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Geheel vernieuwd gebruikersmenu 
Maximaal kleur en contrast, gecombineerd met een superheldere en energiebesparende achtergrond verlichting die 40% minder 
stroom verbruikt dan de vorige generatie. 
Video Streaming via de gratis RayViewer app en de ingebouwde WiFi 
Compatibel met Raymarine HD en SHD Color radar, ClearPulse echolood, thermische nachtzicht camera's, AIS ontvangers, 
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KI.GP WWW.BRONSON-MARINE.COM 
Rivierdij k 34 | Hardinxveld-Giessenda m | tel 0184-612227 

WWW.KLOPWATERSPORT.NL 

Van ontwikkeling tot de uiteindelijke bouw vakmanschap is op de Pedro werf altijd de basis De basis van 

duurzaamheid en kwaliteit Van onbezorgd vaarplezier Puur genieten Van casco tot coating, van houtbewerking 

tot stoffering al onze scheepsbouwers werken met liefde voor hun vak aan ieder onderdeel van een 

nieuwe Pedro 

WA Scholtenweg 94, 9636 BT Zuidbroek (Gr), Holland 
T (0031) (0)598 45 17 63 

www.pedro-boat.n l 

Wonen op 
het water 

met de 

Pedro Liberty 

PÊDRÖ Pedro, Dutch yacht builders since 1973 
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bus systeem . Voor mechanisch 
gestuurde motoren en keerkoppelingen 

e -4+ CANbu s 

Voor inboard, outb 
en stern drives i 
Power Trim & Tilt sv 
in handel ' 
Nieuw: LED-display 
Mogelijkheid voor 
mechanische back-up 

lleleFlex ^ 
M A R I N E 

Levering via de vakhandel. Onze uitgebreide catalogus is online te bekijken op: www.allpa.n l 

De Europese watersoort-distributeur. 
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Een onzinni g 

brandmer k 
Tandartsbezoek, een hele week regen in het zo-

merseizoen, schroeven en bouten die altijd precies 

onderin de bilge vallen... Het zijn allemaal zaken 

waar ik een uitgesproken hekel aan heb, maar die 

me desondanks met minder afkeer vervullen dan 

het verplichte Y-nummer voor snelle motorboten. 

Ons redactieschip haalt met volaan draaiem 

toren een top van 15 knopen en is daarmee offici-

eel een 'snelle' boot'. Dat we de magische grens 

van 20 km/uur het afgelopen seizoen precies vier 

keer overschreden - en alle keren alleen maar om 

te laten zien dat het kan - doet er niet toe. Of el-

een ijverige ambtenaar keurig wordt genoteerd, om 

er daarna - administratief gezien althans - nooit 

meer iets mee te doen. Een simpele gele, groene of 

desnoods paarse stip op elke snelle motorboot (en 

waarom dan niet direct ook op elke snelle zeilboot) 

zou met minder gedoe en kosten net 

doen! Wat me ook al tegenstaat, is dat je met zo n 

Y-nummer feitelijk een brandmerk aanbrengt op je 

boot. En al helemaal nu de controlerende Instanties 

de 'snelle motorboot' voor komend vaarseizoen tot 

speerpunt hebben verheven. Met zo'n nummer op 

de flanken bestempel ie jezelf vanaf nu dus officieel 
genlijk ook weer wel, want juist in het feit dat het tot aandachtspunt numero uno, ook al vaar je nóg 

kan, zit 'm nu net de 

geldt nu eenmaal snelle 

boot = snelle boot, en 

dus moet ik binnenkort 

naar het postkantoor, 

zodanig te laten regis-

treren. Dat het betreffende register door de jaren 

Het Y-nwmme r bestem -
pelt de eigenaar  van 
de boot to t potentiël e 

overtrede r 
overtreder. Sm 

je je netjes aan de re-

gels. Nog afgezien van 

de onnodige kosten. 

van de boot daarmee 

ook nog eens tot po-

schaffen dus, met aan 

eraakt dat niemand heen zó vervuild is geraakt dat niemand nog met de controleurs de taak om watersporters er niet 

zekerheid kan zeggen welk Y-nummer bij welke langer uit te pikken op basis van wat hun boot kan, 

boot hoort, weerhoudt de overheid er kennelijk niet maar ze te beoordelen op wat ze dóen. Wie te snel 

van om steeds maar nieuwe nummers aan het sys- vaart of overlast veroorzaakt moet worden aange-

teem toe te laten voegen. Om van die gekke grens pakt. Maar als twee boten in hetzelfde wandel-

van 20 km/uur nog maar niet te spreken. Want 

3lf 

aan boord niet 'snelvarend' zijn, maar met diens 

net iets minder zwaar gebouwde zoon of dochter 

wel? Kies dan liever een grens die wél realistisch is: 

40 km/uur bijvoorbeeld, dus dezelfde grens die 

ook voor grote schepen geldt. Maar goed, ik ga 

dus (ik had dat eigenlijk vorig jaar al moeten doen) 

een Y-nummer aanvragen: een nummer dat door 

tempo van A naar B toeren, waarom zouden er 

voor de ene schipper dan andere regels moeten 

gelden dan voor de andere? 

'qpe\ 
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BOOT IN BEELD 

Met een lengte van 88,5 en een breedte van 14,20 meter 
mag dit door Oceanco in Alblasserdam gebouwde super-
jacht worden gerekend tot de honderd grootste jachten ter 
wereld Waarschijnlijk zal het de 46e plaats gaan innemen 
op de vermaarde World's Top 100 list van het toonaange 
vende blad Boat International 

Een scheepsnaam is er nog met en wie de opdrachtgever is 
mag Oceanco niet zeggen Bij de werf zelf staat het jacht te 
boek als 'Y707' Het schip, waar dne jaar aan is gewerkt, 
heeft een stalen romp en een aluminium opbouw Met twee 
MTU-diesels van 4 900 pk haalt het een snelheid van 20 
knopen Wat het jacht kost wil de werf met zeggen, maar 
doorgaans wordt voor dit soort schepen een prijs aange-
houden van meer dan een miljoen euro per meter 
De 'Y707' werd eind januari te water gelaten en zal in april 
worden opgeleverd Waarschijnlijk zal het jacht gaan varen 
in het Ganbisch gebied en in Zuid-Europa Dat het de opva-
renden onderweg aan weinig zal ontbreken staat vast Het 
met veel oog voor detail gebouwde schip heeft een schitte-
rend modern inteneur, dat is afgewerkt met eucalyptushout, 

teak en witte onyx, afgewisseld met diverse natuurlijke ma-
terialen, kunststoffen en kleuren Voor de eigenaar zelf is 
aan boord de nodige ruimte gereserveerd, met behalve de 
onvermijdelijke Master suite een studeerkamer, een lounge, 
een lobby en een prive-dek met whirlpool Daarnaast zijn er 
aan boord nog een VIP suite (met lounge en twee badka-
mers) en vier tweepersoons VIP-cabins Verder is het schip 
onder meer voorzien van een grote tendergarage, een 3D 
bioscoop, een buitenzwembad met een in hoogte verstel-
bare vloer en een jacuzzi 

De 'Y707' wordt het tiende Oceanco-jacht op de World's 
Top 100 list van Boat International Het grootste jacht dat de 
werf tot nog toe bouwde is de 95 meter lange Indian Em-
press, die in 2000 te water werd gelaten en op de lijst van 
Boat International de 31e plaats inneemt Nummer een op 
de lijst IS sinds 2010 de 162 meter lange Eclipse, gebouwd 
door Blohm & Voss in Hamburg <J* 
Foto Pamela Jones 

april 2012 11 



REDACTIONEEL 

National e A/lotorbootdag : 
voorbereidin g in voll e gang 
De voorbereidingen voor de Motor-

bootdag 2012, die op zaterdag 15 

september van 10.00 tot 18.00 uur 

wordt gehouden in jachthaven Strand 

Horst in Ermelo, zijn in volle gang. Di-

verse bedrijven en instellingen hebben 

inmiddels hun medewerking toege-

zegd, zodat er een afwisselend en uit-

gebreid programma aan activiteiten 

kan worden geboden. Interactie staat 

tijdens alle activiteiten centraal. 

De Nationale Motorbootdag 2012 

wordt georganiseerd in samenwer-

king met de Stichting voor Actieve 

Watersporters (SAW) en zal voor ie-

dereen gratis toegankelijk zijn. De vier 

centrale thema's van het evenement 

zijn 'Varen', 'Ontmoeten', 'Techniek & 

onderhoud' en 'Kennis'. Alle evene-

menten tijdens deze dag zijn zo opge-

zet, dat de bezoeker elk willekeurig 

moment van de dag kan inhaken. Op 

het programma staan onder meer een 

toervaarderscafé, een behendigheids-

wedstrijd op het water, een kennis-

quiz en tal van demonstraties. 
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Er is veel belangstelling voor de vaar-

tocht naar Engeland, die Motorboot 

van 27 mei tot en met 2 juni in samen-

werking met OceanPeople organi-

seert. Er hebben zich een kleine 

twintig deelnemers aangemeld voor 

deze vaartocht in het kader van het 

jaarlijkse evenement 'Proeven aan 

Zee'. Dat betekent dat er met een 

grote vloot richting Engeland gaat 

worden gevaren. Het flottielje vaart 

vanuit Roompot Marina via Blanken-

berge en Duinkerken naar Dover en 

Ramsgate en vervolgens via België 

terug naar Nederland. 

Tweedehand s 
Voor een nieuwe rubriek, met daarin 

uitgebreid aandacht voor alles wat er 

komt kijken bij de aanschaf van een 

tweedehands boot, zoekt Motorboot 

nog abonnees die op het punt staan 

een gebruikte boot aan te schaffen. 

Het dient daarbij te gaan om Motor-

bootlezers die hun zoektocht naar 

een vaartuig bijna hebben afgerond 

en daarover in Motorboot willen ver-

tellen. Als tegenprestatie betaalt Mo-

torboot voor deze abonnee de kosten 

van een conditiekeuring van het be-

treffende schip, uitgevoerd door 

Scheepswerktuigkundig Expertise-

buro Goers. Uiteraard dient de verko-

pende partij in dat geval akkoord te 

gaan met een dergelijk onderzoek en 

met publicatie van de uitkomsten 

ervan in Motorboot. 

In het kader van de nieuwe rubriek zal 

er om de maand met een abonnee 

worden teruggeblikt op diens zoek-

tocht naar een geschikte tweede-

hands boot, tot aan het moment dat 

er definitief wordt besloten om de 

boot al dan niet te kopen. Aan het 

einde van elke aflevering zal men dus 

kunnen lezen of het schip is gekocht 

en voor welke prijs en ook wat er tij-

dens de conditiekeuring aan het licht 

is gekomen en welke consequenties 

dat eventueel heeft gehad voor wat 

betreft de prijs of wellicht zelfs het al 

dan met definitief doorgaan van de 

koop. Verder zullen in de rubriek tips 

worden gegeven voor lezers die ook 

een tweedehands boot willen kopen. 

Staat u op het punt een gebruikte 

boot te kopen en wilt u uw ervaringen 

delen met Motorboot? Mail dan de re-

dactie: motorboot@bdu.nl. 

12 v/vivi.moiorboot.com 
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REDACTIONEEL 

'Hoezo niets te beleven 
in Leopoldsburg?!' 

^b^^A^-c^ * 

een u^aven» de Toenstisd» Raad Le^olfls^urq 
( i m geiWMl * Leüpoldsb-ifl 

John Meijwaard beschrijft In de Mo-

torboot van december 2011 hoe hij 

het kanaal van Beverio afvoer tot in de 

kom van Jachthaven Leopoldsburg en 

daar rechtsomkeer maakte omdat er 

in Leopoldsburg 'niets te beleven valt'. 

Hoe kan men zich een Idee van een 

gemeente en haar jachthaven maken, 

als men er niet de nodige tijd voor uit-

trekt? Ondanks dat Leopoldsburg een 

kleine gemeente is, valt er juist veel te 

beleven. Passanten die er voor 1 

overnachting afmeren, blijven meestal 

2 tot 3 nachten. Leopoldsburg telt 

verschillende musea, waaronder een 

scoutsmuseum en een legermuseum. 

Ook het oud militair hospitaal is inge-

richt als een zeer interessant mu-

seum. Binnen fietsafstand heb je dan 

nog in de buurgemeente een steen-

koolmuseum en een barometermu-

seum. Passanten krijgen bij aankomst 

een folder van de gemeente en als zij 

willen wandelen, kunnen zij kosteloos 

een boekje krijgen met wandelplan 

van de Leopold I wandeling. Fietsers 

kunnen een beschrijving van de be-

vrijdingsroute kosteloos lenen. Onze 

jachthaven beschikt over alle moge-

lijke faciliteiten: water, elektnciteit, 

wasmachine, droger, bilge- en zwart-

waterstation, gratis leenfietsen en 

zelfs een petanque baan. Ook is er 

een taverne. Er Is op zaterdag een 

grote wekelijkse markt en van april tot 

eind oktober een grote rommelmarkt 

op zondag. Ook de gemeente organi-

seert verschillende evenementen. 

Onze Jachtklub heeft een website 

met de nodige info: www.jkl.be 

Marcel Van Overvelt, 

havenmeester JKL 

Vaarverbod 
In de Motorboot van maart stond een 

artikel over vrijwillig vaarverbod. 

Omdat WIJ in herfst en winter binnen 

varen vanuit Sneek, zijn we hier wel 

van geschrokken. Een goede vriend 

van ons heeft via internet echter de 

bewuste gebieden naar voren geto-

verd en het blijkt nogal mee te vallen. 

Eddy Wierstra 

Naschrift redactie: Het valt 

inderdaad mee. Elders in dit nummer 

treft u een artikel aan over de Ge-

dragscode Waterrecreatie N2000. 

Zweedse manieren 
Ron van der Most schrijft in zijn co-

lumn Va(a)ria in de Motorboot van 

maart dat veel Zweden hard varen en 

zich daarbij niets aantrekken van an-

dere pleziervaarders. Dat is niet onze 

ervaring. Wij hebben het afgelopen 

jaar gevaren in Zweden (Göta Kanal 

en oost- en westkust). In onze ogen 

varen Zweedse schippers juist keurig. 

De keren dat wij 'op onze kop hebben 

gestaan' lag dat aan de wind en de 

hekgolven van zeeschepen. Op de 

Maas en de Amer gaan wij veel vaker 

tekeer op een zomerse dag. Het af-

meren van de Zweden is wél zoals 

Van der Most eerder beschreef. 

Herbert Schoenmal<ers 

Toeristenbelasting 
Wij hebben een vaste ligplaats in 

Jachthaven Andijk in de gemeente 

Medemblik. Sinds vorig jaar heeft de 

gemeente een forfaitaire toeristenbe-

lasting. Deze ging in 2012 van € 76,80 

naar € 96,00 voor mijn boot. Is zo'n 

forfaitaire toeristenbelasting gebruike-

lijk voor vaste ligplaatsen? Ik over-

nacht nooit in deze jachthaven. Als 

deze forse verhoging een trend is, 

wordt het varen in Nederland binnen-

kort onbetaalbaar! 

£ l-leddes 

Naschrift redactie: Of er 

sprake is van een trend is bij ons niet 

bekend. Een feit is in ieder geval dat 

een gemeente deze forfaitaire toeris-

tenbelasting inderdaad kan opleggen 

en verhogen. De haven kan daar wei-

nig tegen doen. 
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nieuw e 
De zon komt weer wat hoger te staan en de 

botenbeurzen zijn achter de rug... Het nieuwe 

vaarseizoen is in aantocht! In november publiceerde 

Motorboot een artikel over het winterklaar maken 

van de boot, in dit nummer beschrijven we hoe u 

uw schip weer vaarklaar maakt. 

AART VERSCHOOR 

Als bij het winterklaar maken van de boot het nodige on-

derhoud IS gepleegd aan de voortstuwingsinstallatie van 

uw schip, dan plukt u daar nu de vruchten van: u kunt zich 

dan beperken tot een aantal betrekkelijk eenvoudige con-

troles, alvorens de motor te starten Die controles - we zul-

len ze hier een voor een bespreken - betreffen de accu's, 

het oliepeil van de motor en van de keerkoppeling, de 

spanning van de V-snaar, het koelvloeistofpeil van het ge-

sloten koelsysteem, de conditie van slangen en klemmen, 

de bedieningshandels en -kabels voor de motor en de 

keerkoppeling, de schroefasinstallatie (of eventueel de hek-

drive), de roerkoning, de schroef of schroeven, het drink-

watersysteem en de toiletten. 

14 www.motorboot.com 

seizoen 
Elders in dit artikel vindt u een checklist, waarin u al deze 

zaken kunt afvinken om er aan het einde van de controle 

zeker van te zijn dat u mets bent vergeten 

Accu's 
Het IS geen slecht idee, om de voorbereidingen op het 

nieuwe seizoen te beginnen met een controle van de ac-

cu's, zorg dat ze allemaal weer geladen zijn voordat u aan 

het werk gaat Bedenk dat tijdens het klussen misschien 

de eerste stroom al zal worden gebruikt Ontlaadt u de ac-

cu's daarbij tot onder de 10,8 volt, dan zal dat de levens-

duur van de batterijen beperken' 

V-snaar, slangen en impeller 
De V-snaar is op spanning als u hem in het midden tussen 

de dynamo en de poelie 1 tot 2 cm kunt indrukken Bij on-

voldoende spanning kan de snaar gaan slippen en functio-

neren uw waterpomp en dynamo met goed U kunt de 

snaar in dat geval op spanning brengen door de bevesti-

gingsbout van de dynamo los te draaien, de dynamo iets 

naar buiten te drukken en vervolgens de bout weer vast te 

draaien 

De slangen en klemmen dient u te controleren op droogte-

scheuren en/of beschadigingen en bij twijfel geldt zonder 

meer vervangen! De slangen indrukken of enigszins buigen 

vergemakkelijkt het vinden van eventuele scheuren Zorg 

dat u bij de controle ook de slangen van de keerkoppeling 
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1 Een nieuw seizoen ligt voor ons Zorg dat uw boot er helemaal klaar voor isi 

2 Voor het opstarten eerst motorolie peilen en zo nodig aanvullen 

3 Vergeet met het oliepeil van de keerkoppeling te controlereni 

4 Nu het nog kan de schroef controleren voordat het schip te water gaat Deze schroef 

IS duidelijk beschadigd wat rendementsverlies en trillingen tot gevolg heeft 

met vergeet De conditie van de impeller heeft u, als het 
goed IS bij het winterklaar maken van de boot al gecontro 
leerd Is bij die gelegenheid geconstateerd dat hij met meer 
voldoet dan moet hij worden vervangen 
De bedieningshandels en -kabels van de motor en de keer 
koppeling moeten worden gecontroleerd op goede wer 
king en juiste 'ligging Zet de bediemngshendel bij de 
stuurstand achtereenvolgens in vooruit, achteruit en neu-
traal en controleer bij elke stap of de keerkoppeling ook 
werkelijk volledig in de betreffende stand staat Als de be-
diemngshandel na het voor- of achteruit schakelen verder 
naar voren wordt geduwd mag de gaskabel pas worden 
aangesproken als de keerkoppeling volledig is ingescha 
keld Als de boot een tweede stuurstand heeft, moet uiter 
aard ook daar de juiste werking van de hendel en kabels 
worden gecontroleerd Verder dient u in dat geval te con 
troleren of vergrendeling in de omschakeling van de bin 
nen naar de buitenbediening in orde is 
Werkt de bediening met naar behoren, of twijfelt u, schakel 
dan een deskundige in 

Spiegel en zaklamp 
Kijk na de check van de motor en de keerkoppeling nog 
even met een spiegel en zaklamp in de hand aan de onder 
kant van de motor en keerkoppeling om te zien of alles in 
orde IS Let daarbij vooral op bouten, moeren en de 
motorsteunen Zit er iets los, of is er iets gebroken, dan 
dient u maatregelen te treffen Het zou jammer zijn als u er 
pas tijdens het varen achter komt dat er iets niet in orde is 

Schroefasinstallati e 
De schroefasinstallatie maakt zeker deel uit van de voor 
jaars check Heeft uw boot een vetgesmeerde schroefas 
dan moet het vetkoord worden gecontroleerd Zo'n koord 
heeft niet het eeuwige leven Om water buiten de boot te 
houden, zal bij een in bedrijf zijnde installatie met enige re 
gelmaat de pakkingdrukker zijn aangedraaid Op den duur 
wordt er dan echter steeds meer vet uit het koord geperst, 
waardoor het afdichtend vermogen afneemt Is er te veel 
vet verdwenen, dan moet het koord worden vervangen 
Het oude koord verwijderen is met moeilijk draai de moe-
ren van de pakkingdrukker los schuif de pakkingdrukker 
naar binnen en verwijder (bijvoorkeur met een speciale 
pakkingtrekker, of met een kurkentrekker) het oude vet-
koord Plaats vervolgens een nieuw vetkoord en zorg daar-
bij dat u een koord van de juiste afmeting neemt Nooit de 
afmeting aanpassen met de hamer als het koord te dik 
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mocht zijn; u slaat dan het vet eruit, dat voor een goede af-
dichting noodzakelijk is. 
De gewenste lengte van het nieuwe koord bepaalt u door 
het koord één keer om de as te wikkelen en het af te snij-
den op de plaats waar de cirkel rond de as compleet is. Op 
die manier snijdt u drie stroken vetkoord, die u met de uit-
einden tegen elkaar aanbrengt rond de as. De naden moe-
ten steeds om en om worden geplaatst, om een goede 
afdichting te krijgen. 

In veel watersportzaken zijn op maat gesneden stroken 
vetkoord te koop. Dan is het niet nodig zelf de lengte af te 
snijden als u dit gemakkelijker vindt. Uiteraard kiest u dan 
voor een lengte die past bij de diameter van uw schroefas. 
Is het nieuwe koord eenmaal aangebracht, dan schuift u de 
pakkingdrukker weer op z'n plaats en klemt u het koord 
goed vast door de moeren aan te draaien. De pakking-
drukker moet zo strak worden aangedraaid dat er geen 
water meer in de boot komt, maar de schroefas nog wél 
goed kan ronddraaien. Tijdens de eerste vaartocht dient u 
te controleren of de pakkingdrukker niet te strak is aange-
draaid. Wordt de as ter hoogte van de afdichting tijdens het 
varen zo heet dat u hem niet meer met de hand kunt vast-
pakken, dan moeten de moeren iets losser worden ge-
draaid. Komt er vervolgens water naar binnen, dan draait u 
ze - als u er zeker van bent dat er voldoende vet in de 
koker is geperst - weer iets vaster Dat doet u net zo lang 
tot de juiste balans is gevonden. 

Watergesmeerd 
Is er een watergesmeerde schroefas aanwezig, kijk dan in 
de handleiding voor de juiste afdichting en nazorg. Een al-

gemene beschrijving is vanwege de grote verscheidenheid 
aan systemen niet eenvoudig te geven. Voor alle systemen 
geldt echter, dat er vooral goed moet worden gekeken naar 
de aanwezige rubberdelen: die mogen niet gescheurd zijn. 
Zijn er slangklemmen, zorg dan dat u ook die even inspec-
teert. 
Als er een seal van Volvo of een vergelijkbare afdichting is 
gemonteerd, dan moet deze met het bijgeleverde vet wor-
den gesmeerd. Let goed op de leeftijd van een dergelijke 
seal; in de handleiding kunt u terugvinden wanneer hij moet 
worden vervangen. Heel belangrijk na de overwintering op 
de kant is dat u de seal-afdichting ontlucht. Dat doet u 
door de seal na de tewaterlating van de boot met de hand 
in te knijpen totdat er water naar binnen komt. De afdich-
ting kan ernstige schade oplopen als dit wordt vergeten. 
Ongeacht het type afdichting van de schroefas geldt dat u 
die hoe dan ook dient te controleren. En wees er op alert 
dat er bij eventuele werkzaamheden aan de afdichting be-
hoorlijk wat water naar binnen kan dringen als het schip in 
het water ligt. 

Schroefaskoke r 
Ligt het schip op de kant, dan moet voor de tewaterlating 
de schroefaskoker worden volgeperst met schroefaskoker-
vet; er moet zóveel vet in de koker worden geperst, dat u 
het er bij de buitengland uit ziet komen. U vergemakkelijkt 
het volpersen aanzienlijk, als u tijdens het persen met de 
hand de schroefas draait. 

Roerkonin g 
De roerkoning is vaak het ondergeschoven kindje aan 
boord, maar hij vervult wel degelijk een belangrijke functie. 
De afdichting en smering werken ongeveer hetzelfde als bij 
de schroefas, dus ook hier geldt: zóveel vet erin persen, 
dat u het er aan de uiteinden uit ziet komen en tijdig het 
vetkoord vervangen. 

Hekdriv e 
Een gemonteerde hekdrive kan alleen worden onderhou-
den en van nieuwe olie worden voorzien als het schip op 
het droge staat. In de handleiding bij uw hekdrive leest u 
precies hoe u hierbij te werk dient te gaan; dat kan per 
merk verschillen. Goed opletten of de olie tijdens het aftap-
pen van het staartstuk niet is verkleurd. Grijze verkleuring 
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5 Dezelfde schroef als op foto 4 na reparatie 

6 De rubbers van de hekdrive goed controleren 

Bi| scheuren of beschadigingen altijd vervangen 

7 Versleten zinkanodes op een hekdnve 

8 Een set nieuwe afdichtrubbers 

betekent dat er water bij de olie is binnengedrongen, 

meestal via de oliekeernngen achter de schroef In dat 

geval moeten deze keerringen worden vervangen en moet 

het staartstuk worden gespoeld om alle verontreiniging te 

verwijderen U dient de hekdrive uiteraard te vullen met 

schone olie van het juiste type Zie ook hiervoor het in 

structieboekje Eventuele lakbeschadigingen dient u bij te 

werken met de juiste verfsoort 

Controleer vooral ook de rubber afdichtingen van uw hek-

drive Zitten er droogtescheuren in of zijn ze ook maar 

enigszins beschadigd, dan altijd vervangen' De rubbers 

beschermen de aandrijfas van uw hekdrive tegen 

aantasting door water Controleer ook of de koelwater-

slangen nog voldoende soepel zijn en of de slangklemmen 

goed vast zitten 

En dan is er nog het kleine harmonicarubber, dat de kabel 

naar het schip afdicht Als dit rubber kapot is, komt er 

water in het schip en kan uw boot zelfs zinken' 

Schroe f en anoden 
Voor alle schepen geldt dat de schroef (of bij een tweemo-

torige installatie de schroeven) onbeschadigd moet zijn om 

trillingen te voorkomen Een beschadigde schroef altijd 

laten repareren of - als reparatie met meer mogelijk is -

vervangen 

Controleer bij de voorjaarscheck ook de anoden onder het 

schip of aan het staartstuk Zijn ze voor meer dan drie 

kwart weggevreten, dan dient u ze te vernieuwen 

Drinkwatersystee m en toilette n 
BIJ het winterklaar maken van de boot zijn de slangen van 

de drinkwaterpomp losgekoppeld Die dient u nu weer aan 

te sluiten Als er een aanzuigfilter aanwezig is, dient u dit te 

reinigen of te vervangen Als het lang geleden is dat de 

drinkwatertank is gespoeld of gereinigd met een daarvoor 

geschikt middel, dan kunt u ook dat nog doen voor u weer 

gaat varen Controleer tot slot de afdichtring van de drink-

watervuldop, is die met meer in goede conditie, vervang 

hem dan om te voorkomen dat er vuil in de watertank kan 

binnendringen 

Na het weer in bedrijfstellen van het drinkwatersysteem is 

de eventueel aanwezige huishoudelijke apparatuur aan de 

beurt Heeft u een vaatwasser of een wasmachine aan 

boord, sluit die dan weer aan en controleer deze apparaten 

vervolgens op eventuele lekkages 

Toiletten die in het najaar zijn losgekoppeld en beschermd, 

moeten nu weer worden aangesloten en vervolgens wor 

den getest op een goede werking 



w TECHNIEK 

Verlichting , Hoorn , ruitenwisser s en verwarmin g 
Controleer vervolgens de verlichting, de navigatieverlich-

tlng, de scheepshoorn en de ruitenwissers. Vervang de rul-

tenwlsserbladen als deze kapot of versleten zijn; dat 

waarborgt niet alleen goed zicht, maar het voorkomt ook 

krassen op de ruiten. 

Ondanks de vurige hoop dat we de verwarming komend 

vaarseizoen niet nodig zullen hebben, is het verstandig om 

ook deze te controleren. 

Lenspompe n 
Controleer de lenspompen aan boord, door ze wat water te 

laten wegpompen. Een automatische pomp moet aanslaan 

zodra er water in het schip staat. Als er een handlenspomp 

aanwezig is, controleer dan ook die op een goede werking. 

Een lenspomp kan uw schip redden als er onverhoopt 

water naar binnen komt. Dan ontdekken dat zo'n pomp niet 

werkt Is uiterst pijnlijk. 

Dieseltank 
Meer dan ooit is het tegenwoordig zaak om de dieseltank 

goed te controleren voor u weer het water op gaat. De hui-

dige B5-diesel (daar is plantaardige olie of dierlijk vet aan 

toegevoegd) is gevoeliger voor verontreiniging met water 

en bacteriën en dat maakt controle extra noodzakelijk. Bo-

vendien verdragen de moderne brandstofsystemen abso-

luut geen verontreiniging door vuil en water. Een toevoeging 

van een speciaal additief kan helpen om bacterievorming te 

bestrijden en daarmee de kans op schade te verkleinen. 

Dergelijke middelen zijn bij veel watersportwinkels verkrijg-

baar. 

Als de mogelijkheid bestaat om door middel van een de-

tectiepasta de aanwezigheid van water in de brandstoftank 

te controleren moet u dit zeker niet laten. Als er water aan-

wezig blijkt in de tank dient u dit af te tappen of - als er 

geen zogeheten 'waterzak' aanwezig is - uit te zuigen met 

een pomp. In het januarinummer van 2011 Is hier uitgebreid 

over geschreven. Abonnees kunnen dit nummer via de e-

magazines op onze website www.motorboot.com inzien. 

Zijn er geen openingen in de tank aanwezig om te kunnen 

inspecteren, dan kan de firma Dintra uit Putten een ach-

teraf te monteren mangatadapter leveren. Ook daar is in ja-

nuari 2011 over geschreven. Voor een relatief gering bedrag 

biedt zo'n adapter een oplossing om op eenvoudige wijze 

in de brandstoftank te kunnen komen met de noodzakelijke 

afzulgslang. Met een gatenzaag wordt in de tank een gat 

gezaagd waarna de scharnierende flens in de tank wordt 

gemonteerd. Het 102 mm grote gat wordt met een deksel 

afgesloten en het is op die manier gemakkelijk nadien weer 

te openen voor onderhoud. Zitten er in de tank slinger-

schotten dan is het noodzakelijk in ieder compartiment een 

dergelijk deksel te plaatsen. 

Gasinstallatie en brandblussers 
Uiteraard moet voor aanvang van het nieuwe seizoen de 

gasinstallatie aan boord worden geïnspecteerd, in het 

belang van uw eigen en andermans veiligheid. Als u dit 

door een specialist laat doen, heeft u een goedgekeurde 

installatie die aan alle eisen voldoet. Slangen, drukregelaar, 

gaslekverklikker, afsluiters, schotdoorvoeren... de hele in-

stallatie wordt tijden een dergelijke inspectie gecontroleerd 

en afgeperst. Is alles in orde, dan ontvangt u een certificaat 

en een sticker als bewijs van goedkeuring. 

Ook de brandblussers dienen te worden gekeurd. En zorg 

eveneens dat u een blusdeken aan boord heeft, op een ge-

makkelijk bereikbare plaats. Vaart u geregeld met gasten 

aan boord, zorg dan dat er pictogrammen zijn om de loca-

tie van het blusmateriaal aan te geven. 

Marifoon, scheepspapieren en almanak 
Als er een marifoon aanwezig is, dient u die op goede wer-

king te testen. Dat kan met een korte (I) proefuitzending. 

Voor de marifoon moet uiteraard het basis bedieningscerti-

ficaat aan boord zijn. Ook de overige scheepspapieren, 

zeker als u van plan bent om naar het buitenland te varen, 

dienen op orde te zijn. Zorg dat u de documenten voor het 

betreffende land tijdig aanvraagt als deze niet aanwezig 

zijn. Actualiseer tevens de Wateralmanakken en waterkaar-

ten. 

Olie, reserve-onderdele n en gereedscha p 
Alles aan boord is nu gereed voor het nieuwe seizoen, 

maar... er kan onderweg natuurlijk altijd iets gebeuren. 

Zorg daarom voor voldoende reserveonderdelen, een set 

goed gereedschap en een reservevoorraad olie voor het 
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motorcarter, de keerkoppeling en eventueel de hydrauliek 
aan boord, wat koelvloeistof en een jerrycan met diesel. 
Zorg dat u minimaal voldoende olie aan boord heeft om het 
motorcarter en de keerkoppeling tijdens het varen één keer 
volledig te kunnen vullen. Vergeet daarbij niet de olie-
schenkkan en een trechter. 

Zorg dat u een schoon en afsluitbaar plastic krat aan boord 
heeft, met daarin de volgende reparatiemiddelen en re-
serve-onderdelen: 

• van alle filters minstens één exemplaar 
• een nieuwe V-snaar 
• een impeller 
• zekeringen 
• koelslang 
• brandstofslang 
• slangklemmen 
• een of meer rollen Rescuetape 

(zelf vulkaniserende tape) 

• een set houten keggen (voor als er onverhoopt een gat 
ontstaat door afbreken van een af- of aanvoerleiding 
van het toilet / aanrecht of van het buitenboord koelwa-
tersysteem) 

• schone poetsdoeken 
• werkhandschoenen 
• reserveonderdelen voor de toiletten 

Cursu s 
Behalve goed gereedschap en voldoende reserveonderde-
len kan ook enige kennis van de techniek aan boord uiter-
aard geen kwaad als u er met de boot opuit trekt. De 
Stichting voor Actieve Watersporters (SAW) organiseert 
daarom de cursus scheepsmotortechniek voor de plezier-
vaart. In drie theorie- en twee praktijklessen leert u daar 
hoe de motor en keerkoppeling werken, wat u kunt doen 
om storingen te voorkomen en hoe u kleine storingen kunt 
opsporen en verhelpen. Ook het onderhoud, olie en filters 
wisselen, ontluchten van het brandstofsysteem, het verzor-
gen van de verschillende typen koelsystemen, winter- en 
voorjaarsklaar maken komen tijdens de cursus uitgebreid 
aan de orde. Voor meer informatie over deze cursus: 
www.vaarschoolsaw.nl. @ 

9 Een complete set nieuwe zinkanodes. 

10 Een set reserveonderdelen mag aan boord met ontbreken 
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CHECKLIST 

Om er zeker van te zijn dat u niet s vergee t tijden s het voorjaarklaa r 
maken van uw boot , kun t u de controlepunten/werkzaamhede n 
afvinke n op bijgaand e checklist . Onderdele n die voor uw schi p niet 
van toepassin g zijn , kun t u uiteraar d overslaan . 

[ j Accu's laden 

I I V-snaar op spanning 

I I Slangen en klemmen controleren 

[ j Impeller vervangen 

I i Bedieningshandels en -kabels van motor en keerkoppeling controleren 

I i Controle bouten, moeren en motorsteunen 

[ j Vetkoord schroefas controleren 

I I Afdichtingen watergesmeerde schroefas controleren 

I i Seal-afdichting schroefas ontluchten 

Q Schroefaskoker volpersen met schroefaskokervet 

I I Roerkoning volpersen met vet 

I I Olie hekdrive verversen 

Q Rubbers hekdrive controleren 

Q j Lakbeschadigingen hekdrive bijwerken 

I i Koelwaterslangen hekdrive controleren 

Q j Schroef controleren 

Q Anoden controleren 

[ j Slangen dnnkwaterpomp aansluiten 

Q Aanzuigfilter drinkwaterpomp reinigen/vervangen 

I I Afdichtnng drinkwater- en brandstofvuldop controleren 

Q Huishoudelijke apparatuur aansluiten 

[ j Toiletten aansluiten 

I i Verlichting controleren 

Q Boordlichten controleren 

[ j Ruitenwissers controleren 

Q j Scheepshoorn controleren 

[ J Verwarming controleren 

Q Dieseltank controleren op water/bacteriën 

[ j | Gasinstallatie (laten) controleren 

Q Brandblussers controleren 

[ j Marifoon controleren 

I j Scheepspapieren in orde brengen 

I i Almanakken en waterkaarten actualiseren 

[ j Reserveonderdelen, gereedschap, olie en jerrycan brandstof 
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"Www.gebo.com 

AlSOjaai" 
komplete-
meestal uit voorraad leverbaar zijn. 
Bij onze werf met schepenlift tot 50 ton zijn 
wij gespecialiseerd in reparatie, revisie of 
vervanging voor nieuvK waarbij de werkzaam-
heden ook uitgevoerd kunnen worden door 
één van onze mobiele servicewagens. 

Baanhoek 152 - 3361 GN Sliedrecht 

T 0184-412332 

www.drinkwaard.com 

Boarnstrea m In Water Boatsho w 2012 

Op 21 en 22 april,  elke dag 
van 10.00-16.00 uur 

Bezoek ons tijdens de 'Boarnstream In 

Water Boatshow 2012' en bekijk onze 

nieuwe motorjachten van de merken 

Boarncruiser en IVIarex. Tevens zijn er 

diverse jonge occasions te bezichtigen. 

DE BOARNSTREAM 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R Y A C H T S 

Boarncruise r Retro Line van 12 - 22 m Boarncruise r New Line van 10 -17 m 

Dosrn fo crviie,. Si fio>rnifre,arr\ 

www.boarnstream.com 
Telefoon: +31(0)566-60 08 28 

Industriewei 2, JIRNSUM (NL) 

http://Www.gebo.com
http://www.drinkwaard.com
http://www.boarnstream.com
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VANAF 
6990 
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DMA DEKKER MARINE ACCU 
DMA accu 54ah 

DMA accu 71 ah 

OMA accu 102ah 

DMA accu 105ali deep cycle 

DMA accu 120ah 

DMA accu teSah 

DMA accu 200ah 

DMA accu 225all 

VIGRON AGM ACCUS 
AGMIIOah 

BIIGECUANER 

Huismerk bilgecleanerlltr 

BOOTSHAMPOO 

Huismerk bootshampoolltr 

WASH&SHINE 

Huismerk wash&shinelltr 

SCHIPCLEAN 

Huismerk schipdeanlltr 

PRO BOAT CLEAN 

RUBBERBOOT CLEAN 

Huismerk Rubberboot clean 

9,95 

9,95 

9,9S 

9,95 

9,95 

9 95 

HANDTOILETTEN RM 69 

Toilet kleine pot kunststof bril 

Toilet kleine pot houten bril 

i^BS ü 
^'jm 
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VANAF 
10900 

109,00 

119,00 

' « < 
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HANDTOILEHEN RM 69 SEA LOCK 

Toilet kleine pot kunststof bnl 129,00 

EXTRA OPENING ZONDAG 1 APRIL EN MAANDA G 9 APRIL (2E PAASDAG 

KIJK VOOR AL ONZE AANBIEDINGE N OP WWW.DEKKERWATERSPORT.N 

ZAANDAM , PiETER GHIJSENLAA N 4. TEL: 075-6163362 
Fax: 075- 6702453. Prijzen incl. B.T.W. verzending geen probleem! TPG verzendservice. Prijswijziging voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Openingstijden: Maan-, dins-, woens- en vri jdag 9.00-18.00 uur. Donderdag 9.00-21.00 uur . Za. 9-00-17.00 uur. 
DEKKER WATERSPORT OOK BEREIKBAA R VIA WATER. GRATIS AANLEGGEN EN OP AANVRAA G GRATIS OVERNACHTEN. WATER EN 220V AANWEZIG. 

Prijzen geldig t /m 30 april 2012. 

http://WWW.DEKKERWATERSPORT.N
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AkzoNobe i 

Als het aankomt op het schilderen van uw boot is er genoet 
over hoe u fantastische resultaten kunt bereiken. Kies het juiste gereedschap. 
Controleer het weer. Vraag het de expert bij uw plaatselijke werf... de lijst is eindeloos. 

Wat als het schilderen van uw boot eenvoudiger kan worden gemaakt, minder 
inspanning vergt en minder van uw tijd in beslag neemt? U raadt het al, dit is nu 
mogelijk! De nieuwe Super Gloss HS is een hoogglans aflak speciaal ontwikkeld 
om een perfecte afwerking met een roller te verkrijgen. U hoeft niet meer na 
te strijken met een kwast en niet te verdunnen ... of één van de andere 
geheime kneepjes van het vak. Volg onze eenvoudige stap-voor-
stap handleiding voor een glanzende afwerking. 

Stap 1 : Kies Super Gloss HS 

Stap 2: Aanbrengen met een roller 

Stap 3... Eigenlijk is er geen Stap 3 

Ik vraag me af wat onze deskundige Hans hiervan zal zeggen. 

Super Gl 

n Akzorvtobe). © Ak/o Nobd N V 2011. B F nduson 

Fficebook I 
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Floralaa n West 175 - 5644 BK Eindhove n (NL) - Tel: +31 (0)40/2111456 - Fax: +31 (0)40/2115950 

E-mail : paul@lortye.co m - www.lortye.co m 

Deze klassieker, bouwjaar '72, in nieuwstaat na refit is te koop. 

Faciliteiten 
Winterstalling - Verwarmde stallingsloodsen -
Hellingcapaciteit 300 ton - Bokken voor alle typen jachten -
Hydraulisch boottransport - 32.000 nn2 stallingoppen/lakte 

Nautisc h Centru m Nicolaa s Witse n 
Kraspolderwe g 4, 1821 BW Alkmaa r 
Tel: 072 - 511 22 97 / Fax: 072 - 511 59 56 
info@nicolaaswitsen.n l www.nicolaaswJtsen.n l 

/W, NAUTISCH CENTRUM 

NICOLAAS  WITSEN 
De juist e keuze. 

Activiteite n Jachtwerf - Motoronderhoud - Jachtmakelaardij - Installatietechniek - Jachtschilders - RVS constructies - Jachtbetimmenng - Schadereparatie - Polyesterreparaties 

mailto:paul@lortye.com
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J KONINKLIJKE BESCHIKKING 
H O F L E V E R A N C I E R 

NA^RY  DAYS 
zaterdag  3 1 maart  en zondag  1 april 

VROLIJK 
W a t e r s p o r t 

1195,-

RAYMARINE E7 HYBRID 
TOUCH KAARTPLOTTE R 

KLAPTAFE L HARDHOUT 
L63CM X B50CM X H57CM 

DEEL 2 
ANWB WATERALMANA K 

NIEUW ! 

49,95 

LIZARD DEKSCHOEN 

OPBLAASBOO T TLX 250 
& YAMAHA 4PK 

VAARKAARTE N EN ALMANAKKE N VAN ANWB, IMRAY, NV VERLAG, REEDS, HYDRO-1800 SERIE, BSH DUITSE BOCH 

«o^r 
REDDINGVESTEN 

NAVIGATOR 
7 X 30 ZK 

STEINER VERREKIJKER 

fif: 
KORTING 

25% 

SAILCLOTH BAG 

MYSTIC 150N 

PRIVA LIGHT 275N 

BOLERO 275N 

TETRA 275N 

MYSTIC JUNIOR 

ARKONA 275 

SPINLOCK DECKVEST 275N 

45 X 70 cm 
DONSVULLING 

BOOTKUSSENS 
STAZO SMARTLOCK 

QUICKLINK RVS 

2 voo r 

9 9 ^ 

DEKSTOEL 
MET HOGE RUGLEUNING 

WATERSPORT-
KLEDING 2012 

KORTING 

20% 
l̂ ^̂ ôt e 

flELL Y HANSEN 

MAGIC MARi 

IMHOFF 

'V^  OF SAILS 
AASTR A 

ALLEEN WEEKEND HAPPY DAYS 

Treilerweg 65 
2583 DB Scheveningen NL 
tel.+ 31 70 416 82 82 
fax + 31 70 306 04 97 
Donderdag koopavond! 

WEEKEND VOLOP AANBIEDINGEN ! 

v v ^ v N ^ w ^ . v r o l i j k . n l 

Lagendijk 7 
1911 MT Uitgees t NL 
tel. + 31 251 31 69 50 
fax + 31 251 31 69 51 
Elke zondag geopend! 

Aanbiedingen verkrijgbaar in Scheveningen en/of in Uitgeest, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in teksten, prijzen en afbeeldingen voorbehouden. 
Voor openingstijden zie onze website. 

http://vrolijk.nl


ACTUEEL 

WSV slui t 2011 af met € 500.000 tekor t 
Het Watersportverbon d eindig t 2011 in de rode cijfers . Het werkelijk e financiël e 

resultaa t wijk t ster k ongevee r vijfhonderdduizen d euro af van het begrot e resul -

taat . Dat schrijf t voorzitte r Hugo Snoekc aan de aangeslote n verenigingen . 

Een groot deel van het tekort komt 

volgens Snoekc voort uit de sector 

topsport: ongeveer € 400.000,-. Ver-

der zijn er noodgedwongen extra uit-

gaven gedaan aan de posten 

personeel en Communicatie & Marke-

ting Topsport. Deze laatste twee pos-

ten waren volgens hem voorzien. 

Het verbond boekt het negatieve re-

sultaat over 2011 ten laste van het ver-

mogen. Snoeck stelt dat de 

vermogenspositie van het Watersport-

verbond nog steeds positief is, maar 

het bestuur eist dat het vermogen snel 

weer wordt aangevuld. ,,Dat behelst 

wellicht een enorme besparing op de 

huidige operationele begroting en een 

omvangrijke beperking van de lopende 

uitgaven in 2012." Snoekc benadrukt 

dat het bestuur de dienstverlening aan 

de verenigingen op hetzelfde peil wil 

houden. 

Eerbetoon jcichtschilders N VZ 
De Nederlands e Verenigin g van Zeeschilder s (NVZ) kom t In het 

Zeeuws e exposeren . Deze keer komen de zeeschilder s naar Veere 

om de schijnwerpe r te plaatste n op Wim Vaarzon Morel jr . Immers . 

Net zoals zijn vader en grootvader deed Wim zijn eerste teken- en 

schilderervaringen op in Veere. Wim Vaarzon Morel (1931) bouwde 

een omvangrijk oeuvre op, maar de jaren beginnen te tellen. Daarom 

brengen de kunstenaars van NVZ een eerbetoon aan deze 'erudiete 

kunstenaar' onder de zeeschilders. Onder de titel 'Hommage van NVZ 

aan Wim Vaarzon Morel' brengen zij hun recente inspiratie in mari-

tieme verbeelding samen in een expositie in de grote Kerk in Veere. 

De tentoonstelling is van 13 april tot 14 mei. info@gallerymarit\me. 

Koppenaal  win t jachtontwerpwedstrij d 
De 20-jarig e studen t ruimtelij k vormgevin g & presentati e Marij n Koppenaa l is uit -

geroepe n tot winnaa r van de doo r Sea Level Yacht Design & Engineerin g geor -

ganiseerd e jachtontwerpwedstrij d 'It all start s wit h design' . Volgen s het 

juryrappor t heeft het winnend e ontwer p uitstralin g en mooi e lijne n en is er ge-

brui k gemaak t van verrassend e materialen . Koppenaa l wis t dat zijn ontwer p aan 

de eisen voldeed , maar verwachtt e niet dat hij zou winnen . 

Koppenaal is blij verrast met de uitslag 

van de wedstrijd. ,,Toen ik de andere 

inzendingen zag en we met alle deel-

nemers in rij op de uitslag stonden te 

wachten, vroeg ik me af waarom uit-

gerekend ik dé uitverkorene zou moe-

ten worden. Alle ontwerpen zijn 

vernieuwend en interessant. 

Koppenaal noemt zijn ontwerp 'een 

elegante aluminium gebouwde snel-

heidsduivel'. De romp is afgewerkt met 

een blanke laklaag waardoor een 

K o p p e n a a I 

'schitterend' effect ontstaat. Het schip 

heeft een geolied teakhouten dek, dat 

contrasteert met de glans van de 

romp. Op het achterdek bevindt zich 

een lederen zonnedek. De kajuit heeft 

een eenvoudig kombuis en een royaal 

opgezette 'living' met loungebank, bar 

en geluidsinstallatie. De royale douche 

grenst aan een ruime omkleedcabine 

en er is een apart toilet. Opvallend de-

tail is de lichte verbreding halverwege 

de romp. Hierdoor ontstaat een ge-

stroomlijnde schaduwwerking en wor-

den de luchtroosters ter hoogte van 

het zonnedek extra geaccentueerd. 

Ruim vijftig studenten uit binnen- en 

buitenland deden aan de jachtont-

werpwedstrijd mee. Gevraagd werd dé 

ultieme dagmotorboot voor zes vol-

wassenen (drie vrouwen en drie man-

nen) te ontwerpen, met oog voor 

design. 

apri l 2012 25 



ACTUEE L 

vereniging  voor Sturiërvaarders 
Medio 2011 ontston d bij een aantal enthousiast e Sturiërvaarder s het idee om 

een verenigin g op te richten . Inmiddel s hebbe n deze enthousiastelinge n de daad 

bij het woor d gevoeg d en is Verenigin g Sturië r Vaarder s een feit . 

De oprichters van de vereniging, Jan 

P. Baak, Klaas Jan Boessenkool en 

Ben Scherpenzeel, klopten aan bij de 

Sturiërwerf De Volharding te Stavoren. 

De directie van de werf gaf haar goed-

keuring aan het gebruik van de naam 

Steeds meer leden varen naar Duits-

land en Frankrijk, wat ze bij pech niet 

makkelijk bereikbaar maakt voor de 

werf. Dan is het nuttig om zelf elemen-

taire kennis te hebben, zodat men 

klein ongemak zelf kan verhelpen. Bo-

vendien is het handig om te weten 

welke resen/eonderdelen men het best 

aan boord kan hebben. Dat voorkomt 

dat de te hulp gesnelde technicus 

moet zeggen: "Tja, als Ik dat onder-

deel had gehad, dan was het zo ge-

piept..." Tijdens de cursus was er ook 

aandacht voor het voorkomen van 

problemen. 

Sturiër in de naam voor de vereniging. 

Het bestuur wil In elk geval één maal 

per jaar een toertocht houden en een 

bijeenkomst. De tocht wordt gevaren 

op de ruime binnenwateren, Wadden-

zee en/of Noordzee. De bijeenkomst 

Jaap Vermaning van Warber Jachtser-

vlce legde de aanwezigen de werking 

van een dieselmotor uit. Hij toonde het 

principe van de vlertakt dieselmotor: 

Inlaatslag, compressleslag, arbeidslag 

en ultlaatslag. Daarna volgde de wer-

king van de hydraulische koppeling en 

de (watergesmeerde) schroefas. De 

deelnemers zagen wat het cruciale be-

lang Is van het koelsysteem en een 

helder storing-zoekschema liet zien 

hoe man de oorzaak van bijvoorbeeld 

een startprobleem kan opsporen. 

Vermaning wees er op dat preventie 

het belangrijkste blijft: ,,prettig voor 

zal vooral gaan om gezelligheid en het 

uitwisselen van gedachten. 

Vorig jaar september was de eerste 

toertocht met twaalf Sturiërs en 28 op-

varenden naar de Terschelling en Vlie-

land. Voor september staat er een 

rondje Zuid-Holland van drie dagen 

gepland. De eerste meeting was in fe-

bruari bij Whisper Power, waar het be-

stuur al veertig deelnemers telde. 

een ongestoorde vaarvakantie én de 

verzekeraar komt sneller over de brug 

bij schade. Dus laat een deskundige, 

die de boot goed kent, de boot eens 

per jaar volledig doorlichten." Eigena-

ren kunnen zelf zorgen voor schone 

brandstof, ongestoorde inlaat van 

koelwater door een schone wierpot, 

voldoende (maar niet te veel!) koel-

vloeistof, schone leidingen en goed 

onderhouden en schone accu's. 

Aan de hand van twee dieselmotoren 

gaf Vermaning ook een praktijkles. De 

deelnemers leerden onder andere een 

impeller te vervangen en een V-snaar 

aan te leggen. De Grouwster Vlet-

schippers (dames én heren) reageer-

den enthousiast. Een deelnemer na 

afloop: ,,lk denk niet dat ik een kapotte 

motor kan repareren, maar ik weet wél 

veel beter hoe de motor werkt. Daar-

mee voel Ik me een stuk zekerder!" 

Waterspor t Informati e 
Forum  De Valk Zeeland 
De Valk Zeeland houd t 24 en 25 maart een weeken d vol lezinge n en 

workshop s over bijvoorbeel d dieselmotore n en modern e navigatie -

technieken . Zestie n spreker s zijn hiervoo r uitgenodigd . 

Een van de sprekers is Willem NIeland, de ontwerper van het Motor-

jacht van het Jaar 2012. Ook Eddy Hulsman (Innoverende scheeps-

elektronlca) en Gerrlt Broertjes (varen bij zwaar weer) behoren tot de 

sprekers. Het Watersport Informatie Forum (WIF) wordt gehouden bij 

De Valk Zeeland, Koelhuisweg 4 in Sint Annaland. Meer Informatie is 

verkrijgbaar via sintannaland@devalk.nl of via www.devalk.nl. 

Grouwster  vle t Club op cursu s EHB/l/l 
Zo'n 25 leden van de Grouwste r Vlet Club waren zaterda g 18 februar i uit alle 

delen van het land naar Grou gekome n voo r de cursu s Eerste Hulp bij Motor -

pech . Warber Jachtservic e had de cursu s georganiseerd , samen met Fedde van 

der Werf en Bart van der Meer van de Grouwste r Vlet werf en actie f clubli d Jo-

hannes Dijkstra . Aanleidin g was de wens van veel clubleden , om toc h wat meer 

te weten over de werkin g van de dieselmoto r en het elektrisc h systeem . 

mwm.motorboot.com 
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Fred Swaab treedt aan als 
nieuwe Commodore KNMC 
Fred Swaab is sind s half maart de 

nieuw e voorzitte r (Commodore ) van 

de Koninklijk e Nederlandsch e Motor -

boo t Club . Hij volg t Harm Smid t op. 

Swaab was al preses van de WSV 

Randmeer in Flevoland en van slip-

jachtvereniging De Veluwe Hunt. Ver-

der leidt hij de Stichting Dorpshuizen in 

Landerd; een gemeente waar hij ook 

regelmatig als (in)formateur fungeert. 

Statutair mag Swaab zes jaar de voor-

zitter zijn, maar hij vindt drie jaar prima. 

,,lk ben 68. Tegen die tijd wil ik ruimte 

maken voor een jongere opvolger." 

Die opvolger lijkt inmiddels gevonden 

in de persoon van Ton Sieling (58). 

Sieling treedt nu toe tot het bestuur als 

vice-voorzitter. Met Sieling nam ook 

Dolph van Schalk zitting in het bestuur 

van de KNMC, als opvolger van John 

Waleveld. 

Sambre rally Breda verhoogt Trambru g 
Toervaarder s zijn op 13,14 en 15 apri l 

welko m om mee te doen aan de Sam-

bre rally . Divers e organisatie s hebben 

hun medewerkin g toegezeg d aan het 

evenement , dat doo r Motorboo t van 

hart e word t aanbevolen . De rally , met 

een afwisselen d programma , is be-

doel d als oproe p aan de Franse VN F 

om de Sambr e bevaarbaa r te maken . 

Voor de pleziervaarders uit Nederland 

en België is de Sambre een eenvou-

dige en mooie toegangsweg tot het 

vaargebied in Noord-Frankrijk. Vanuit 

België is het gestremde deel makkelijk 

bereikbaar. Daar zal YCDF (Yacht Club 

des Frontieres) de deelnemers met alle 

egards ontvangen. Dat wil zeggen; 

gratis ligplaatsen en een welkomstbar-

becue op vrijdagavond. Zaterdag is er 

een gezamenlijke maaltijd in een lokaal 

restaurant. Zondag kunnen de deelne-

mers samen plannen hoe men op 

maandagochtend vertrekt naar Tu-

pigny, voor de manifestatie bij het 

stremmingspunt. 

De rally is een kans om in een aange-

name sfeer een internationaal gezel-

schap te ontmoeten en tegelijkertijd te 

helpen om de Sambre te heropenen. 

Informatie of inschrijving: mail naar Ton 

Wilhielm (ton@vrouwe-dirlKje.nl}. 

De gemeent e Bred a heeft beslote n de 

doorvaarthoogt e van de Trambru g te 

verhoge n naar 3,20 meter . Daardoo r 

word t de haven in het centru m van de 

stad voo r een grot e groe p pleziervaar -

tuige n bereikbaar . 

Breda investeert de laatste jaren veel 

geld om de haven in het centrum van 

de stad beter geschikt te maken voor 

de pleziervaart. De Trambrug, een 

vaste brug over de Mark met een 

doorvaarthoogte van 1,20 meter, was 

tot nu toe een groot obstakel. Met het 

besluit om de doorvaarthoogte te ver-

hogen naar 3,20 meter is de haven in 

de toekomst voor een veel grotere 

groep pleziervaartuigen toegankelijk. 

De verhoging moet in juni 2014 gerea-

liseerd zijn. 

Wethouder Cees Meeuwis van Breda 

verwacht dat de investering voor de 

stad voldoende oplevert. Niet alleen 

vanwege meer inkomsten aan toeris-

tenbelasting, ook de horeca en mid-

denstand zullen ervan profiteren. 

Herman Janssen, regiovertegenwoor-

diger Brabant van het Watersportver-

bond, zegt op de website van het 

Watersportverbond: ,,Wij zijn erg blij 

dat de gemeente Breda nu besloten 

heeft de Trambrug te verhogen. Deze 

uitbreiding verhoogt ook de aantrekke-

lijkheid van de Brabantse kanalen." 

Het Overijssels WaterEVent 
Het programm a voo r Het Overijssel s 

WaterEven t op 13, 14 en 15 apri l in 

Blokzij l is grotendeel s bekend . 

In de havenkom wordt een grote ver-

scheidenheid aan boten gepresen-

teerd. Naast de gebruikte botenshow, 

met meer dan 150 schepen, is er dit 

jaar ook weer veel informatie over 

nieuwbouwjachten en sloepen. 

Op de kade rondom de haven komen 

veel stands met watersportkleding, 

apparatuur, toebehoren en gadgets te 

staan. Ook is er aandacht voor lifestyle 

en beleving van verschillende water-

sport regio's zoals de IJsseldelta en 

WaterReijk Weerribben Wieden. Be-

zoekers kunnen kennismaken met de 

regio's en de vaarmogelijkheden. 

iwvw. tietwa terevent nl 
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staatssecretaris Bleeker ontving vrijdag 

17 februari de eerste Gedragscode 

Waterrecreatie N2000 voor het 

IJsselmeergebied In het document staan 

aanbevelingen voor watersporters om 

'vogelvnendelijk' te varen en de natuur te 

ontzien. De Gedragscode is het resultaat 

van jarenlang overleg tussen het rijk, 

natuurbeschermingsorganisaties en de 

recreatiesector. Hiermee is gedwongen 

afsluiting van gebieden in het kader van 

Natura 2000 voorlopig voorkomen. 

LAURENS VAN ZIJP 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden 
waar belangrijke flora en fauna voorkomen In ons land zijn 
162 gebieden aangemeld voor dit netwerk en deze vallen 
onder de Natuurbeschermingswet Om flora en fauna te 
beschermen heeft de overheid uit hoofde van het zoge 
naamde 'voorzorgsprincipe een drastische maatregel ach 
ter de hand afsluiting Zeg maar preventief verbieden Dat 
dreigde te gebeuren voor het IJsselmeergebied Tal van 
oeverzones stonden daar op de rol om als rustgebied voor 
vogels tot no go area te worden verklaard Het IJsselmeer 
IS een pleisterplaats voor vogels die er overwinteren, broe 
den of er een tussenstop houden tijdens de trek Verstoring 
van de rust zo is de redenenng leidt tot vluchten waar-
door de vogels minder tijd hebben om voedsel te zoeken 
Dat kost energie en die hebben ze nodig om te overleven 

Enorm e lap water 
Maar met alleen vogels zijn gek op het IJsselmeer, ook wa-
tersporters komen er graag Het IJsselmeergebied omvat 
behalve het IJsselmeer zelf het IJmeer Markermeer Rand 
meren Ketelmeer en Zwartemeer Het zijn prachtige vaar 
gebieden met een rijke natuur Als watersporter geniet je 
daarvan, want wie op het water zit heeft oog voor zijn om-

28 www.motorboot com 
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ACHTERGROND GEDRAGSCODE 

geving. Veel watersporters zijn dan ook natuurliefhebber en 

hebben best begrip voor natuurbescherming. Afsluiting van 

gebieden, ook al betrof het 'slechts' ondiepe wateren, ging 

de watersportsector echter te ver. 

„Het ging om zo'n enorme lap water dat wij dat niet accep-

tabel vonden", aldus Geert Dijks, hoofd branchebelangen 

HISWA Vereniging. „Een aantal organisaties heeft de 

krachten daarom gebundeld en de Regiegroep Recreatie 

opgericht. Als recreatiesector zijn we in overleg gegaan 

met de overheid en natuurorganisaties. Dat heeft heel veel 

tijd en menskracht gekost, maar het was nodig om mee te 

praten. Het ging om behoud van ons vaargebied en om de 

groeimogelijkheden van de recreatie in de toekomst." 

Rustzoekende waterrecreant 
Watersportbedrijven zijn afhankelijk van toegankelijk vaar-

water; veel ervan ontlenen hun bestaansrecht zelfs aan hun 

ligging aan het water. Volgens de HISWA is 80 procent van 

alle watersportgebieden Natura 2000-gebied en ligt ruim 

50 procent van de watersportbedrijven en verenigingsha-

vens juist in die gebieden. Uit het Nationaal Watersporton-

derzoek blijkt dat de grootste groep watersporters bestaat 

uit natuurminnende en rustzoekende waterrecreanten. Met 

53 procent is 'Genieten van de natuur' de belangrijkste 

reden om aan watersport te doen, gevolgd door 'uitrusten 

en zwemmen'. 

Natuurlijk e balans 
Bovendien: veel meer mensen dan alleen maar de water-

sporters maken gebruik van het IJsselmeergebied. Door-

dat een watersporter met zijn boot echter extra goed 

zichtbaar is, heeft hij de schijn tegen en krijgt hij al snel de 

schuld van verstoring. 'Guilty by sight ' noemt Geert Dijks 

dat: als dader worden aangemerkt , terwijl er best andere 

factoren kunnen zijn waardoor vogels vert rekken. 

Zo zijn er wel meer misvatt ingen rond de watersport , aldus 

Dijks, b i jvoorbeeld over de luchtvervuil ing. Die is volgens 

hem minder groot dan wel word t aangenomen. Er komen 

steeds meer schone motoren en duurzame jachthavens, 

en de verkoop van brandstof aan de totale pleziervaart is 

volgens Dijks lager dan de afzet van een klein lokaal tank-

station in Gost -Groningen. 

De waterspor ter heeft ook helemaal geen baat bij versto-

ring, benadruk t Dijks. ,,De sector, zowel het bedrijfsleven 

als de waterspor ters, is zich al tientallen jaren bewust van i Rustende vogels op het 

het feit dat vo ldoende water, schoon water en een mooie iJsseimeer 

natuur randvoorwaarden zijn. Wat zij willen is een natuur- (Foto: Gerrit de Graaft) 

lijke balans tussen waterspor teconomie en ecologie." 2 Er zijn drie rastge-

blede n voo r vogel s die 

iJSSelmeeraanpak  watersporters in het 

, ,Motorbootvaarders hoeven niet bezorgd te zijn dat ze kader van de Gedragŝ  

vanwege Natura 2000 nergens meer kunnen varen in het code moeten ontzien: de 

IJsselmeergebied", zegt Oluv van Oosterom, voorzit ter van Gouwzee, de Pampusha-

het Neder landse Platform Waterrecreatie. ,,De 'groene' en ven en de Kustzone van 

de 'b lauwe' jongens hebben met de Gedragscode het best Muiden. Voor de Friese 

haalbare compromis gevonden. Het is ook winst dat ze ge- kust zijn gebieden het 

meenschappel i jke belangen hebben gevonden en elkaar hele laar gesloten, 

niet via jur idisch procedures bestr i jden. Deze IJsselmeer- 3 Geert Dijks, hoofd 

aanpak is een voorbeeld dat elders ook gebruikt kan wor- branchebelangen HISWA 

den, zoals in de Delta en Limburg." vereniging. 

Het overleg heeft dus geleid tot de Gedragscode Waterre- (Foto. Laurens van Zijp) 

creatie N 2 0 00 voor het IJsselmeergebied. Daarmee begint 

de waterrecreat iesector een bewustword ingscampagne. 

Het verzoek aan de waterspor ter is simpel d o c h dr ingend: 

ontzie de natuur en verstoor geen vogelpopulat ies. Kor tom, 

vaar vogelvriendeli jk en natuurbewust . @ i 

De grootste groep watersporters ïs 
natuurm'innend en rustzoekend 

VOGELVRIENDELIJK EN NATUURBEWUST VAREN 
• Vaar niet doo r groepe n vogel s heen 

• Houd afstan d van groepe n watervogel s 

• Ontzi e oeverplante n 

• Anke r niet in de buur t van rustend e of broedend e vogel s 

• Zorg dat er geen oli e en ander e verontreinigin g in het water terechtkom t 

• Trek geen hog e golve n bi j ondiepte n 

• Voer geen onnodi g fell e verlichtin g 

• Maak geen herri e (muziek , marifoon ) 

• Gooi geen afval overboor d 
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nieuw e stij l 
Sinds vorig jaar vertegenwoordigt SkipsYacliting niet alleen de zeilboten van 

Jeanneau, maar ook de complete serie motorboten. Om het omvangrijke 

aanbod aan Franse jachten goed te kunnen presenteren, bouwde het in 

Lelystad gevestigde bedrijf een BöOm^ grote showroom, naar internationale 

maatstaven van het prestigieuze botenmerk. 

ALFRED J BOER 

SkipsMaritiem, het moederbedrijf van SkipsYachting, kent 
een lange historie In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
was het Jos de Vnes - de vader van huidig algemeen di-
recteur Peter de Vries - die in opdracht van de familie Pon 
een jachthaven bouwde in Hindeloopen Vervolgens reali 
seerde de familie de Vnes op deze plaats in 1995 een com 
pleet nieuwe buitenhaven Pas in 2007 besloot 
SkipsMaritiem de havenactiviteiten uit te breiden met han-

"De beslissin g om  te stoppe n 
met zeilen word t steeds vaker 

uitgesteld " 

del Peter de Vries hierover „Wij zagen om ons heen dat 
steeds meer watersportbedrijven zich breder gingen profi-
leren door tal van andere diensten aan te bieden zoals re-
paratieservice, winterberging en ga zo maar door Wij 
deden het juist andersom en gingen actief op zoek naar 
een merk dat op de markt beschikbaar was Zo kwamen 
WIJ in contact met Jeanneau, waarvan wij het zeilbotenpro-
gramma zijn gaan voeren " Een jaar later wist SkipsYach-
ting het Finse motorbotenmerk Targa aan zich te binden, 
met veel later gevolgd door Sillinger, de Franse fabrikant 
van RIB's die vooral in het professionele circuit grote waar-
denng vinden Vorig jaar zomer kondigde Wiico Pijl van het 
gelijknamige watersportbedrijf in Loosdrecht aan zich te 
gaan concentreren op zijn recreatiebedrij ven, waardoor de 

30 www.motorboot.com 
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vertegenwoordiging van de motorbotentak van Jeanneau 
in Nederland dreigde te komen vervallen. Al snel waren De 
Vries en de directie in Frankrijk het erover eens dat er in Le-
lystad een unieke showroom moest verrijzen, waar zowel 
de motorboten als de zeilboten van Jeanneau het hele jaar 
door te bewonderen zouden zijn. Ondertussen verwierf 
SkipsYachting ook nog het importeurschap van Prestige 
Yachts, met een uitgebreide lijn luxe motorjachten. 

SKIPSYACHTING 

SkipsYachtin g investeer t vol vertrouwe n in de toekomst . 

De ingebruiknam e van een fonkelnieuwe , 650 m^ grot e 

showroo m in Lelysta d is hierva n een tastbaa r voorbeeld . 

Met deze nieuw e facilitei t verwach t algemee n directeu r 

Peter de Vries optimaa l te kunne n inspele n op het veran -

derend e aankoopgedra g van de klant . 

Veranderend aankoopgedrag 
Het opzetten van een prestigieus Jeanneau Center past 
volledig in de visie van SkipsYachting, dat al langer met 
plannen rondliep om zijn marktpositie door middel van 
schaalvergroting verder uit te bouwen. De Vries: ,,Er was 
nog een andere reden om een nieuwe showroom te bou-
wen. Deze faciliteit biedt ons namelijk een uitgelezen kans 
de zaak ook in mindere tijden twaalf maanden per jaar 
draaiende te houden." Daarnaast heeft de branche vol-
gens de Vries te maken met een veranderend aankoopge-
drag. ,,De traditie van het aankopen van boten tussen 
augustus en begin november wordt steeds vaker doorbro-
ken; mensen kijken vaak eerst rond in Europa en op het in-
ternet, om vervolgens op het gemak en op een door hen 
gewenst moment het schip van hun keuze te komen be-
wonderen. Die mogelijkheid bieden wij nu." De Vries is niet 
bang dat het zeer uitgebreide gamma van Jeanneau een te 
zware wissel zal trekken op de organisatie. ,.Vergeet niet 
dat wij al enige tijd geleden Targa mochten verwelkomen, 
gevolgd door Sillinger en Prestige Yachts. Weliswaar moes-
ten we extra zeilen bijzetten, omdat we door het toevoegen 
van de RIB's van Sillinger en de kleinere motorboten van 
Jeanneau in korte tijd ook te maken kregen met de bijbe-
horende buitenboordmotoren; een fenomeen waar we 
voorheen nauwelijks mee van doen hadden. Gelukkig kun-
nen we op dat terrein altijd terugvallen op onze eigen orga-
nisatie." 

Hoe dan ook, in de enorme showroom staan motor- en 
zeilboten 'gezusterlijk' naast elkaar; ideaal voor zeilers die 
op enig moment wensen over te stappen naar een motor-
boot, al betwijfelt De Vhes of die overstap wel zo populair is 
als algemeen wordt aangenomen. „Ik heb juist sterk de in-
druk dat de beslissing om te stoppen met zeilen steeds 
vaker wordt uitgesteld of dat het er zelfs helemaal niet van 
komt. Veel mensen blijven doorgaan totdat zij helemaal 
stoppen met watersport. Niet voor niets hebben we on-
langs in de haven van Hindeloopen aanpassingen gedaan, 
zodat mensen zelfs vanuit een rolstoel nog aan boord kun-
nen komen," aldus De Vries. Eén ding is duidelijk: met de 
fonkelnieuwe showroom speelt SkipsYachting als een van 
de eerste bedrijven in Europa in op het veranderende aan-
koopgedrag van de watersporter, waarbij de keuze van de 
beginner voor een zeil- of motorboot lang niet meer zo uit-
gesproken lijkt te zijn als vroeger. @ 

Discipline s 

SkipsYachting beschikt over vestigingen in Hindeloopen, Sta-

voren en Lelystad, terwijl sinds het begin van dit jaar ook de 

Fnesche Hoek in Lemmer tot de groep behoort. Vorig jaar 

werd eveneens het in Lelystad gevestigde De Vries Sails 

overgenomen, dat nu de naam SkipsSails draagt. In totaal 

telt de watersportgroep ruim 130 medewerkers. SkipsYach-

ting voert de motormerken Volvo Penta, Mercury, Yamaha en 

Volkswagen Marine. Het bedrijf is tevens dealer van de navi-

gatie-elektronica van Simrad, Lowrance en Raymarine. Op 

het gebied van verwarming geldt dit voor het merk Webasto. 

Tot de overige disciplines behoren naast de verkoop van 

nieuwe en gebruikte jachten ook nog jachtservice, refit, os-

mose behandeling, timmerwerk en winterstalling. Het totaal 

aantal ligplaatsen bedraagt een kleine duizend. 

SkipsYachtin g 

IJsselmeerdijk 1-17 

8221 RC Lelystad 

T 0320 279 863 

I www.skipsyachting.nl 

E info@skipsyachting.nl 

1 Peter de Vries ontvangt de directie van Jeanneau in Lelystad 

2 De nieuwe showroom van SkipsYachting is maar liefst 650 m^ groot. 
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Continental II - 23.00 Flybridge 

4 different ser es af yachts 

sizes upto 38 00 m (T95 feet] 

wheelhouse / flybridge versions 

stee! (displacement] / aluminium (planing) 

conventional drive / Volvo Penta IPS dr ve 

custom built 
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HISWA 

GEBRUIKTE 
BOTEN BEURS 

2012 

Botentekoop.nl 

GEBRUIKTE 
BOTEN BEURS 
DE GROOTSTE GEBRUIKTE BOTEN 
B E U R S V A N N E D E R L A N D ! 
Kijk voor meer informatie op www.botenbeurs.n l 

^ 

EEN S A M E N W E R K I N G VAN H ISWA M U L T I M E D I A EN BOTENTEKOOP NL 

"TT 

HISWA 
MULTIMEDIA 

flVÏ^ 
Botentekoop.nl 
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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 Brejeland 18 - 1602 KZ Enkhuizen 

deelkeuringe n 

48 uur s keurin g 

taxatie s 

bouwbegeleidin g 

(t) 0228 322792 / 06 18191994 

(f) 0228 322793 

(i) wwwscheepsexperts.nl 

(e) mfo@scheepsexperts nl 

Watersport  begint  ni^ 

Aricom  Yacht 
-Winterstalling buiten & verwarmd binnen 
-Onderhoud en reparaties aan motor- en zeiljachten 
• Inbouw en reparatie van motoren en installaties 
-Schilderen en spuiten van jachten tot 18 meter 
-Interieur en exterieur timmerwerk & leggen van teakdekken 
-Osmose reparaties (tot 10 JAAR GARANTIE) 
-600 m^ watersportwinkel 

ARITOIV I Polenwe g 26 - 4538 AP Terneuzen 
Tel. 0115-614577 - Email . info@aricom. i 

Wij zijn erken d dealer en servicecentru m regio Zeeland en Belgi ë voo r o.a: 

^ Eberspachei 

scheepsverwar m inge n 

MAlCffslEDECK ' 
composie t scheepsdekke n 

^  l _ O I \ / I B A R D I N I 
ÊÊÊI Marine 

scheepsmotore n 

taia  Perkin s 5i7OTfJ 

scheepsmotore n 

WWW.ARICOM.NL 

ventilatie en 
ultiem comfort 

Goede ventilatie en vochtregulatie zijn essentieel voor een gezond e 

en ontspanne n nachtrust aan boord. De open kernstructuur van de 

matrassen in combinatie met de lattenbodems van Neptune maken uw 

nachten heerlijk fris, de nachten zijn tenslotte bepalend voor uw dag. U 

zult opgewekter ontwaken en gedurende de dag beter presteren. 

Een slaapsystee m van Neptun e bied t u: 

• Optimale ventilatie en vochtregulatie voor een gezonde nacht 

• Perfecte ondersteuning en drukverlaging voor optimale ontspanning 

• Naar uw persoonlijke wens en voor iedere kooi op maat geproduceerd 

• Puur vakmanschap, service en garantie 

Wilt u meer informatie of een gesprek aanvragen? 

Bel +31 (0) 228 56 2045 of ga naar www.neptune.nl 

the day is yours 

HOLLAND 
YACHTING 
GRQUE 

I M O / M E D / M C A 
Gecertificeerd HISWA 

http://wwwscheepsexperts.nl
http://www.aricom.nl
http://www.neptune.nl


DE NIEUWE NORM 

ORANJEMARINE B.V. 
Toetsenbordweg 37 
1033MZ AMSTERDAM 
Tel.: 020-6341202 
e-mail: info@oranjemarine.nl 
www.oranjemarine.nl 

CEES BAKKER SERVICES 
Melkrijder 10 
3861 SG NtJKERK 
Tel.: 033-2465966 
e-mail: info@ceesbakkerservices.nl 
www.ceesbakkerservices.nl 

DEBA MARINE B.V. 
Zwarteweg 6 
6916KC TOLKAMER 
Tel.: 0316-541692 
e-mail: info@deba.nl 
www.deba.nl 

v.d . WANSEM SERVICE CENTER 
Huigsloterdijk400 (bij pont) 
2158 LS BUITENKAAG 
Tel.: 0252-544264 
e-mail: info@wansem.eu 
www.wansem.eu 

HEEMHORST WATERSPORT 
Oosteinderweg 123-127 
1432 AH AALSMEER 
Tel.: 0297-381313 
e-mail: heemhorstwatersport.nl 
www.heemhorstwatersport.nl 

ERCURY 

^MERCURY  4(11 

- = . = i T j ^ (MERCURY 

De nieuw e Mercur y 150 bepaal t de nor m door : 

• De kleinste afmetingen met de grootste cilinderinhoud en 
het lichtste gewicht, voor de beste vaarprestaties. 

• Gemakkelijk in onderhoud voor een economisch 
lange levensduur. 

Veelzijdig, geschikt voor elke toepassing. 

Uitgekiend ontwerp voor een verbeterde duurzaamheid. 

Deze buitenboordmotor heeft alles wat u nodig heeft 
om te genieten op het water! 

• ï== 

'-t,_-

www.mercury-marine.e u 

mailto:info@oranjemarine.nl
http://www.oranjemarine.nl
mailto:info@ceesbakkerservices.nl
http://www.ceesbakkerservices.nl
mailto:info@deba.nl
http://www.deba.nl
mailto:info@wansem.eu
http://www.wansem.eu
http://heemhorstwatersport.nl
http://www.heemhorstwatersport.nl
http://www.mercury-marine.eu


TAGRIJ N 

Stootpeertj e 
Majoni Plastics is een innovatief bedrijf dat 
zo nu en dan met heel aardige noviteiten 
op de proppen komt. Zo is onlangs de 
Fenderlight geïntroduceerd: een stootwil 
voorzien van een LED-lamp, waarmee je 
bijvoorbeeld je boot in het donker snel kunt 
herkennen. Zeer praktisch is ook de kunst-
stof puts, die in tegenstelling tot zijn welbe-
kende rubber tegenhanger met ijzeren 
handvat geen strepen of beschadigingen 
op de boot achterlaat. Beide producten zijn 
verkrijgbaar bij de watersportwinkel. 
www.majoni.n l 

Noodbaken  Energiesystee m op maat 
Simnav, sinds kort officieel McMurdo-
importeur voor de Benelux, introdu-
ceert de McMurdo Smartfind S10. Dit 
persoonlijke noodbaken is volgens het 
Alblasserdamse bedrijf speciaal ont-
worpen voor sportvissers, duikers, be-
manning aan boord van jachten, 
beroepsvaart en platforms in Man 
Over Boord situaties. Eenmaal hand-
matig geactiveerd geeft de inge-
bouwde AlS-transponder met de 
hoogste prioriteit uw exacte positie 
weer op alle AlS-receivers van omrin-
gende schepen of walstations. Zij zien 
vervolgens ogenblikkelijk de precieze 
afstand en richting naar uw locatie, 
dank zij de geïntegreerde 50-kanaals 
GPS die continu uw positie bijwerkt. 
Daarnaast is het noodbaken voorzien 
van een LED-flitslicht voor extra zicht-
baarheid tijdens de nacht. De SI O 
heeft een bereik tot 4 zeemijlen, werkt 
minimaal 24 uur lang en is herbruik-
baar. De noodvoorziening is water-
dicht tot 60 meter diepte en blijft 
drijven. Door zijn compacte formaat en 
bescheiden gewicht van slechts 186 
gram is het noodbaken gemakkelijk in 
kleding of in een reddingvest te inte-
greren. Adviesverkoopprijs: € 299,-. 
www.slmnav.n l 

WhisperPower heeft vier energiesystemen samengesteld, variërend van een klein 
eenvoudig systeem voor jachten vanaf 8 meter tot systemen voor jachten tot 25 
meter met alle mogelijke energievragende apparatuur aan boord. Het Basic Com-
fort systeem is het kleinste van de vier, bestaande uit een 3,5 kW Whisper Power 
Centre sinus omvormer/acculader, een afstandbedieningspaneel met energie mo-
nitor, een walaansluiting met scheidingstrafo en een set long life gel power ac-
cu's. Het Advanced Systeem is samengesteld uit de Converter 7 i variabele 
toeren generator die 24 V levert aan de boordaccu's of 230 V via de 3.5 kW om-
vormer/ acculader, het Power Systeem paneel met ingebouwde energie monitor 
en een set gel accu's. Voor jachten en kleine beroepsvaartuigen vanaf 12 meter is 
het Admiral Systeem ontwikkeld, met een totaal vermogen van 9.5 kW en vol-
doende plekvermogen om inductieve belastingen op te starten. Als basis dient de 
WhisperPower SQ 6 1500 toeren generator, waarvan de AC-uitgang direct aan-
gesloten wordt op het WhisperPower Centre. Een tekort aan walspanning kan 
worden bijgevoed door het Whisper Power Center vanuit de accu's. Het Royal 
Systeem biedt volgens WhisperPower de perfecte oplossing voor jachten en be-
roepsvaartuigen vanaf 16 meter. Hier is gekozen voor de WhisperPower SQ 12 
(12 kW) basisgenerator, gekoppeld aan twee parallel aan elkaar verbonden Whis-
per Power Centres van 3.5 kW. Het totale systeemvermogen is bijna 20 kW. 
www. wh lsperpower.co m 
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cro NIEUWE BOTEN 

sturiër 620 CS 

Optimale 
balans 
Met de Sturië r 620 CS zegt Sturië r 

Yacht s uit Stavore n een optimal e ba-

lans te hebbe n gevonde n tusse n bin -

nenruimte , buitenleve n en comfort . 

Chaparral 225 ssi wide tech 

Nét weer 
even beter 
De gerenommeerd e Amerikaans e werf 

Chaparra l introduceer t voo r 2012 de 

225 ssi wid e tech , als opvolge r van de 

zeer populair e Chaparra l 215 ssi . De 

215 ssi is een jaar of vij f in producti e 

geweest . 

Met de introductie van de nieuwe 225 

ssi zijn ten opzichte van de 215 ssi en-

kele verbeteringen doorgevoerd. Zo is 

de instap achterin breder geworden en 

is achterop de boot een zitbank met 

dubbele rugleuning gemaakt, die met 

één hand kan worden uitgeklapt tot 

zonnebed. Ook is het zwemplateau 

geïntegreerd in de romp. De boot heeft 

een royale opstap naar het voordek en 

op het voordek zelf een anti-sliplaag. 

De boot heeft een L-zit achterin; in de 

kuip bevinden zich een wetbar en een 

tafel, die met een zijsteun kan worden 

bevestigd. De cabin heeft een grote 

entree met klapdeuren en een goede 

instap. In de cabin, die voldoende 

hoogte heeft om er comfortabel te 

kunnen zitten, is ruimte gehouden voor 

een chemisch toilet. De widetech 

rompvorm van de boot zorgt voor snel 

planeren en goede vaareigenschappen 

op wat ruwer water. Als optie kan de 

boot worden geleverd met een elektri-

sche ankerlier. De Chaparral-boten 

worden geïmporteerd door Klop Wa-

tersport in Hardinxveld-Giessendam. 

www.klopwatersport.n l 

SPECIFICATIES: 6,86 x 2,59 m / gewicht : 

1905 kg / motorisering : 220-300 pk 

Mercruise r benzin e of 200 pk Volvo 

diese l / vanafprijs : € 50.409,- incl . BTW. 

36 

De 620 GS is de eerste uit een nieuwe 

serie motorjachten van de Friese werf. 

Het model combineert veel ruimte en 

een fraaie stuursalon met de zeewaar-

digheid en goede vaareigenschappen 

die de Sturiër Yachts kenmerken. Een 

laag gehouden opbouw geeft het 

schip daarbij zowel stabiliteit als een 

een chique en stoere uitstraling. Het 

interieur van de 620 CS biedt veel 

ruimte, met een minimum aan hoogte-

verschillen. Er is veel glas gebruikt, 

voor een zo 'open' mogelijk karakter 

en het lage vrijboord moet daarbij zor-

gen voor extra contact met het water. 

Het jacht heeft drie tweepersoons hut-

ten, elk met een eigen badkamer. Ach-

terin het schip kan een tender van 

3,80 m worden 'geparkeerd' in een af-

sluitbare garage. 

www.sturieryachts.n l 

SPECIFICATIES: 18,50 x 5,29 x 1,50 m / 

kruiphoogte : 3,95 m / bouwmateriaal : 

staal / CE-A / rompvorm : rondspan t / 

motoren : 2 x 230 pk / kruissnelheid : 9,5 

knope n / prijs : op aanvraag . 

wwm.motorboot.com 

Docker 18', 22'  en 26' 

Drie 'frisse ' pontoonbote n 
Docke r uit Zwaag breng t in 2012 dri e 

nieuw e modelle n op de markt : de 

Docke r 18', 22' en 26'. 

Docker liet zich inspireren door het uit 

Amerika afkomstige 'pontoon' prin-

cipe: aluminium drijvers, met daarop 

een vlak dek en dus stabiele vaarei-

genschappen en een zee aan ruimte. 

Docker koos daarbij voor frisse vorm-

geving, om een wat breder publiek aan 

te spreken. De klant kan de boot volle-

dig uitrusten naar eigen wens: een 

loungehoek, barbecue, hangmat, een 

grote eettafel of een opblaasbare tent 

op dek... bijna alles is mogelijk. Met de 

Docker 18', 22' en 26' zijn nu drie mo-

dellen ontwikkeld. De lengtes variëren 

van 5,50 tot 8,00 meter. De boten 

kunnen met een elektrische buiten-

boordmotor en zonnepanelen worden 

geleverd, maar ook met een 'gewone' 

buitenboordmotor. Met 20 pk blijft de 

snelheid net onder de 20 km/u. De 

prijzen voor de drie basismodellen vari-

ëren, afhankelijk van lengte, van 

€ 9.900,- tot € 11.900,- inclusief BTW. 

www.docker.n l 

http://www.klopwatersport.nl
http://www.sturieryachts.nl
http://wwm.motorboot.com
http://www.docker.nl


NIEUWE BOTEN 

Copell i Tempes t 700 Sun en 850 WA 

32 modellen ! 
Jetten 44 

A/iodulai r en slim gebouw d 
Jette n Yachtin g introduceer t tijden s 

de jaarlijks e Voorjaarssho w in Sneek 

(van 13 to t en met 15 april ) de Jet-

ten 44 als eerst e mode l van een 

nieuw e lijn innovatiev e motorjachten . 

Het ontwer p is zo'n succes , dat de 

eerst e zes order s al zijn genoteerd . 

De Jetten 44 w/ordt 'modulair' ge-

bouwd, wat betekent dat de boot is 

opgebouwd uit componenten waaruit 

de klant kan kiezen. Door een slimme 

bouwwijze is de boot bovendien snel-

ler klaar, zonder dat dat ten koste gaat 

van de kwaliteit. De Jetten 44 is lever-

baar in een Sedan, een AC-RS en een 

Gabrio uitvoering. Alledrie vallen op 

door hun fraaie lynen, met panora-

maglas voor de salon en een rubberen 

tube in plaats van een kabelaring. De 

Sedan en de Gabrio hebben stan-

daard een eigenaarshut in het voor-

schip (met een Frans bed, veel 

daglicht en een eigen toegang naar de 

toilet- en de doucheruimte) en een 

tweede hut aan stuurboord. Als optie 

kan aan bakboord een derde tweeper-

soonshut worden gemaakt. De AC-RS 

heeft standaard een grote derde hut 

achterin, met een vrijstaand tweeper-

soonsbed en een eigen (gescheiden) 

toilet en doucheruimte. 

www.jettenyachting.n l 

SPECIFICATIES: 13,45 x 4,45 x 1,10 m / 

kruiphoogte : 2,50 m / bouwmateriaal : 

staal / knikspan t / CE-B / gewicht : 18,5 

ton / motorisering : Vetus Deutz, 114 pk / 

prijs : vanaf € 297.749,- inclusie f BTW 

(AC-RS vanaf € 336.745,-). 

CantieriCapell i heeft twee Tempest -

modelle n toegevoeg d aan haar vloot : 

de 700 Sun en de Tempes t 850 WA. 

De total e vloo t bestaa t nu uit 32 ver-

schillend e RIB-modellen . Hoofddeale r 

is SvenSon Marin e in IJsselstein . 

De 7,15 meter lange Tempest 700 

Nieuwe lij n vaiiant-RiB' s met acht modelle n 

Keuze Mït 'Sport' of 'Comfort' 
Valian t heeft in samenwerkin g met 

RIB-producen t Arima r een nieuw e lijn 

ribs ontworpen . De reeks bestaa t uit 

acht modellen . 

De fabrikant zegt de constructie van 

de boten te hebben verbeterd en ook 

de ruimte-indeling, de opslagcapaciteit 

en de zelflozende eigenschappen. De 

pvc-drijvers van de boten hebben een 

langwerpige sectie met één binding 

voor de hele drijver. De drijvers zelf be-

staan uit een buitenkamer en een serie 

van vier individuele binnenkamers; als 

er een lek mocht optreden, handhaven 

de binnenkamers het drijfvermogen. 

De nieuwe serie kent twee catego-

rieën: de Gomfort- en de Sport-serie. 

De Sport-serie biedt twee modellen: 

de 500 Sport (5,00 x 2,32 m) en de 

550 Sport (5,36 x 2,34 m). De Gom-

fort-serie (foto) omvat zes modellen 

van 5,01 tot 7,60 meter. De grootste 

uit de serie, de Gomfort 760, kan 

300 pk aan de spiegel hebben. 

www.valiant-boats.co m 

Sun is de opvolger van de Tempest 

690. De boot deelt zijn romp met de 

voor professioneel gebruik ontworpen 

TempestWork 700. In tegenstelling tot 

dit werkpaard heeft de 700 Sun echter 

een groot zonnedek voor de stuurcon-

sole. Standaard heeft de boot crème-

kleurige tubes, maar ook andere 

kleuren zijn leverbaar. De boot is ge-

certificeerd voor maximaal 16 perso-

nen en mag worden gemotoriseerd tot 

225 pk. Prijzen: vanaf € 30.635,- ex-

clusief motor. 

Meer nog dan de 700 Sun is de 8,50 

meter lange Tempest 850 WA (foto) 

een recreatief racemonster, dat 450 pk 

aan de spiegel kan hebben. De boot 

heeft een ruim zonnedek, een teak 

tafel en in de cabine een onderwater-

toilet. De leaning post is geschikt voor 

zowel staand als zittend sturen. Het in 

polyester uitgevoerde A-frame kan op-

tioneel worden voorzien van een een-

voudige bimini. Prijzen: vanaf 

€ 76.860,- exclusief motor. 

www.svenson.n l 
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Ron en Tak van der Most zwierven in 2011 nnet hun Noaber vier 

maanden langs de Zweedse oostkust. De scherenkust, die bij Karlshamn 

in het zuiden begint en eindigt bij Öregrund in het noorden, is een even 

uniek als beeldschoon vaargebied voor motorboten. Honderdduizenden 

eilanden vormen hier een barrière tegen heftige wind en hoge golven. 

RON VAN DER MOST 

25 mei. Delfzijl-Walchum (30 NM). 
Vertrektijd: 12.00 uur; Vaartijd 7 uur; 
Wind: 15 knopen ZW; Zon; VHF 66 
(Havendienst Delfzijl), VHF 3 (Delfzijl 
Radar), VHF 20 (tot Emden), VHF 15 
Verkehrscentrale Ems, VHF 22 Her-
brun Schleuse, VHF 78 Schleuse Bol-
lingerfafir, VHF 10 algemeen 
binnenwateren. 
De kortste weg is nog altijd via de 

Duitse Bocht. Die route is echter niet 
altijd begaanbaar. Op het moment dat 
wij in Delfzijl liggen en aan de tocht 
beginnen, staat er al twee dagen tus-
sen de 20 en 25 knopen wind uit het 
westen. Morgen, 25 mei, zal de wind 
afnemen, maar er zullen zeker nog 
behoorlijke golven staan die de tocht 
naar Norderney niet erg aanlokkelijk 
maken. Bovendien zijn de weersvoor-

spellingen voor de komende dagen 
alles behalve gunstig, zodat de kans 
groot is dat wij op het Duitse Wad-
deneiland een aantal dagen verwaaid 
zullen liggen. Inmiddels hebben onze 
vrienden, Otto en Ineke met hun Pie-
not (Antaris Steeler 1200), zich bij ons 
gevoegd. Zij vergezellen ons tot er-
gens in Denemarken. We bespreken 
de weerssituatie met elkaar en beslui-
ten binnendoor te gaan: de Ems op, 
het Küstenkanaal door, de Weser af 
tot aan Bremerhaven. Op die manier 
kunnen we toch varen en ontlopen wij 
de 6 Bft die boven de Duitse Wadden 
uit het NW waait. Het blijkt een goed 
besluit. Vrienden van ons, die twee 
dagen eerder vertrokken, liggen nu op 
Norderney en zitten een week lang op 
het eiland gevangen omdat varen on-
mogelijk en onverantwoord is. 
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Met de stroom mee de Ems op tot 

aan de eerste dubbele sluis van Her-

brun. De ene sluis is kapot en er is 

veel vrachtverkeer. We wachten meer 

dan een uur voordat wij aan de beurt 

zijn. En al die tijd denk ik alleen maar: 

'Op zee heb je geen sluizen en dus 

ook geen wachttijden!' Niet ver voor 

de tweede sluis Bollingerfahr meldt de 

Pienot dat zijn motor is uitgevallen. Wij 

draaien om en spoeden ons er heen. 

We trekken de Pienot meteen maar 

langszij en maken hem kruislings en 

met een voor- en achterlijn vast. Da-

delijk moeten we de sluis in en als hij 

dan achter ons hangt is de kans groot 

dat hij op ons schip klapt. Langszij lijkt 

dus verstandiger. De sluis is niet echt 

breed. Bovendien staan er palen met 

gemene uitstekende glijstangen. Heel 

voorzichtig vaar ik de sluis binnen. Het 

mag niet baten, de Pienot schampt 

een paal, terwijl de Noaber een hand-

breedte van de kant is. Het doet pijn, 

maar het is niet anders. 

Eindelijk bereiken wij het Marinapark 

Emstal, een lieflijk haventje aan een 

park met gezellige huisjes. Een zeer 

dikke man op de kant gebaart dat wij 

aan elkaar geketend makkelijk in de 

ruimte tussen de twee steigers pas-

sen. Ik vertrouw hem, hoewel mijn ge-

zond verstand anders zegt. 

Als een slak kruip ik tussen de stei-

gers... halverwege loopt het konvooi 

krakend vast. Wonder boven wonder 

heb ik geen schade, de Pienot heeft 

er helaas nog een lelijke kras bij. Uit-

eindelijk liggen we ieder in een eigen 

box en keert de rust enigszins weer. 

Het havenrestaurant is voor ons 

opengebleven. Om negen uur gaan 

wij aan tafel, drinken (te) veel van het 

lokale bier en eten vet maar vorstelijk 

van een gigantische schnitzel. 

Bremerhaven 
28 meL Oldenburg-Bremerhaven (30 

NM). Vertrektijd: 12.15 uur; Vaartijd 

5.30 uur; Wind: 10 knopen W; Be-

wolkt/miezerregen; VHF 20 Sluis Ol-

denburg, VHF 73 Gaciliebrücke, VHF 

73 Spoorbrug Oldenburg, VHF 78Bre-

men-Weser Traffic, VHF 19 Bremen-

W e s e r 

verkef^rscen-  BovendieK i stdcu i CK pdleF i me t 
trale, VHF 69 * 

Sluis  Lioyd  Ma- 061116(16 uïtst6k6ncl e glijstcmge n 
rina, VHF 10 al-

Oost-Zweden krijgen. Na de sluis bij 

Oldenburg komen wij op de getijderi-

vier en dat betekent dat wij daar rond 

HW Oldenburg (13.24 uur) moeten 

zijn. We vertrekken om 12.15 uur en 

liggen om 13.20 uur voor de spoor-

brug Oldenburg. Op het moment dat 

de brug opdraait krijgen wij stroom 

mee. Goed gegokt! Wij houden 

stroom mee tot voor de sluis van de 

Lloyd Manna in Bremerhaven, waar 

we even moeten wachten voordat wij 

kunnen sluizen. 

De Lloyds Marina is nieuw en omge-

ven door zeer fraaie architectuur. Wij 

liggen aan een drijvende steiger We 

gemeen. 

We liggen een dag extra in het Mari-

napark Emstal vanwege de motorpro-

blemen aan boord van de Pienot; 

diodebrug doorgebrand, dynamo 

naar de Filistijnen. Vervangen en alles 

doet het weer. De volgende dag het 

Küstenkanaal. Saai en met regen. De 

sluis bij Dorpen gaat open wanneer 

wij komen aanvaren. Dat vergoedt 

iets. Voor Oldenburg meren we af 

langs de stenen kade met de illustere 

naam 'Marina Nordwest', waar maar 

één boot kan liggen! In ieder geval 

heeft deze 'Marina' een goed geoutil-

leerde scheepswinkel, want ik kan er 

zomaar de benodigde kaarten voor 

hebben er uitzicht op een soort UFO 

die 's avonds, wanneer alle lichten 

branden, inderdaad iets buitenaards 

krijgt. De UFO huisvest het eerste kli-

maatmuseum in de wereld. Das Kli-

mahaus Bremerhaven 8° Ost is 

volledig gewijd aan één van de meest 

actuele thema's van deze tijd: de kli-

maatverandering. Wetenschap en be-

leving gaan hand in hand in dit 

interactieve museum. Je kunt hier een 

ontdekkingstocht langs de 8e breed-

tegraad maken en zo de verschillende 

klimaatzones aan den lijve ondervin-

den. Wie van Bremerhaven via de 

Sahel in Afrika naar de Zuidpool 'reist' 

1 De Noaber in de jachtJiaven van Gedser. 2 Opletten in de haven van BremerJiaven 
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J Vakantiehuizen op de landtong bij Heiligerhafen 4 Heiigenhafen Alleen rond de kerk is het een beetje authentiek Het is dan ook meteen het mooiste plaatje o De Alte Weser Leuchtturm 
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en terug, moet gletsjers bedwingen, 

eilanden oversteken en woestijnen 

doorkruisen Het ene moment is het 

Ijskoud en vervolgens bloedheet Na 

een kurkdroge woestijn sta je plotse-

ling in een dampend regenwoud On-

weersbuien, vulkaanuitbarstingen en 

een brandende zon laten zien hoe kli-

maatveranderingen de aarde bedrei-

gen Kom je in Bremerhaven dan is 

het Klimahaus een must 

Puzzelen 
30 mei . Bremerhaven-Cuxhaven (60 

NM) Vertrektijd 14 00 uur, vaartijd 

730 uur; wind- 5 knopen vanerend, 

VHF 69 Sluis Lloyd Manna, VHF 78 

Bremen-Weser Traffic, VHF 71 Elbe 

Traffic VHF 16 

Na mist, motregen en harde wind ein-

delijk zon en weinig wind De golven 

zullen in de loop van de dag nog meer 

afvlakken en dus is het een uitste-

kende gelegenheid om de Duitse 

Bocht te trotseren In de haven is heel 

wat heen en weer gepraat over de 

juiste vertrektijd Iedereen heeft een 

andere mening Het is immers belang 

rijk om met het tij mee de Weser en 

de Alte Weser af te varen en bij de ui-

terton Alte Weser de stroom mee te 

krijgen tot aan Cuxhaven Volgens 

mijn berekeningen moeten wij tussen 

14 00 en 15 00 uur sluizen (ongeveer 

2,5 uur na laagwater Bremerhaven) 

Onze Duitse buurman vertrekt al om 

12 00 uur, terwijl een ander om 13 00 

uur gaat Ik houd voet bij stuk en zie, 

WIJ hebben de hele tocht stroom mee 

(en wat nog leuker is, wij lopen in Cux-

haven binnen even na het schip dat 

om 13 00 uur vertrok) Voor de goede 

orde we varen vanaf de sluis langs de 

rode betonning en laten de rode 48/ 

Wusterarm 18 aan bak om de Alte 

Weser op te gaan Het voordeel van 

het nemen van de Alte Weser is, dat je 

hier geen grote vaart hebt Soms kom 

je een vissersboot tegen We volgen 

de goed bebakende geul en op dne 

vierde komen we de fraaie Alte Weser 

Leuchtturm tegen ter hoogte van de 

rode boei A12/Tegeler Rinne 2 Bij de 

rode boei A2 gaan we bakboord uit 

richting de cardinale Noord Westertill-

N en bij de groene Scharhorn-N zitten 

we al op de Elbe Met 10 knopen over 

de grond spurten wij naar Cuxhaven, 

waar wij onze vrienden treffen, die een 

week op Norderney verwaaid lagen 

Heiligerhafe n 
1 juni . Laboe-Heiligerhafen (38 NM) 

Vertrektijd 09 00 uur, vaartijd 5 20 

uur, wind 7 17 knopen Z, zon, VHF 

16 

Over het Kieler Kanaal is genoegzaam 

geschreven in dit blad Ik houd het 

dus kort over die 100 kilometer-rela 

tief afzien Al moet gezegd worden 

dat het deze keer zeer druk is met 

grote vaart In een nauw gedeelte 

moeten wij zelfs wachten op een kon-

vooi van drie kasten van schepen 

De dag begint druilerig en gedurende 

de vaart op het kanaal wordt het al-

leen nog maar somberder, tot regen 

toe Zoals gebruikelijk buigen wij bij 

Rendsburg af en nestelen wij ons in 

de jachthaven van de Regatta-Verein 

Rendsburg, waar nog steeds de hoog 

blonde havenmeesteres de zwierige 

scepter zwaait 

De volgende dag is er volop zon en 

staat er een zoel 

windje uit het NO 

(8 knopen) Voor 

de sluis bij Hol-

tenau moeten 

we wachten tot 

de lichten de juiste kleur hebben Er 

komt een Duitse zeilboot bij ons 

langszij De man is alleen en vraagt 

beleefd of het mag en of we hem even 

willen helpen We kletsen wat met el-

kaar en op het moment dat wij mogen 

varen, start zijn motor met Om hem 

de sluis in te slepen, moeten we zijn 

schip eerst omdraaiden Op het mo-

ment dat zijn schip goed ligt en op de 

juiste wijze aan ons is gegord, pro-

beert hij de motor nog eens en hij 

doet het' 

Door de sluis, waar we € 35,- lichter 

zijn gemaakt, varen wij het Kieler Fjord 

in Elke keer weer hebben wij het ge-

voel dat de vakantie hier pas begint 

Vooral deze keer de hemel koepelt 

strak blauw boven ons, de zon is naar 

zijn hoogste punt geklommen en het 

IS zo helder dat je in de verte de Kieler 

Leuchtturm duidelijk kunt zien Een 

totaal andere wereld na dat wat duffe 

Kieler Kanaal De eindbestemming is 

Yachtzentrum Baltic Bay in Laboe, 

een prima haven waar het goed toe-

ven IS Tot mijn grote genoegen vind ik 

in het havenkantoor een aantal 'Mo-

torboten' met columns en artikelen 

van mijzelf Ook de havenmeester is 

verguld „Je schrijft toch zeker wel 

goed over onze haven'?", vraagt hij 

De volgende dag alweer zon (het kan 

met op) en alweer een plezieng windje 

en een nagenoeg gladde zee Het 

doel IS Heiligerhafen Om daar te 

komen moeten we om het Sperrge 

biet waren Je kunt ook wel onder de 

kust langs, maar ik ben hier met be-

kend en ik houd met van nodeloze n-

sico's Het IS een prachtige tocht 

Voor de aanloop naar de haven van 

Heiligerhafen vaar je van de veiligvaar-

waterton 2 naar de cardinale Noord 

Heiligerhafen-N, vervolgens naar de 

cardinale Oost Heiligerhafen O en 

dan naar de groene boei Heiligerha-

fen-1 Daar begint de goed beba-

kende geul naar de jachthaven 

Met alle respect voor Volendam, het 

plaatsje Heiligerhafen is minstens zo 

Het ïs 'immers  belangrij k om met 
het ti j mee de Weser en de Alte 
weser af te varen 

toeristisch Fnet en vis wordt overal 

rond de haven aangeprezen Omdat 

het Maria Hemelvaart is, mogen wij 

van een bijzonder gebruik genieten 

Groepen jongeren lurkend aan bier-

flesjes zwalken door de stad met kar-

retjes, kinderwagens of kruiwagens, 

waarop enorme gettoblasters staan 

BIJ elkaar maken die net zoveel heme 

als een rockconcert Ik denk dat 

Mana voor zichzelf een wat rustiger 

Hemelvaart had gewenst De Altstadt 

IS met noemenswaardig, alleen het 

stukje rond de kerk is nog beetje au-

thentiek Daar vind je dan ook een 

restaurant in een zeer oud vakwerk 

huis, waar je voortreffelijk kunt eten 

We verwennen ons 'Zum Alten Salzs-

peicher' die avond met een uitste-

kende maaltijd van asperges en zalm. 

cedser of all places 
4 juni . Heiligerhafen-Gedser (46 NM) 

Vertrektijd 09 30 uur, vaartijd 6 uur, 

apri l 2012 41 



6 Het uibicht van de Noaber op de Uoyd Marina 7 Zum Alte Saltzspeicher 8 Het pad 

onderiangs de knitrotsen 9 Leuke aanduiding voor de steiger waar je boot ligt 

wind: 4 knopen NO, gedurende de 
tocht aanwakkerend tot 12 knopen 
NO; zon; VHF 16. 
Het is wederom een schitterende dag. 
De juiste dag om de oversteek naar 
Gedser te maken. Gedser is het 
meest zuidelijke haventje van Dene-
marken en ligt op het eiland Falster. 
Wij varen onder de brug door - die 
loopt van het vaste land naar het ei-
land Fehmarn - en komen in de 
smalle vaargeul die in ZO richting 
loopt. Het is druk met bootjes en even 
heb ik het gevoel dat ik me door de 
Kalverstraat op zaterdag moet wrin-
gen. Bij de oost cardinaal Feh-
marnsund gaan wij bakboord uit en 
varen een koers van 70° tot aan de 

„He t word t wiebilie , wïebïlie?" , 
zoals wi j 'm een soor t kindertaal-
tje  onze hond  Stapper  melden 

west cardinaal die ligt voor het eiland 
Falster. Vanaf deze kardinaal loopt 
een goed betonde geul naar het ei-
land. Die is breed genoeg, behalve 
wanneer er een ferry langs moet. Bi| 
het eiland wordt de geul smaller en 
kronkelt hij min of meer naar de 
Yachthafen Gedser. Goed opletten 
dus. Wanneer wij de haven binnenva-
ren is die nog leeg en kunnen we bijna 

overal langzij afmeren. Het dorpje 
Gedser ligt op twintig minuten lopen 
en dat betekent dat de haven letterlijk 
in 'the middle of nowhere' ligt. Toch 
lopen we naar het dorpje, maar dat 
heeft weinig te bieden. Wat erger is: 
ze hebben hier geen pinautomaat en 
we kunnen dus ook geen Deense kro-
nen 'trekken'. Gelukkig hangt er bij 
het havenkantoor een automaat waar 
je met een creditkaart kunt betalen. 
Een havenmeester heb ik nooit ge-
zien, maar we liggen comfortabel en 
de zon gaat mooi onder. Langzaam 
loopt de haven vol en dat is logisch, 
want dit haventje is de ultieme tussen-
stop op weg naar Kopenhagen of het 
zuiden van Zweden. 

5 juni . Gedser-Klin-
ttiolm (41 NMj. Ver-
trektijd: 09.30uur; 
vaartijd 4.20 uur; 
wind: 12-15 knopen 
A/A/O; zon; VHF 16. 
Het weer is prachtig, 
alleen staat er meer 

wind dan gisteren. We zullen er een 
40 NM tegenin moeten boksen. ,,Het 
wordt wiebilie, wiebilie!", zoals wij in 
een soort kindertaaltje onze hond 
Stapper melden en voor alle zeker-
heid geven wij hem een antizeeziekte 
pil. De reis verloopt goed, al hebben 
we weleens comfortabeler gevaren. 
Om 15.00 uur varen we Klintholm bin-
nen. Een prettig haventje dat rond een 

aantal kleurige vakantiehuisjes is ge-
drapeerd. 
Helaas krijg ik het er met de haven-
meester aan de stok. Ik ga keurig 
achter een zeilboot langszij de steiger 
liggen. De havenmeester staat ruzie te 
maken met een tweetal mannen op 
die zeilboot. Hij windt zich vreselijk op 
en het lijkt erop dat hij hen zonder 
pardon wegstuurt. Met een nog 
woeste frons op zijn voorhoofd draait 
hij zich naar ons en brult dat wij naar 
achteren moeten. Ik vind het geen fijn 
welkom en zeg enigszins geagiteerd: 
,,lk lig hier prima." Nu is de boot aan. 
Hij begint woedend uit te varen. ,,lk 
ben hier de havenmeester. U moet 
doen wat ik zeg." Mijn vrouw kent mij 
en weet dat ik een grote hekel heb 
aan mensen die tegen mij beginnen te 
schreeuwen en weet ook dat ik de 
kont tegen de kribbe zal gooien. Zij 
springt tussen de twee kemphanen in 
en probeert ons te kalmeren. 
Om een lang verhaal kort te maken: 
na enige bemiddeling vallen de ha-
venmeester en ik elkaar letterlijk in de 
armen en gezamenlijk verleggen wij 
de boot. De havenmeester lacht weer. 

Krij t 
Klintholm ligt op het eiland Mon en het 
eiland Mon is beroemd om zijn even 
grillige ais indrukwekkende krijtrotsen. 
De krijtrotsen van Mons Klint zijn 
uniek voor Denemarken. Zo een 75 
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miljoen jaren geleden zijn ze in de 

laatste ijstij d gevormd en toornen nog 

altijd pakweg 140 meter uit boven de 

azuurblauwe zee Via een trap met 

491 treden kom je onder aan de rot-

sen en kun je een wandeling langs de 

vloedlijn maken van 4 kilometer om je 

vervolgens via een trap met alweer 

491 treden naar boven te hijsen Wij 

waren hier twee jaar geleden ook en 

toen kon je met een soort hop on-

hop off bus over het eiland rijden Tot 

onze schri k ontdekken we dat er geen 

bus meer gaat, maar gelukkig kunnen 

we heel goedkoop een taxi nemen 

Voor de volgende dag bestellen wi] 

met z n vieren een taxi 

Op de afgesproken tijd staan wij langs 

de weg en ja hoor, daar is het taxi 

busje Het blijkt het enige op het ei 

land De chauffeur is bovendien een 

hele lieve mevrouw die net haar rijbe 

WIJS heeft Een maidentrip dus' Voor 

slechts 180 Deense kronen laten wij 

ons naar Mons Kimt rijden en later op 

halen Uiteindelijk hoeven we slechts 

140 Deense kronen te betalen Zou ze 

met alleen voor het eerst rijden maar 

ook voor het eerst afrekenen'? 

De trap naar beneden valt reuze mee 

Vooral omdat je steeds op prachtige 

doorkijkjes wordt getrakteerd De 

lucht IS strak blauw met volop zon 

Het blinkend wit spat van de krijtrot-

sen af Tussen de kiezels en rotsblok-

ken langs de vloedlijn kun je fossielen 

zoeken Het licht is zo mooi dat ik met 

kan stoppen met fotograferen Dan 

komen we bij de trap naar boven Je 

moet vooral met denken dat doe ik 

even want dat doe je met even' Ge-

lukkig zijn er op verschillende plaatsen 

bankjes waar je kunt uitputten 

Boven nuttigen wij de lunch met 

Smorrebrot wat het ultiem e IKEA ge-

voel geeft Terug in Klintholm halen wij 

bij de Rokery verschillende soorten 

gerookte zalm want het is ons laat 

ste gezamenlijke avondmaal met Otto 

en Ineke Zij blijven op Mon en wij 

gaan morgen naar Zweden w* 

Volgend e keer : 

Van Klintholm naar Karlskrona 

REISVERSLAG IIM ZES DELEN 

Boot : Kuster A-42 'Noaber' is een stalen multiknikspant van 15.500 kg met 

een omvang van (Ixbxd) 12,50 x 4,20 x 1,15 meter. Kruiphoogte 2.70 meter. 

Rout e Deel 1: Delfzijl-V\ lum - Oldenburg -

- Rendsburq - Heiliqerhafen - Gedser - Klintholm. 

Kaarte n en boeke n Deel 1: IJmuiden to Die "' " " " " • " 

sche Insein 3015; BSH «Zwischen Elbe. Weser und Helgoland: 3014; [ 

• Von Rhein zur Nordsee; Deutsche Binnenwasserstrassen «Rund Fünen/ 

Kieler Bucht, Sportschiffarhrtkarten serie 1 «Lübecker Bucht/Bornholm/Ko-

penhagen, Sportschiffarhrtkarten serie 2 «Tornfuhrer; DANEIvlARK/Fünen -

Seeland - Lolland - Falster - Mon - Bornholm «Sejlerens, Marina Guide 2011 

Deutschland «Sejlerens, Marina Guide 2011 nanmark/.^v/H-Ruorinp (nrptis> 
\ Oldenburg 

—Kustenkanal ( L 
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DE HANDIGE JONGENS VAN 
DE HOEVE MULTIPOWER 
Optima-accu' s voo r een zorgeloz e vaart : 
• Absoluut lekvrij 

• Mogen in elke positie gemonteerd worden 

• Start - en deepcycle-uitvoeringe n r-r.tmim*M3ii 

Studer : 
• Converters 

• Inverters/laders 
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POWERBOA T 
of the Year 

E EN T IKKELTJ E VEELEISEND MAG BEST. .. 
HOLTERMAN YACHTING EIGENAREN VERLANGEN HET BESTE. QuA DESIGN, 

MATERIAALGEBRUIK , VAARCOMFORT, INNOVATIES EN GEBRUIKSGEMAK. D A A R 

ZIJN WE OP INGESTELD. W A N T OOK WIJ WILLEN DAT ELK SCHIP DAT DE 

JACHTWERF VfcRLAAT APPLAUS ONTVANGT. NiET ALLEEN VAN DE NIEUWE 

BEZITTERS, MAAR OOK VAN COLLEGA SCHIPPERS IN ELKE HAVEN DIE ZE 

BEZOEKT. V O R I G JAAR IS DE H O L T E R M A N 6O G O V E R N OR D O OR DE 

G E R E N O M M E E R D E V A K P E R S V E R K O Z E N T O T E U R O P E A N P O W E R B O A T O F T H E 

Y E A R V O O R D E G E N E D I E H O G E K W A L I T E I T S E I S E N S T E L T , H E B B E N W E E E N 

BIJZONDER AANTREKKELIJK VOORSTEL BIJ DE AANSCHAF VAN EEN 6O 

GOVERNOR. 

LIEVE R VERBOUWEN DAN VERHUIZEN ? 

SINDS BEGIN 2012 BIEDEN WE EIGENAREN VAN BESTAANDE SCHEPEN MIDDELS 

REFIT DE MOGEI IJKHEID HUN SCHIP TE BEHOUDEN, MAAR TOCH HET GEVOEL TF 

GEVEN EEN GEHEEL NIEUW SCHIP TE BEZITTEN. BEL DIRECT VOOR DE 

MOGELIJKHEDEN: 0522 - 254433 

Ui^lJjiS  ZOMERDIJK 28 7942 JT MEPPEL TEL.: 0522-254433 

\ < WWW.HOLTERMANYACHTING.NL 

true masterpieces 
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C O L U M N INGE VAN DER RIET 

Gaatjes vulle n 

De krokussen schieten uit de grond, de eerste winterstal-

lingen worden leeg gemaakt en ik zag al een eenzame mo-

torboot varen op de Merwede. De lente komt er aan! Het 

vaarseizoen begint. 

Wat deed ü tussen de nazomer en het ontluikend voorjaar? 

Boten stonden op het droge of lagen in een dichtgevroren 

haven en - water of ijs - het dubbelrood van menig brug of 

sluis brandde de hele winter. De watersport deed zijn win-

terslaap en de rechtgeaarde watersporter viel in een soort 

gat. Om dit gat tussen na- en voorjaar te vullen, praatten 

we na over de afgelopen zomer of maakten we al plannen 

voor het komende vaarseizoen. Maar vult dat de leegte vol-

doende? Met alleen praten over het varen, hield ik dat ene 

blije gevoel niet vast. Praatjes vullen geen gaatjes; dat was 

mijn ervaring deze winter. Letterlijk zelfs. Dat merkte ik toen 

ik werd ingeschakeld bij de opknapklus van de Rijnlandvlet 

'Najade'. De 'Najade' kwam op het droge, zodat we het 

teakdek konden vervangen. Althans; vervangen was eerst 

het plan, maar opknappen bleek veel beter. Het nieuwe 

teak bleek dunner dan het oude, dus besloot de schipper 

om het oude zelf op te knappen. Bij sommige delen, waar 

water onder leek te staan, ging het teak eraf. Daar waar het 

er nog goed uit zag, gingen alle proppen en schroeven 

eruit, werden alle gaatjes dieper geboord en de kitnaden 

Ik stortt e me op de teakproppen 
en zat vol praatjes  toen  ik  begon 

vakkundig uitgevreesd. En dus werden 1.300 gaten dieper 

uitgeboord, 1.300 schroeven opnieuw ingedraaid en 1.300 

teakproppen er opnieuw ingelijmd... Ik stortte mij op de 

teakproppen en kan u verzekeren dat ik nog vol praatjes 

zat toen ik daar 's ochtends mee begon! ,,Dit valt wel mee. 

ik word er al erg handig in, het gaat best snel..." Tegen de 

avond werd ik stil. Ik moest opschieten want 's avonds 

moest het dek volgepropt zijn. Binnen een week moest de 

boot uit de hal en er moest nog worden geprimed, gekit en 

geschuurd. Niks winterslaap, proppen! Snel en netjes, dus 

niet r*len, maar gaatjes vullen. Maar het is gelukt. De 'Na-

jade' ligt inmiddels met een prachtig hersteld teakdek in het 

water. De watersport is ontwaakt uit zijn winterslaap en de 

watersporters staan te trappelen. Klaar om te varen. 

@gewooninge 

/Ctyt  oan dLtr  Riet 
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Met een zeeschip door een boerensloot. ^ 

Deze gedachte kwam in ons op toen wij 

afgelopen zomer met onze Giliisen Stevenvlet 

van 12,40 meter belandden in het Fehntjer 

Tief, een watertje ten oosten van Emden. Er 

bevindt zich in dit deel van Noordwest 

Duitsland, nabij de grens met Groningen, een 

wirwar van watertjes, 'Tieten' genaamd, in 

vervlogen tijden werd de turf hierover 

afgevoerd. Onze oosterburen onderhouden 

ze met de nodige zorg. 'Maar hoe kom je 

daar nu terecht?' 

JOUKE VAN DER BAAN 

Zeeschip \n een 
boerensloo t 

Welnu, mijn vrouw en ik varen regel-
matig naar de Oostzee Die bereiken 
we via het Noord-Oostzeekanaal 
(NOK of ook wel Kielerkanaal), maar 
dit jaar (2011) doen we het eens an-
ders Als basis van vertrek kiezen wij 
steeds voor Delfzijl en dat houden we 
zo (mijn vrouw komt daar vandaan) 
Echter, voorheen ging het dan in een 
ruk via de Oostereems en het Duitse 
wad naar het eiland Norderney en 
vandaar nogmaals in één ruk naar de 
Elbe met als mogelijke bestemmingen 
de plaatsen Cuxhaven en Brunsbuttel, 
de laatste met de invaart tot het Ka-
naal. Dat zijn behoorlijke afstanden 
en, wanneer het weer het laat afwe-
ten, zeker vermoeiend bij het varen op 
een motorboot vanwege het slinger-
gedrag in zeegang 

We legden dit traject voor het laatst af 
in 2008, een zomer die met erg roos-
kleurig was WIJ voelden ons toen dan 
ook opgesloten op het wad. We be-
zochten weliswaar een aantal andere 
eilanden, maar meerdere dagen 
moesten we wachten alvorens we de 
sprong naar het NOK konden maken 

Binnendoo r 
Om dat soort vertragingen te beper-
ken, kiezen we dit jaar voor een route 
binnendoor, via het Kustenkanaal 
Hierbij vaar je vanuit Delfzijl oost-
waarts de Eems op, een meande-
rende, flink stromende getijdennvier 
zodat het zeker zin heeft om van het 
getij gebruik te maken Aan het einde 
van het traject op de Eems passeren 
we twee sluizen (Herbrum en Bollin-

gerfahr), alvorens we na een dag 
varen bij de plaats Dorpen het 
Kustenkanaal bereiken en een stop 
inlassen 
WIJ treffen druk scheepvaartverkeer 
aan op dit, als rustig bekendstaande, 
70 kilometer lange kanaal Land-
schappelijk stelt het weinig voor, maar 
de beloning voor het afzien komt pas 
later, na een volgende stop in Olden-
burg Dit IS een mooie stad en de 
moeite van een bezoek zeker waard -
er liggen dan ook redelijk wat Neder-
landse jachten in de stadshaven 
(midden in de stad) afgemeerd 
Na Oldenburg komt eerst de Untere 
Hunte, een mooie, gekanaliseerde ri-
vier en vervolgens komen we dan te-
recht op de mooie en ruime Weser 
met als voorlopige eindbestemming 
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1 Een meanderend stuk van het Ems-Jadekanaal. 

2 Een aanlegplaats voortjij de zeesluis van Wilhelmshaven. 

3 De sluis van Brunsbüttel is altijd weer een bijzondere 

belevenis. 

Bremerhaven. Vanuit Bremerhaven is 
er een 'binnenweg' naar de Elbe; het 
EIbe-Weser scheepvaartkanaal. De 
gerapporteerde doorvaarthoogte vari-
eert hier echter (per geraadpleegde 
almanak) van 2,70 meter tot 2,85 
meter en dat is met onze 3,40 meter 
duidelijk geen optie. 
Dus toch nog 'buitenom' en een 
stukje Duitse Bocht. Er is ook een 
mogelijkheid over het Duitse wad, 
waarbij je tussen de vaste wal en het 
eiland Neuwerk doorvaart, maar je 
moet dan drie wantijen passeren. 
Deze optie overwegen we nog even, 
maar omdat er nauwelijks wind en 
slechts een lichte deining is, kiezen 
we uiteindelijk voor de route bui-
tenom. Dit keer is de Oostzee betrek-
kelijk snel binnen bereik! 

Naar huis 
Wij hadden op de heenweg in Olden-
burg van een havenmeester reeds 
vernomen dat het Küstenkanaal in de 
maand augustus geen optie zou zijn, 
vanwege onderhoud en reparatie aan 
de sluis te Oldenburg. Duitse autoritei-

ten kondigen zoiets wel aan, maar de 
watersport schijnt in hun optiek nau-
welijks een serieuze partij te zijn om 
behoorlijk te informeren! Bij navraag 
blijkt dat er op de sluis een pamflet 
had gehangen waarop dit stond aan-
gekondigd. Het voorgestelde alterna-
tief was een tocht over het 
Mittellandkanaal en dat was het laat-
ste wat ons aansprak. Dan maar liever 
over zee, of toch nog maar eens het 
Ems-Jadekanaal? 

Het is op de kop af vijftig jaar geleden 
dat ik als Delfts student met een paar 

De vaarweg  naar  de 
zeesluis  'is  opgebroke n 
voor langere  tij d 

vrienden in een omgebouwde red-
dingssloep) van 8 meter lengte door 
het Ems-Jadekanaal voer. Toen kwa-
men we er een paar kleinere binnen-
schepen en ook een enkel jachtje 
tegen, en de brugwachter fietste mee 
om voor ons de volgende brug te 
openen. Volgens de huidige almanak 
moet het met onze boot óók gaan: 
doorvaarthoogte 4,00 meter en een 
waterdiepte van 1,70 meter. Maar 
toch, je weet maar nooit welke grap-
pen je onderweg tegenkomt. Welnu, 
het valt niet tegen. 

Er blijkt op het kanaal niet eens veel te 
zijn veranderd. De brugwachters fiet-
sen nog steeds mee en een aantal 
bruggen bedienen ze nog altijd met 
de hand. Wel zijn de sluisjes veelal ge-
moderniseerd. Even dreigt het nog 
verkeerd te gaan; vlakbij bij Aurich 
(halverwege) is één brug nog iets 
lager dan de andere... Aansluitend 
varen we opeens door een plantaar-
dige tunnel, een woekerend 'bomen-
laantje' waarbij de takken zich met 
onze gestreken mast verwarren en de 
doorvaart bijna belemmeren. Geluk-
kig gaat dat goed. 
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Speurwerk 
Er IS echter iets anders dat ons zor 

gen baart Vanaf het begin roepen 

verschillende brugwachters ons iets 

toe over een sperrwerk Bij flarden 

word het ons duidelijk dat wij geen 

gebruik kunnen maken van de zee 

sluis bij Emden Maar wat dan wel, 

helemaal terug naar Wilhelmshaven 

en alsnog over zee of het wad'" In 

middels hebben wij vanaf Holtenau 

onbevaren vrienden aan boord en het 

stuk zee dat ze inmiddels met ons 

hebben bevaren raakte aan de grens 

van hun incasseringsvermogen (zoiets 

wil je uiteindelijk toch leuk houden) 

In verband met de bedieningstijden 

van bruggen en sluizen is een stop in 

de provinciestad Aurich noodzakelijk 

Gelukkig zijn de Noord-Duitsers ge 

moedelijke praters en brengt overleg 

met de enkele jachtschippers uit 

komst Vlak voor Emden kunnen wij 

de 'Kesselschleuse' passeren 

Stuiteren d varen  we over 
een ondergedompelde 

boomstam 

Daarna is het weliswaar alsnog einde 

oefening , omda t de vaarwe g naar de 

zeesluis voor langere tijd is opgebro 

ken maar wel met naar keuze een 

korte en een langere 'vluchtroute' 

beide via het zogenoemde Verbin 

dungskanaal en de Verbindungs 

schleuse 

Fehntje r Tief 
De korte vluchtroute over het Verbin-

dungskanaal naar het Ems Seitenka 

naai heeft wel een verbinding met de 

zeesluis in Emden, maar heeft ech 

ter bruggen met een doorvaarthoogte 

van 2,30 meter Dat gaat dus met De 

andere route loopt over het Fehntjer 

Tief waarvan de almanak zegt 2,40 

meter doorvaarthoogte en 1,30 meter 

waterdiepte Ook dat levert dus een 

serieus probleem op ,,Jooaah", zeg-

gen de Duitse jachtschippers, ,,dat is 

wel zo, maar dat Fehntjer Tief is 28 ki-

lometer lang en op die eerste kilome-

ters heb je met die hoogte van 3,40 

meter geen probleem Je buigt dan 

namelijk af naar het Petkumer Sieltief 

en dat is breder dieper en heeft meer 

doorvaarthoogte Daarna het wordt 
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TOERVAART ROUTE OVER DUITSE 'TIEFEN' 

4 De verstilde ligplaats in Aunch, ongeveer halverwege het Ems-Jadekanaal. 

5 Rustig aan bi] het schutten 

6 Wachten voor een sluis in het Ems-Jadekanaal 

Boot : Jouke van der Baan en zijn vrouw varen in de zomer van 2011 twee maal door het 

noorden van Duitsland op hun reis naar en terug van de Oostzee. Dit doen ze met hun 

Gillisen Stevenvlet 'Vrijheid' uit 2004 van Scheepsbouwers Maritiem in Werkendam. 

Specificaties (Ixbxd): 12,45 x 4,00 x 1,10 meter; kruiphoogte: 3,40 meter; waterverplaat-

sing: 18 ton; voortstuwing: 6-cii. Perkins M 135 (135 pk bij 2600 rpm); CE: B. 

nog veel beter als je op het Ems-Sei-
tenkanaal komt. En dit kanaal heeft de 
zeesluis in Oldersum als bestemming, 
die toegang geeft tot de Eems." 
Maar wat is dan nog wél een pro-
bleem? Na weer een langgerekt 
'jooaah' blijkt dat je zelf af en toe de 
brug moet opendraaien en er helaas 
een stukje vaarweg bij zit waar niet al 
te veel onderhoud aan zou zijn ge-
pleegd. 

We hebben geen keus en gaan met 
zeer gemengde gevoelens op stap. 
Eenmaal op het Fehntjer lief blijkt dat 
de plaatselijke palingvissers de 
breedte van deze sloot zelfs nog wat 
hebben teruggebracht; we kunnen er 
maar net tussendoor. En af en toe 
gaat het door de blubber, zodat roer-
geven niet meer nodig is. Drie keer is 
het grondcontact nog inniger, waarbij 
wij één maal zelfs stuiterend over een 
ondergedompelde boomstam varen. 
Maar van de bruggen hoeven we er 
slechts één zelf op te halen. 
De aankomst op het Petkumer Sieltief 
is vervolgens een ware verademing. 
Korte tijd later zitten wij op het Ems-
Seitenkanaal dat op ons de indruk 
maakt van een echte vaarweg, maar 
het nog altijd niet op kan nemen tegen 
de Jeltesloot in Friesland. De zeesluis 
in Oldersum is vervolgens ook weer 
een bijzondere, want hij kan niet bij 
elke stand van het getij worden be-
diend. Wij hebben geluk, we kunnen 
er snel door en verkrijgen onze vrij-
heid weer. Het laatste stukje naar 
Delfzijl is een 'eitje'. 

Terugbli k 
Deze route binnendoor is ons on-
danks alles bevallen, in aanmerking 

Route: Heen: Delfzijl - Dorpen - Oldenburg - Bremerhaven - Cuxhaven - Brunsbüttel 

(NOK). Terug: Brunsbüttel - Wilhelmshaven - Aurich - Oldersum - Delfzijl. 

Kaarten/navigatie : Heen: Hydrografische Kaart 1812 - Waddenzee Oostblad en 2 

boeken uit de serie Deutsche Binnengewasser, te weten: Gewasserkarte Deutschland 

Nordwest van Jürgen Strassburger en Vom Rhein zur Nord- und Ostsee. Nederlandse 

en Duitse getijtafels. Duitse BSH kaarten 3011, 3014 en 3015, Norc 

bis Den Helder van Jan Werner. 

Terug: Duitse BSH kaarten 3011, 3014 en 3015. Het BHS-boekwerk Jachtfunkdienst 

(2011) Nordsee, Ostsee und Englischer Kanal, speciaal voor de weerberichten in de ge-

hele regio. Het boek van Manfred Fenzl (Vom Rhein zur Nord- und Ostsee, Edition Ma-

ritim, 4. Auflage - 2006) leverde, naast de plaatselijke bronnen, nog de meest nuttige 

informatie op. 

Bolllngerfa/ir»^^,^^*'-' YJ,: 
! ( «^Dorpen 

,• * \Eems 

genomen dat wij vanwege afspra-
ken met vrienden een strakkere 
planning hadden dan voorheen. Of 
wij het een volgende keer weer op 
deze manier zullen doen, hangt af 
van de omstandigheden. Als je van 
de Elbe (Cuxhaven) over zee naar 
Wilhelmshaven moet varen, ben je 
eerder op Wangerooge en zou je via 
het Wad terug kunnen. De vraag is 
echter wel of je daar bij een slecht 

U I T S L A N I ^ 

weerbericht ook mee bent gediend. 
In een aantal zeegaten - zeker het 
zeegat tussen Norderney en Juist -
kan de zeegang bij slecht weer zo 
ruig zijn dat je die wilt mijden. Mijn 
idee is dat je er in dat geval beter 
aan doet op tijd Wilhelmshaven te 
bereiken en de route binnendoor te 
volgen, dan naar Wangerooge en 
buitenom via de Waddenzee te 
varen, m 
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Introductie van de nieuwe Jetten 44 Serie 
op de Jetten Yachting Voorjaarsshow 13-14-15 april 2012 

Hendrik Bulthuisweg 23, 8606 KB Sneek-Holland Tel. +31 (0)515 56 00 66 Fax +31 (0)515 56 00 21 E-
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Sleeuwijk 

SHOW 
20,21 en'22 ApfülOlI 

Een motorbootshow waarbij meer dan 150 
nieuwe en gebruikte motorjachten in de haven van 

Sleeuwijk aan u worden getoond. Toegang en parkeren gratis, 

'tü M , ^  i 

^ • • *?51 
jSv ' i ^ '' * <M^B^ • rnHî  
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Jolin en Jacqueline Meijwaard trekken in de zomer van 2009 naar Parijs. 

De tijd die ze liebben is beperkt: in vier weken heen en terug inclusief 

drie dagen in de Franse hoofdstad. Zonder een woord Frans, maar met 

veel goede wil komen ze ongehavend door de sluizen. En 'volia', tien 

dagen na vertrek uit Vinkeveen komen ze aan in Parijs. 

JOHN MEIJWAARD 

D onderda g 16 juli . Oh oh, wat heb ik 

lekker geslapen ondanks dat het wel 

wat koel was Samen met Jacqueline 

n ik al om half zeven uit de kooi We 

laten Lesdins achter ons en om zeven 

uur varen we de sluis in We zijn met 

alleen We schutten samen met de 

VIOS uit Boskoop 

De tweede sluis op de route werkt 

met Een stonng in de elektronica, 

alles bij elkaar duurt het twintig minu-

ten voordat we verder kunnen Bij de 

sluis voor Saint Quentin hebben we 

weer pech Nu geen stonng, maar ie-

mand op de VIOS trekt per ongeluk 

aan de rode stang Het duurt opnieuw 

twintig minuten Ach ja, we hebben 

toch vakantie. 

We varen door tot Chauny waar we 

om 14 25 uur aankomen De VIOS 

gaat aan de wal Wij leggen even vast 

langs zij om water te tanken en wat 

boodschappen voor een dag of dne in 

te slaan 

Inmiddels is het bloedheet, een graad 

of 33 Om 15 25 uur gooien we los 

want ik wil nog 18 kilometer verder 

Het IS vijf uur als we de sluis van Pont 

l'Evêque passeren Tjonge jongen, 

hier zit de meest omvangrijke sluis-

wachter die ik ooit heb gezien' Om 

kwart over vijf meren we af in het ha-

ventje van Pont l'Evêque 

Stortbui na warmte 
We gaan lekker op de steiger onder 

de boom zitten met een wijntje en een 

glaasje fris er bij Het is geweldig Jac-

queline maakt, met een beetje hulp 

van mij, heerlijke kip kerne Na het 

eten en de afwas doen we de wandel-
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TOERVAART NAAR PARIJS / DEEL 2 

schoentjes aan en gaan we het dorp 

in. Het plaatsje is wel aardig. In de 

haven zit een scheepswerf waar aan 

een aantal 'spitsen' wordt gewerkt. In 

mijn beleving doen ze dit nog net zo 

als veertig jaar geleden. Ach ja, als je 

maar nuttig bezig bent. 

Als we weer terug aan boord zijn komt 

in mij op om, net als Hans Guikink, 

naar de Oise te lopen. Het is een 

prachtig gezicht om zo'n rivier te zien 

stromen. Terug aan boord zet ik de 

gemaakte foto's op mijn computertje 

en bewerk ze. De buurman, een ont-

zettend aardige Fransman, vertelt mij 

dat er komende nacht zwaar weer op 

komst IS. Uit voorzorg zetten we de 

kuiptent er maar vast op. 

Lesdins - Pont l'Evêque; 65,4 km; 9,25 motor draaiu-

ren; 20 sluizen, geen havengeld. 

Vrijda g 17 juli . Gisterenavond om elf 

uur brak het onweer met bijbeho-

rende stor tbu i los. We sliepen niet 

heel g o e d . Jacquel ine is er om zes 

uur al uit. Ik volg haar o m half zeven 

en scoor een 'baguette ' bij de boulan-

gerie. Achteraf had ik er beter twee 

mee kunnen nemen want ze zijn toch 

wel erg lekker! 

Om vijf voor zeven draai ik de haven 

uit en vervolg de weg richting 'Jan-

ville'. W e wil len vandaag een flinke ruk 

maken. Doel: de jachthaven van 

Gergy aan de Oise op 9 kilometer van 

de mond ing van de Seine. Het weer is 

niet al te best. Het waait hard, het is 

niet al te koud, het regent niet, maar ik 

boord varen we de kolk in, maar door 

rood licht! Na tien minuten begin ik mij 

toch zorgen te maken. Net als ik ach-

teruit sla o m de sluis uit te varen, komt 

er een vachtschip aan. Oh, nu snap ik 

het. Daar moesten we op wachten. Al 

met al kost het een half uur. Ach ja, 

we hebben toch tijd zat.... We willen 

zondag in Parijs zijn, maar hebben 

nog 175 kilometer en 11 sluizen voor 

de boeg. 

De Oise is een prachtige rivier! Lekker 

breed. De sluizen liggen een eind uit 

elkaar en er zijn weinig mogel i jkheden 

om aan te leggen. Je kan de aanleg-

plaatsen op een hand tellen. Daar 

draag wel een lange broek. Jacque-

line was nog weer even in bed gekro-

pen. We zijn om acht uur bij de eerste 

sluis en 'Lientje' is er weer uit. Ze 

draagt alleen wel een korte broek. We 

schutten de sluis, maar daarna verruilt 

ze die korte broek erg snel voor een 

lange. 

De prachtige Oise 
Even over negen uur komen we op de 

rivier Oise. Van de stroom mee merk 

ik weinig. We lopen hier op het nor-

male toerental 12,6 kilometer per uur 

in plaats van 12,4. 

Het is half tien als we in Compiègne 

aankomen. We 

meren af langs JQ^^Q  QQyi  ^ O O r d VarCffl  W C ClC ICOl k 
het bunkerschip, -^ 

dat aan de rech Ï H , f t i a C i r CfOOK ITOOd H C h t ! 
teroever ligt, 

maar er is nie-

mand. Op de p o mp staat een bedrag 

van € 1,38? We hebben nog ruim 400 

liter in de tank dus varen we door. 

Achteraf blijkt dat we het even hadden 

moeten vragen! Dit tankstat ion rekent 

een normale prijs, die nagenoeg gelijk 

IS aan de prijs aan de weg. 

De sluis Compiègne is een dubbele. 

Uit de stuurboordsluis komt net een 

vrachtschip, dus ik vaar dat kanaal-

pand in. De sluis staat op rood? Na 

een tijdje leggen we aan en loop ik om 

naar de andere sluis, die naast de 

stuw ligt. Een aardige sluiswachter 

tracht mij wat uit te leggen. Ik snap 

dat hij ons gaat schutten. Terug aan 

moet je goed rekening mee houden. 

Bijvoorbeeld als je er niet van houdt 

om in het donker aan te leggen. Stel 

dat het al bijna gaat schemeren, maar 

je bent lekker aan het varen terwijl je 

hier een aanlegplaats passeert, dan is 

de kans groot dat het donker is als je 

bij de volgende aanlegplaats bent. 

Het weer klaart inmiddels wat op. De 

wind, die echter stevig aantrekt, heb-

ben we half tot vol op de kop. Dat 

vaart goed. Inclusief schutten halen 

we gemiddeld 10 kilometer per uur. Je 

hoort ons dus niet klagen. 

Om half vijf belt onze dochter met een 

simpele vraag, maar Jacquel ine krijgt 

1 Na tien dagen gearriveerd in Parijs. 2 Binnenvaartschepen in Pont l'Evêque. 



3 La Basilique du Sacre Coeur 4 Bassin de I Arsenal in Parijs D Notre Dame vanaf de Seine 
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het even erg warm van Ons kind gaat 

over een week haar rijexamen afleg-

gen, maar haar theonecertificaat ligt 

in de kluis en wij hebben de sleutels 

Gelukkig vinden we snel de oplossing 

Vrienden van ons komen in Parijs op 

visite ZIJ zijn op tijd weer terug in Vin-

keveen Dus dat komt wel goed. 

Het IS half zes als we nog 20,5 kilome-

ter en een sluis voor de boeg hebben 

Poeh poeh, wat een eind Dan kan 

dat laatste stukje er vandaag ook nog 

wel biji 

Om 18 40 uur draaien we, de oven 

gens prachtige, jachthaven van Cergy 

binnen en maken we vast in een vrije 

box Parijs is in zicht' Na de maaltijd 

lopen we het plaatsje door Het is een 

fraaie plaats met een vrij nieuwe 

haven die werkelijk erg mooi is aange-

legd De havenmeester is van 9 00 

uur tot 18 00 uur aanwezig Daar kan 

ik dus nu geen liggeld aan kwijt en 

morgenochtend willen we wel weer 

bijtijds weg want Parijs lonkt 

Pont 1 Evêque - Cergy 110 km 12 draaiuren 9 sluizen 

Eiffeltore n in zich t 
Zaterda g 18 juli . Na een regenach-

tige nacht ontwaken we onder een 

strak blauwe hemel Ik maak een paar 

foto's van de prachtige haven Dat 

had ik gisteren ook al gedaan, maar 

onder de blauwe hemel zijn de plaat-

jes veel mooier Om kwart voor acht 

willen we vertrekken, de havenmees-

ter IS er nog met Jammer maar we 

willen door Samen met een Duits 

echtpaar op een Linssen kotter verla-

ten we de haven Het laatste stukje op 

de Oise gaat voorspoedig 

BIJ de monding van de Oise in de 

Seine worden we verrast Honderden 

spitsen, rijen dik Soms wel tien naast 

elkaar Je weet met wat je ziet Vol-

gens mij zijn de meeste met meer in 

de vaart 

Het IS dan half negen Qua stroom valt 

de Seine mee, we halen op het nor-

male toerental 11 kilometer per uur 

Dit IS een mooi stuk van de Seine Het 

landschap is fraai en wordt afgewis 

seld met veel prachtige villa's Om 

10 40 uur zijn we bij de eerste sluis 

Die staat al open met de lichten op 

groen Dne uur later het zelfde bij de 

tweede sluis, alleen zijn we nu met 

dne schepen Vlak voor de sluis liep 

een Belg ons in met een grote oude 

klassieker Die schut op een wat on-

gebruikelijke manier, met enkel een 

middentouwtje Druk als hij ondertus-

sen IS met zijn mobieltje ligt hij in 'no 

time' met veel gekraak dwars in de 

sluis. 

Om half drie komt de Eiffeltoren in 

zicht Dit vinden we een heel bijzon-

dere ervanng' Jacqueline en Renzo 

zitten op de voorroef met de camera 

in de hand en leggen alles vast We 

gemeten enorm van de vaart door Pa-

rijs We worden gespot door de toe 

risten, die op de vele rondvaartboten 

zitten Voor je er erg in hebt, ben je de 

Notre Dame gepasseerd en komt de 

sluis naar de jachthaven 'Bassin de 

l'Arsenal' in zicht 

Om 15 45 uur maken we vast aan de 

meldsteiger en gewapend met het 

boekje 'Frans op reis' gaan we een 

poging wagen ons te melden Ik krijg 

direct gehoor en de persoon spreekt 

perfect Engels Pffffff, dat scheelt Vijf 

minuten later spnngen de lichten van 

het sluisje op 

groen-rood en 

openen de deu 

ren met veel ge 

kraak We varen 

in en meren op 

drijvende bolders af We schutten 

twee meter omhoog en even later 

varen we het Arsenal in 

We meren eerst af bij het havenkan-

toor waar ze ons uiterst vriendelijk 

ontvangen We krijgen een sleutel van 

het hek en heel veel informatie Ze wij-

zen ons box 100 toe. We varen er 

naar toe, maar passen er echt met ini 

Ik roep met de marifoon de haven-

meester op, die ons toestemming 

geeft box 89 te proberen En om 

16 30 uur liggen we vast in hartje Pa 

rijs' Jacqueline maakt wat te eten en 

daarna lopen we wat door de directe 

omgeving van de haven en naar de 

Notre Dame Het is er erg gezellig en 

je proeft hier gelijk de sfeer van Parijs 

Cergy-Panjs 88 4 km Bijna 9 draaiuren 3 sluizen De 

GPS staat op 687 4 km 

Mona  Lisa 
Zonda g 18 to t en met dinsda g 21 

juli . Deze dagen liggen we in het Ar-

senal We bekijken de stad op zondag 

vooral te voet Zo lopen we vanaf de 

jachthaven naar de Sacre Coeur We 

vertrekken om tien over tien en zijn er 

tegen twaalf uur Uiteraard gaan we 

de 300 treden omhoog om vanaf het 

koepeldak van het magistrale uitzicht 

te genieten Via de schilderswijk over 

de Boulevard Rochechonart en nog 

wat straten met met uit te spreken 

namen, komen via het mega waren-

huis La Fayette en de Opera bij het 

Louvre Ik moet en zal de Mona Lisa 

zien Wat een drukte en wat was het 

daar akelig warm En oh oh oh, wat 

een belangstelling voor zo'n mini por-

tretje van hooguit 50 bij 50 centimeter 

Maar ik heb hem met eigen ogen ge-

zien 

Op maandag en dinsdag hebben we 

vnenden van ons (de havenmeester 

met gezin) uit Vinkeveen op bezoek 

Met hun reizen we vooral veel met de 

metro, want die stopt op de kop van 

de jachthaven en je bent heel snel op 

bepaalde plekken Zo sta je bijvoor-

beeld in een kwartiertje bij de Eiffelto-

Druk als  hi j ondertusse n 'is  met  zijn 
mobieltj e lig t hi j 'm 'no  time ' dwar s 
'm  de sluis 

ren We maken ook een uitgebreide 

tour met de dubbeldeks toenstenbus 

Dat IS erg handig, want met een twee 

dagenkaart kun je vrijwel overal in en 

uitstappen 

Dinsda g 21 juli . Onze vrienden uit 

Vinkeveen vertrekken 's middags zo 

rond twee uur Zij pakken de auto, die 

aan de overkant (dus aan de kant van 

het havenkantoor) in een parkeerga-

rage stond, weer huiswaarts Hun 

oudste zoon blijft bij ons aan boord 

Jacqueline en de jongens doen nog 

wat inkopen en ik reken af in het ha-

venkantoor, want we willen vandaag 

nog een klem stukje de Marne op 

varen, zodat we morgen weer wat vrij 

zijn Ik betaal vier dagen en dne nach-

ten, samen komt het op € 94,83 Dat 

valt ons erg mee' Het gebruik van 

stroom en water op de steiger zit daar 

standaard bij in De douche (ziet er 

keurig uit') kost er € 0,50 
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6 Veel belangstelling voor de Mona Lisa 7 Om de bakker te vinden volg de bordjes I 

« De pnvésteiger in Mary sur Marne 9 Rust op rivier de Marne 

Tegen vier uur varen we weer en om 

vijf uur worden we met twee vracht 

schepen door de eerste sluis op de 

Marne geschut De tweede sluis 

doemt al spoedig op en dan mogen 

WIJ helemaal voorin schutten Na deze 

sluis komen we vrijwel direct in een 

tunnel van 600 meter, waar we exact 

om zes uur door zijn De eerste haven 

na de tunnel komen we na een klem 

half uurtje tegen en daar gaan we 

plat Hier, in Port De Plaisance Nogent 

sur Marne, moet ik € 18,- afrekenen 

Panjs Nogent sur Marne 12 7 km 2 sluizen 3 

draaiuren 

Woensda g 22 juli . Jacqueline wordt 

's ochtends om even voor zeven uur 

Om zeven uur varen we a\ weerl 
Ja, gekkenwerk, maar naar de 
A/laas is het nog 266 kilometer 

gewekt door de ingebouwde plas 

wekker Tja, dat uitslapen is om de 

een of andere reden met voor ons 

weggelegd Ik ga maar eens op stok 

brodenjacht en dat blijkt hier nog een 

hele tippel te zijn 

Toch varen we al om kwart over acht 

richting de eerste sluis We zijn er om 

negen uur en ik zie dat er al een 

vrachtschip ligt te wachten De sluizen 

zijn vanaf hier weer een heel stuk klei 

ner dus we kunnen er met bij Achter 

ons doemen twee vrachtschepen op 

En als de laatste invaart komt er nog 

een aani Ik krijg het al wat benauwd 

en sla aan het rekenen, want dit schiet 

met opi De buren van afgelopen nacht 

komen aangevaren en na vrachtschip 

nummer vier kunnen we eindelijk 

schutten Het is inmiddels half elf als 

we verder kunnen 

In het kanaaltje lopen we het laatste 

geschutte vrachtschip snel in Er komt 

ook nog een spits tegemoet Dit is 

een Hollander Ik vraag hem per man 

foon of hij onze voorganger wil vragen 

of WIJ zodra hij met zijn spits is gepas 

seerd, hem voorbij mogen lopen Dit 

IS geen probleem Ik 

bedank de Hollander 

via de marifoon en 

klets nog wat na 

Het IS een uur als we 

bij de tweede sluis 

zijn Ik roep via de 

marifoon in het Frans 

de sluiswachter op en we krijgen di 

reet rood groen licht He he dat werkt 

dus Onze achterburen gaan in Lagny 

sur Marne aan de kant Dit is een 

prachtige vrij recent aangelegde stei 

ger die ook nog eens vrij dicht bij Euro 

Disney ligt 

Weer een uur later zijn we bij de vol 

gende sluis en die staat al open De 

sluis net voor Meaux had ik ook aan 

geroepen, maar die laten we voor wat 

hij IS Meaux is een prachtige plaats 

met een dito aanlegpleki Mijn vader 

had ons er op gewezen We vinden 

het echter nog te vroeg om vast te 

maken, dus besluiten we door te 

varen Meaux is voor de volgende 

keer' 

We schutten nog twee sluizen ho 

gerop Alles staat voor ons open en 

het gaat erg vlot Om 16 45 uur vin 

den we een prachtige 'pnvesteiger' 

met ruimte voor wel een boot in het 

plaatsje Mary sur Marne Volgens het 

bord op de kant is de bakker om de 

hoek In de avond barst er nog een 

stevige onweersbui los met de bijbe-

horende wolkbreuk Het was dan ook 

wel erg broeierig warm vandaag 

Nogent sur Marne - Mary sur Marne 60 9 km 8 5 

draaiuren 6 sluizen een tunnel van 300 meter De GPS 

staat op 753 4 km dat is exclusief tunnels «iiant daann 

doet het apparaat tiet met 

Tempo maken 
Donderda g 23 juli . Vochtige en 

warme nacht We ontwaken om half 

zeven met regen Om zeven uur varen 

we al weer' Ja, gekkenwerk, maar 

naar de Maas is het nog 266 kilome 

ter en 65 sluizen We willen daar over 

zes dagen zijn om onze dochter en 

haar vriendje op te pikken Deze druk 

voelt met goed, voor de kinderen ook 

met ondanks dat het een hele ervanng 

IS en Parijs veel goed maakt 
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De eerste sluis van vandaag ligt 10 ki-

lometer verderop, dus ongeveer een 

uurtje varen. We doen er uiteindelijk, 

met het schutten van de eerste sluis 

meegerekend, anderhalf uur over. 

Ook krijgen we een afstandsbedie-

ning voor de volgende zeven sluizen. 

Toch wordt de volgende sluis door 

een sluiswachter voor ons bediend. 

Champagne 
Na de derde sluis varen we de Cham-

pagne streek in. Na de beboste heu-

vels zien we nu een prachtig glooiend 

landschap met wijnranken. Het weer 

is vandaag halen en brengen, toch 

breekt de zon in de middag steeds 

vaker door. Om exact 13.00 uur zitten 

we op kilometerpaal 61. We zijn al zes 

uur, 50 kilometer en vier sluizen ver-

der! We mogen dus niet klagen. 

Om kwart over twee komen we aan in 

Chateau Thierry. We maken vast aan 

de kade waar meerdere jachten liggen 

en verkennen het plaatsje. Dat blijkt 

groter dan het lijkt en het is ook nog 

eens alleraardigst! We doen inkopen 

en bij een grote Mali 'Carrefour' waar 

van alles en nog wat te koop is. Ik 

neem voor de zekerheid nog maar 

een kan motorolie van 10 liter mee 

want de oude vertrouwde Volvo be-

gint dit spul erg lekker te vinden! Als 

alles aan boord is, varen we nog een 

klein stukje verder. 

Ik zie op de kaart dat even verderop 

een leuke steiger in het plaatsje Jaul-

gonne moest liggen. Daar aangeko-

men blijkt het een vervallen zooitje. 

We schutten even verderop nog sluis 

Courcelles 4, waar net achter een 

kade is. We maken om 18.00 uur vast. 

Na de bami, die de jongens hebben 

bereid, wandelen we door de omge-

ving. Het is hier prachtig en wat een 

rust. Op de grond zien we een aantal 

naaktslakken en de beroemde Escar-

gots. In de avonduren leggen we een 

kaartje. 

Mary sur Marne - sluis nr. 4 Courcelles; 80,5 l(nn; 9,5 

draaiuren; 7 sluizen; geen liggeld. ^\g) 

Volgend e keer : 
België 

REISVERSLAG IIM VIER DELEN 

Gillissen Dolman vlet 1100 'Possession 3'; (Ixbxd) 11.30 x 3.50 x 1.00 

meter, kruiptioogte: 2,40 meter. Motorisering: Volvo Penta MD 32a 106 pk. 

Vinkeveen - Gorinchem - Volkerak/Beneden Sas - Gent - Antoing -

Cambrai - Lesdins - Pont l'Evêque - Cergy - Parijs - Nogent sur Marne -

Mary sur Marne - Sluis nr. 4 Courcelles - Sluis nr 16 Canal de l'Aisne a La 

Marne - Berry au Bac - Atigny - Le Ctiesne - Ctiarleville Mezeres - Revin -

Givet - Dinant - Huy - Maastricht - plas Koew/eide - Leukerheide - Maas-^ 

bommel - Gorinctiem - Vinkeveen. 

NL: ANWB-kaarten; I Vechtplassen; L Grote rivieren/oost; N Bies-

bosch; Z Zeeland; M Limburgse Maas; J Grote rivieren/west; K Grote rivie-

ren/midden. BE: 'vaargids voor België' (1997, Ludo De Clerq) Sambre 

Beige. FR: Navicarte nummers; 24 Picardie; 1 La Seine Aval; 3 La Marne; 8 

Champagne Ardenne; 9 Meuse, Canal de l'Est. 

Route 

Lesdins ^ms -^ 
^St .Quent l ^^ 

^£^  Canal 1 
'• St. Quentin 

j Souterrain 
de Lesdins 

Canal è » — . . .̂  J/- Canal de la 
duNordl ^ ^ ^ % Sambreèl'Oise 

\ <èi^fOise 
Pont I'EvêqueiJ*̂  

.. Canal de l'Oise 

Janville ^jp — ' " ' ' ^ ^ . ^ 
Aisnt - \ ^'««» i 

Compiegne *5̂  
Soissons 

Canal lateral è l 'Oise^ 

Cergy <é^ 

Seine 

Pontoise (\ 

Oise^^^reW 

Canal de VOu fcq 

^^\è) St.uenis ' ^ 

Chateau 
Thierry <4i 

„ . . PARIJS > Bassin de / 
i'Arsenal 

s-Marne 

Lagny-s-Marne 

iMary-s-Mame 

O km 

Jaulgonne 
^ Marne 

• fw <k Epernay 
'Marne  % V 

% 
• * 

apri l 2012 57 



LEZERSTEST P L A N N I N G S - EN NAVIGATIESYSTEMEN VOOR OP DE LAPTOP 

PC-Navi f I 

of wincp s 5? 
Voor de toervaarder die zich goeddeels beperl<t tot liet varen op klein water is de 

papieren waterkaart al generaties lang het belangrijkste hulpmiddel voor tochtplanning 

en oriëntatie. Elektronische systemen voor op de PC of laptop hebben daar de laatste 

jaren echter enkele belangrijke functionaliteiten aan toegevoegd: het plannen is 

gemakkelijker geworden en onderweg weet je altijd in één oogopslag exact waar je 

bent. Vier leden van het Motorboot-lezerspanel vergeleken de twee meest gebruikte 

systemen van dit moment: PC-Navigo en WinGPS Navigator 5. 

CON STRUYCKEN EN HANS PAPENBURG 

Op groot water, waar je in min of meer rechte lijnen van 

waypoint naar waypoint vaart, is de kaartplotter ongetwij-

feld het meest efficiënte navigatiemiddel. Zonder moeilijke 

berekeningen weet je met zo'n plotter aan boord precies 

welke koers je moet aanhouden om via een vooraf ingege-

ven route van A naar B te varen. En mocht je onderweg om 

welke reden dan ook van die lijn afwijken, dan geeft de 

plotter aan in welke richting je de koers moet verleggen om 

alsnog op de plaats van bestemming te komen. 

Op binnenwater heeft het vaak weinig zin om van het ene 

naar het andere waypoint te varen. Een plotter laat ook 

daar weliswaar zien waar je bent, maar als je onderweg 

moet kiezen uit een hele reeks vaarwegen die allemaal 

naar dezelfde plaats van bestemming leiden, zul je zelf je 

route moeten bepalen. Programma's als PC-Navigo en 

WinGPS Navigator 5 helpen u wél om in de wirwar van slo-

ten, kanalen, rivieren en meren de juiste route te vinden. 

Rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren, bedie-

ningstijden van sluizen en bruggen, eventuele stremmingen 

en de afmetingen van uw schip vertellen deze program-

ma's u snel en nauwkeurig hoe u het best van A naar B 

kunt varen. 

PC-Navigo 
De bedenkers van PC-Navigo kochten in 1990 uit nieuws-

gierigheid naar het reilen en zeilen in de binnenvaart een 

klein vrachtschip. Toen de beide collega's al varend ont-

dekten dat er geen digitale Informatie over de binnenwate-

ren beschikbaar was en het programmeren van de 

vrachtvaarten wel héél erg veel tijd in beslag nam, besloten 

zij een softwareprogramma te ontwikkelen om de binnen-

vaartplanning te verbeteren. In 1991 ontstond op die ma-

nier de eerste versie van PC-Navigo. Er bleek belangstelling 

voor het programma en vanaf 2000 groeide het uit tot een 

complete reisplanner-annex-kaartviewer. Vanaf 2003 werd 

in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere Europese 

vaarwegbeheerders de 'Inland ECDIS' standaard ontwik-

keld, waarmee ENC's (Elektronische Navigatie Charts) kun-

nen worden afgebeeld, die de vaarweg in groot detail 

weergeven. Behalve vanuit de binnenvaart is er de afgelo-

pen tien jaar ook onder watersporters een toenemende be-

langstelling voor PC-Navigo. 

Stentec Software 
Stentec Software ontwikkelde in 1990-1991 de Sail Simula-

tor en daarmee zette het tot dan toe voornamelijk in de 

windmolentechnologie actieve bedrijf de eerste stappen op 

het gebied van de watersport. Toen er vanuit de markt 
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1 Met WinGPS Navigato r 5 ot PC-Navigo op de laptop is het plannen van een vaartocht 

eenvoudig. Je voert de plaats van vertrek en de plaats van bestemming in en de 

computer vindt In no time de snelste route 

2 Jacqueline Boersema 

3 Edwin de Veld (links) en Gabnel van Seumeren. 

steeds meer vraag kwam naar betaalbare navigatiesoft-
ware, nam Stentec in 2000 WinGPS over. Als volgende 
stap werden daarna ook eigen GPS-navigatleprogramma's 
ontwikkeld voor PC en laptop. Uitgangspunt was steeds 
dat de programma's moeten kunnen werken met voorde-
lige rasterkaarten en dat de gebruiker ze via het internet 
eenvoudig zou moeten kunnen updaten. In de zomer van 
2004 kwam WinGPS 4 op de markt, dat op dit moment het 
meest gebruikte watersport navigatieprogramma is op de 
Nederlandse markt. In 2011 kwam vervolgens de WinGPS 
5-serie uit, voorzien van een routeplanner 

Meerwaarde 
PC-Navigo wordt door steeds meer toervaarders gebruikt 
om hun vaartochten over binnenwater te plannen. Vanuit 
het perspectief van de gebruiker bezien werkt het pro-
gramma tamelijk simpel: je voert de plaats van vertrek en 
de plaats van bestemming in en PC-NavIgo vindt in no time 
de snelste route. Een vaartocht van Aalsmeer naar Sneek 
of desnoods van Parijs naar Berlijn heb je met PC-Navigo 
in minder dan een minuut volledig uitgestippeld op de kaart 
staan; met de vaartijden erbij. Ongeveer dezelfde mogelijk-
heid biedt ook het navigatieprogramma WinGPS Navigator, 
sinds Stentec daar een planningsmodule aan toevoegde. 
Veel meer dan een kaartplotter zijn PC-Navigo en WinGPS 
Navigator 5 daarmee te vergelijken met de TomTom in de 
auto. Beide programma's bieden uitgebreide mogelijkhe-
den voor het plannen van een toertocht, met daarna aan 
boord de mogelijkheid om op de kaart de vorderingen te 
volgen. En dan niet op zo'n minischermpje, maar op een 
laptop. Op die manier heb je een goed overzicht over een 

B 

groot gebied, met als extra mogelijkheid meerdere kaart-
formaten en tabellen op hetzelfde scherm. En koppelen we 
de AIS aan de kaarten, dan ontstaat er nog meer functio-
naliteit. Beide programma's bieden daarmee een duidelijke 
meerwaarde ten opzichte van de papieren kaart, al blijft het 
verstandig die - zeker op groot water - wel degelijk bij de 
hand te houden! De kans dat je laptop uitvalt is niet zo héél 
erg groot, maar toch.... 

Praktijktes t 
Heel handig dus, zo'n navigatie- en planningsprogramma 
aan boord. Maar... welk van de twee programma's is nu 
het meest geschikt voor de gemiddelde toervaarder? Om 
dat uit te vinden namen Jacqueline Boersema, Edwin de 
Veld, Gabriel van Seumeren en Con Struycken namens het 
Motorboot-lezerspanel de proef op de som. 
Voor zij aan hun praktijktest begonnen Heten de vier panel-
leden zich uitvoerig over de beide systemen informeren bij 
Stentec Software in Heeg en Watersport Almanak in Gro-
ningen. Bij Stentec werd WinGPS Navigator 5 geïnstalleerd 
op de meegenomen laptops, bij Watersport Almanak het 
programma PC-Navigo. De start van de test verliep daar-
mee op ongeveer dezelfde manier, zoals het ook bij een 
'gewone' gebruiker zou kunnen gaan. Ook die laat zich In 
de meeste gevallen immers eerst door de leverancier infor-
meren, om daarna thuis de handleiding van het gekozen 
programma er nog eens op na te slaan en vervolgens aan 
de slag te gaan. Stentec biedt gebruikers de mogelijkheid 
om workshops of cursussen te volgen, maar van die moge-
lijkheid is door de vier panelleden geen gebruik gemaakt. 

Kreten 
Een vaarseizoen lang hebben de vier panelleden de beide 
programma's in de praktijk gebruikt, precies zoals ook de 
meeste andere watersporters dat zouden doen. Er werden 
zowel korte als langere vaartochten uitgestippeld en geva-
ren, met daarbij zowel thuis als aan boord een heel scala 
aan ervaringen. Geregeld was er tijdens de test verbazing 
over de vele mogelijkheden en vooral ook de snelheid 
waarmee de belde systemen een route tevoorschijn wisten 
te toveren. Maar ook werd er meer dan eens hartgrondig 
gemopperd: 'Waarom doet hij niet gewoon wat ik wil?' of 
'Waarom kiest het programma nu juist deze route?' Een 
enkele keer bleek er een fout in de programmatuur te zit-
ten, of was de gewenste plaats of jachthaven simpelweg 
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niet opgenomen in de bestemmingenlijst. Maar dat waren 
uitzonderingen, want in veruit de meeste gevallen lieten de 
problemen zich betrekkelijk eenvoudig oplossen, door sim-
pelweg de instellingen wat aan te passen. Zo maakt het bij-
voorbeeld een groot verschil of je het programma laat 
zoeken naar de 'snelste' of naar de 'kortste' route. 

Verschille n 
Tijdens de test kwamen al snel opvallende verschillen tus-
sen de beide programma's aan het licht, die van invloed 
zijn op het gebruiksgemak. Zo vergt het over de kaarten 
scrollen en in- en uitzoomen bij PC-Navigo meer geduld 
dan bij WinGPS Navigator 5. PC Navigo heeft daarentegen 
zo'n beetje alle kaarten voor heel Europa in het systeem zit-
ten. Wilt u bijvoorbeeld naar Boedapest of Belgrado, dan 
geeft u simpelweg die bestemming op en... voila! 
Ook de beveiliging van de beide programma's is verschil-
lend. Om illegaal gebruik te voorkomen, werkt Stentec met 
een activeringscode en PC-Navigo met een dongel. De ac-
tiveringscode van Stentec kan maximaal op dne laptops 
worden gebruikt. De dongel van PC-Navigo kan na het op-
starten van het programma worden uitgenomen uit de 
USB-poort en in elke andere PC of laptop worden gebruikt; 
een wat ruimere gebruiksmogelijkheid dus, maar je moet 
de dongel wél altijd meenemen van de ene naar de andere 
computer om het systeem daadwerkelijk te kunnen gebrui-
ken. 

Kaartmateriaal 
Het kaartmateriaal van Stentec is voor de meeste water-
sporters heel herkenbaar. De lay-out van de hydrografische 
kaarten en de ANWB kaarten voor Nederland zal de 
meeste watersporters heel bekend voorkomen. En.... de in-
formatie is zeer uitgebreid. De WinGPS-editie 2010/2011 
was overigens de laatste met digitale binnenwaterkaarten 
van de ANWB. Stentec is inmiddels bezig de ANWB kaar-
ten te vervangen door eigen kaarten. 
De ENC-kaarten van PC-Navigo bieden eveneens veel in-
formatie, maar de weergave van bijvoorbeeld waterdieptes 
op binnenwateren is beperkt. Dat het water 'diep genoeg' 
is voor uw schip staat vast, want anders zou PC-Navigo de 
opgegeven route immers niet hebben gekozen. Maar 
toch.... Gelukkig is PC-Navigo bezig de hydrografische 
kaarten en de ANWB kaarten leesbaar te maken voor haar 

systeem en dan kun je onderweg wél gewoon zien hoe 
diep het overal is. 

Ervaring en gewenning 
Wat voor een papieren waterkaart geldt, geldt ook voor de 
meeste elektronische systemen: de ene gebruiker is er wat 
sneller en handiger mee dan de andere. Ervaring en ge-
wenning bepalen dan ook voor een belangrijk deel hoe 
men het gebruik van deze programma's in de praktijk zal 
ervaren. En dus viel het niet alle panelleden even gemakke-
lijk om vertrouwd te raken met de beide systemen. Eén pa-
nellid was al gewend om met Stentec navigator 4 te werken 
en één lid had al jaren PC-Navigo op de laptop. De twee 
andere leden hadden vóór de test geen enkele ervaring 
met elektronische navigatieapparatuur. 
Wat bij het gebruik ook meespeelt, is dat beide computer-
programma's ongelooflijk veel mogelijkheden bieden, 
waarvan in de praktijk - afhankelijk van de eigen voorkeu-
ren - slechts een beperkt deel zal worden gebruikt. De 
keuzes die daarbij worden gemaakt, zijn mede bepalend 
voor het gebruiksgemak dat men tijdens het werken met 
de programma's zal ervaren. Aan de manier waarop de 
beide programma's zijn ingencht is daarbij duidelijk te mer-
ken dat WinGPS Navigator 5 van meet af aan is ontwikkeld 
als een navigatiesysteem voor klein én groot water, terwijl 
de makers van PC-Navigo zich in eerste instantie vooral 
hebben gericht op een zo efficiënt mogelijke routeplanning 
voor de binnenvaart. 

Grafisch en analoog 
Met WinGPS Navigator 5 kan zowel grafisch als 'analoog' 
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4 Con Struycken . 

5 Een door WinGPS Navigator 5 uitgestippelde route naar Texel. 

6 Opnieuw een door WinGPS Navigator 5 uitgestippelde route, nu in Fnesland. 

7 ENC-detailkaart in PC-Navigo 

8 Overzictit van de route Amsterdam Panjs in PC Navigo. 

worden gewerkt en visueel Ingestelde gebruikers zullen dat 
wellicht als een voordeel ervaren. Met enkele klikken op de 
kaart kan een route worden uitgezet, zowel gekoppeld aan 
het vaarroutenet als vrij invulbaar. Kies je voor een aan het 
vaarroutenet gekoppelde route, dan houdt het programma 
rekening met de ingegeven scheepsafmetingen; volg je een 
vrije route, dan zul je die gegevens zelf in de planning moe-
ten meenemen. 

Het grafische beeld van Stentec lijkt sterk op wat we van 
Google Maps gewend zijn en een op de kaart uitgestip-
pelde routelijn kan simpelweg worden verschoven door de 
lijn met de muls 'op te pakken' en te verslepen. Dat geeft 
de mogelijkheid om tijdens de reis aanpassingen te doen, 
bijvoorbeeld als je op het IJsselmeer vanwege de windrich-
ting tijdelijk een enigszins gewijzigde koers wilt aanhouden: 
gewoon beetpakken en verschuiven. Maar kijk wel uit dat 
de lijn niet over ondieptes gaat, als een route buiten het 
vaarroutenet wordt gekozen. 

In PC-Navigo tik je op basis van een uitgebreide lijst met 
locaties een bestemming in en het programma geeft dan 
de te varen route aan. Een hulpschermpje biedt daarbij 
verschillende mogelijkheden voor wat betreft vertrek- en 
eindpunt, routevoorkeuren en eventuele tussenbestemmin-
gen. Een voordeel daarbij is het grote dekkingsgebied van 
de ENC-kaarten. Daarnaast Is het mogelijk de bekende 
1800-serle rasterkaarten van de Nederlandse Hydrografi-
sche Dienst te lezen (Zeeuwse en Zuidhollandse ruime wa-
teren, Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en 
Eemsmonding), met behulp van een zogeheten 'dubbele' 
viewer. 

Zeer tevrede n 
Maar hoe hebben de panelleden de beide programma's nu 
ervaren? We beginnen met Jacqueline Boersema; zij 
toonde zich na afloop van de test zeer tevreden over beide 
systemen. ,,Ons schip, waarop wij ook wonen, is een mo-
torjacht van 16 meter Wij toeren graag door Friesland, 
maar zijn geregeld ook op klein water elders in het land en 
op de Zeeuwse wateren te vinden. Dit seizoen voeren wij 
naar Friesland en voor de planning van deze vaartocht zijn 
we eerst met PC-Navigo aan de slag gegaan. Nadat wij alle 
gegevens hadden ingevoerd die van belang zijn voor een 
goede en veilige vaart, met de kruiphoogte van 5,50 meter 
van ons schip steeds als meest doorslaggevende factor, 
konden wij snel en gemakkelijk onze route plannen. Zonder 
verrassingen vonden we daarna onze weg naar Friesland, 
waarbij we onderweg voor de navigatie het programma van 
Stentec gebruikten. Dat bleek uitstekend te werken en vol-
gend jaar zullen we het dan ook beslist weer op dezelfde 
manier doen: de route plannen met PC-Navigo en onder-

weg navigeren met WinGPS Navigator 5, aangevuld met 
een inmiddels aangeschafte AlS-ontvangen Op die manier 
benut je optimaal de voordelen die beide programma's ten 
opzichte van elkaar bieden. 

Even doorbijten 
Het enthousiasme van Jacqueline Boersema wordt niet he-
lemaal gedeeld door Gabhël van Seumeren. Vooral de ge-
bruiksvriendelijkheid van de beide programma's viel hem 
tegen. ,,Wij varen met onze Lauwersmeerkruiser hoofdza-
kelijk op binnenwateren, met Woudsend als thuishaven. 
Voor de navigatie onderweg hebben we eigenlijk geen pro-
gramma nodig, we zien altijd wel het kantje. Wij gebruikten 
de beide programma's tijdens de test dan ook vooral als 
routeplanner; tijdens het varen zelf bleken we in de praktijk 
bijna uitsluitend op het scherm te kijken om te zien waar we 
ons exact bevonden. Dat laatste vonden we dan weer wel 
erg handig in combinatie met het gebruik van de almanak-
gegevens in beide programma's. Tijdens het varen vonden 
wij Stentec prettiger, omdat het gebruik maakt van ANWB-
kaarten en wij al jaren gewend zijn om daarmee te varen. 
PC-Navigo werkt vooral goed als routeplanner Voor belde 
systemen geldt wat mij betreft dat het even doorbijten is, 
voordat je er echt mee uit de voeten kunt. Ze kunnen belde 
veel, maar ik vond de ergonomie van de knoppen zwak en 
de menu's behoorlijk gecompliceerd. De gebruiksvnende-
lijkheid van beide systemen haalt het dan ook niet bij wat 
we gewend zijn van moderne PC-programma's, apps en 
de navigatieapparatuur voor in de auto. Liever dan PC-Na-
vigo of Navigator 5 gebruiken wij tijdens het varen daarom 
de Waterkaarten-App van ANWB op de iPad. Niet omdat 
dit een beter programma zou zijn, maar omdat een IPad 
veel sneller en gebruiksvriendelijker is dan een laptop. 
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Totaalpakke t 
Con Struycken ziet de voordelen van PC-Navigo en Naviga-

tor 5 ten opzichte van een eenvoudige App op de iPad daar-

entegen wel degelijk „Beide programma's groeien naar een 

totaalpakket van plannen en navigeren", zo was zijn ervanng 

tijdens de test „Door de toevoeging van de planningsmo-

dule IS WinGPS Navigator 5 compleet geworden PC-Na-

vigo IS dat ook, maar meer dan Navigator 5 heb ik dit 

systeem tijdens de test ervaren als primair een routeplanner 

voor vaartochten op binnenwater Wil je een route uitzetten 

op groter water, dan wint Stentec het bij mij Ook de grafi-

sche werkwijze van dit programma heeft mijn voorkeur, ter-

wijl ik het traag in- en uitzoomen of verderop op de kaart 

kijken bij PC-Navigo als een belemmering heb ervaren Een 

voordeel van PC-Navigo ten opzichte van Navigator 5 vind 

ik de relatief lage kosten voor het jaarlijkse updaten van 

zowel de software als de kaarten Bij Stentec is het updaten 

van software gratis, maar wil je ook je kaarten up to date 

houden dan moet je om de zoveel tijd nieuwe kopen Vooral 

als je geregeld ook buiten Nederland op groot water vaart, 

wordt dat behoorlijk prijzig Nadat ik zowel met PC-Navigo 

als met Navigator 5 mijn tocht had gepland, gebruikte ik 

aanvankelijk ook tijdens het varen om beurten het ene en 

het andere programma Na verloop van tijd schakelde ik 

echter definitief over op WinGPS Navigator 5, vanwege het 

betere overzicht en de grotere gebruiksvriendelijkheid. 

Voorbereiding 
Edwin de Veld bleek na afloop van de test vooral enthousiast 

over de beide programma's als routeplanner ,,Wij hebben 

een Van Wijk sloep van 6,21 meter, maken daar geregeld 

ook langere tochten mee en zijn bijvoorbeeld al eens van 

Basel naar Vinkeveen gevaren Reisvoorbereiding is voor 

ons met alleen een van de leuke zaken van een vaartocht, 

het IS ook noodzakelijk, want wij slapen aan de wal en dan 

vraagt een goede planning extra aandacht We hadden 

voorheen een systeempje met navigatiesoftware aan 

boord, maar dat voldeed in het geheel met We gingen voor 

deze test dan ook extra enthousiast aan de slag met PC-

Navigo en Stentec en hebben vooral PC-Navigo tijdens de 

test als een goed programma ervaren, waar we ook lan-

gere en buitenlandse tochten mee kunnen voorbereiden. 

Beide programma's bieden de mogelijkheid om thuis in alle 

rust je reis te plannen en de benodigde informatie op te 

zoeken, maar het vraagt daarbij wel enig doorzettingsver-

mogen om vertrouwd te raken met de systemen Ons ad-

vies IS dan ook om daar de tijd voor te nemen. Als 

navigatieprogramma voor onderweg vonden we beide pro-

gramma's wat minder geschikt, maar dat kwam voorname-

lijk door het specifieke gebruik in een sloep Wij hebben 

een omvormer gekocht om de laptop van stroom te voor-

zien, maar in de praktijk bleek de accucapaciteit aan boord 

onvoldoende om de laptop tijdens het varen langer dan 

twee uur te gebruiken Ook was het beeldscherm van onze 

laptop bij maar een beetje zonlicht al moeilijk uit te lezen 

En bij regen hield het al helemaal op, want de laptop mocht 

met nat worden.. Voor ons zal het gebruik dus beperkt 

blijven tot de voorbereiding van onze langere vaartochten, 

wat met wegneemt dat we beide programma's wel degelijk 

als een welkome aanvulling zien 

REACTIE STENTEC OP DE TESTUITSLAC 

'Met het makkelijke plannen van routes op 

open water en binnenwater heeft Stentec 

met WinGPS 5 Navigator de Hiswa Inno-

vatieprijs 2011 gewonnen De gebruikser-

varing van vele watersporters is verwerkt 

in de 2012 editie Voorzien van planmngs-

kaart Nederland/Belgie kost deze starters-

versie slechts €129 als download (GD 

€149, upgrade va €99). 

Voor motorboot- en binnenvaartschippers 

wordt WinGPS 5 Pro 2012 versie aanbe-

volen Voorzien van overzichtelijke en 

vloeiende AlS-weergave Met ingebouwde 

NLTides geschikt voor wadvaarders en 

zeereizen De keuze Voordeligste Route 

houdt rekening met brandstofkosten en 

bruggelden 

Beide versies zijn uitbreidbaar met digitale 

waterkaarten van uw vaargebied of vaar-

vakantie Voor Duitsland zijn Inland ENG 

navigatiekaarten in ontwikkeling Plankaar-

ten zijn gratis te downloaden van www 

wingps de Een lijst van WinGPS dealers 

vindt u op www stentec com ' 

REACrr E PC-NAVIGO OP DE TESTUITSLAC 

'WinGPS en PG-Navigo bestaan al jaren 

naast elkaar Beide programma's hebben 

hun eigen aanhangers Veel mensen ge-

bruiken ze zelfs naast elkaar De overeen-

komsten worden geleidelijk groter dan de 

verschillen, al zijn die er wel degelijk 

kaarttypes, zeilers-optiek tegenover mo-

torvaart, en meer 

Voor de toervaarder komen er steeds 

meer gegevens beschikbaar De overheid 

stelt kaartdata open en bouwt de ene 

website na de andere met waterstanden, 

sluistijden, files op het water en AlS-info 

Daarnaast brainstormt iedereen over de 

wenselijkheid van "een binnenwater-loket" 

en van "klantgenchte benadering" In wer-

kelijkheid zullen er in Europa nog lang 127 

loketten met data bestaan, waaruit ont-

wikkelaars zoals die van WinGPS en PC-

Navigo bruikbare informatie moeten zien 

te maken Daann is voorlopig werk genoeg 

voor BEIDE Wellicht zou de schaarse des-

kundigheid beter moeten worden ver-

deeld Het imiteren van de concurrent lijkt 

soms belangrijker dan het versterken van 

de eigen creativiteit' 

De makers van PC-Navigo hopen dan 

ook, dat beide "specialismen-van-ouds-

her" in stand gehouden kunnen worden 

WinGPS met het accent op zeilen, ruim 

water en Nederland, PC-Navigo met het 

accent op toertochten, rivieren en kanalen 

en grensoverschrijdend vaarverkeer Als 

de twee elkaar op BEIDE terreinen moeten 

gaan beconcurreren leidt dat onherroepe-

lijk tot kwaliteitsverliesi Dat zou jammer 

zijn ' 
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De belangrijkste kenmerken op een rij 

Taal 

Systeemeisen 

Prijs 

WinGPS Navigator 5 

Nederlands 

• Windows XP, Vista, Win7 of Win8 
• 512 Mb ram 
• Geen Apple 

WinGPS Navigator 5 inclusief de ISOO-serie 
kaarten van de Nederlandse Hydrografische 
Dienst: € 249,-. 
Met ook de waterkaarten van de ANWB voor 
Nederland erbij: € 378,95. 
Voor 2012-editie komen de ANWB-kaarten als 
optie overigens te vervallen. Stentec werkt vanaf 
dan met eigen kaartmateriaal, dat de panelleden 
niet hebben kunnen testen. 

PC-Navigo 

Nederlands 

• Windows XP of hoger 
• 256 Mb ram en 1,4 Gb schijfruimte 
• Geen Apple 

PC-Navigo voor Nederland: € 195,-. Voor Europa. € 395,-. 
Voor e 95,- extra kan het systeem worden uitgebreid met 
de 1800-serie rasterkaarten van de Nederlandse 
Hydrografische Dienst. 
Sinds juni 2011 zijn ook rasterkaarten van de ANWB 
verkrijgbaar voor het programma, een optie die tijdens de 
test niet aanwezig was. 

1 Geschik t voo r groo t w 3 t e r a | ^ H | [ ^ ^ B 

Randloz e kaarte n 

Planne n ^ ^ ^ ^ ^ B 

Gemakkelij k route s wijzige n 

; Muispositi e gemakkelij k teru g te vinde n 

Routekeuz e 

Overzich t klei n make n en sne l kunne n 
j in - en uitzoome n 

Dubbe l scher m 

Stremminge n (internet ) m i H f K ^ 
Afstandsmetin g 

Koerslij n fl^^^^^^^^^l 

Zelf softwar e update n 

lllgllllggljl^ ^ 
Afmetinge n bruggen , sluize n en 
almanakgegeven s 

WÊÊÊÊÊÊÊÊM 
Ja 

Interactie tussen muis en kaart 

Interactie tussen muis en kaart 

Keuze uit kortste of snelste route 

Snel in- en uitzoomen 

Ja, bijvoorbeeld detailkaart haven en overzichts-
kaart 

Nee, apart o p z o e k e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H P H i 

Ja, willekeurig 

Ja, gratis 

1 jaar hydrografische kaarten gratis, binnenwate-
ren geen update en dus nieuwe k o p e n s H H I 

Ja 

Ja 

Op basis van een in het systeem aanwezige 'uitgebr^eiae 
lijst van routepunten 

Via de in het systeem aanwezige uitgebreide lijst van 
routepunten. 

Keuze uit kortste, snelste, toeristische of optimale route 

Traag in- en uitzoomen 

Nee 

Ja, na downloaden houdt het programma er rekening mee 

Ja, willekeurig 

Ja, jaarlijks voor € 50 

8 tot 12 gratis updates per jaar; o p w a a r d e n n g n ^ f J ^ ^ H 
volgende editie PC-Navigo voor € 50,-. ^^^BBÊ^^^M 

Ja 

Dekkingsgebie d 

Jachthaven s / almanakgegeven s 

AlS-overla y mogelijk ? 

Actuel e informati e over hoeve r gevare n en 
hoeve r no g te gaan 

Vrij e koer s invoere n op groo t wate r 

Ankerwach t 

Invoege n getijtafel s stromingsgegeven s 

Invoege n Gribfiie s wind , neersla g en 
luchtdru k 

Reistijdberekenin g met stroom - en 
afvoerwaarde n riviere n 

Nederland, Duitsland, België de zeegebieden 
van deze landen en de Oostzee. 
Uitbreiding Noord-Frankrijk in voorbereiding. 

Ja 

Ja, met in- en uit te schakelen waarschuwing 
voor aanvaringskans 

Ja 

Ja 

Ja aÊÊÊÊÊÊKKÈÊÊ 
Ja. Ingebouwde NL Tides 

Ja, met voorspelling 7 dagen vooruit op de kaart 

Nee 

Heel Europa 

Ja, de jachthavendatabase van de ANWB. Als extra zijn 
ook uitgebreide gegevens beschikbaar over Franse 
jachthavens (€ 24,95) 

Ja, aanvanngswaarschuwing conform Inland AIS Standard 
uitgeschakeld 

Ja, in de navigatiemodus 'Uitgebreid' J | ^ ^ | 

Ja 

Nee 

N e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

Ja 

Schemer - en n a c h t l i c h t s t e r k t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B | | ^ H ^ ^ | 

beeldscher m instelbaa r mÊÊÊÊÊ^^^^^BKÊÊ^KÊÊÊÊ^^f 

Koers-bove n navigati e Ja, maar beeld op de rasterkaarten wordt met 
aangepast aan de vaarrichting 

Ja, beeld op vectorkaarten wordt automatisch aangepast 
aan vaarrichting 

Winnaar 
Beide programma's bleken tijdens de praktijktest hun 

voors en tegens te hebben, waarbij de kracht van PC-Na-

vigo hem vooral zit in het plannen terwijl WinGPS Navigator 

5 scoorde voor wat betreft de navigatiemogelijkheden, het 

plannen en de grafische vormgeving. Maar wie is nu de 

winnaar van de test? Voor een antwoord op die vraag werd 

de vier panelleden na afloop van de test de volgende vraag 

gesteld: stel dat je een keuze moest maken tussen beide 

systemen, welk van de twee zou je dan kopen? Dat leverde 

uiteindelijk een 3-1 overwinning op voor Stentec. Jacque-

line Boersema, Gabnël van Seumeren en Con Struycken 

gaven de voorkeur aan dit systeem, terwijl Edwin de Veld 

de voorkeur gaf aan PC-Navigo. @ 
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Robuuste Trawler yoot 

Typerend voor het vertrouwen in zijn Vryburg is he 

fragiele giazen bootje dat proni<t in een salonkast. 

„Dat staat er ai sinds de doop van het schip", iacht 

eigenaar Kees Groeneweg ,,en het overleefde on, 

vaartocht naar Scandinavië. CE-categone A zegt 

mets ais nnijn vrouw en ik ons niet veiiig voelen 

iViaar tijdens onze eerste lange reis nnet dit sci 

stond mijn vrouw bij 8 Beaufort ontspannen in 

stuurhut." 

BAS HOFKSTRA FN HANS PAPFNBURG 

tJU-w 



TEST VRYBURG PB 58 f^ 

Even eerder stappen we in de Roompot Marina aan de 
Oosterschelde aan boord van de Vryburg. De door Pieter 
Beeldsnijder ontworpen rondspant trawler oogt robuust 
vanaf de lage steiger waarover we komen aanlopen, met 
de vlakke voorzijde van het daardoor wat hoekig ogende 
stuurhuis als meest in het oog springende kenmerk. 
Als we via het trapje door de opening in de hoge verschan-
sing aan boord stappen, waar Kees Groeneweg en Jacco 
van Maasthcht van Jacht- en Scheepbouw De Alm ons 
welkom heten, vallen onmiddellijk de ruime gangboorden 
op. Een stevige rvs reling op de verschansing en grijprelin-
gen op de opbouw zorgen hier voor goed houvast onder 
alle omstandigheden. Er zijn geen trapjes en opstapjes 
waarover je kunt struikelen. Alleen op het voordek is een 
kleine verhoging, die eigenlijk niet nodig was geweest en 
feitelijk afbreuk doet aan het verder juist zo vlakke dek. 
Omdat het schip een flybridge heeft, zou je op het achter-
dek een trap verwachten, maar die staat binnen in de 
stuurhut. Kees legt uit dat hij snel van de stuurstand op de 
flybridge naar die in de stuurhut wil kunnen. ,,Het is onhan-
dig als ik eerst over het botendek via een trap naar het ach-
terdek moet en dan door de salon weer naar voren. 
Bovendien is wel zo veilig binnendoor, met als bijkomend 
voordeel dat ongewenste bezoekers nu niet op de flybridge 
en bij de bijboot kunnen komen. De ontbrekende trap laat 
in de knusse kuip op het achterdek ruimte voor een klein 
aanrecht met spoelbak aan stuurboord. Aan bakboord 
staat een L-vormige bank tegen de salon. ,,0p zee zit je 

daar lekker beschut onder het botendek", zegt Kees. Wil je 
zon, dan kun je op de bank op het voordek of de L-vormige 
bank op de flybridge gaan zitten." 

Een solide deur geeft vanaf het achterdek toegang tot de 
ruime salon, waar de grote ramen veel licht toelaten. Aan 
stuurboord loopt over de hele lengte van de salon een 
dressoir, tot onder de trap naar de flybridge. Aan bakboord 
staat een L-vormige bank met tafel en ruimte voor enkele 
losse stoelen. Aan dezelfde zijde bevindt zich de U-vormige 
kombuis die is uitgerust met vaatwasser, oven, magnetron 
en een elektrische vierpits kookplaat. Waar de kombuis 
aansluit op de stuurhut kan het aanrechtblad als ontbijtbar 
worden gebruikt, met twee uitklapbare krukjes aan de 
stuurhutzijde, of als kaartentafel. Overal zijn handgrepen 
binnen bereik om je evenwicht te bewaren op ruige zee. 

'Op de brug' 
Hoewel de overgang van de salon naar de stuurhut vloei-
end is, weet je jezelf meteen in een andere ruimte. Dit komt 
mede door de stevige en opvallend aanwezige schuifdeu-
ren naar de beide gangboorden, maar bovenal door de 
centaal geplaatste stuurstand. Het ruim opgezette bedie-
ningspaneel met grote monitoren geeft ons het gevoel op 
de brug van een groot jacht te staan. Opvallend zijn de in 
de linker en rechter hoek van de stuurhut door het plafond 
stekende handvatten van de twee zoeklichten op het stuur-
huisdak. ,,lk wilde die eerst niet", zegt Kees ,,maar ze zijn 
erg functioneel gebleken. Zo voeren we tijdens een maan-

1 sturen kan binnen en op de ruime flybridge 2 Zowel in kalm water als op ruwe zee is het comfortabel varen. 
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VRYBURG PB 58 WÊ^^^^^^^Ê 
AFMETINGEN 

Lengte 
Breedte 
Diepgang 

Kruiphoogte 

CASCO 

Materiaal 

17,55 m 
5,55 m 
1 45 m 
9,25 m (staande mast) 
5 25 m (liggende mast) 

staal (romp 5 mm, opbouw 4 mm) 
spantafstand 450 mm 

Rompvorm 
Waterdichte schotten 
CE markering 
Waterverplaatsing 

rondspant 
3 
A 
52 000 kg 

VOORTSTUWING 

Standaardmotor 
Keerkoppeling 
Schroefas 
Schroef 
Boeg en hekschroef 

2 X John Deere 6068 TFM 201 pk 
Twindisc 
watergesmeerd, met Trustflex en stuwdruklager 
4 blads mangaan brons 
220 kgf, hydraulisch 

TANKS 

Diesel 
Drinkwater 
Vuilwater 

7250 liter, rvs 
1800 liter, rvs 
500 liter rvs 

ELEIOKISCHE INSTALLATI E 

Boordnet 
Accu's 

Generator 

24 Volt 
service 880 Ah accubank met omvormer, laders 
starten 200 Ah 
Onan 11 kW 
2 X 140A 24V dynamo's op hoofdmotoren 

ACCOMMODATI E 

Indeling Zwemplateau, binnenkuip, salon, kombuis, 
stuurhut, flybridge, eigenaarshut met douche/toi-
let, gastenhut met douche, werkkamer dagtoilet 
bergruimte met wasmachine, droger en vriezer 

PRESTATIES 

Kruissnelheid 
Topsnelheid 
Draaicirkel 
Stopweg 

8 knopen 
10,2 knopen 
binnen een scheepslengte over beide zijden 

een scheepslengte 

PRIJZEN 

Vanafpnjs € 1 500 000,- inclusief BTW 

BOUW EN INFORMATIE 

Ontwerp 
Onderwaterschip 

Pieter Beeldsnijder 
Vripack Naval Architects 

Bouw 

3 Beschutte kuip 4 Overzichtelijk stuurstand 5 Kombuis met ruimte 6 De eigenaarshut 
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Jacht en Scheepbouw 'De Alm' BV 
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tel +31(0)183 503196 
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loze nacht bij 6 Bft op de Duitse wadden in de lastige aan-
loop naar Nordeney. Zonder die lichten had ik de betonning 
daar nooit gezien." Vanuit de vaste stuurstoel is er rondom 
goed zicht, ook naar achteren. Sturen kan met het stuur-
wiel, maar ook met de joystick die gemonteerd zit op de 
rechter armsteun van de stuurstoel. Links van de stuurstoel 
staat een meevaarstoel en rechts is de trap naar beneden. 
De trap maakt een draai van 90 graden naar links. Ga je 
beneden naar rechts, dan kom je in de gastenhut in het 
voorschip. Naar links kom je in de eigenaarshut, die de 
volle breedte van het schip beslaat. Beide hutten hebben 
een eigen badkamer. Kees: ,,Doordat de eigenaarshut zich 
precies midscheeps bevindt, lig je hier het rustigst." Verder 
zijn er benedendeks een dagtoilet en een studeerkamer die 
eventueel als derde hut kan dienen. We lopen er op kou-
senvoeten en merken dat de vloer comfortabel aanvoelt. 
Door het hele schip is de met massief wengé (type loof-
hout) belegde vloer dan ook verwarmd; zelfs de luiken. 

Draaien 
Bij het vertrek komen we makkelijk los van de kant met de 
hydraulische boeg- en hekschroef. Om de haven uit te 
varen, draaien we scherp naar stuurboord. En draaien 
doen we! Als we over het achterdek naar buiten kijken, zien 
we het panorama van de haven voorbij schieten alsof we in 
een draaimolen zitten. De 52 ton wegende boot draait 

toere n per minuu t 700 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2600 

TOERENTAL EN SNELHEID VRIJBURG 58 PB 

knope n liters/uu r 

toere n per minuu t 700 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2600 

praktisch om zijn as. Dit komt door het onderwaterschip, 
ontworpen door Vripack. Met zijn waaiersteven begint de 
Vryburg van voren smal, maar zo halverwege heeft hij 'een 
dikke buik' waarna hij snel oploopt naar achteren. Dit 
maakt hem wendbaar. De Matn's stabilisatoren, gemon-
teerd op het dikste deel van het schip, zorgen voor de sta-
biliteit. Hoe stabiel, kunnen we vandaag met een gezapige 
3 Beaufort helaas niet testen, maar Kees en Jacco verze-
keren ons dat dit schip zwaar weer aankan. En dat is maar 

De motore n lopen lekker , maar 
horen  doe je ze bijna  niet.  We 
meten 53 dB op kruïssnelheïd . 

goed ook, want Kees sluit écht verre reizen niet uit. Onder 
meer 'The Great Loop' zou hij wel willen maken: een vaar-
tocht deels dóór de Verenigde Staten (onder andere over 
de Mississippi) en deels er omheen. En om daar te komen, 
moet hij eerst met de Vryburg de Atlantische Oceaan over. 
,Een mens heeft zo zijn dromen", glimlacht Kees. 
De Vryburg kan met twee vleugeltanks en een dubbele bo-
demtank aan boord 7.250 liter diesel meenemen. De 
brandstof is bestemd voor de twee John Deeres van elk 
200 pk, die vooral vanwege hun eenvoud, de bewezen be-
trouwbaarheid én een hoog koppel bij een laag toerental 
zijn gekozen. Ze geven de Vryburg een kruissnelheid van 8 
knopen bij 1.750 toeren en een totaalverbruik van 10,5 liter 
diesel per uur. De motoren lopen lekker, maar horen doe je 
ze bijna niet. Op kruissnelheid meten we 53 dB(A) bij de 
stuurstand. Geven we vol gas, dan halen we met bijna volle 
water- en dieseltanks en de wind tegen een top van ruim 
10 knopen bij 2.600 toeren. We meten dan een nog altijd 
bescheiden 60 decibel, maar het dieselverbruik loopt wél 
flink op: 44,1 liter per uur. Omdat het fijn is om te weten wat 
je met één motor kunt als de ander het midden op de oce-
aan begeeft, proberen we ook dat nog even uit. Met statio-
nair draaiende motor (700 toeren) lopen we dan 2,4 en 
volaan draaiend 9 knopen. Mocht er écht sprake zijn van 
motoruitval, dan hoef je op dit schip niet op handen en 
voeten door de machinekamer. Je kunt daar staan en hebt 
er alle ruimte om overal bij te kunnen. 

Conclusi e 
De Vryburg PB 58 is een ruim en comfortabel schip, dat 
robuust genoeg is gebouwd om er de wereldzeeën mee te 
bevaren, het avontuur tegemoet. Materiaalgebruik en af-
werking zijn van hoge kwaliteit, met een comfortabel verblijf 
tijdens lange reizen als uitgangspunt. De prima vaareigen-
schappen en de op een kleine bemanning afgestemde be-
diening maken het vaarplezier voor twee compleet. @ 
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TEST SEA RAY SUNDANCER 410 

met Europese  trekjes 
Aan de horizon torent het Kennedy Space Centre boven het vlakke land van de 

Amerikaanse staat Florida uit. 'The sun state' is de plek om je pensioen te vieren als 

Amerikaan. Maar er wordt ook gewerkt. Sea Ray bouwt hier haar snelle boten, zoals de 

Sundancer Sport Yachts serie. Duidelijk een werf die nog niet op zijn lauweren rust. 

BAS HOEKSTRA 

68 ivivvir.mofonboot.com 

http://ivivvir.mofonboot.com


1 By de Sundancer 410 hield Sea Ray Rekening met de Europese smaak 2 In formatie de Sundancer 410 (boven) de Sundancer 450 Sedan Bndge (links) en de Sundancer 450 

Sea Ray is een gevestigde naam in de Verenigde Staten 

maar t immer t onverminderd aan de weg De werf herstruc 

tureerde recent de hele productieli jn en bouwt nu modulair 

Op een van de drie productieli jnen wordt een hele boot ge 

maakt van begin tot eind, in 17 dagen Sea Ray mikt hier 

mee met alleen op de VS maar op de wereldmarkt En 

omdat smaken over de hele wereld verschillen worden 

sommige model len aangepast zoals de Sundancer 410 

Dit Spor ts Yacht van 12 42 meter lang bij 3 96 meter breed 

IS een mode l voor de Europese markt Alleen al door de 

lengte breedte verhoudingen oogt het schip met als een 

Amerikaanse speedboot Hij heeft ook iets minder die ty 

pisch lange voorovergebogen boeg waarbij de neus naar 

het water wijst en pas in plane strak naar de horizon 

Europees is onder meer de aandacht voor geluidsreductie 

Het geluidsniveau is op vijftien verschil lende punten aan 

boord gemeten en op basis daarvan zijn geluidsreduce 

rende maatregelen genomen Een fluisterboot is ons door 

twee 400 pk Cummins MerCruiser Diesels aangedreven 

testschip nog allerminst maar er is wel winst geboekt ten 

opzichte van het verleden 57 dB(A) bij stationair toerental 

78 als we na 13 seconden bij 16 knopen in plane gaan en 

79 dB{A) bij een topsnelheid (na 25 seconden) van 30 3 

knopen 

Indeling 
Ook de indeling nam Sea Ray onder de loep Het testmo 

del IS op zijn Amerikaans ingencht, met een hut, een ruime 

salon met kombuis en een loungeruimte onder de cockpit 

Het Europese model is gencht op een wat langer verblijf 

aan boord met meer mensen en heeft daarom een extra 

hut in plaats van de loungeruimte 

De afmeting van het zwemplateau is in beide gevallen ge 

lijk BIJ de Amerikaanse vanant stap je aan bakboordzijde 

vanaf het zwemplateau via een klem trapje de half open 

kuip in Hier loop je tegen een wetbar aan met een spoel 

bakje een kleine gnil en een ingebouwde ijsmaker Op de 

vloer geen teak maar een zandkleurige vloerbedekking die 

qua kleurstelling correspondeert met de leren bekleding 

van de banken en stoelen Aan bakboord is er een U-vor-

mige bank met tafel De rugleuning van de bank tegen de 

spiegel is handig in twee delen naar achteren open te klap-

pen waardoor er een klem zonnebed ontstaat 

In de cockpit is aan bakboord in de lengte een lounge 

bankje aangebracht De stuurstand zit aan stuurboord en 

heeft een dubbele bestuurdersstoel met een opklapbaar 

zitvlak zodat je ook comfortabel staand kunt sturen Je 

kunt met mooi weer de wind in je haren voelen doordat het 

voorste deel van de hardtop open kan schuiven 

Een viertredige trap brengt je benedendeks De ruimte tus 

sen de treden is slim opengelaten voor het ruimtelijk effect 

Aan bakboord zit achter de trap het dagtoilet met douche 

Daarnaast de kombuis en dan de douche en de wc van de 

hut voorin het schip Deze mede dankzij het dakluik aange 

naam lichte hut heeft een tweepersoon bed 

Aan stuurboord is ongeveer tegenover de kombuis een 
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3 De Sea Ray Sundancer 410 stuurt makkelijk 

4 De Sea Ray Sundancer 450 haalt vol gas 35 knopen 

5 De 11 050 kg van Sea Ray Sundancer 450 laat zich makkelijk verplaatsen 

6 De kenmerkende hoge opbouv» van Sea Ray Sundancer 450 Sedan Bndge 

SEA RAY SUNDANCER 410 

AFAflEPNCE N 

Lxbxd 12 4 2 x 3 9 6 x 1 02 meter 

CASCO 

Materiaal 
Rompvorm 
Waterverplaatsing 
CE-markering 

polyester 
diep V 
9 980 kg 
B 

TANKS 

Diesel 
Water 
Zwartwater 

1135 liter 
284 liter 
132 liter 

VOORTSTUWING 

Standaard motor Twin V Drive Cummins MerCruiser QSB 425 (407 
pk/304 kW) 

PRESTATIES 

Topsnelheid 
Plane 

30 3 knopen/3 000 toeren/ na 25 seconden* 
16 knopen/2 200 toeren/na 13 seconden* 

*met testmotor 

PRIJS 

Vanaf Vanaf € 554 000 - of met Zeus Dnves € 599 500 

SUNDANCER 450 

SPECIFICATIES 

Lxbxd 
Matenaal 
Waterverplaatsing 
CE markering 

Standaard motor 

Prijs 

13 8 4 x 4 01 x 116 meter 
polyester 
11050 kg 
B 
Twin MerCruiser 8 2 MAG ECT met Bravo IIIX 
drives (375 pk/280 kW) 
Vanaf €579 000 of met Zeus Drives € 676 000 

SUNDANCER 450 SEDAN BRIDGE 

SPECIFICATIES 

Lxbxd 
Matenaal 
Waterverplaatsing 
CE markering 
Standaard motor 

Prijs 

13 8 4 x 4 01 X 116 meter 
polyester 
11050 kg 
B 
Twin Diesel Zeus Dnves T Cummins MerCruiser 
QSB 480 (480 pk/353 kW) 
Vanaf € 767 000 

INFORMATIE 

Dealer EW Onessen BV 
www ewdriessen nl 
e-mail info@ewdriessen nl 

Dealer Holland Sport Boat Centre 
www hollandsport nl 
e mail info@hollandsport nl 
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TEST SEA RAY SUNDANCER 410 

ruime driezitsbank met tafel geplaatst. Verder naar achte-

ren moet je bukken en een stapje omlaag om in lounge-

ruimte te komen waar twee bankjes tegenover elkaar 

staan. Het meeste licht komt hier binnen via de ingang 

vanaf de cockpit. Dat maakt de ruimte en met name het 

loungedeel relatief donker. 

De afwerking van het hele in- en exterieur is keurig in orde. 

Geen rare of scherpe randjes, alle rvs-relingen en handgre-

pen zitten stevig vast en het houtwerk is fraai gelakt. De 

boot ademt kwaliteit en is qua ontwerp duidelijk gericht op 

gemak en comfort. Een beetje onhandig vinden we echter 

de manier waarop het motorluik zich elektrisch laat ope-

nen. Het luik beslaat bijna de hele kuip en scharniert com-

pleet met bank en zonnebed over het zwemplateau naar 

achteren. Eenmaal open is het grote voordeel weer wel, dat 

je goed bij de motoren kunt komen. 

Lekke r snel 
Dit Sports Yacht wil zeker vooruit. Omdat er tijdens de test 

nauwelijks wind staat op de binnenwateren bij Cocoa 

Beach, kunnen we met uitproberen of de Sundancer 410 

gemakkelijk door ruw water snijdt. We zorgen daarom met 

andere boten voor wat deining, die voor de romp met diep-

V en een vlaktilling van 19 graden geen noemenswaardige 

hinder oplevert. Het schip laat zich vanuit de comfortabele 

stuurstoel, van waaruit je goed overzicht heb rondom, erg 

dB(A) 
toeren per minuut 600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

knopen 

toeren perminuut 600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Het stuurwie l heb je \n één 
en driekwar t slag rond en de 

boot reageert snel 
makkelijk besturen. Stuurwiel en gashendel zijn goed 

onder handbereik en het schip reageert er onmiddellijk op. 

Eenmaal in plane sprint de boot in 12 seconden van 16 

naar 30 knopen. Het stuurwiel heb je in één en driekwart 

slag rond en de draaicirkel op volle snelheid is slechts zo'n 

twee scheepslengtes over beide zijden. Houdt er wel reke-

ning mee dat het schip na zo'n scherpe bocht niet snel 

overeind komt, maar op zijn kant blijft liggen. En draai je het 

stuurwiel na de bocht even te ver terug, dan lig je zo in een 

bocht over de andere boeg. 

Conclusie 
De Sundancer 410 is echt een boot voor buitenmensen en 

uitermate geschikt om op open water in vliegende vaart 

naar een mooi pekje te koersen, om daar vervolgens voor 

anker te gaan: lekker in de kuip hangen, zonnen of zwem-

men. 

Sea Ray Sundancer 450. 
De Sundancer 450 is de grote broer van de 410. Wat het 

meest opvalt aan dit model is dat het 1,42 meter langer is, 

maar slechts 5 centimeter breder dan de 410. Een zeer 

ranke boot dus, en daarmee méér dan de 410 neigend 

naar de traditionele Amerikaanse smaak. Verder is de inde-

ling nagenoeg gelijk aan die van de 410, behalve dat alles 

gespiegeld is en ruimer. Desondanks is een tweede hut 

vooralsnog geen optie. 

De 450 is uitgerust met twee MerCruiser benzinemotoren 

van 375 pk, in combinatie met hekaandrijving en een Axius 

propulsiesysteem. De vaareigenschappen verschillen nau-

welijks van die van de Sundancer 410. De boot haalt een 

top van 35 knopen bij 3.200 toeren en het geluidsniveau 

loopt van 63 dB(A) bij 600 toeren naar 79 dB(A) bij varen op 

topsnelheid. 

Sundancer 450 Sedan Bridge 
De Sundancer 450 Sedan Bridge is met zijn enorme fly-

bridge echt Amerikaans. Een Europees gestijlde flybridge is 

laag, om de lijnen van het schip niet te verstoren. Volgens 

de Amenkanen hoort de flybridge er juist bij. Dit betekent 

een complete kuip op het dak van de salon, waar ook de 

enige stuurstand aan boord is. Twee Cummins MerCruiser 

diesels van 480 pk zorgen voor een pittige top en net als 

de 450 gaat ook dit schip op volle snelheid scherp door de 

bocht. Omdat je zo hoog op de flybridge zit, denk je dan 

bijna dat je omkiepert. Eenmaal gewend aan die hoge zit, 

vaart het echter opvallend prettig.@ 
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SPECIALE 

ACTIE 
MAREX ALLE 

BECLAZINC 
• Grati s digitaal ingemeten 
' Extr a kortin g op de 
comfortlijn 

• 3 jaar garantie j 
De actie is geldig t/m 1 juli 2012 en bij een 
minimaal oderbedrag van €2500 excl BTW 

Profiteer nu van extra korting op de 

MAREX comfortlij n Vermijd elk risico 

de MAREX expert komt gratis digitaal 

inmeten Natuurlijk krijgt u ook op onze 

ramen 3 jaar garantiei Informeer bij uw 

dealer naar de voorwaarden of ga naar 

www.vetus.co m P^nTCT j 
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WItBÊPBS 
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BJ: 2006 
1 X 1 40 pk diesel 
12.55 X 4.20 m 
€ 365.000 

LINSSEN44SE 

bespree ' 

VRIES LENTSCH KOHER 

»'>a ^ r j«s»i'»-..t ' 

BJ: 1992 
1 X 135 pk diesel 
12.85x4.05 m 
€ 168.000 

OCEAN ALEXANDER 426 

BJ: 1997 
2 x 2 1 0 pk diesel 
14.50x4.52 m 
€ 259.000 
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BJ: 1999 
1 X 235 pk diesel 
13.35x4.42 m 
e 900 nnn 

V ^ H M j ^ ^ ^ H 

« N ^ ; ^ 
BJ: 1992 
1 X 306 pk diesel 
13.50x4.25 m 
€ 195.000 Hl 

REALITY 1900 

BJ: 2009 
2 x 265 pk diesel 
19.50x5.35 m 
€695.000 

SUPER FAVORITE CONVERTIBLE F 

^— — 

• f -

BJ: 1999 
2 X 88 pk diesel 
11.30x3.55 m 
€ 185.000 

KEMPALAKOHER 12.50 

^ inruil bespreel^aar 

mtmBSS^SSL^^  • '' _!^^B^^^^ îMt f 

t' 
BJ: 1986 
1 X 88 pk diesel 
12.50 X 4.20 m 
€ 140.000 

JACHTMAKELAA R 
VAN DE RANDSTAD 

Kij k voo r een virtuel e 360° tou r van onze schepe n op : 

www.kemperswatersport.n l 

Jachthave n en Makelaardi j Kemper s BV 
Kudelstaartseweg 226, Kudelstaart 
Tel 0297-385 385 
kudelstaart@kemperswatersport.nl 

Kemper s Princessepaviljoe n BV 
Herenweg 100, Aalsmeer (bij Leimuiden) 
Tel 0172-50 30 00 
aalsmeer@kemperswatersport.nl 

http://www.kemperswatersport.nl
mailto:kudelstaart@kemperswatersport.nl
mailto:aalsmeer@kemperswatersport.nl


(M)otorBoot 
^ ^ * i — « ^ Passie voor varen 

iaat u 'mspireren, informererï 
en enthousiasmeren door de 
vernieuwde A/lotorboot ^ 

Vraag via de website de GRATIS Verhuurspecial 
aan vol met informatie over het huren van een 
Motorboot. De nieuwe uitgave van Motorboot is 
vanaf 30 maart te koop bij de betere boekhandel. 

vmw.motorbootcom 

^^!=^book 
"""^"tRec^acti 

Dt^ D 
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"Ik kan onbezorgd varen ^ | 
dankzij het vakmanschap 

van Hooghiemstra." 

Aan het Prinses Margrietkanaal, in Uitweiiingerga, 
is Straal- en Coatingbedrijf Hooghiemstra BV gevestigd. 
Wij zijn gespecialiseerd in het stralen en coaten van 
casco's, beroeps- en pleziervaartuigen. 

Hooghiemstra BV: 
• IS een gecertificeerd Straal- en Coatingcenter 
• biedt u de mogelijkheid tot tien jaar volledige garantie op 

de conservering van het onderwaterschip 
• IS uitstekend bereikbaar via groot vaarwater 
• heeft een bootlift beschikbaar tot 50 ton 
• is een van de marktleiders in Nederland 

Meer info 
T 0515 55 95 86 
hooghiemstrabv nl 

dÊ Hooghiemstrabv 
• • straal- en Coatingbedrijf 

REGO 
Watersport BV 

Bouwer van: 
. Standard 35^37_39 

.Classic 33. 3' 
. pjiot 39. 42 

-1"-''.!^™' "  OX"  "«dek? 
«rhoudinten service. 

Fury 1010 genomineerde boot van het jaar  2010 
en nummer 3 in aanbouw 

Fury 1010 sport met cabrioletkap in aanbouw 
Fury 1110 nummer 5 nu in aanbouw 
Fury 1110 sport met liardtop. 
Fury 1210 voor U in aanbouw? 

^EGO Watersport BV 
I  Dokweg 14, 8243 PT Lelystad 

Tel: 0320-261444 I 

^Rnv.rego-watersport.nl 

Uw schi p 
verdien t 

het beste ! 
Ga zéker in zee met het 

team van De Gier Maritie m 

ASTERVOLT SS Pcrkln s Raymarine ' siMRAD -vouv o 



Jachtwerf Gebr. Zevenbergen 
autotel.  06 • 53220506 

Een nieuw  vaarseizoen  begint  bij 
Gebroeders  Zevenbergen 
• Spuitwer k en plamuur-werkzaamhede n 
• Osmose-behandelJn g met garanti e 
• Verwarmd e winterbergin g 
• Ruime ervarin g in renovati e van Super van Craft 
• Bedrijfsruimt e 2.550 m' 

i*"Custo m Trawle r by Alten a 

Keizersveer 3A T : +31 (0)162-512714 
4941 TA Raamsdonksveer F : +31 (0)162-522469 
www.altena-yachting.nl E : info@altena-yachting.nl 

Op onze websit e -ww.altena-vachting.n l kun t u de 
bou w van onze schepe n direc t volgen . Wekelijk s 
vind t u hie r nieuw e foto's . 

http://www.altena-yachting.nl
mailto:info@altena-yachting.nl
http://-ww.altena-vachting.nl


speciaal voor Motorboot bespreekt Jan Maat van nautische 

boekhandel L.J. Harri in Amsterdam boeken en vaarkaarten, die 

voor motorbootvaarders de moeite waard ziin. 

BOEKEN i 

Vaarwijze r Belgisch e binnenwatere n 

Frank Koomeet, Uitgeven] Hollandia, Hardback, 

njk geïllustreerd, 267 pagina's 

ISBN 9789064105036 

€ 39,95 

Prachtig e serie  compleet : Vaar-
wijzer  Belgisch e binnenwatere n 
Met de vaarwijzer Belgische binnenwateren completeert uitgeverij Hollandia een prachtige 

serie vaarwijzers voor de binnenwateren. Die van Frankrijk, Nederland en Noord-Duitsland gin-

gen deze Belgische vaarwijzer al voor. Omdat voordien eigenlijk alleen maar een fijne vaaratlas 

van België te krijgen was, werd hier door de liefhebbers van zuidwaarts varen reikhalzend naar 

uitgezien. Samensteller Frank Koorneef heeft niet alleen een zeer compleet beeld van de be-

vaarbare waten/vegen in België gegeven, maar ook van de smaak van het land en - in prach-

tige foto's - een goede indruk van het kilometerslange vaarwegennet. Door de informatieve 

stijl en de anekdotes in de vaarwijzer weet de lezer altijd welke bezienswaardigheden hij tegen-

komt. Als bijzonder toetje heeft Frank in een apart deel het populaire 'rondje Moezel' beschre-

ven. Deze vaartocht loopt via de Maas, de Moezel en de Rijn door de aanpalende landen van 

België. Voor het voorbereiden en plannen van uw vaartochten is deze vaanwijzer een welkome 

aanvulling. Tijdens de beurzen Boot Holland in Leeuwarden en op de Belgian Boatshow in 

Gent hebben de bezoekers deze nieuwe uitgave met bijzonder veel enthousiasme ontvangen. 

ANWB Wateraïmanak deel 2: 
handig en compa 
Aan boord van ieder schip behoort 

een aantal kaarten en boeken tot de 

standaarduitrusting en de Wateralma-

nak is er een van. Er is wel altijd ver-

warring over welk deel nou ook alweer 

'verplicht' aan boord dient te zijn. Al-

manak deel 1 bevat (ook) het Binnen-

vaartpolitiereglement (BPR) en daarvan 

dient aan boord van ieder vaartuig een 

recent exemplaar aanwezig te zijn. 

Aangezien de prijs van een los regle-

ment die van de almanak nadert is het 

een goede gedachte om dan 'Deel 1' 

aan te schaffen. Dit jaar, 

BPR geen wijzigingen, dus is het ver 

nodig. Omdat het 100 jaar geleden is 

dat de eerste Wateralmanak het licht 

zag, komt de ANWB met een feeste-

lijke uitgave van deel 2, waarin voor 

€ 250,- aan waardecoupons is opge-

nomen. Daarnaast uiteraard de be-

vens voor Nederland 

en België. Bedieningstijden van brug-

gen en sluizen, de gegevens van meer 

dan 1.000 jachthavens en tal van an-

dere praktische tips en vaargegevens 

in meer dan 900 pagina's. Om u een 

indrukte geven: in 1912 verscheen de 

eerste "almanak" met een omvang van 

32 bladzijden. Hi en compa 

Raasdonder s & Bramstagloper s 

Evert Stel, paperback, 

260 pagina's, geïllustreerd, Lanasta 

uitgeven] 

ISBN 9789086161027 

€18,95 

Raasdonder s & 
Bramstagloper s 
Een stoere titel voor een boek vol stoere 

verhalen. Evert Stel is een motorbotenman 

die opereert vanaf het Paterswoldse Meer. 

Hij schreef al eerder het boek Bootjesgroei 

en met dit nieuwe werk levert hij opnieuw 

een bijdrage aan het gevarieerde spectrum 

van nautische verhalen. De stijl in de ver-

halen is rauw en ongecompliceerd en daar 

moet je van houden. Wie uit is op een stijl-

bloempje kan het daarom beter vermijden 

maar wie mee wil gaan in de gekke avon-

turen aan boord en de vermakelijkheden 

langs de waterkant, die beleeft absoluut 

leesplezier aan dit boek met illustraties van 

de hand van Jan Braamhorst. 
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INTERVIEW HYLKE STEENSMA 

Gedrag  verandert 
door  bewustwording 

'Varen doe je samen' is de naam van een campagne die 

in 2007 officieel is gestart. Verscheidene organisaties 

tekenden toen op de natte Hiswa een convenant. Doel: 

het veilig delen van vaarwater door beroeps- en 

recreatievaart. De campagne loopt tot en met 2014. De 

stichting Recreatietoervaart Nederland treedt op als 

projectbureau en Hylke Steensma (37) is de projectleider. 

Steensma studeerde Leisure Management, werkte bij het 

Watersportverbond en een watersportadviesbureau en is 

zeilinstructeur. Een interview. 

LAURENS VAN ZIJP 

Welke 'wapens'  worden  ingezet? 
Steensma ,,De campagne 'Varen doe je samen' zorgt voor 
informatie en voorlichting, in de vorm van folders de 
Knooppuntenboekjes en een site Sinds 2011 benutten we 
ook social media Twitter, Facebook Hyves en Linkedin 
Dat alles moet zorgen voor bewustwording en vervolgens 
gedragsverandering De campagne is opgezet om de vei 
ligheid op het water te vergroten Talloze mensen stappen 
onvoorbereid in een boot en met iedereen kent alle regels 
of doet aan tochtplanning Gelukkig gebeuren er op het 
water relatief weinig ongelukken, maar elk ongeluk is er een 
te veel De titel Varen doe je samen' was overigens met di-
rect voor iedereen duidelijk Op de Hiswa kregen we ooit 
de vraag of het een nautisch verantwoorde dating site is " 

De Knooppuntenboekjes  zijn  het speerpunt? 
,,Ja, en ze voorzien duidelijk in een behoefte want ze vin-

,,Elk jaar hebben hulpverlener s 
de handen vol aan schepen met 

een uitgevalle n motor " 
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'We zien a\ gedragsveran-
dering.  Een winstpunt. ' 

den gretig aftrek. In de Knooppuntenboekjes staat een 

honderdtal drukke en/of onoverzichtelijke kruispunten op 

de Nederlandse vaarwegen beschreven. Inclusief een ad-

vies hoe je deze plaatsen veilig kunt passeren. Verder be-

vatten de boekjes allerhande tips voor een veilige vaart. 

Ideaal voor tochtvoorbereiding. Vanaf dit jaar zijn ze alleen 

nog in digitale vorm te krijgen." 

Bereikt de campagne ook de beroepsschippers? 
„Van begin af aan gaat het om samen varen. Maar de re-

creatie heeft meer belangstelling voor de campagne dan 

de beroepsgroep. Begrijpelijk, beroepsschippers gaan er 

waarschijnlijk van uit dat zij alles al weten. Toch zou het 

goed zijn wanneer zij ook weten wat wij de recreatievaarder 

adviseren. Omgekeerd horen wij graag van schippers wat 

er nog beter kan. Wij hebben daarover trouwens goede 

contacten met de branchevertegenwoordigers." 

Hoe meet je de effecten van alle voorlichting? 
,,We houden stelselmatig enquêtes en verzamelen reacties 

uit het 'veld', onder andere van verkeersleiders van Rijks-

waterstaat. De Verkeerspost Dordrecht bijvoorbeeld merkt 

een duidelijke verbetering; ze worden vaker opgeroepen 

door recreanten die willen oversteken. Daar zie je dus ge-

dragsverandering. Een winstpunt. Verder trekt de site in het 

vaarseizoen 40.000 bezoekers per maand en vinden de 

Knooppuntenboekjes in toenemende mate aftrek. Allemaal 

positieve signalen. Al blijft het bij campagnes natuurlijk 

moeilijk om harde resultaten aan te wijzen." 

Heil<el punt: zou de veiligfieid erbij gebaat zijn als 
ledereen een vaarbewijs moet Halen? 
,,Nu praat ik even op persoonlijke titel: ik weet niet of 'ieder-

een een vaarbewijs' ook automatisch 'meer veiligheid op 

het water' betekent. Die conclusie durf ik niet te trekken. 

Natuurlijk is het een goede zaak om de Vaarbewijsstof te 

kennen. Maar het wil nog niet zeggen dat iemand die al die 

theorie goed uit het hoofd kan leren, ook goed kan varen. 

Daarom blijven voorlichting en informatievoorziening voort-

durend nodig. Je kunt je ook afvragen of een praktijktest 

om de zoveel tijd zou helpen. Het afgelopen jaar hebben 

we een Opstapdag georganiseerd, om nader kennis te 

maken met een knooppunt. Het bleek voor veel deelne-

1 Projectleider Hylke Steensma 'Voorlichting blijft nodig.' 

2 Steensma geeft uitleg aan boord, tijdens de Opstapdag afgelopen jaar 

mers een opfr iscursus; 'O ja, zo zit dat... ' hoorde je. Mee-

kijken op het water blijkt waardevol. De Opstapdagen 

willen we komend seizoen uitbreiden. Kijk voor actuele in-

formatie op de site www.varendoejesamen.nl." 

Elk jaar kent 'Varen doe je samen' een paar 
aandachtspunten die extra worden belicht. 
Welke onderwerpen zijn dat dit jaar? 
,,Dit jaar belichten we het snelvaren, het blauwe bord en 

vragen we aandacht voor schone brandstoftanks. Elk jaar 

hebben hulpverleners de handen vol aan schepen met een 

uitgevallen motor. Veelal blijkt los geklotst vuil in de tank de 

boosdoener. Zorg dus voor schone tanks en filters! En ook: 

voldoende brandstof." 

Wat is de toekomst van 'Varen doe je samen'? Is 
het in 2014 klaar? 
,,Het zou jammer zijn om alles wat we hebben opgebouwd 

dan te stoppen. Tot dusver richten we ons op de hoofd-

vaarwegen (GEMT-klasse lll-VII, -red.) en op de Interactie 

tussen beroepsvaart en watersport. Het plan is de cam-

pagne breder te trekken in de periode 2012-2014. 

Dan richten we ons ook op andere, kleinere vaarwateren 

en de recreatievaart onderling, plus de veiligheid van de 

vaartuigen zelf. Zeg maar een 'VDJS-versie 2.0'. Veiligheid 

is meer dan alleen regels kennen. Het is ook rekening hou-

den met elkaar en je goed voorbereiden. Daarom willen we 

veel meer onderwerpen aanroeren. Zoals veilig gebruik van 

gas aan boord, diefstalpreventie en tochtvoorbereiding be-

lichten. Maar ook lozingsverboden, de erecode wad en IJs-

selmeer, elektrisch varen en wat dies meer zij. Ook kunnen 

we meer doelgroepen aanspreken, zoals sportvissers en 

duikers. Waarschijnlijk zetten enkele convenantpartners en 

andere watersportorganisaties tijdens de HISWA te water 

2012 hun handtekening voor VDJS 2.0. Voorlichting zal 

nodig blijven..." @ 
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Jachthaven Strand Horst 
Puliiihosweg IX, 385.̂  I,B KRMKI,( ) 

A-28, afrit nr.ll. (B4I-561.133 
I liavenCn'slriindhorst.ioni 

www.strandhorst.com 

SUPER VAN CRAFT 

Super Van Craft 13.80 m (1988) - € 185.000,-
2 X Daf, boegschroef & generator. 

In mei 2011 compleet geschilderd & gelakt, 
teakdek voorzien van nieuw rubber. 

JACHWERF KLAASSEN presenteert tijdens het 

OPEN HUIS op 8 & 9 April 

het nieuwste model Super Van Craft RIVER. 

Kniplaan 12, Voorschoten, van 11.00-16.00 uur. 

U bent van harte welkom de werf en de Super Van Crafts 

nieuw & gebruikt, te komen bekijken. 

WWW.VINK-JACHTSERVICE.NL 
Bezichtigmg op afspraak Tel. 071-5761005 / 06-53837353 
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©DMITK ^ 
Keizerswoert 30 - 3881 LE - Putte n - NL 
Tel • ^31(0)341-353712 - Fax +31(0)341-360046 
www.dintra.co m - info@dintra.n l 
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Vraag het  de 
experts... 

Wat moet ik doen 
als ik wil over-
schakelen naar een 
International Paint 
antifouling? 

D e n n i s l ^ i j nma n 
Accoun t Manager 

K.lntematJonal. 
yachtpain t co m 

Our World is Water 

De conditie van een bestaande verflaag is 

van groot belang voor de hechting van de 

nieuwe antifouling 

Bekend e antifoulin g 

Controleer de overschilderbaarheid op onze 

website www yachtpaint com op pagina 52 

van de Schilder- en Productgids voor boten 

Als u weet welk type antifouling op uw boot 

aanwezig is kunt u snel vaststellen welke 

International antifouling u er overheen kunt 

aanbrengen 

Onbekend e antifoulin g in goed e staa t 

Reinig en ontvet het ondenwaterschip 

zorgvuldig met Super Cleaner Naspoelen 

met leidingwater en vervolgens goed laten 

drogen Vervolgens het oppervlak licht 

opschuren met Scotch Britei^" Breng een 

sluitlaag Primocon aan en daarna de 

nieuwe antifouling, bijvoorbeeld Micron * 

Onbekend e antifoulin g in slecht e staa t 

Verwijder alle losse bladderende delen 

met een verfschrapper met Interstnp AF 

Interstrip AF vera/ydert meerdere verflagen 

in 1 applicatie Na het gebruik van 

Interstrip AF het oppervlak goed reinigen 

en ontvetten met Super Cleaner Naspoelen 

met leidingwater en vervolgens goed laten 

drogen Vervolgens het oppervlak licht 

opschuren met Scotch Brite^" Breng een 

sluitlaag Primocon aan en daarna de 

nieuwe antifouling bijvoorbeeld Micro n 

Internationa l Paint (Nederland ) bv 
Postbus 856 3160ABRHOON 

X " Iniematnnal» het AJ<zot*Jbel 
kigo en ale anders genoemde 
producten ri c*t docwnent a p 

AkzoNobel 

I yachtpaint.co m ' 

http://www.strandhorst.com
http://www.vink-jachtservice.nl
http://www.dintra.com
mailto:info@dintra.nl
http://yachtpaint.com


JOOP SIMMERS 

Niet afwachten! 
Bent u ook zo geschrokken van de de jaarcijfers 2011 van 
die prachtige reddingsorganisatie, de KNRM? Maar liefst 
256 navigatiefouten, 453 motorstoringen en 64 gevallen 
van onvoldoende kennis en ervaring, als directe oorzaak 
voor een KNRM-reddingsacitiviteit! Dat de meeste KNRM-
acties betrekking hebben op zeiljachten zal wellicht te 
maken hebben met het werkgebied van de KNRM, maar 
ook motorbootschippers gaan niet vrijuit. 
Het zijn droge statistieken. Wij, motorbootvaarders, lezen 
die en gaan vervolgens gewoon verder met waar we mee 
bezig zijn. Maar... anderen lezen de cijfers ook en voor je 
het weet springen de media er bovenop. Dan is er al snel 
weer een of andere commissie die er óók iets van gaat vin-
den en verkeerde conclusies trekt. 
Laten we dus niet afwachten, maar zelf als actieve motor-
bootvaarders conclusies trekken en aanbevelingen ontwik-
kelen, na uitvoerig en gedegen onderzoek van alle cijfers 
en feiten. Mogelijk zal dat leiden tot de ontwikkeling van 
een ander inhoudelijk vaarbewijs, of zullen we wellicht heel 
andere vaardigheidseisen moeten gaan ontwerpen. Hoe 
dan ook: nu stil zitten en niets doen, brengt op de lange 
duur het risico met zich mee dat anderen actie onderne-
men en er verkeerde richtlijnen aan ons gaan worden op-
gelegd. 

De juiste cijfers en feiten over vaargedrag en ongelukken 
moeten maar eens landelijk op tafel komen en door des-
kundigen worden geanalyseerd. De lessen die hieruit kun-
nen worden getrokken dienen als vertrekpunt te worden 
geformuleerd voor het kwalitatief borgen van 'zeeman-
schap' bij motorbootvaarders, liefst door motorbootvaar-
ders zelf. Het zou prachtig zijn als de jaarverslagen van de 
KNRM een dalende lijn gingen laten zien van het aantal in-
grepen; laten we bij onszelf beginnen met het achterhalen 
van wat wij zelf daaraan zouden kunnen bijdragen. We blij-
ven dan als groep motorbootvaarders zelf aan het roer. 
Wie durft? 

KOKEN AAN BOORD 

Heeft u een favoriet gerecht voor op de booP 

Mail ons het recept motorbootObdu n|i Wordt uw 

recept gepubliceerd, dan ontvangt u een dinerbon 

van € 50,-. In deze eerste aflevenng een recept 

van Motorboot-hoofdredacteur Hans Papenburg. 

Penne rigate 
Al zeker vijftien jaar eten wij minimaal twee keer per maand 
een gerecht dat we ooit 'grote macaroni' zijn gaan noemen. 
We vonden het destijds in een TV-gids, als 'het favoriete 
gerecht van Danny de Munk' en hebben het in de loop der 
jaren een beetje aangepast. Een echt kan-niet-mislukken 
gerecht, dat ook op de boot heel gemakkelijk is te berei-
den. Is er een (grill)oven aan boord, des te beter! Maar zon-
der oven kan ook. 

BereJdJngstijd : circa 30 minuten 

Wat heb je nodig? 
Voor 4 personen: 
• 1 grote kipfilet 
• boter 
• 1 stronk broccoli 
• 2 blikken Unox champignon crèmesoep, 

500 ml, geconcentreerd 
• 1 beker crème fraTche, 125 ml 

• 500 gr penne rigate (de 'grote macaroni') 
• 150 gram geraspte belegen kaas 
• 1 tomaat (optioneel) 

Joop Simmer s 
Joop Simmers vaart met een Kuster C-42, is al 35 jaar watersporter en 

heeft bestuursfuncties vervuid bij onder meer tiet Watersportverbond 

en de Sticfiting Recreatietoervaart Nederland. 

Als u een oven aan boord heeft, verwarm die dan vast voor 
tot 180° Celsius. Kook vervolgens de broccoliroosjes in 
weinig water beetgaar. Snijd ondertussen de kipfilet in stuk-
jes en bak deze stukjes met wat boter in een braadpan 
goudbruin. Voeg daarna de soep toe (normaal leng je die 
aan met water, maar nu met!) en verwarm die al roerend, tot 
er een egale saus is ontstaan. Voeg tot slot de crème fraT-
che toe en meng die goed door de saus. Giet de saus in 
een ovenvaste schaal, verdeel de broccoliroosjes over de 
saus, voeg eventueel wat schijfjes tomaat toe en bestrooi 
het geheel met de geraspte kaas. Zet de schaal in de 
warme oven of onder de gnil en kook de penne rigate vol-
gens gebruiksaanwijzing (al dente). Zodra de 'macaroni' 
gaar is, kan de saus uit de oven. Heeft u geen oven, dan 
kan de saus ook zó uit de pan over de penne. Strooi er in 
dat geval op het bord wat geraspte kaas overheen. Deze 
'grote maccaroni' is extra smakelijk met een glas rode wijn 
en een lekkere salade erbij. 
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Yanmar,  itJU2E 

Altij d starte n 
Het is 1912, als Magokichi Yamaoka in Osaka, Japan de Yamaoka Hatsudoki 

Kosakusho Engine Manufacturing Company opricht. Niemand had toen nog kunnen 

bevroeden dat er een eeuw later zóveel grote en kleine schepen zouden worden 

voortgestuwd door motoren die uit deze fabriek afkomstig zijn. De naam Yamaoka 

Hatsudoki Kosakusho zegt de gemiddelde watersporter misschien niet veel, maar het 

merk Yanmar kent bijna iedereen. 

AART VERSCHOOR 

82 www.motorboot.com 

http://www.motorboot.com


YANMAR  4JH2E 

Er zij n divers e variante n in verschillend e pk-klasse n van deze 

motor  gebouwd , van 50-110 pk met elk een ander e lette r combi -

natie  Oe 4JH seri e is nog steed s in producti e 

Motor 

Vermogen 
Koppel 
Specifiek brandstofverbruik 

Boring 
Slag 
Cilinder inhoud 
Inspuiting 
Inspuitvolgorde 

Kiepspeiing 
Klepdekselpakking 
Brandstofpomp 
Inspuitmoment 
Nozzles 
Openingsdruk 
Brandstoffilter 
Smeeroliefilter 

Inhoud carter motorolie 
Motorolie 
Impeller 
Pakking 
Thermostaat 
Opening 
Pakking thermostaathuls 
Pakking thermostaat 
V Snaar 
Startmotor 
Dynamo 

Keerkoppeling 
Reductie keerkoppeling 

Olie inhoud 
Type olie 
Oliepeilen keerkoppeling 

4 cilinder lijn geboorde cilin 
ders (zonder bussen) 
51 p k / 3 600RPM 
108Nmbi j2 600RPM 
240 gr kw/h bij 3 200 rpm 
(praktisch 3 4 1 per uur) 
82 mm 
86 mm 
1817 cc 
directe brandstofinjectie 
1 3 4 2 1 
Cilinder 1 aan waterpompzijde 
0 2 mm (koud) 
129550 11310 
YPES 4CL 
17° BTDC 
DN12SD12/155P235J20 
195 - 205 kg/cm2 
129470 55703 
129150 35153 
max 701/effectief 2 5 1 
Yanmar 15W 40 
129470 42532 
24341 000600 
129470 49801 
begint 75° geheel open 90°C 
129795 49550 
129150 49810 
25132 004600 
12V 1 4 kW 
12V 55A 
ingebouwde spanningsregelaar 
Yanmar KBW 20 
tussen 2 17 en 3 28 1 vooruit 
3 06 1 achteruit 
1 2ltr 
ATF 
met ingeschroefd is het maxi 
mum bij de groef minimum 
onder aan de peilstok 

INFORMATIE 

Informatie dealerlijsten wwwyanmarbenelux nl 

www yanmar co jp 
wwwyanmarmarine com 

I ^ H H B H H H B H H H H H H H B I wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊ 

De merknaam Yanmar dateert van 1921 In dat jaar wordt 
door de Japanse producent voor het eerst een motor ge 
koppeld aan een rijsthuller Zo n huiler is een machine die 
rijstkorrels van hun schillen ontdoet en voor het eerst is er 
nu een gemotoriseerd Al snel daarna ontstaan er contac 
ten met Mintol Ironworks op de Filippijnen met als resultaat 
dat Yanmar horizontale kerosinemotoren gaat exporteren 
naar dit land In 1930 wordt de eerste verticale 5 pk 2 slag 
dieselmotor gebouwd Deze motor destijds verkocht aan 
het Japanse Ministerie van Landbouw is nog steeds te be-
zichtigen in de showroom van de fabriek in Nagahama 

Kleinst e ter werel d 
In 1933 wordt het model HB ontwikkeld Opnieuw een pri 

meur voor de fabrikant want deze 6 pk Yanmar HB is op 

dat moment de kleinste honzontale dieselmotor ter wereld 
In 1937 IS het merk opnieuw betrokken bij een belangrijke 
innovatie In dat jaar wordt in Japan de eerste landbouw 
tractor gebouwd, wat voor veel Japanse boeren een 
enorme vooruitgang betekent 

Wereldrecor d 
Na de Tweede Wereldoorlog begint Yanmar in een nieuwe 
fabriek met de productie van brandstofpompen voor kleine 
dieselmotoren en in de jaren daarna volgt een grote expan 
sie van de relaties in nagenoeg de gehele wereld Er wor 
den licentie overeenkomsten gesloten met onder meer 
Wankel NSU en Rolls Royce en ook met Perkins en John 
Deere worden overeenkomsten afgesloten op verschillende 
terreinen In tal van landen worden faciliteiten opgezet voor 
de productie van motoren en landbouwtractoren In 1981 
leidt dat alles tot een wereldrecord de productie van de vijf 
miljoenste horizontale dieselmotor 

In 1989 wordt Yanmar Europe BV in Nederland opgencht, 
in 1992 viert Yanmar zijn 80 jang bestaan en datzelfde jaar 
bereikt de fabnek een productie van 10 000 000 naoor 
logse eenheden variërend van 5 tot 5000 pk In 1997 
wordt bij Yanmar Europe de productie van scheepsmoto 
ren voor de pleziervaart opgestart 

Scheepsmotore n 
Het mag duidelijk zijn Yanmar behoort tot de grote motor 
merken, met voor de pleziervaart de 50 pk 4JH2E als een 
van de bekendste modellen van deze fabrikant Al sinds 
1983 IS er een 4JH sene in productie De 4JH2E is sinds 
1988 op de markt De viercilinder dieselmotor is door de 
jaren heen in veel schepen als standaardmotor ingebouwd 
met in de laatste plaats omdat juist de 50 pk klasse in het 
verleden als voortstuwer erg populair was voor schepen 
van rond de 9 meter lengte De Yanmar voldeed in die 
klasse bovendien uitstekend degelijk gebouwd een gietij 
zeren motorblok en cilinderkop en ook toen al voorzien van 
moderne directe dieselinjectie met een laag brandstofver 
bruik als gevolg De motor vraagt weinig onderhoud en 
start altijd Ook talloze tractoren, graafmachines en genera-
torsets worden aangedreven door deze motor De basis-
motor voor de 4JH serie was eerder al geproduceerd als 
industnemotor en moest in die hoedanigheid duizenden 
uren kunnen draaien zonder stonngen 

Kwalitei t 
Yanmar heeft zich door de jaren heen een innovatieve mo 
torenbouwer getoond en had daarbij al heel vroeg aan-
dacht voor de kwaliteit van zijn motoren En vooral dat 
laatste is voor een scheepsmotorenfabrikant natuurlijk de 
manier om zich te onderscheiden Eigenlijk geldt voor alle 
Yanmarmodellen dat je lang zult moeten zoeken om er iets 
negatiefs over te kunnen melden, als er iets te vinden is Bij 
normaal onderhoud (dus ieder jaar aan het einde van het 
vaarseizoen olie verversen filters vernieuwen koelvloeistof 
tijdig verversen en in het voorjaar de impeller vervangen) is 
een lang motorleven het resultaat @ 
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Laswerken & Metaalconstructies 

jachtbesla g davit s 
railinge n watertank s 
instrumentenbeugel s brandstoftanl< s 
aniier s bolder s 
zwemplatvorme n etc. 
loopplanke n 

RVS MAATWERK 

Kevin Janssens 
Nolsebaan 79 
2910 Essen 
België 

Fax:+32 3 337 72 13 

GSM:+32 478 57 99 89 

BTW: BE 0806.313.389 

www.j-construct.be 

Voor al uw 
m/FRTFNTTF 

yiiioiii it ifi i 

Telefoon: 

Email: 
ails(a)bdu.i 

UEtUS + KLAA S MULDE R 41 

w 
f TECHNISCHE 

WATERSPORT 

WINKE L 

ZAANDA M 

W W W . K L A A S - M U L D E R . N L Tel: 075 617 45 35 

H 1101115 ^ËsniÊSË 
N O O R D - H O L L A N D 

I^^ H 
^^ 1 

^^^^^%.  ^ 

•  

^• -sy-m. 

^ ^ , 

* 's 

1 

1 Langman kabelaringen 

^^^^^^^^^^^^KÊÊ^ i 

? Touwfabriek Langman BV, Nijkerk 
1 033-2461986-'mfo@langman.com 

Poly Servic e heef t het 
Alles voor reparatie, onderhoud en nieuwbouw 

voor zowel vakman als doe-het-zelver 

polyester - epoxy - vinylester 

polyurethaan - glasvezel 

koolstof - aramide 

Poly-Service is de leverancier van 
1« klas composiet matenalen voor 
reparatie, onderhoud en nieuwbouw 
Of het nu gaat om lamineerharsen, 
gelcoats, glasvezels, epoxylijmen, 
kitten, plamuren, pnmers en lakken, 
Poly-Service heeft het 

POLY SERVICE 
K U N S T H A B S 

NIEUWERKERK A / D IJSSEL Hoogeveenenwe g 83, tel (0180) 31 47 77 
AMSTERDA M H J E Wenckebachvi^e g 49a, tel (020) 665 45 69 

w w w . p o l y s e r v i c e . n l 

Ketelbinkie: 

De meest compacte oliegestookte 
(combi) ketel voor aan boe 

• kinderlijk eenvoudig 
• compact 
• degelijk, duurzaam en veilig^ 
• met perfecte service 

http://www.j-construct.be
http://WWW.KLAAS-MULDER.nl
mailto:-'mfo@langman.com
http://www.polyservice.nl


Heeft u het niet koud ? 
Het IS lente in Roanne, maar lange tijd zweefden we tussen 
kwakkelen en dagen dat we dachten dat het voorjaar al was 
aangebroken De sneeuw bereikte Roanne uiteindelijk net 
niet en was na een dag ook alweer weg Voor mets de win 
terbanden onder de auto gezet, dachten we nog Daarna 
volgde een zonnige dag en leek het alsof we zo het voorjaar 
in zouden glijden Maar toen sloeg de winter alsnog toe, in 
een hevige mate zoals we hier eigenlijk nog met hadden be 
leefd Nachten achtereen vroor het twaalf tot veertien gra 
den en ook overdag week de vorst met De Franse meteo 
tamelijk vlot met een waarschuwing, kwam nu de ene na de 
andere dag met een 'vigilance orange' en zelfs een keer met 
'rouge Gele, oranje en rode waarschuwingen dus, om aan 
te duiden dat er zowel op de weg als in het verdere dage-
lijkse leven problemen kunnen ontstaan 
Winter in Roanne Op de kades zien je dan nauwelijks 
meer iemand lopen De enkeling die zich aan een wandelin-
getje waagt, loopt diep weggedoken in jas, sjaal en muts 
Dit IS men hier met echt gewend En jawel, je kon er op 
wachten Eerst in de directe omgeving, maar later ook van 
voorbijgangers als we voor een boodschap van boord stap-
pen ,.Heeft u het nu met erg koud op zo'n boof" Het me-
delijden druipt er bijna van af Je ziet ze gewoon denken 
'welke idioot zit er nu met dit weer op het water op een 
schip''' Ons ontkennende antwoord en de uitleg die we pro 
beren te geven wordt hoofdschuddend aangehoord Ze zijn 
met te overtuigen 

„En heeft u nu wel drinkwater'?" Ik ben bijna geneigd te zeg 
gen dat we ons iedere ochtend met een flesje bronwater 
wassen, maar zie daar toch maar van af Ze zouden het nog 
geloven ook Ook de uitleg dat we drieduizend liter drinkwa 
ter aan boord hebben wordt fronsend aangehoord alsof het 
een sprookje is Drieduizend ja en ook nog drieduizend liter 

diesel dus we kunnen wel even vooruit Eenmaal in dit sta-
dium aangekomen wordt door hen snel afscheid genomen 
,Met die gekken kom je toch met verder' Het is dit onge-

loof dat er ook voor zorgt dat later de televisie in de haven 
staat, om hetzelfde soort vragen te stellen aan een aantal 
buren Het moet gezegd dat we inderdaad Fransen kennen, 
die hun slecht geïsoleerde huis uitsluitend met elektrische 
kachels venwarmen Echt aangenaam wordt het daar nu 
niefi Dat het op onze boot wel behaaglijk is, valt dan wellicht 
moeilijk te bevatten 
Er blijkt uiteindelijk maar een afdoende oplossing voor al dit 

Oui, monsieur,  madame, 
we hebben  óók  warm 
stromend  water 
ongeloof We nodigen een paar mensen binnen De verraste 
reactie is met gespeeld Zo warm'? Men is oprecht verbaasd 
Als ze mij achter de ramen in overhemd zien rondlopen, 
denken ze waarschijnlijk dat al die buitenlanders een soort 
ijsmensen zijn Wel, een paar Fransen hebben nu zelf kun 
nen ervaren dat we comfortabel leven Oui monsieur, ma 
dame, we hebben warm stromend water en we wassen ons 
ook zelfs in de winter' Hopelijk spreekt dit zich een beetje 
rond en eindigen de vragen 
Maar nu eerst genieten van het voorjaar' 

Vogels zoeken bi| kou de 

menselijke omgeving op 

TON EN DICKY WILHELM 

Ton en Dicky Wilhelm kochten 

in 2001 een Tukkervlet van 

15 meter om er permanent op 

te gaan wonen De eerste jaren 

hadden zij een vaste ligplaats bij 

strand Horst maar sinds mei 

2006 reist het paar door 

Franknjk In de rubriek Wonen 

op een boot beschrijft Ton 

Wilhelm het leven aan boord 

van de Vrouwe Dirkje en wat 

eraan vooraf ging Zie ook de 

website www vrouwe dirkje nl 

©AntoineFrance 
K3 facebook com/Ton Wilhelm W'VT-
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IN EEN HANDOMDRAAI VAN 
KOOKPLAAT TOT KACHEL 

ANDIGE WARMTE INDICATOR 

nieuw ) 

iHI 
^ ^ 

- . . V y • 1 

*/r\ « ' 
M' ' 

NIEUWE THERMOS 
liCMiKJGVOORKC-:,., . -

N VERWARMINGSK 

ttAS:-KERAMISCH KOKEN OP DIESEL. DE WALLAS 88 DU KOOKPLAAT KOPPIIÜIMDESIGN AAN VEILIGHEID, STILTE EN Z U I G H E I D . 
EWALLAS 85 DU KOOKPUAT BIEDT DE MOGELIJKHEID VAN HET PLAATSEN VAN EEN VERWARMING5KAPir?HilRliT!T»M6RAAlVMKp0J(PLAATT0T KACHEL. 
'*' '"^~~— __. DE WALLAS 86/87 D IS 'S WERELDS EERSTE EN ENIGE HETELÜCHTOVEN OP DIES~EL VÖÜITflWi BOORD. 

T e c h n a u t i c b v I n d u s t r i e w e g 35 1 5 2 1 NE W o r m e r v e e r f 0 0 3 1 ( 0 ) 7 5 - 6 4 7 4 5 4 5 f 0 0 3 1 ( 0 ) 7 5 - 6 2 1 3 6 6 3 i n f o @ t e c h n a u t i c . n l w w w . t e c h n a u t i c . n l 

DOELTREFFIÉ^DÉ 
ANTIFOUUNG 
MAAR DAN BETAAlIBAA R 

«. . J NU MET 
tra: 2 0 % 

tJ  KORTING 
Bescherm de vaareiqenschappen en de 
levensduur van uw jacht door een hoogwaardig 
antifouling - zonder daarvoor nneteen de ;jli 
hoofdprijs te betalen. CUPRON PLUS is^enléli 
koperhoudéride antifouling met speciale bjociden 
tegen zware aangroei. Het biedt doeltreffende 
bfischerjning maar is toch vriendelijk geprijsd. 

• «—» 1 m YACHTING„ 

^  Venezian i 
www.venezianiyacht.nl 

Ek 

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


Kloosterstraat 29 
6051 JB Maasbracht 
T. 0475-439943 
F. 0475-439944 
E. info@boatequipment.nl 
I. wvvw.boatequipment.nl 

BOAT EQUIPMENT 
WimHouben BOAT E Q U I P M E N T 

INTERBOA T SLOEPEN-DEALER LIMBUR Q / VETUS-CENTER LIMBUR Q 

C R D W N A D M I R A L 3 3 C A B R I O L E T 

10,4 X 3,5 m Prijs luxe standaarduitvoering: € 179.000,— 
De afbouw van een Crown Admiral is altijd maatwerk. 

Crown Yachts: "Custom built voor een serie prijsl" 

Al 50 jaar de echte full service jachtwerf 
Scheeps - Jachtwerf De Koning - Keyzer 

Doeswerf 4 * 2351 ST • LEIDERDORP * 0 7 1 5895190 

WWW.CROWNYACHT.NL 

C R a W N A D M r R A L 3 5 C A B R I O L E T 
11,1 X 3,7 m Prijs luxe standaard uitvoering- € ZIS.WM),— 

Een boot laten bouwen naar eigen wens. Elite week kijken. 
Gewoon in de Randstad. 

SCHEP en zonen B.V. 
Staalstralen o Schooperen o Verfspuiten 

Wij zijn gespecialiseerd in : 

o STAALSTRALEN 

O VERFSPUITEN 

OANTI-FOUUNG 

O SCHOOPEREN 

WIJ VERWERKEN ALLE VERFSYSTEMEN 

ï 

^ •n 

w^ 

FJ^R^^E ' 

^^H^M I 
É 

• I^H 
EIGEN KRAAN MET HIJSCAPACITEIT VAN 40 TON 

Kortenoord 45a, 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel 
Tel. 0180 - 31 27 55, Fax 0180 - 31 94 12 

www.straalbedriif-schep.nl email: info@straalbedrijf-schep.nl 

JACHTONDERHOUD 
Uw adres  voot 

- Omferftouffsteu r 

op (fe wml 

- VmMoiodÊg 

JmchtondeHumtÊ 

En natuurlijk  ook  voon 

-Winterstalling  verwarmd 

• Schade reparatie 
i W 1 YERSEKE 
Sr J' WATERSPORTSERVICE "Vsen tot soton 

Kreeft 13 4401 NZYerseke Tel 0113-576006 info@yersekegroup nĵ ĵ j 
www.yersel<egroup.nl 

Kabelaringen &c 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. 

Tou îrfabrie k 
G.van der  Lee b.v. S i n c e 1 5 4 5 

Hekendorperweg 36 - 3421 VL Oudewater TeL 0348-404640 
Info@touwfabriekvanderlee.nl www.touwfabriekvanderlee.nl 

Q | ^ n ! 3 + KLAA S MULDER "^^ 

T E C H N I S C H E WATERSPOR T WINKE L ZAANDA M fi^X 
Gemakkeli j k onlin e bestelle n op : www.vetusmotor.n l l^iaf^ 

mailto:info@boatequipment.nl
http://wvvw.boatequipment.nl
http://www.crownyacht.nl
http://www.straalbedriif-schep.nl
mailto:info@straalbedrijf-schep.nl
http://www.yersel%3cegroup.nl
mailto:Info@touwfabriekvanderlee.nl
http://www.touwfabriekvanderlee.nl
http://www.vetusmotor.nl


de groots t e waterspor tdatabas e 
met nieuwsdienst en persberichten 

E WWWê. 

watersportevenementenkalender . • 1» 

• com 
voo r waterspor te r en zake l i j k gebru ike r 

Henk Romij n Jachtschilder s 
^^Schilderwerk ^^Alles op één locatie 

^Spuitwerk 

»^Straalwerk 

^^Be^eikbaar via 

weg en water 

10 jaar 1 0 0 % garanti e tege n corrosi e en onthechtin g van het 
verfsystee m van uw onderwaterschi p (binne n 1 week gereed) . 

Vraag vrijblijven d naar onze voorwaarde n ! 

Hooge Waanl 22S (Loods 14) ~ 2396 AS Koudekerit a/d Rijn 
Tel. 06-53 351 951 ~ Tel. 071-301 88 81 

E-mail : he.roinijn@ptanet.n l ~ www.henkroniijnjachtschilders.n l 

BO K WAALWIJ K 
STRAAL - SPUIT EN JACHTSCHILDERWERKE N B.V. 

al uw schilderwerk aan uw jacht^  ̂  
K^sJ^wei Refit als nieuwbouw jacht 

K Ook voor  totale afbouw van uw jacht 

www.bokwaalwijk.n l [ info@bokwaalwiik.n l j Tel.0031 - 416331277 

Vaar op zeker 

K KUIPE R 
V E R Z E K E R I N G E N 

Telefoon (0513) 61 44 44 • Fax (0513) 62 37 42 

WWW, kuiperverzekeringen.nl 

W. ^zihktvaazi B .V. 

JACHT- EN SCHEEPSBETIMMERINGEN 

Nijverheidsstraat 24, 3371 XE Hardinxveid-Giessendam 
Tel. 0184-614979 Fax. 0184 - 611153 

WWW. webonaambor den. com 

JWMÊbmuijm 
Complete jachtbetimmeringeil 

Van ontwerp tot realisatie 

Teakdekken / kurkdekken ^ - -

Complete of gedeeltelijke refit~ 

Vakmanschap voor jarenlang vaar̂  

\ 
Industrieweg 12-14 Jirnsum tel. 0566 - 60 19 43 

fvanstecn@planet.nl www.fvansteen.nl 

Van Gent Watersport 

wmümt 
BOAT EauiPMEIMT 

MBÉU^ 
l - l l = U H = J I 

Gastvrije jachthaven - Watersportwinkel met breed assortiment - Goede voorzieningen van 
toiletten, douches met tevens wasmacliine - Jachtbemiddeling van alle schepen -

40-tons botenlift - Winterberging zowel binnen als buiten -
U kunt bij ons terecht voor motorenrevisie/tnbouw, boeg/hekschroeven, onderhoudsbeurten etc. 

Zandstraal 11 - 5331 PG Kerkdnel - Tel: (0418) 633057 - Fax (0418) 634975 
www.vangentwatersport.nl 

Jachtverzekeringe n van wereldklasse ! 
Telefoo n 0 5 1 4 5 6 3 6 5 5 , Lemme r 

EERDA4AN S www.eerdmans.n l 

mailto:he.roinijn@ptanet.nl
http://www.henkroniijnjachtschilders.nl
http://www.bokwaalwijk.nl
mailto:info@bokwaalwiik.nl
http://kuiperverzekeringen.nl
mailto:fvanstecn@planet.nl
http://www.fvansteen.nl
http://www.vangentwatersport.nl
http://www.eerdmans.nl


• OOO boten te L 
5p Botentekoop.Til 

GRAND l A l ^ ^ ^ ^ ^ ^ p C P R E S S 
b.j. 2003, iB.'nHHHRP^^b^ y 43 
EX, hoogwaardig gebouwde Lobster-
boot van Grand Banks, 2x 450pk Cum-
mins, 130 kgf boegschroef, enz. 
€385.000,-

TUNA CLASSICO 38 
b.j. 2002,11,60x4,30x1,10m, Romp is in 
200g gespoten in 2 comp.verf, ie eigen-
aar. Perfecte staat van onderhoud. Elke 
winter verwarmd in bergeing gestaan. 
Ligplaats Genemuiden. € 219.000,-

EUROSHIP CLASSIC 
b.j. 2007,14,90x4,20x1,20m. 
€ 159.000,-

LASCO 
b.j. 2007, i2,oox4,ioxi,iom, zo goed 
als nieuwe boot in perfecte staat. 
€ 179.000,-

KOTTER 
b.j. 1968,12,70x3,45x1,40m, 
Bijzondere stoere kotter € 44.500,-

CRAND BANKS EASTBAY 43 HX 
b.j. 2002,13,11x4,00x1,10m, Schitte-

met veel opties hoge kwaliteit teak in-
terieur en veel RvS snel varen in Down 
East style uniek schip. € 399.000,-

b.j'  zoolSHMHHHHHl^Hl ^ 
onderhouden Oostvaarder 10.90 O.K. 
Extra's tegen meerprijs: Rubberboot 
met 2,5 PK Suzuki BBM,TV/DvD-speler 
€129.000,-

PEDRO SKIRON 35 
b.j. 2001,10,60x3,50x0,90m, Zeer com-
plete Skiron, inspectiekoker, 2de 
stuurstand, dinette uitvoering, radio, 
incl. Pedro optie-pakket. Bij Jachtschil-
der Kooistra te Akkrum. € 119.500,-

LINSSEN 45SLX 
b.j. 2000,13,85x4,25x1,35m, In 2009 ge-
heel gerestaureerd.ligt in boothuis. 
Evt inr mog. Linssen Grand Sturdy 12-
14m, bj 2004-2008. € 297000,-

RECREATIES 33 CONVERTIBLE 
b.j. 2010,10,00x3,45x0,90m, Ruim 
schip met o.a. keuken, oven, verwar-
ming, ca 9 sip plaats, douche, toilet, 2 
koelk. vuilwatertank, ankerlier, flexi-
teek dek en nog veel meer. € 245.000,-

RUITER SUPERSTAR 1500 
b.j. 1973,14,50x4,05m, Motorjacht, 
refit binnen en buiten, nieuw gestof-
feerd, groot achterdek, boegschroef, 
6 slaappl., ligplaats Zuid-Holland, ge-
schikt voor bewoning. € 89.500,-

ST.TROPEZ 
b.j. 2009,9,20x3,00x0,80m. ' 
INFO BIJ DE HAVENMEESTER Van Kleef. 
€99.500,-

PROFICIAT975 
b.j. 1996,10,00x3,20x0,80m, In nieuw-
staat verkerende kruiser, ie eigenaar 
en geverfd in dec. 2011 met 70 pk Ford 
Mermaid, ...€ 79.950,-

DOERAK850A K 
b.j. 1970,9,00x3,10m, Nette Doerak 
8.50 AK bouwnummer 15. Met zee rai-
ling, davits, webasto hetelucht ver-
warming. Ligplaats De Westereen, 
Kuikhorne Friesland. € 21.000,-

MARIL 950 CLASSIC 
b.j. 2007,9,60x2,95x0,75m, Weinig 
vaaruren, in uitstekende staat. 110 PK 
Yanmar, boegschroef, brede gangboor-
den. Zwemplateau. Stahoogte in ka-
juit . Gemakkelijk te varen. € 109.000,-

RIVIERKRUISER 
b.j. 1970,10,00x3,00x0,70m, Als nieuw 
Rivierkruiser 10x3x0,7 Peugot indenor 
65pk. Volledig nieuwe opbouw, inbouw 
(mahonie en teak) nwe electra, isolatie, 
alles! 4,5 sip pi. €32.500,- i 

• olentekoop.nl 

'JlV'^f 
Het grootste botenaanbod van Nederland! BotentekOOp.nl 

http://�olentekoop.nl
http://BotentekOOp.nl


G R O N I N G E R J A C H T B O UWERS PRESENT 
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ER GAAT NIETS BOVEN JACHTBOUW G R O N I N G E N 

im^ 
Beleef de mogelijkheden en de kwaliteit die Groningen op het gebied 

»y van watersport te bieden heeft. Kom langs, beleef en geniet! •  
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I NO LIMIT SHIPS I 
SHtPVARDS 

DATUM: 

LOCATIE: 

TOEGANG: 

za 12 en zo 13 mei 2012 J -

Oosterhaven, in de sfeervolle ^L-^^ 

binnenstad van Groningen ^as;^^^ 
^yr '• ^• '' 

gratis ^ - - --• - . >^^ 

^ ^ B^=^ ~ .-tw? ^ 
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MOTOR YACHT 

www.princess-yachts.nl 

Princes s Yachts Benelu x bv - +31 (0) 40 222 1 888 - info@princess-yachts.n l r-i^n 
Scheepswerf 1A 5256 PL Heusden 

High performance Flybridge Motor Yachts and V Class Sports Yachts from 42-130 feet A member of the Moet Hennessy Louis Vuitton family 

http://www.princess-yachts.nl
mailto:info@princess-yachts.nl

