METER. 

Voor informatie: 
Jachthaven Westergoot, Baanhoekweg IB, 3313 LA Dordrecht 

Tel. 078-6165201 

DE THUISHAVEN 
VOOR UW MOTOR 

J.C. TERLOUWB.V. IS HET ADRES VOOR: 

service, reparatie en onderiioud aan uw scheepsmotor 

Tevens dealer van: Volvo Penta en Mercruiser, Mercury en Tohatsu 

outboardmotoren, Quicksilver rubberboten en accessoires 

JACHTHAVEN "SEAPORT MARINA" 
Kennemerboulevard 714 (zuidpier) 

1976ESIJMUIDEN 
Tel.: 00 31 255-519723 
Fax: 00 31 255-519724 

Site: www.terlouwrepair.com ,, 

MACHINEFABRIE K O 
HOOFDKANTOOR 
Breevaartstraat 25 

3044 AG ROTTERDAM 
Tel.: 00 31 10-4152211 
Fax: 00 31 10-4152351 

1̂1 E-mail: info@terlouwrepair.com 

REPARATIEBEDRIJ F 

MONTY BANK KOTTER 
of TRAWLER 

Leverbaar In 
div. afm., 
zowel a.k. 
als o.k. 

GEBR WILLEM S BV 

Havenstraat 2 - 8304 AH Emmeloord 
Tel. 0527-699477-618208 - Fax 699248 

/yyilllOBlIiEBJJICIIIiyillH Parallelweg 7 
8711 CHWorkum 

GUNSTIG GELEGEN AAN FRIESE MEREN EN IJSSELMEER 

JACHTHAVEN: Goed geoutilleerde, modern ingerichte jachthaven met 
ovenwegend vaste ligplaatsen. 
TECHNISCHE DIENST: Reparatie / onderhoud aan alle type schepen. 
Timmer- en schildenA/erk Hoofddealer van Mariner, Mercruiser, Bukh en 
Sole motoren. 

WJHYACHTCHARTER. 
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: into@wjh.nl 

Nautische cursussen zowel schrifteli jk als mondeling te volgen 

• vaarbewijze n • rada r ruim e watere n 
• kustnavigati e • basi s marifoni e 
• astronavigati e • GMDSS-modul e B 

^ ^ ^r^^^^ Postbus 10 Vraag vrijblijvend 
^ ^ ^ ï ^ , S r 1474 ZG OOSTHUIZEN om informati» 

^ ^ r ^ - ,^___ Telefoon 0299-403000 en een 
Fax 0299-403911 proef t 

I I O L J X I O L l l l l Ai meer dan 20 jaar een begnp 

VOLG EEN 
CURSUS 

NUTRINOX 
v e r n i e t i g t d e s tan l t va n de vuii -
watertan k - zonde r geurtoevoegin g 

I M S O : dr inkwaterf l l ters, bl igewaterf l l ters, ui t laatf l l ters 

T e l . + 3 1 20 6426011 www.imso.n l 
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^ ^ JEANNEAU 

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

Franknjk s grootste scheepsbouwer, fabriceert naast de bekende serie zeilschepen een nog grotere range motorboten. 

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

Het leveringsprogramma van Jeanneau omvat 4 modelseries. 

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

7,25 m , waarvan 3 walkarounds De Jeanneau Leader serie omvat 5 modellen Sport-

kruisers van de Leader 545 outboard t/m de Leader 805 inboard De indeling van 

de boten is uiterst doordacht, de slaapgelegenheid royaal en de uitvoering compleet 

De Merry Fisher serie bestaat uit 10 modellen boten die veelal door sportvissers worden bevaren 

Deze stoere boten bieden ook goede verblijfsaccommodatie voor de gewone pleziervaarder 

De top van de Jeanneau serie omvat het vlaggenschip de Pestige 36 De Prestige is de top van de Jeanneau serie, 

bestaande uit de 32, 36, 46 flybtidge en de 34 sport De naam Prestige zegt al genoeg De schepen luxe uitgevoerd, de indeling iS 

en de afwerking laat niets te wensen over 

Leader 8o^ 

loordacht 

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

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

http://www.pijlwatersport.nl


innovative design 
exclusive comfort 

powerfull performance 

ELAN POWER Ess 

HOLLAND : Pirn van Vlie t Nautisc h Projec t Managemen t b.v. - Burg. Van der Jagtkade 33, 3221 CB Helievoetsluis, ' ' 

Tel.: 0031(0)653250854, Fax: 0031(0)181335665, E-mail: pimvanvliet@hetnet.nl 

HOLLAND:Yachtbrol<er s - Seapor t Marin a - Kennemerboulevard 712,1976 ES Ymuiden, Tel.: 0031(0)255511509, Fax: 0031(0)255517517, 

Mobile: 0031(0)653864389, E-mail: info@yacht-brokers.nl, Website: www.yacht-brokers.nl m 

BELCIÊ: 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 fl 

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

