
Afz: Dorpsstraat 12 
1921 BA  Akersloot

Nieuw  New  Neu  Nouveau  Nuevo

Waarschip 700LD  One design

Een spor�eve boot van 7 meter met 55% ballastaandeel. Dus heel snel, erg stabiel en zeer

handelbaar, ook voor een kleine crew, of familie.Bijzonder sterk en duurzaam gebouwd in

hout/epoxy en daar waar nodig extra versterkt met Glas,Carbon of Kevlar Composiet. Het

klinkt te mooi om waar te zijn maar dat zijn de gegevens van de nieuwe Waarschip 700 LD.

Ontwerp: Arthur Peltzer  - ORC gph 680

Nautisch Centrum Delfzijl
Bouwers van Waarschip & Hechtschip

Tagrijn 1 - 3, Havennr. 2701

9936 EZ  Farmsum/Delfzijl

Tel: 0596-634319  -  Fax: 0596-680102  -  Mob: 06-21818291

E-mail: info@waarschip.info

Meer info op www.waarschip.info

OR
IGI
NA
L

Grensverleggend; sneller en mooier,
trailerbaar, modern ontwerp en bouw

➼ Twintig jaren met Waarschip1220 Utopia
➼ Een kitsgetuigd Waarschip 1076, deel II 

praat
Vereniging van WaarschippersNummer 149 - juli 2013

Waar



1

Een lidmaatschap van de Vereniging van 
Waarschippers bedraagt € 17,50 per jaar. Een 
nieuw lidmaatschap bedraagt het eerste jaar 
€ 30,-- incl. verenigingswimpel. Lidmaat-
schap loopt van 1 januari tot 31 december. 
Opzeggen kan enkel bij de secretaris (secre-
taris@waarschippers.nl) en voor 31 december 
van het lopende verenigingsjaar.
Verenigingswimpels worden opgestuurd na 
overmaking van   
€ 7,00 op postrekeningnummer 374 96 00.
Verenigingsstickers zijn gratis! Stuur een aan 
u zelf geadresseerde en gefrankeerde enve-
lop aan de secretaris (dus envelop in enve-
lop) met het adres: Goudwespmeent 8,  
1218 GL  Hilversum.  Dan ontvangt u deze 
mooie (sticker)wimpel retour.

Lidmaatschap  
Vereniging van 
Waarschippers

Van de redactie

Het Mededelingenblad van de Vereniging
van Waarschippers verschijnt driemaal per
jaar. Het blad verschijnt half maart, half 
juni en begin december.Uw bijdrage voor 
dit blad is van harte welkom en kunt u  
mailen aan redactie@waarschippers.nl.  
De redactie behoudt zich het recht voor 
toegezonden artikelen te redigeren en/of in 
te korten.
De uiterste inleverdatum van kopij 
voor het volgende blad is 15 oktober
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Inhoud

Ook al is het nog geen overtuigd voorjaar, 
we hebben inmiddels toch al wel een paar 
fijne zeiltochtjes gehad. Wel dik aangekleed 
en niet te lange tochten. Maar de zon op het 
gezicht maakt dan veel goed. Het elektrisch 
kacheltje voor de avonden en nachten was 
geen overbodige luxe. Ach ja, zo kan de 
zomer alleen maar beter worden en 
zullen we er extra van genieten!

De vakantie is in aantocht, dus deze lek-
ker dikke Waarpraat kan mee in de koffer. Er 
staan veel verhalen in, want jullie hebben ons goed 
voorzien van kopij. Hartelijk dank daarvoor! 

In dit nummer verhalen over de afgelopen winterevene-
menten, verhalen over de klussen die uitgevoerd zijn en tips 
voor nog uit te voeren klussen op het water. Ook kunnen 
we het vervolg verhaal lezen over het kitsgetuigde waar-
schip in Griekenland. In Waarpraat nummer 144 kun je het 
eerste deel terug vinden. Ook een mooi verhaal over hoe je 
‘verliefd’ kunt worden op een Waarschip en hoeveel mooie 
tochten je met zo’n waarschip kunt beleven. De eigenaar 
van een Waarschip 12.20 vertelt er graag over. Tevens verha-
len over mooie vaargebieden, zowel dichtbij huis als verder 
weg. Mocht je nog geen concrete vakantieplannen hebben, 
dan kunnen deze verhalen je wellicht op een goed idee 
brengen.

Wij wensen alle waarschippers veel leesplezier, een fijne va-
kantie, veel (zeil)plezier met de evenementen op het water 
en heel veel succes met de wedstrijden op het onk. Wij zijn 
uiteraard benieuwd naar jullie verhalen over deze zomer. 
Dus wij hopen dat in de herfst de mailbox overstroomt met 
mooie (zwoele) zomerverhalen!  
 
Jeroen en Regina

Van het secretariaat
We leven in een moderne tijd. E-mail is daarin niet meer weg 
te denken. Dat is goed, maar dat vraagt soms ook om een 
zekere mate van discipline.
E-mail adressen worden nogal eens gewijzigd, en allen met 
wie we vaak in contact staan worden
daarover doorgaans geïnformeerd. Mag ik jullie verzoeken, 
om bij e-mail adreswijziging ook het secretariaat van onze 
Vereniging te willen informeren?
Een klein berichtje aan secretariaat@waarschippers.nl, on-
der vermelding van het lidmaatschapsnummer (zie daarvoor 
adressering Waarpraat) is voldoende.  Mocht je je e-mail-
adres nog niet hebben gemeld, en bestaat daartegen ook 
geen bezwaar, dan hoor ik dat adres natuurlijk ook graag.
Alvast dank voor jullie begrip en medewerking.

Frans Eekels
Secretaris
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De nieuwe Waarpraat is weer uit! Geweldig toch, 
dat we zo’n prachtig blad binnen onze eigen gelede-
ren in elkaar kunnen zetten. Ook in dit nummer weer 
input van leden, en zo hoort het ook te zijn. Verderop 
in het blad kunnen jullie iets lezen over de Agapi, een 
Waarschip 2-master. De boot ligt in Griekenland en 
is daar door een van onze leden gekocht en wordt nu 
helemaal gerestaureerd. Een mooi verhaal om te lezen, 
en een mooi verhaal van hoe verliefd je kunt zijn op 
een Waarschip.
Verder ook een verhaal over de voorbereidingen van 
een tocht met een Waarschip naar Zweden. Ik ben zelf 
ook benieuwd naar dat verhaal.
Ik denk dat ik ook voor jullie spreek als ik zeg dat het 
leuk, en vaak interessant, is om verhalen van andere 
Waarschippers te lezen. Schroom daarom niet om ook 
je eigen verhaal op papier te zetten. Een paar mooie 
foto’s erbij en er is weer veel leesplezier.

Dan even over de winter, die eigenlijk nog helemaal 
niet voorbij is. Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
is het 23 mei (jaja, veel te laat), en is het buiten nog 
geen 10 graden. Ik hoorde deze week nog een dj op de 
radio zeggen dat hij de neiging had om zijn kerstboom 
van zolder te halen. Ongelofelijk dat het nog zo koud 
kan zijn, terwijl het voorjaar eigenlijk al lang begonnen 
had moeten zijn.

Voor velen was de winter, en de uitloop, ook de oor-
zaak van later klussen. Bij ons in de loods lagen afge-
lopen weekend nog erg veel boten. Klusactiviteiten, 
zoals bijvoorbeeld lakken, waren uitgesteld vanwege 
de kou. Voor mij geld dat ik ook pas drie weken ge-
leden echt aan de slag ben gegaan. Het lijstje met 
klusacties, zoals in de vorige Waarpraat vermeld, heb 
ik grotendeels naar 2014 verschoven. Ik wilde graag 

aanwezig zijn bij de Opstapdag en moest dus ook niet 
teveel op de hals halen. Uiteindelijk besloten om al-
leen het broodnodige te doen. Een planning gemaakt 
en daarmee aan de slag gegaan. Maar, en dat is vast 
herkenbaar (tenminste, dat hoop ik), gaandeweg liep 
het toch nog weer anders. Met het lakken en kitten van 
een aantal belangrijke plekken op de boot, kwam ik 
toch nog weer puntjes tegen die ook wel echt aandacht 
nodig hadden. Zo was er op meerdere plekken, door 
de zon, geen lak meer aanwezig en lag het hout bloot. 
Daar moest toch ook nog wat aan gebeuren. Ook de 
vorig jaar nieuw ingezette raampjes zaten toch niet 
helemaal goed in de kit. Lekkage zou onvermijdelijk 
zijn. Dus ook daar moest nog iets aan gebeuren. Al met 
al dus veel meer dan ik had gepland, waardoor ik pas 
afgelopen zaterdag de boot in het water kon laten leg-
gen. Enerzijds blij natuurlijk, want ze ligt er toch weer 
mooi bij en het seizoen kan nu weer echt beginnen! 
Toch ook wel jammer, want ik kon daardoor niet met 
de boot naar de Opstapdag.

Een mooi bruggetje, de Opstapdag. Eerste Pinkster-
dag lagen er in de Houtribhaven in Lelystad 12 Waar-
schepen in de passantenkom te pronken! Een mooie 
diversiteit aan types, die allen (inclusief de beman-
ning) wachten op de toestroom aan geïnteresseerden 
die wel eens een Waarschip van dichtbij wilden zien. 
De meeste schepen waren zaterdag al aangekomen 
en dus was er ’s avonds, zoals gepland, een gezellig 
samenzijn op ’t Ware Hout van Albert de Brouwer. Dat 
was erg gezellig geweest en de gastvrijheid van Albert 
werd alom bejubeld.
De diversiteit aan Waarschepen was echt mooi om te 
zien. Twee  900’s, een 900 “Caravan”, een 740, twee 
kwarttonners, een 600, twee 660’s, een 570, een half-
tonner  en zelfs even een 36ld! En allemaal even prach-
tig en met de trotse eigenaren. Zeker het vermelden 
waard waren de aanwezigheid van de ‘Alu B’ (eigenlijk 
Lady A) van Frits.  Mooi dat Elly en Frits de moeite heb-
ben genomen om met het schip naar dit evenement te 
komen. En ook Jaap die met zijn X99 nog even langs-
kwam.
De ochtend verliep rustig, ook in de rest van de haven. 
Maar ’s middags begon het toch te lopen en kwamen 
er meerdere mensen langs. Leuk om te zien dat er 
ook een aantal leden (met de auto, zo ook ikzelf ) zijn 
langsgekomen. Alleen, waar het natuurlijk om ging, 
de mensen die gewoon een keer een Waarschip van 
dichtbij willen zien. Het exacte aantal is niet goed 
herleidbaar, maar er zijn zeker 10 mensen geweest die 
voor dit evenement even zijn langsgekomen. Een deel 

Van de voorzitter

daarvan heeft ook daadwerkelijk nog een stuk gezeild. 
En daarvoor was het die dag op zich wel mooi weer, 
want er stond een lekkere wind! Al met al een geslaagd 
evenement! Het bestuur wil de leden die aan deze dag 
een bijdrage hebben geleverd via deze weg nog harte-
lijk danken. Volgend jaar weer?

In de vorige Waarpraat heb ik een stukje geschreven 
over de alv. Wat ik toen niet heb vermeld, maar zeker 
het vermelden waard is, is dat er tijdens de alv iemand 
zich kandidaat heeft gesteld voor secretaris. Frans 
Eekels heeft aangegeven zich als secretaris te willen 
gaan inzetten voor de vereniging. De officiële voor-
dracht vanuit het bestuur zal plaatsvinden tijdens de 
alv in januari 2014, maar Frans heeft zijn taak al wel 
vast opgepakt. Inmiddels heeft er ook een serieuze en 
uitgebreide overdracht plaatsgevonden door Jan Joost. 
Jan Joost fungeert uiteraard nog wel als back-up, maar 
de eerste bestuursvergadering heeft Frans al laten zien 
dat hij een volwaardig opvolger is! Frans, via deze weg 
nog een warm en hartelijk welkom binnen het bestuur!

Zo, dan kom ik nu toch weer aan het einde van mijn 
bijdrage.
Dat doe ik, inmiddels al bijna traditiegetrouw, met 
het attenderen op de mooie evenementen die voor 
de boeg staan. Aan iedereen wederom een oproep 
om je in te schrijven voor de evenementen. In deze 
Waarpraat staat de agenda van dit seizoen ook weer 
netjes vermeld, zodat iedereen netjes kan plannen. 
Ook op de website zijn deze gegevens trouwens terug 
te vinden. Ik wens de organisatie veel succes met het 
organiseren en iedereen veel plezier tijdens het zeilen 
dit seizoen en op de evenementen.
Een speciaal aandacht wil ik nog vragen voor ons 
lustrumfeest. Er wordt door de commissie super hard 
gewerkt om er een fantastisch weekend van te maken, 

met voor iedereen een mooi, leuk, gezellig en sportief 
vermaak. Op 16, 17 en 18 augustus vindt dit evenement 
plaats in en rondom de haven van Andijk. Er zijn nu 
(23 mei) 32 inschrijvingen, dus nog ruimte genoeg. 
Ga snel naar de website om je in te schrijven, want we 
hebben wel minimaal 40 boten nodig!! Dat moet toch 
makkelijk lukken?!
Nu hoor ik soms ook dat leden denken dat dit evene-
ment alleen voor de wedstrijd diehards is. Dat is abso-
luut niet het geval. Er worden ook andere leuke dingen 
georganiseerd. En de wedstrijd is uiteindelijk voor ie-
dereen gezelligheid. Natuurlijk zullen een aantal men-
sen proberen om de onk te winnen, maar dat zal altijd 
met een grote smile op het gezicht gebeuren. Dus ook 
als je geen wedstrijdervaring hebt, kom en doe gezellig 
mee. En mocht je niet met je eigen boot durven, dan is 
er vast plaats op een andere boot! Laat dit weten aan 
de organisatie en er wordt wel iets georganiseerd.
Misschien nog even ter verheldering, het is ook mo-
gelijk om alleen op het feest te komen dat op zater-
dagavond wordt gehouden. Mocht je dat willen, laat 
dat dan ook weten aan de organisatie, dan kunnen zij 
er met eten en drinken rekening mee houden. Tijdens 
het feest verwacht ik toch echt wel een paar honderd 
(ja, 100!) mensen hoor!! Kom op, zet die zaterdag 17 
augustus in ieder geval in de agenda.
tot in andijk!
Met vriendelijke Waarschippersgroet,

Frederik Brand
W570 Hey Horis

Beste Waarschippers,
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Begin november 2011 vertrok er een ander werkploegje 
naar het griekse eiland Syros, midden in de Cycladen 
gelegen. Deze keer bestaande uit Fred en een bevriend 
paar (Steven en Marylène) die zich aangetrokken voel-
den tot dit avontuur. Steven was vroeger al vaker op 
stap geweest in dit griekse eilandenrijk, dus bekend 
met de nukken van het weer en de griekse gastvrijheid. 
Bovendien, een mondje grieks komt altijd van pas. Ste-
ven ken ik via de duikclub Miramar uit Groningen en 
bovendien heeft hij de smaak van het zeilen te pakken 
gekregen. Dat mondde toen uit in een zeiltocht met 
Eef Willems (Tooluka) van IJmuiden naar Groenland. 
Een ervaring waar hij lyrisch over kan zijn. Natuurlijk 
wel wat anders, sneeuw en ijs in kraakheldere wind-
stille wateren tegenover winderig stuivend Syros.

We hebben in die 2 weken daar maar een paar dagen 
rustig weer gehad. Vaak woei het met een 5 of 6 (soms 
meer) uit het noorden. Droog en veel stoffig zand 
mee wervelende. Dus als we met epoxy bezig waren 
moesten we steeds alles afdekken. Onze primaire 
taak bestond uit het aanbrengen van zoveel mogelijk 
dekbeslag opdat we voor het vertrek de wintertent 

over de gieken konden spannen en de scepterpot-
ten e.d. konden gebruiken als bevestigingspunten. 
Gezien de krachtige stormen daar een halszaak mag 
je wel zeggen. Het verankeren van de scepterpotten 
werd deze keer zorgvuldig aangepakt om inwatering 
en loswerken te voorkomen. Al het beslag nu boven-
dien voorzien van grondplaten onderdeks, grotere 
rvs carrosserieringen en kit tussen de rvs voetplaten 
bovendeks. Alle verticale doordekse gaten bovendien 
vooraf geseald met epoxy. Eventueel lekwater kan zich 
dan niet door het multplex onderdeks verspreiden. Een 
tijdrovend karweitje!  Voor de buitenste bouten van de 
scepterpotten hebben we overmaat gaten geboord. 
Net diep genoeg voor de bouten. Daarna de boutjes 
voorzien van wat wd40 en  2 moeren. Daarna het ge-
heel met opgedikte epoxy in de gaten gevogeld met 
spateltjes. Na uitharding konden de boutjes eruit ge-
draaid worden en de moertjes zorgden samen met de 
harde epoxy voor een solide verankering.   De boot was 
in de loop van het najaar door Spiros (de jachtbouwer 
daar) voorzien van een geheel nieuwe dektoplaag. Ge-
heel compleet met teakhouten berghout en voetrails. 
Voortreffelijk uitgevoerd, het is een houtkunstenaar. 

Een kitsgetuigd 
Waarschip 1076, deel II
Griekenland kan zeeeeer winderig zijn

Je kan echter aan details wel zien dat het geen zeiler is. 
Zo had hij een fraaie doorvoer gemaakt van de voor-
stag door het voordek naar de ankerplaat aan de bin-
nenkant van de voorsteven. Doch zich niet gerealiseerd 
dat er ook nog een doorvoer moest zijn van het voorlijk 
van de fok. Tja, dat was even op de neus kijken. Zelfs 
Reinhard, als begeleider/zeiler was het niet opgevallen. 
En dan komt er een griekse woordenstroom los! 

We logeerden weer in hetzelfde appartement als voor-
heen, deze keer iets goedkoper zelfs. En nog steeds 
was de bus door het stadje gratis! Dat scheelde 20 
minuten lopen. S’morgens was dat leuk, doch s’avonds 
na 9 met een vermoeid lijf dat eind terug te moeten 
sjokken…dat bevalt minder. Voor Marylène was het een 
soort vakantie. Zij ging er overdag op uit met de came-
ra om de grieken en hun (soms vervallen) fotogenieke 
bouwsels vast te leggen, schilderachtige plaatjes! Vaak 
kookten zij en Steven allerlei bijzondere gerechten, dat 
is hun liefhebberij. Hij kan fantastisch koken en samen 
verzonnen ze lekkernijen die ik nog nooit was tegenge-
komen, laat staan opeten.  Tussendoor stonden op een 
morgen opeens Ronald en Gezina  bij de boot. Ik was 
stomverbaasd, leuk verrast.  Zij hadden zelfs geslapen 
in het appartement naast de onze!  Ze hadden (toeval-
lig?) een transport naar de regio Athene en namen en 
passant zelfs epoxy mee. Hij heeft ook de spiegel nog 
2x in de blanke lak gezet. Uiteraard hebben we dat 
samen smakelijk gevierd in een knus restaurantje. Zo  
vlogen de dagen voorbij en het is ons net niet helemaal 
gelukt om alles er op te krijgen. Genoeg echter om 
de tent erover te trekken en grondig aan de rand van 
het dek vast te knopen (zie foto). Daags voor vertrek  
hadden we al gehoord dat het stevig zou gaan waaien, 

doch niemand die waarschuwde dat de veerboot wel 
eens niet zou kunnen uitvaren. Zo vertrokken wij, weg-
gebracht en uitgezwaaid door toeverlaat Reinhard. Het 
woei aardig en wij hadden het plan bedacht om een 
andere route terug te nemen voor de aardigheid. Terug 
via het noordoostelijk op zichtafstand gelegen Tinos 
en de volgende dag vandaaruit noordwestelijk naar 
Rafina, een haven die dichter bij het vliegveld lag. Dat 
hebben we geweten! De volgende ochtend vroeg woei 
het dat het rookte, de golftoppen in de haven werden 
eraf geblazen. Geen veerboot welke zou varen!!!  Pas 
na 3,5 dag ging het weer net. Een heel gedoe met het 
cancelen van de geplande vlucht en het regelen van de 
volgende, niet wetende wanneer dat zou zijn. Buiten 
was het koud, nat en winderig. We hebben heel wat 
tijd doorgebracht in een internetcafé, spelend met de 
laptoppen. Toch handig als je daarmee ook je hele reis-
schema kunt veranderen.

Techniek, geuren en kleuren                                                                            
Woensdagochtendvroeg 6-6-2012 weer broederlijk op 
weg naar Syros. Afgehaald-begroet door Reinhard. Het 
wordt een prettig vertrouwd beeld.. Ons dagritme was 
niet grieks, hoewel dat aanbevelenswaardig zou zijn. 
Wij waren  vaak pas na 10 bij de Agapi, alreeds warm, 
zonnig en stuivend. Overdag proberende schaduw te 
zoeken met oude lakens als zonnetenten en zoiets als 
een naar boven getrokken windhapper die en stroom 
lucht naar binnen joeg, anders was het binnen niet te 
harden. Ik was binnen bezig met het uitkrabben van 
aangetast hout onder en rond de motorkamer. De mo-
tor hadden we opzij getakeld. Alles vetvrij maken, uit-
zuigen en in de eposeal zetten. Het vloog/zoop weg en 
redelijk snel uithardende bij 30 graad en hoger. Steeds 
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met een zweetbandje om het voorhoofd, anders droop 
het zilte zweet in het hout, danwel verse epoxy. Ronald 
was buiten in de weer. De opbouw bijwerken en in de 
verf zetten. Het doet heel wat als je kleurtjes (met de 
geurtjes) ziet verschijnen. Even daarvoor had ik het 
achtereind van de kajuitopbouw voorzien van de ka-
rakteristieke Waarschip dubbeling. Evengoed een heel 
gepas en gemeet, het lijkt zo simpel. Edoch, met epoxy 
kan je het aan de randen goed afdichten en alles zo-
nodig van een fillet voorzien.   Bij het bijwerken van de 
stalen dooskiel (met ingegoten loden ballest) ontdekte 
Ronald een hangende drup water! Merkwaardig!  De 
slijper ging erop en de afdicht-dop binnenin bij de kiel 
werd eraf geschroefd. Toen begon het water te lopen, 
zoet water. Een dikke emmer vol na verloop van tijd, 
rara hoe kon dat. Ooit in het verleden heeft de Agapi 
eens tegen een rots aangezeten (zoals vrijwel alle 
boten daar – ook niet zo nauwkeurige kaarten).  De 
voorzijde onderaan heeft toen wat in de kreukel geze-
ten en is hersteld, maar toch kom je dan later dit soort 
naweeën tegen op een totaal onverwacht moment. 
Gaatje uitgeboort, draad getapt en dichtgeschroefd. 

Een dagje weinig wind
Ha, eindelijk eens een gelegenheid om met de rub-
berboot de haven van Ermoupoulis te verkennen. Het 
motortje startte uiteindelijk wel, maar veel gas geven 
was er niet bij. Eigenaardig. Alleen met uitgetrokken 
choke bleek het geval levensvatbaar. Enfin, we heb-
ben de pieren nu van de buitenkant gezien en lekker 
gezwommen in het heldere water. Achteraf blijkt dat 
door het lange stilstaan er een rubberige afzetting 
was ontstaan in de carburateur. Dat zie je eveneens 
bij primussen die jaren niet gebruikt zijn, het is maar 
een weet.  Bij het controleren van de motor ontdekte 
ik wat corrosie aan de buitenkant van het injectiepunt-
bochtje van het koelwater. Dat is bij de Yanmar van rvs 
en daarom verdacht. Zout water en hoge temperatuur 
is een kwelling voor rvs!  Na enig gepeuter ontstond 
er een verdacht robbelig spleetje. Dus demontage en 
verder uitkrabben! Toen bleek al ras dat dit onderdeel 
wat gatenkazerig was, doorgevreten. Ook dat nog. Blij 
dat er dan Reinhard is die dan het gedoe in het grieks 
weet te vertalen en vele mannen/bedrijven daar ter 

plaatse kent. Hijzelf is een gepensioneerde voormalige 
duitse werktuigbouwkundige die daar al lang woont en 
is getrouwd met de hoofdarts van het plaatselijke zie-
kenhuis. Dat geeft daar aanzien en opent deuren wat 
gemakkelijker. Een aimabel mens die zeer graag komt 
babbelen, yeah. Hij kreeg de dieseltanks aan Bb open, 
gelegen onder de kajuitbank daar. Mooi midscheeps 
en …. helemaal vol, voorzover na te gaan zonder troep. 
Er zat helemaal verborgen achter de motor trouwens 
een prima Separ filter als groffilter/waterafscheider, 
een prima ding. Alleen ongemakkelijk bereikbaar, dus 
dat hebben we aangepast omdat toch de hele motor-
kamer schoon en kaal moest voor de eposeal behande-
ling. Uiteindelijk de hele binnenkant daar in witte 2 
component gezet. Kortom, zo blijf je bezig. Tussentijds 
bij Reinhard thuis de voetbalwedstrijd Nederland-
Duitsland gekeken, hij had heerlijk gekookt. Wat een 
afgang die wedstrijd, het deerde ons niet en we heb-
ben Reinhard en AnneMarie gefeliciteerd.

Ronald had ondertussen de hele romp in het grijs 
gezet. Een lichte tint om opwarming in de zon te be-
perken. De donkerblauwe afwerking voorheen was er 
bijkans afgeschilferd door het zonnegeblaker. Men 
houdt daar veel meer rekening met het effect van 
UV-straling. Het oog wil ook wat en zo ontstond het 
idee er een helgele bies omheen te trekken, een warm 
contrasterend accent.  Dat zie je nu ook aan de zijkant 
van de opbouw en wat andere detailvlakken. En uiter-
aard de Waarschipwangetjes terzijde wit. Al met al 
vliegt zo de tijd weg.    Na 10 dagen bus nu ons eigen 
vervoer geregeld met een scooter, bijna een grieks 
gebruik daar, overal snorren brommers, scooters en 
motoren, jong en oud. In die periode lekker in de zon 
en wind, s’avonds geen vermoeid gesjok terug en geen 
afhankelijheid van de (gratis) bus welke er tegen half 
tien mee ophield. Kijken bij de marina aan de overkant 
waar de Agapi zou kunnen liggen. Het woei dat het 
rookte, de jachten daar vol op de wind. In de haven 
zelf was een grote ferry aangekomen met 3 slepers ter 
assistentie. Bij Tinos was ze door de harde wind ver-
daagd en met één van de 3 propellers hard op een oud 
betonblok gestoten.  Bekend bij de plaatselijke vis-
sers, maar het stond niet op de kaart! Propeller kapot, 
schroefas beschadigd en bijbehorende machinekamer 
onder water. Maar toch met de resterende aandrijving 
Ermoupoulis binnengelopen,  afmeren zonder slepers 
lukte niet vanwege de loeiende wind dwarsscheeps. 
Toen het eindelijk lukte klonk gejuich en applaus, er 
waren ca 1500 opvarenden, grote ferry’s daar midden 
in het seizoen. De volgende dag zou ze in het dok moe-
ten, doch dat moest een paar dagen uitgesteld worden 

vanwege de wind. Het trok veel bekijks. De mensen op 
de werf blij dat er werk was !! Onze buurman naast de 
Agapi was er één van, er kon weer een lachje af.
Even verderop waren ze bezig met het onderwaterschip 
van een 37 voeter zo te zien. Het leek veel op het Cop-
percoat wat ik enkele jaren terug op mijn eigen boot 
had gezet.  Al kijkende kwamen we aan de praat met 
de joviale eigenaar/schipper, Bill. Niets grieks aan zou 
je zeggen. Hij blijkt al vele jaren in dit wereldje rond 
te banjeren en was vanuit de Amerikaanse westkust 
op Syros belandt. En ja, het was net zoiets als Cop-
percoat, alleen iets anders van naam (Copper-Tec) en 
het kwam ook uit het britse. Hij was de plaatselijke 
importeur. Voordeel was volgens hem dat je in dat 
warme klimaat dan niet elke winter de wal op hoefde, 
dat scheelde heel wat hellingkosten en walberging had 
hij berekend.  Dat is daar het gangbare patroon. Om 
een heel verhaal kort te maken; de Agapi stond toch 
al in de epoxy en dus kwam er op het allerlaatste mo-
ment nog zo’n 3-tal lagen koper/epoxy op haar ronde 
buik bij. We hebben gepeest en gezweet om voor ons 
vertrek het er allemaal op te krijgen, geplaagd door 
zinderende hitte, snelle uitharding en opstijvende 
rollers. Reinhard mengde, vriendin AnneMarie (70er 
duitse wereldomzeilster) kwaste mee, Ronald en ik 
rolden gang na gang na gang. Na middernacht ging de 
veerboot terug, aan slapen zijn we niet toe gekomen. 
Zo verliep de kortste nacht nogal hectisch, heel warm, 
maar leuk door de stimulerende hulp van Reinhard en 
AnneMarie. Enerverende weken.
Later in de zomer is Ronald er nog een week druk in de 

weer geweest terwijl Gezina met 2 vriendinnen daar op 
Syros een korte zomervakantie hielden. Het dek verven 
en van antislip voorzien, de spiegel nog 2 laklagen, het 
wit in de kuip een vers laagje en de nieuwe rvs raam-
lijsten in de primer en kleurafwerking als het dek. Dat 
vanwege het anders gloeiend heet worden van de rvs 
lijsten in de zon! Daar sta je hier niet bij stil.   De motor 
werd door Reinhard teruggezet waar ze thuis hoorde 
(deels op nieuwe trillingdempers), aangesloten en uit-
gelijnd; een precies werkje met voelertjes. Het uitlaat-
systeem gemonteerd en voor het eerst proefgedraaid. 
Het liep als een zonnetje !! Fantastisch. Uit Athene 
kwam het reddingvlot retour en zowaar helemaal 
goedgekeurd en voorzien van de meest essentiële at-
tributen. Het begint er op te lijken.   Voor het komende 
bezoek valt er nog een aardige lijst af te werken ter ver-
volmaking. Alles afchecken en dan …. de tewaterlating. 
Aldaar een hele toestand met hellingkarren, brullende 
diesels en een griekse woordenvloed. Als oppergod 
Zeus het allemaal maar goed vind.

De Agapi zal na een dikke 7 jaar op de wal weer als 
Waarschip aan de vergetelheid onttrokken zijn.  Een 2 
mast Waarschip 1076 Mediterranee. Zon, wind, zeilen, 
felblauwe luchten, heldere wateren, baaien, dolfijnen, 
een heerlijk klimaat en …..rust.  En niet te vergeten de 
toch wel sociaal en vriendelijke griekse bevolking van 
dit eilandenrijk met een indrukwekkend nautisch en 
cultureel verleden!

                                                             
Fred en Ronald Licht,  Agapi (grieks voor Liefde)
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Graag  willen wij ons even voorstellen: Kathy en Bert-
Jan van Delft. Sinds maart 1993 trotse eigenaren van 
het Waarschip 1220 UTOPIA. 

Hoe Utopia in mijn bezit kwam
Begin jaren ’90  bezochten wij de natte Hiswa – toen 
nog in IJmuiden – omdat wij op zoek waren naar een 
zeilboot, maar we wisten totaal niet  wat we zochten. 
Omdat mijn jongere broer – hij zeilt  een 1010 – bij 
ons was, gingen we aan boord van de W1220 die daar  
ter bezichtiging lag. Eigenlijk meer uit nieuwsgierig-
heid dan dat ons budget toereikend zou zijn voor zo’n 
megajacht. We hebben daar  ademloos rondgekeken 
naar het resultaat van Klaas Kremer’s  tekencapriolen, 
en realiseerden ons, toen we toch maar even de prijs-
lijst van de diverse stadia waarin het schip te koop was 
inkeken dat een W1220 een utopie was, en dat we naar 
een kleinere boot moesten uitzien.

Op de steiger  kwam ik in gesprek met een andere His-
wa-bezoeker en hij vertelde dat er een W1220 te koop 
lag bij van de Valk in Hindeloopen, een jachtmakelaar 
aan het IJsselmeer. Daar moest ik méér van weten en 
de week daarop ben ik op mijn vrije middag die kant 
op gereden. Daar stond op de wal een volledig getuigd 
zwart Waarschip 1220 met een gele waterlijn en geel 
geschilderde opbouw  met de naam …. utopia.

Desgevraagd mocht ik het schip bezichtigen. Het was 
pas drie jaar oud, zag er van binnen en van buiten uit 
om door een ringetje te halen. Het was de meest uit-
gebreide versie, met ook vóór de mast een  opbouw, 
en had zoals ik later begrepen heb,  als enige W1220 
een extra kajuit ingang direct vanuit de kuip. Zowel 
van binnen als van buiten  was het schip prachtig af-
gewerkt. In het voorschip en in het achterschip  een 
wastafel en een toilet, In het achterschip een dubbele 
slaapplaats aan bb en een knusse hondekooi aan sb. 
In de kajuit een grote keuken  met veel kastruimte 
aan bb inclusief een semi cardanisch kooktoestel, en 
tegenover de keuken aan sb een ruime e kaartentafel 
met marifoon en Navtex.. Aan de keukenzijde  een 
forse ronde rvs kachel  welke op diesel brandde.  het 
hele schip was zowel boven alsook onder de waterlijn 
geïsoleerd. Er was véél kastruimte  hang,- en leg,- in 
het voorschip en idem in het achterschip.

Ook van buiten was aan alles gedacht, en het schip 
had een stoere uitstraling. Ik was helemaal idolaat van 
deze droomboot. Toen ik echter de vraagprijs van de 
scheepsmakelaar te horen kreeg was ik meteen ont-
nuchterd… Dat kon ik met de beste wil van de wereld 
nooit betalen. Teleurgesteld ben ik naar huis terug 
gereden.

Het liet me echter niet los, en zo gebeurde het dat ik 
na een half jaar de betreffende makelaar belde; Hij 
vertelde dat Utopia  wel veel belangstelling had maar 
nog niet verkocht was. Bij verder doorvragen bleek dat 
het schip een brandmerk had en dus bij het kadaster 
voor schepen was geregistreerd. Dat betekende dat 
verkoop met een notariële acte moest plaatsvinden, 
maar dat betekende ook dat je er in die tijd nog een 
aftrekbare hypotheek op kon afsluiten. Dus nogmaals 
gerekend, overlegd met accountant… Het was eigen-
lijk niet haalbaar. De boot zou duurder zijn dan het 
huis waar we in woonden. Uiteindelijk heb ik met de 
spreuk  “niet geschoten is altijd mis “ in gedachte, een 
wanhoopsbod uitgebracht en dat werd niet meteen 
weggewuifd. Na veel praten en marchanderen is de 
koop toen uiteindelijk tot stand gekomen.

Ervaringen van de eerste eigenaren
Inmiddels had ik de eerste eigenaren getraceerd en 
ben bij hen twee avonden op bezoek gegaan. Ik be-
greep namelijk niet waarom Utopia reeds na drie jaar 
was verkocht  en wilde sowieso alles over haar weten. 
Toen bleek dat Utopia  geen eigengebouwd maar een 
werfgebouwd waarschip is, en dat de de duurzaamste 
materialen (mahonie multiplex Bruynzeel suprahecht, 
en rvs  schroeven) zijn gebruikt.  De eerste eigenaren  
waren tijdens de bouw elk weekend met hun twee 
kinderen op de werf (caravan in de loods) om mee te 
helpen bij de eenvoudige klussen. De ingewikkelde 
zaken werden door de werf zelf gedaan (Eppo van 
Iren). Er was  een soort afspraak waarbij Utopia als 
contraprestatie op de natte Hiswa 1989 zou liggen als 
te bezoeken schip, om de Waarschip werf te promo-
ten. Daar werd zij overigens winnaar als mooiste en 
meest begerenswaardig schip van de expositie omdat 
het overgrote deel van de bezoekers die een formulier 
hadden ingevuld op haar stemde.

De eerste eigenaar heeft mij samen met zijn vrouw een 
hele avond verteld over alle ins en outs, alle aanpas-
singen die in overleg met de ontwerper  zijn gepleegd. 
Waarover in de loop van dit verhaal meer.

Het eerste jaar is hij met zijn gezin voor een aantal we-
ken naar Ijsland gezeild, heeft daar een Range Rover 
gehuurd om rond te toeren, heeft nog een aantal ha-
vens bezocht en is toen teruggekeerd  naar den Oever 
waar de vaste ligplaats van Utopia was. Hij leende mij 
een vhs band die ik mocht kopiëren  van deze tocht. 
Het tweede jaar zeilde hij zonder tussen- stop van 
den Oever naar Falmouth en na enige overnachtingen 
vandaar  in 4 dagen naar  Portugal onder de spinnaker, 
waarbij hij me vertelde dat de spi  in Falmouth werd 
gehesen en eerst weer in Portugal gestreken.

Twintig jaren met 
Waarschip1220 UTOPIA
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Maar goed, de indeling van Utopia was eigenlijk ge-
baseerd op de gedachte  te gaan charteren. Echter, 
er was slechts plaats voor twee charteraars die in de 
voorkajuit sliepen, zij hadden een comfortabele hut, 
met hangkast, legkast, natte hangkast, wastafel en 
toilet en twee boven luiken om desgewenst ’s nachts 
een luchtje te scheppen. Toch bleek geleidelijk dat de 
eerste eigenaar grootsere plannen had. Nu lag er in de 
jachthaven van den Oever een  schoener van 23 meter  
(twee masten waarvan de achterste het hoogst),  de 
Abel Tasman, waar niet zoveel  mee werd gedaan, om-
dat haar eigenaar nóg een ander zeiljacht van 16 me-
ter had waar hij liever mee voer omdat daarbij minder 
bemanning nodig was. Toen bleek dat Abel Tasman 
te koop was werd Utopia, als onderdeel van betaling,  
ingeruild, en werd zij vervolgens bij Jachtmakelaar de 
Valk in Hindeloopen te koop aangeboden.  

Na deze informatie was het voor mij duidelijk dat er met 
Utopia niets mis was. Omdat zij altijd in den Oever had 
gelegen konden wij die ligplaats overnemen, en lagen 
wij in dezelfde jachthaven als de eerste eigenaar die nu 
met Abel Tasman voer, en ons gedurende het eerste jaar 
wegwijs maakte bij allerlei vragen over Utopia.

Mijn vroegere zeilerervaring
Alhoewel ik kon bogen op een rijke zeilervaring: Wij 
mijn broers en zusjes (6) hadden allen onze eerste 
zeilervaring op zeilschool het Vossenhol aan de Kaag, 
waar ik later in mijn studententijd zeilinstructeur 
was .Mijn ouders hadden, om in onze dringende 
zeilbehoefte te voldoen,  eind jaren 50 een 16m2 met 
buiskapje in jachthaventje “’t Stukske te Waalwijk van  
waaruit  wij de Maas, de Waal  en de Biesbos verken-
den. (We mochten niet verder dan de Moerdijk brug 
op straffe van onmiddellijke verkoop van de boot). 
Het stroomde in die tijd nog +/- 4.5uren  op en  +/- 7 
uren af daar aan de Maas, want de Deltawerken moes-
ten nog beginnen, alleen het Veerse gat was al geslo-
ten. Zo leerden we van jongs af aan om te gaan met en 
te profiteren van getijdenstromen. 

Begin jaren 60 liet mijn Vader een stalen S-spant, de 
marvin van 9.25m bouwen in Schiedam en vonden 
we een ligplaats in Sint- Annaland. Mijn Vader was 
huisarts en had zo vaak dienst dat wij (zijn kinderen)  
vrijwel alle weekenden met Marvin zeilden en hij met 
mijn Moeder af en toe meekon, en dan nog alleen 
maar als wij erbij waren, want alleen durfde hij dat 
niet. Alle zeegaten van Zeeland waren nog open en we 
zijn door ieder gat naar buiten gegaan. Gewoon om 
het gedaan te hebben voordat alles gesloten was. We 
hebben de Zeelandbrug zien bouwen. Niks Volkerrak 
sluizen, Krammersluizen, Grevelingensluizen. Zee-
land was zoals nu nog het wad. Stromend  bewegend 
levend water… Wij zeilden in onze vakanties na een 
overnachting in Burghsluis (en een bezoek aan de 
Plompetoren, Burgh-Haamstede ) “op de kop van de 
vloed” naar Dordrecht. We kruisten ook tegen tij en 
sw wind van Bruinisse naar Zierikzee, waarbij we in 
het smalle diepe Zijpe bij iedere slag 25 meter won-
nen.

Na het afronden van mijn studie in 1972, volgde ik 
mijn Vader op en brak een drukke tijd aan waarin 
alleen maar gewerkt werd, en geen tijd meer was voor 
de zeilerij, totdat we naar de Hiswa gingen in 1992… 

De eerste jaren zeilen met Utopia
Ik had geruime tijd  niet gezeild en zeker niet op een 
schip van 13 meter, en zo voeren we  in het voorjaar 
van 1993 de haven van Hindeloopen uit op weg naar 
den Oever. Het eerste uur  op de motor, en toen voor-
zichtig op grootzeil en kotterfokje. We waren de hele 
tocht bezig met het ontdekken waar alle lijnen voor 
dienden en hoe alles werkte: alle vallen, schoten, de 
bakstagen enz.  

Om ook de wat ondiepere plaatsen te kunnen bezei-
len heeft de eerste eigenaar van Utopia een  Scheel-
kiel van 1.90m laten ontwerpen ter vervanging van de 
standaard kiel van 2.20m. Het ondiepe Ijsselmeer was 
dus geen probleem.

Utopia had op het moment dat wij haar kochten een 
dieptemeter, een log, een marifoon, een Navtex, en 
een radarreflector in het hekstag. Een GPS Navigator 
AP (Philips) werd aangeschaft, en zo verkenden wij dat 
jaar en in 1994 het Ijsselmeer, het wad en de eilanden. 
We hadden veel bekijks, want nogal wat zeilers wisten 
dat Utopia bezoekerskeus van de Hiswa was geweest.

In 1995 had ik ruim drie weken vakantie opgenomen 
en maakten wij onze eerste echte grote tocht naar 
Engeland. Vanuit Den Oever vertrokken we naar Lowe-
stoft. We lopen wacht en als ik aan de beurt ben is het 
zicht is denk ik 50 meter. Ik zit nog maar amper aan de 
helmstok of Gilles en ik zien tegelijkertijd een zwarte 
muur voor ons oprijzen, waarop ik onmiddellijk afval 
en gijp. We missen op een meter of twintig een visser-
man waarvan een aantal lijnen over het hek in zee ver-
dwijnt, dus die sleepte nog weet ik over hoeveel lengte 
netten etc. achter zich aan waarin onze kiel of roerblad 
verstrikt zouden zijn geraakt als ik recht achter hem 
door was gegaan. Wij waren meteen klaarwakker en 
besloten alle vier aan dek te blijven. Ik heb op dat 
moment gezworen dat ik een radar zou aanschaffen. 
En dat heb ik dan ook meteen na thuiskomst gedaan. 
We hebben die vakantie veel bekende plaatsen aan-
gedaan zoals River Orwell, River Deben, Ramsgate, 
Eastborne, Solent, River Fowley en Plymouth. Het is 
een mooie tocht geweest. 

Tijdens de weekenden zeilden we natuurlijk ook… Vrij-
dag om 17.00H na het werk,  van Moergestel naar den 
Oever (2uur), snel aan boord, door de Stevinsluizen  
en naar Oudeschild, dan hadden we nog twee zeilda-
gen om na Vlieland, Terschelling, of een ankerplaats 
op het wad, via Kornwerderzand weer naar den Oever 
terug te keren, waarna die twee uurs autorit volgde.

Utopia dichterbij huis
Eind 1995 viel er een brief in de bus, afzender TWV, 
(Tilburgse Watersport Vereniging, nooit van gehoord). 
Ik had hem al ongeopend in de prullenbak  liggen, 
– wat nou, waar nou, watersport in Tilburg –,maar 
besloot even later toch even te  kijken. Locatie: de 
zwaaikom aan het Wilhelminakanaal. Toch maar even 
gaan kijken. Blijkt daar een groot terrein te zijn met 
motor-,  en zeilboten/ bootjes in de winterberging. 
Een grote loods en een knusse kantine. Fata Morgana. 
De club wordt gerund dóór en vóór de leden op non 
profit basis,  zij komen uit alle lagen van de bevolking 
en ieder heeft  beroepsmatig weer kennis over de 
meest uiteenlopende zaken welke van pas komen bij 
het onderhoud van een boot. Ik heb me meteen inge-
schreven en werd na ballotage geaccepteerd. Utopia 
had een winterligplaats op vijf minuten rijden van mijn 
woonplaats!  

Een aantal zeilende leden van TWV lag ’s zomers in 
Dintelsas. Het lukte me daar een ligplaats te bemach-
tigen en vanaf 1996 zeilde ik weer in Zeeland, waar ik 
in de jaren zestig met de MARVIN al rondzwierf. Vanaf 
die tijd voeren we in de weekenden via de roompot 
sluizen naar de Belgische kust, Oostende, Blanken-

berge, of via het kanaal van Wemeldinge naar Antwer-
pen, of naar een van de haventjes /ankelplaatsen in 
Zeeland zelf.

De autotocht naar Dintelsas was maar ruim een uur 
rijden . De Krammersluizen waar het schutten soms 
enorm lang kon duren, deden ons tenslotte besluiten 
een ligplaats te nemen in Kats. 
Kats is een gezellige kleine jachthaven aan de Oos-
terschelde. Twee uren varen van de roompot sluizen, 
jachtbenodigdheden ( van de rest), en een van de be-
tere restaurants van zeeland: het Maritiem restaurant 
de Katse Kaai, waar Freek kookt en zijn echtgenote 
Ronnie de scepter zwaait (lijkt me).

Mooie tochten met de Utopia
Gedurende de afgelopen vijftien jaren maakten we 
tijdens onze vakanties talloze interessante tochten. 
We bezochten  Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, 
le Treport, Dieppe,  Fécamp, natuurlijk lagen we ze-
ker tien maal in Honfleur, waar ik nog een prachtige 
aquarel liet maken  van Utopia samen met Lightning, 
de 1010 van mijn  broer Gilles. We lagen in Deauville, 
Courceuilles sur Mer, Saint Vaast la Hougue, met zijn 
uitgestrekte oesterbanken. We bezochten Cherbourg, 
en de kanaal eilanden. 

Leukste kanaal eiland vinden wij Alderney, waar je wel 
erg goed moet opletten als je de baai aanzeilt want 
links en rechts dreigen gevaarlijke klippen. Als je in 
Alderny met de dinghy aan wal komt heet het eerste 
restaurant dat lonkt “The First and the Last” , leuk 
gevonden.

Een andere idyllische ankerplaats bij de kanaalei-
landen bereik je als je vanuit het noorden tussen 
Brecqhou en Sark (scylla en charybdis) doorvaart ( erg 
smal maar diep genoeg) en dan meteen aan bakboor-
zijde. Er liggen  een flink aantal visitor moorings. De 
wandeling over Sark is de moeite waard. Ankeren voor 
het zuidelijke strand van Herm en met de dinghy aan 
wal : je vind de meest fraaie schelpen. 

September 1997 zeilden we naar de Solent en waren 
getuige van de start van de Whitbread Round the 
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Fortunautic WoodshipFortunautic Woodship

www.fortunautic.nl

Watersport en Yachtservice

Fortunautic Woodship - Oude Trekweg 107 - 8861KS Harlingen - 06-22436555 

Stalling  ►  Onderhoud  ►  Verhuur  ►  Cursussen
Verhuur Waarschepen

Verhuur is mogelijk voor 
een weekend, midweek of  
week.  De huidige vloot 
bestaat nu uit o.a. :  W900+, 
W28LD en de W730s.

Cursussen Wadzeilen

- Basiscursus wadzeilen
- Vervolgcursus wadzeilen
- Zeezeilen
- Cursus voor vrouwen
- Meezeilen 

(Zelf)bouw/Onderhoud

(Zelf)bouw / onderhoud van  
zeiljachten in hout  en hout-
epoxy  en verwerking van 2 
comp. systemen is het hele 
jaar door mogelijk.

Zomer & Winterstalling

De hal wordt in de winter op 
een constante temperatuur 
gehouden door een uniek 
milieuvriendelijk aardwarmte 
systeem.

www.fortunautic.nl

Fortunautic Woodship - Oude Trekweg 107 
 8861KS Harlingen - 06-22436555     

Zomer & Winterstalling
De hal wordt in de winter op 
een constante temperatuur 
van 15ºC gehouden door 
een uniek milieuvriendelijk 
aardwarmte systeem.

(Zelf)bouw/Onderhoud
U kunt bij ons het hele     
jaar uw zeiljacht zelf 
onderhouden of een 
zeiljacht bouwen in hout of 
hout-epoxy.

Verhuur ► Cursussen ► Stalling ► Onderhoud
Nieuw in de verhuur: Waarschip 1076!

Verhuur Waarschepen
Verhuur is mogelijk voor 
een weekend, midweek of 
week. De huidige vloot 
bestaat nu uit o.a. : W1076, 
W900+ en W28LD.

Cursussen Wadzeilen
- Basiscursus wadzeilen
- Vervolgcursus wadzeilen
- Meezeilen / zeezeilen
Deze worden gegeven op 
het Waarschip 1076.

Nu gratis begeleiding bij zelfbouw en/of onderhoud! World 1997-1998 in de Solent. Wij hadden ervoor ge-
kozen aan de westelijke uitgang te liggen en zagen 
het spektakel met alle fanatieke volgboten voorbij 
stuiven, we maakten fantastische foto’s. De dag vóór 
de start bezochten we de winkel van Beken of Cowes 
met de vraag of hij een fotoreportage van Utopia wilde 
maken, dat was echter dermate expensief dat we er 
vanaf zagen. Hij tipte ons en zei dat we na de start van 
de Whitbread achter de racers aan moesten varen en 
wuiven als we hem zagen, dat lukte. Hij scheurde een 
aantal malen een rondje om Utopia heen en maakte 
een prachtige serie met zijn Hasselblad camera. De 
fraaiste twee heb ik op 100cm laten uitvergroten, zij 
sieren mijn werkkamer. De rest bestelde ik op kleiner 
formaat.

Eind mei 1998 lagen we weer in de Solent en zagen 
EF Language als eerste finishen, maar op de motor 
volgden we  de ef Education (de vrouwen boot)  en 
maakten in het kruisrak een film van ruim een uur van 
deze fanatieke dames. 

September 2001waren we wederom getuige bij de 
start van het inmiddels tot Volvo Ocean Race 2001-
2002 omgedoopte spektakel in de Solent. We zijn toen 
achter die vloot aan gezeild met bestemming Alder-
ney, en hadden hen nog lang in zicht.

Juni 2006 waren we getuige van de finish van Etappe 
8a  en de gehele  Etappe 8b van de Volvo Ocean Race 
2005-2006 ,de “havenrace” te Rotterdam.

Mijn broer Gilles zeilde in 2003 en 2004 met zijn 1010 
Lightning de 200 mijls Solo, en dat intrigeerde me 
dermate dat ik mijn uiterste best deed een inschrijving 
te bemachtigen. Dat lukte in 2005. Ik werd 53e met 
Utopia en Gilles werd 13e met Lightning. In 2006 werd 
Utopia 24e en Lightning 43e.

Een nieuwe kiel, een nieuwe look, en een  
nieuwe eigenaar?
Utopia  kon eigenlijk door die ondiepe langere Scheel 
kiel niet zo hoog aan de wind als Lightning en, gevoed 
door een gezonde broeder rivaliteit,  liet ik een weds-
tijd bulpkiel ontwikkelen door een gerenommeerde 
ontwerper. Vervolgens vond ik een werf die véél erva-
ring heeft bij het bouwen van kielen, en ik vond een 
bedrijf dat de oude kiel kon omsmelten. De oude kiel 
werd afgenomen en omdat ik nu toch bezig was werd 
Utopia  geplaatst in een loods, alle beslag, het oude 
teak, het treadmaster dek  werden verwijderd en zij 
kreeg een complete overhaul.

Tijdens onze zeiltochten in het Engelse Kanaal zijn 
we een aantal  malen op volle zee door de douane 
geënterd, en in jachthavens doorzocht. Oorzaak: de 
zwartgele flowerpower kleurzetting en daaroverheen 
de zwoele naam utopia. Dat Riekt Naar Wiet , volgens 
de heren douaniers… Dus  is nu gekozen voor een 
klassieke kleurzetting: romp marine blauw, opbouw 
gelakt mahonie, dek, mast giek, beige. De statige 
klassieke look.

Toch heb ik me met deze manoeuvre verkeken op de 
hoeveelheid werk. Het gevolg is dat Utopia nu een 
aantal jaren geheel gerenoveerd in een loods in Zee-
land ligt, en ik inmiddels niet meer de energie heb het 
karwei af te maken. Ik heb inmiddels de 70 bereikt, en 
na lang wikken en wegen besloten haar te verkopen, 
het liefst aan een ware Waarschipper. Dus plaatste 
ik een kleine advertentie in Waarpraat. Ik hoop met 
dit relaas wat leesgenoegen verschaft te hebben aan 
een grote schare Waarschippers, alsook een serieuze 
nieuwe eigenaar te vinden voor Utopia.

Bert-Jan van Delft
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Op pad met  
Waarschip 600SV 
Ikke

Nadat we, zoals in ons vorige verhaal in Waar-
praat nr. 148 aan het eind beschreven, op zaterdag 13 
juni 2009 onze Ikke na 4 jaar hard werken op de werf 
van Benno Rexwinkel in Zwijndrecht eindelijk met 
een officiële doop te water hadden gelaten, konden 
we gaan ondervinden hoe dit scheepje zich gedroeg 
in het water, en vooral welke invloed het inboard die-
seltje, onze Mr. Buck, had op de vaareigenschappen. 
Daar we de rest van het seizoen 2009 daarmee geëx-
perimenteerd hadden en we al aardig eigen waren 
geworden met onze nieuwe aanwinst, begon tijdens 
de winterstallingsperiode 2009/2010 het aardig te 
kriebelen bij Frans om het grote plan “Göta Kanal” 
verder te ontwikkelen. Dat plan had hij al jaren, en 
was eigenlijk bedoeld geweest voor het vorige schip, 
IJzeren Heintje, maar dat plan hadden we moeten 
laten varen omdat Frans niet meer met dat schip over 
zee wilde varen.

Wat moest er allemaal gebeuren om dat plan mogelijk 
te maken? Welnu, als je Frans wat beter hebt leren 
kennen zul je niet verbaasd zijn dat hij gewoon de 
telefoon pakt en gaat bellen.

Allereerst naar Observator in Amsterdam. Welke 
kaarten zijn er beschikbaar, hoe vaak worden die ge-
updated, welke atlassen, havengidsen, kortom wat 
hebben ze over het Göta Kanal?
Geruststellende antwoorden; er is genoeg, en mits 
tijdig besteld goed leverbaar. 
Nou, tijdig zijn we in ieder geval, want Frans wil de 
reis gaan maken in 2011, wanneer hij voldoende ge-
spaard heeft om een 3-maands sabbatical van zijn 
werk mogelijk te maken.  Die heeft hij reeds aange-
vraagd en de toestemming is ontvangen.
Frans gaat een middagje naar Amsterdam en komt 
terug met een verlanglijst van kaarten, atlassen en 
gidsen. Leuke dingen voor zijn  60ste verjaardag in 
november a.s.
Vervolgens wordt er gebeld naar de organisatie van 
het Göta Kanal in Zweden. Hebben zij informatie 
voor ons? En zouden ze die willen toesturen? Nou, dat 
was zo geregeld en 3 dagen later valt er een enorme 
envelop met een informatiepakket in de bus. In de 
begeleidende brief (in het engels gelukkig) worden 
ook antwoorden gegeven op zijn vragen naar de heer-
sende windrichting in de maanden juni, juli en augus-
tus. Aangezien die overwegend zuid-west is, trekken 
wij ons plan van west naar oost.

Nogmaal gebeld naar Zweden met de vraag of we niet 
te klein zijn voor hun Kanal. Wanneer Frans aangeeft,  
dat we maar 6 meter lang zijn, blijft het even onheil-
spellend stil aan de andere kant, maar dan horen we 
toch dat dat mogelijk zou moeten zijn. We behoren 
wel tot de kleinste categorie, maar dat heeft ook weer 
zijn voordelen bij de passagekosten, en bij drukte is 
er voor een klein schip meestal toch wel een plekje te 
vinden. Voor minimale doorvaarthoogtes hoeven we 
niet bang te zijn. Met onze 8,5 meter hoogte boven 
de waterlijn kunnen we overal onderdoor.  Onze diep-
gang van 90 cm en breedte van 2 meter zal het zelfs 
mogelijk maken om op plaatsen te komen waar ande-
ren niet kunnen komen.
Nog diezelfde maand beginnen we maandelijks te 
reserveren voor de reis van volgend jaar zomer. De 
passagekosten  voor onze categorie bedragen plusmi-
nus 350 euro, maar daar krijg je dan ook wel wat voor. 
Inbegrepen zijn de overnachtingen in alle havens tot 
en met 5 nachten per haven, gratis stroom, gratis 
sanitaire voorzieningen en geen brug-  en sluisgelden. 
Kortom, de details van het plan beginnen vorm aan te 
nemen.

Vervolgens wordt geïnformeerd bij de verzekering van 
de boot, of het vaargebied in Zweden onder de dek-
king valt. Dat was niet zo, en eigenlijk wisten we dat 
ook al wel, maar toch. Frans verzoekt om een offerte 
voor het grote vierkant, welke na twee maanden wordt 
ontvangen. Qua kosten viel dat alleszins mee: 35 euro 
extra voor een periode van 3 maanden. Na acceptatie 
van de offerte was ook dat dus geregeld.

Dan dient de vraag zich aan hoe we in Zweden willen 
komen. Over zee is geen optie. Dat hadden we met 
IJzeren Heintje al eens gedaan naar Denemarken en 
dat kost heel veel tijd als je niet s’nachts wilt varen, 
en dat willen we dus niet. Dus besluiten we om Ikke 
mee te nemen op de trailer, en wel tot aan Göteborg. 
We hadden reeds met veel vijven en zessen een juiste 
trailer aangeschaft, een tandem-asser, voorzien van 
een moverinstallatie op alle 4 de wielen, maar waar 
laat je die in Zweden? En wat voor soort auto heb je 
nodig om boot en trailer te vervoeren? Met de garage 
op de hoek van de straat hebben we een afspraak 
dat we voor vervoer van de stalling naar de haven en 
van haven naar de stalling een auto van hen mogen 
gebruiken. Maar die krijgen we natuurlijk niet voor 3 
maanden mee! Dus gaat Frans op zoek naar een auto 

Vervolg Wederopstanding 
van een Waarschip 600SV
We schrijven het jaar 2010. Voorjaar om precies te zijn.
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die 2000 kilo mag trekken, want dat gaat de gehele 
combinatie met alles aan boord voor zo een reis waar-
schijnlijk wel wegen.

Om een geschikte plek te vinden waar we de boot te 
water kunnen laten en waar we onze trailer en auto 
veilig kunnen stallen, besluiten we om onze zomerva-
kantie van 2010 gedeeltelijk te besteden om in Göte-
borg dat allemaal uit te gaan zoeken. Daarvoor kwam 
dan onze vouwwagen  goed van pas.

Om wat meer van de taal te kunnen begrijpen, bestelt 
Frans een cursus Zweeds, en sluit hij zich vanaf dat 
moment regelmatig op in zijn werkkamer om zoveel 
als mogelijk is de taal machtig te worden. Verbazing-
wekkend wat je dan allemaal in ruim 1 jaar kunt leren. 
(Heeft ons een paar keer geweldig geholpen, vooral 
in afgelegen gebieden waar geen Engels werd gespro-
ken)

Dan komt het hoofdstuk aan de beurt voor de beno-
digde papieren en documenten. Frans zoekt contact 
met het Watersportverbond om te achterhalen welke 
scheepspapieren er in Zweden benodigd zijn. Naast 
het bekende IPC kan in Zweden ook worden gevraagd 
naar een ICC certificaat (International Certificate of 
Competence) wat aangeeft, dat je niet alleen eigenaar 
van het schip bent, maar dat je er ook mee om kunt 
gaan. Nou, zo’n ICC had Frans niet. Op zijn vraag hoe 
je daar dan aan kunt komen, krijgt hij ten antwoord, 
dat hij een kopie van zijn vaarbewijs moet insturen, 
dan komt alles vanzelf voor elkaar. Maar Frans heeft 
ook geen vaarbewijs. Voor een zes meter boot, die niet 
harder kan dan 4,5 mijl per uur is dat ook niet nodig. 
Dus wat nu? Hoort Frans die dame aan de andere 
kant van de lijn zeggen, dat er nog wel een andere 
mogelijkheid is, maar dat kwam slechts héél zelden 
voor. Als je een certificaat Theoretische Kust Navigatie 
(TKN) bezit, dan kan dat in de plaats komen van een 
vaarbewijs. “Maar dat zult u wel niet hebben” zegt ze. 
Maar laat Frans dat nou wèl hebben! Toen hij begon 
met varen, was dat vaarbewijs er nog helemaal niet. 
Dus opgelucht een kopie van zijn TKN verstuurd en 
na 6 weken hadden we het benodigde ICC in de bus. 

Dat kan zelfs niet meer verlopen, moet alleen af en toe 
verlengd worden.

Op een dag in juni  2010 loopt Frans binnen bij zijn 
garage om een onderhoudsafspraak te maken voor 
zijn Fiat Panda diesel. Aan de balie staat een bijna 
huilende dame, die tevergeefs probeert om de gara-
gehouder te interesseren haar 3 liter 6 cylinder au-
tomaat Renault Espace te kopen, wegens de te hoog 
wordende autokosten voor het bedrijfje van haar. Ze 
vraagt “slechts” 6.000 euro voor die auto. Er was kort-
geleden nog een gehele nieuwe automaat in gezet! 
Voor de opbrengst wil ze dan een belastingvrij auto-
tje kopen, maar de garagehouder geeft niet thuis. Hij 
wil wel haar telefoonnummer noteren, voor het geval 
dat. Dame vertrekt weer. Frans vraagt langs zijn neus 
aan de garagehouder wat zo een Espace mag trekken 
en hoort tot zijn verbazing, dat dat 2.000 kilo mag 
zijn.  Hij overlegt met zijn garagehouder , hoort dat de 
auto altijd bij hem in onderhoud is geweest en OK is, 
en Frans vraagt of hij die dame wil bellen met het vol-
gende bod op haar Espace: 2.000 euro contant en een 
belastingvrije Peugeot 205 met slechts 55.000 kilo-
meter op de teller. Die heeft Frans in de stalling staan;  
dat was de auto van zijn moeder, die stond te wachten 
voor later. Altijd binnen gestaan, mankeert niets aan.  
Vraagt de garagehouder waarom hìj  moet bellen? 
“Lijkt me duidelijk” zegt Frans, “die wordt natuurlijk 
vreselijk boos bij zo een bod”. En zo ging dat dan ook, 
maar de volgende middag gaat de deurbel en staan 
die dame en de garagehouder voor de deur. Of ze het 
Peugeotje even kon zien. Om kort te gaan: 10 dagen 
later  en twee APK keuringen verder hebben we de 
sleutels overgestoken bij het postkantoor en hadden 
we weer een groot probleem opgelost. We hadden een 
geschikte auto (met 2 nieuwe banden) om onze trailer 
met boot te kunnen vervoeren.

Nu we bijna alles al geregeld hadden, resteerde alleen 
nog de zoektocht naar een geschikte plaats in Göte-
borg om de boot te water te laten en waar we auto en 
trailer konden stallen. Dus wij in de zomervakantie 
van 2010 met de Panda en de vouwwagen naar Zwe-
den. In Göteborg is midden in de stad een fraaie cam-

Góta Kanal 001
informatieve kaart 

van het Göta Kanal

ping, welke onze uitvalsbasis werd voor onze dagtoch-
ten naar havens in de omgeving.  Een 2-tons kraan was 
een minimum  vereiste, alsook de mogelijkheid voor 
stalling van auto en trailer.

Was er een kraan, dan was er geen stalling mogelijk, 
en als er een stalling was, dan was er geen kraan. Pas 
op de derde dag komen we, via via, bij de Zweedse 
hoofddealer van Volvo scheepsmotoren terecht. Daar 
spreken we met de bedrijfsleider, en die garandeert 
ons voor volgend jaar een overdekte stalling voor zo-
wel de auto als de trailer; er staat een 60 tons kraan 
op de wal, wat Frans ertoe brengt om te vragen of 
dat voor Ikke wel genoeg is. -;)  Ze hebben ook een 
mobiele kraan voor het kleinere werk en daar vallen 
wij natuurlijk onder. De stalling kost voor 3 maanden 
omgerekend 200 Euro. Daar kunnen we thuis niet eens 
voor stallen. Er komen nog wel hijskosten bij, maar 
dat betaal je overal. Dus spreken we dat af, met be-
vestiging achteraf als we terug zijn in Nederland. We 
hebben dan ook niet verder gezocht en zijn huiswaarts 
gekeerd, waarna we de vakantie hebben volgemaakt 
met dagtochtjes op het Alkmaardermeer. Er moest 
ook nog van alles in de kajuit gebeuren, en tussen de 
bedrijven do or werd er door Frans een heel fraai kom-
aliewant ingebouwd, op maat voor het serviesgoed 
wat thuis stond te wachten. Ook werd alle apparatuur 
uit IJzeren Heintje ingebouwd, die Frans daaruit had 
gehaald. Dat was de Marifoon, (een heuse Sailtron RT 
80), de Navtex  voor de weerberichten en de Furuno-
ontvanger voor scheepsberichten. Het motormanage-
mentpaneel voor de boordelectronica was ook nog 
niet helemaal klaar; daarnaast wilden we een accula-
dercircuit ingebouwd hebben wat gaat werken zodra 
je de walstroom aansluit. Na de zomer hebben we nog 
lekker een paar dagen in het weekeinde gezeild en in 
oktober ging Ikke weer naar de stalling, nu voor het 
eerst achter onze eigen Espace.

In november stond de verjaardag van Frans voor ie-
dereen in het teken van Zweden, en al heel snel bleek 
dat we met  alle cadeau gekregen waardebonnen van 
Observator onze volledige benodigde kaartenset en 
gidsen konden aanschaffen. We hebben daar wel mee 
gewacht tot vlak voor ons vertrek in 2011, zodat we 

over de meest bijgewerkte kaarten konden beschik-
ken. Vanaf april 2011 kon je Frans eigenlijk alleen 
maar liggend op de vloer van de huiskamer met al zijn 
kaarten aantreffen, waarop hij met passer, potlood en 
koerslineaal  allerlei mogelijke koersen in kaart bracht 
en op de kaart uitzette, om die vervolgens in de PC 
uitgebreid te documenteren.

We hebben Ikke in de stalling laten staan tot begin 
mei 2011. Toen hebben we haar naast het huis gepar-
keerd in onze inrit (dat kan gelukkig bij ons) en heeft 
Frans het noodzakelijke onderhoud gedaan, alsook 
voorzieningen aangebracht voor het transport naar 
Zweden. Daarbij hoorde o.a. een oranje-rood ge-
streept bord voor overstekende lading, wat voor deze 
gelegenheid ook was voorzien van een rood licht in het 
centrum voor het rijden bij duisternis. Uiteraard werd 
dat getest, en dat was maar goed ook, want het eerste 
bord belandde in het Noord-Hollands kanaal, omdat 
de spinbevestiging gewoon was afgebroken door de 
enorme windvang. De tweede versie was beduidend 
steviger met een houten framebevestiging naar de 
hekstoel. Die moest ons voor de komende 3.000 kilo-
meter heen en terug  niet meer in de steek laten. De 
testrit naar de weegbrug om de trailer met boot en al-
les voor de reis erin te laten wegen verliep uitstekend, 
en het totaalgewicht was 1.860 kilo. De kogeldruk van 
de trailer op de Espace bedroeg 65 kilo, hetgeen door  
havenmeester Menno van Zaadnoordijk Watersport 
Uitgeest, onze thuishaven, bij het uithijsen na de 
zomer van 2010 met veel geduld samen met Frans en 
een weegschaal was bepaald. De Espace mocht 75 kilo 
hebben op de trekhaak, dus wat wilde je nog meer.

Toen de boot naast het huis stond heeft Jeanne in mei 
2011 een hele mooie kuiptent gemaakt. Omdat mo-
gelijk te maken, hebben we in de inrit op de trailer de 
mast gezet, zodat we ook de giek konden monteren, 
die uiteraard als steun voor de tent werd gebruikt. Een 
aparte belevenis voor de buurt! De tent loopt vanaf de 
mast tot aan het einde van de giek, maar vanaf einde 
giek ook helemaal over de hekstoel rondom het schip. 
Zodoende was de gehele kuip overdekt en kregen we 
veel meer leefruimte, want binnen blijft een 600SV 
natuurlijk toch wel krap en zeker voor een periode 
van 3 maanden. Jeanne heeft er grote ramen aan de 
zijkanten in gemaakt, en ook in de achterste driehoek 
kwam een driehoekig raam. Alles werd netjes verlijmd, 
en waar nodig met de 380V industrienaaimachine ge-
stikt. Kwam die ook weer eens van pas. Het achterste 
deel werd met 2 grote ritssluitingen aan het voorste 
deel bevestigd, waardoor we als we langs de stijger 
liggen ook opzij kunnen op- en afstappen. Als we met 
de boeg naar de steiger liggen, moeten we ons langs 
de kajuit onder de tent doorwurmen. We hebben thuis 
getraind en na enkele keren konden we de gehele tent 
vanuit de bakskist in 3 minuten opzetten. Daar zijn we 
tevreden over; laat de reis nu maar komen.
Hoe dat verder is verlopen, volgt later. 

Jeanne en Frans Eekels

Ikke 313 managementpaneel achterzijde
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Ondergetekenden
A   P.J.M. Tool  a.b. Waarschip 660, Solist met grote 1 wimpel 

in de achterstag
B S. de Jong   a.b. Waarschip 730 + Echtgenote en zoon

Verklaring
Verklaren hierbij dat zij op donderdag 2 augustus 2012 
in de namiddag tussen 
± 17.00 – 18.00 uur ter hoogte van de boei bs 13 in de 
Blauwe Slenk door de vaarwijze 
van de “Spathoek” ernstig in gevaar zijn gebracht 
en gegeven de omstandigheden ternauwernood een 
aanvaring hebben kunnen voorkomen.

Toedracht
Op genoemd moment waren a en b onderweg van 
Terschelling richting Harlingen met een harde ± zw 
wind 5 à 6 bft.
Het traject van de bs 11 naar de bs 13 kon iets ruimer 
gevaren worden doch bepaald niet ½ Winds.
b voer een bootlengte aan lijzijde voor a, de boordaf-
stand was max. 15 m. We hadden ons handen vol aan 
het zeilwerk ondanks  dubbele reven in de grootzeilen. 
Bij het naderen van de bs 13 zagen wij de “Spathoek “ 
komend van Harlingen ongeveer ter hoogte van de bs 
16/bs 15 in de vaargeul en vertrouwden op het volgen 
daarvan.
Om hem in de vaargeul alle ruimte te geven koersten 
we iets westelijk van de bs 13. We zagen de “Spat-
hoek” in de dode hoek van onze bakboord staande 
zeilen verdwijnen en verwachtten hem spoedig weer 
aan bakboordzijde te zien richting bs 14.
Toen dit wat uitbleef ontdekten we moeizaam onder 
de giek doorkijkend dat de “Spathoek” vrijwel recht 
op ons afkwam om daarbij ook westelijk de bs 13 
buiten de vaargeul te passeren. Hij was dus behoor-
lijk bakboord uit gegaan om een flinke afsnijding te 
maken.
Er was geen waarschuwingssignaal gehoord.
Vanwege de weersomstandigheden was zeker voor a 
marifooncontact onmogelijk.
Grote schrik en snel handelen was geboden want an-
ders zou het zeker voor b op een bakboord/bakboord 
aanvaring met de “Spathoek” uitlopen. Afvallen was 
wegens de nabijheid geen optie meer.
Overstag gaan en over stuurboord wegvaren had een 
aanvaring met de iets hoger varende a tot gevolg kun-
nen hebben en bovendien voor beiden het gevaar 

opleveren van mogelijk op de ondiepte te lopen.
Gelukkig hadden we een redelijk oogcontact met 
elkaar en met snel handelen en hard werken konden 
we nog iets oploeven en passeerde met name b de 
”Spathoek” op zo’n 20 à 25 m. afstand. Een zucht van 
verlichting
Tot heden hadden wij het vertrouwen dat de grote 
schepen m.n. de veerdiensten de vaargeul volgden 
met dito zekerheden. Doch door de beschreven koers-
wijziging is dit vertouwen ernstig ondermijnd.

We hebben begrip voor het mijltjessparen doch zeker 
onder de voor kleine boten wel heftige omstandighe-
den achten wij dit onacceptabel.
Van een gezagvoerder die dagelijks de route aflegt 
mag toch ook wel enig inlevingsvermogen verwacht 
worden en kennis van de (on)mogelijkheden van 
zeilers. Zeker het dodehoek effect speelt hierbij een 
belangrijke rol.
Gelukkig zijn we behoorlijk ervaren zeilers waardoor 
ongelukken zijn voorkomen doch de schrik zit er be-
hoorlijk in.

Was getekend te etc, Aug 2012
Verstuurd aan e.v.t. , Rijkswaterstaat, knwv.  

Er is alleen van de evt een reactie ontvangen. Bij intern 
onderzoek kon alleen een stuurman zich iets herinneren van 
twee bootjes op volgens hem 40 m afstand. Voor de schrik 
kregen we een gratis overtocht met koffie aangeboden.
Daags daarna vermeldde de krant de zorgelijke financiële si-
tuatie dus daar zal wel niets van komen. Onbeantwoord blijft 
de vraag hoever een groot schip kan/mag gaan met koersver-
andering  waarvoor “klein”  c.q. “plezier” dan moet wijken.

 

VERSLAG VAN BIJNA-AANVARING OP 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 2012 MET 

DE VEERBOOT “SPATHOEK” VAN DE EVT 

(Eigen Veerdienst Terschelling)

Evenementen
Opmerking evenementen: Voor de algemene informatie en voorwaarden bij deelname aan evene-
menten en tochten zie onze website onder het kopje “bestuurszaken” het document: “informatie 
voor deelnemers aan tochten” 

8 UURS - 29 JUNI

Welke Waarschipper legt dit jaar de meeste  
mijlen af? Doe mee met de 8 uurs!
Na het succes van vorig jaar, 24 schepen, hopen we 
komend jaar op een nog grotere deelname. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. 
Misschien prijkt jouw naam na 29 juni op de 8 uurs 
bokaal! En anders is er naast de 1ste, 2de en 3de plaats 
voor iedereen die meedoet een (streekgebonden) 
prijs. Je kunt starten vanaf zeer veel plaatsen, zowel 
vanaf het Markermeer als het IJsselmeer. 
Als je alleen zeilt, doe je mee in de soloklasse. 
We meren weer af aan de oever van kasteel Radbout. 
‘s Avonds is er een gezellig dinerbuffet bij restaurant 
‘de Driemaster’ waar de uitslag bekend gemaakt zal 
worden.
Wil je graag van de partij zijn maar lukt het niet de 8 
uurs te zeilen, dan kun je ook gezellig bij het buffet 
aanschuiven, wel even doorgeven voor donderdag 27 
juni. 
Schrijf je in via de mail; 8uurs@waarschippers.nl
of bel (ook voor vragen) naar: 
Trudi van Diepen 06-29099145 
Jaap en Sandra van der Kamp 06-16642710

Wie gaat er mee naar (Engeland)  
BLANKENBERGE varen?
Een oud liedje met wel een andere eindbestemming. 
En waarom zou je dit (alles net even anders) niet toe-
passen op jouw planning voor het zomerevenement. 
Kom op, niet weer dat eeuwige rondje wat je al zo 
vaak maakte. En niet weer die plaatsjes bezoeken 
die je eigenlijk al lang kent. Nee, dit jaar doe je het 
anders, het is toch crisis. Dus pak je de dingen anders 
aan.
Heerlijk een weekje zwerven over de Zeeuwse wateren 
met als einddoel, jawel je leest het goed, BLANKEN-
BERGE. Dit prachtige Belgische stadje zal je versteld 
doen staan. Maar niet alleen Blankenberge, langs de 
Belgische kust liggen talrijke plaatsjes die het bezoe-
ken waard zijn. 
Ja maar, dan moet ik over zee !!!!!!!!! hoor ik je nu zeg-
gen.

Ja en? Je hebt toch een WAARSCHIP en dat kan er te-
gen. Dan erbij met jouw zeilkunst en onze begeleiding 
gaat dat heus wel lukken! Vorig jaar zijn we met de 
groep naar Antwerpen geweest en moesten we over de 
drukke Westerschelde varen met al die grote zeesche-

pen, dat is ook gelukt. En gezellig dat het was! Lees 
het verslag nog maar eens in Waarpraat nr 147.
Maar als de weergoden helemaal dwars gaan liggen, 
want met windkracht 6 of hoger gaan we de zee niet 
op, maken we een tocht op het water achter de dijken 
en bezoeken we verschillende pittoreske plaatsjes.
Schrijf je nu maar snel in, de groep mag niet groter 
worden dan 15 schepen, en vol is vol! Een paar dingen 
liggen al vast: de vertrekdatum van 20 juli en de plaats 
van waaruit we vertrekken nl. St.Annaland. Verdere 
informatie komt later.
                                                                                     
Met vriendelijke groet jullie 
vlootleiders,    
 
Fred de Graauw: fdegraauw@planet.nl
Eric van Baal: e.baalbv@upcmail.nl   
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Benauwde momenten op het Wad
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Evenals vorig jaar, wordt er dit jaar weer een Fries-
landtocht gevaren. Uitgaande van de ervaringen van 
vorig jaar, zal dit weer de eerste zonnige week van dit 
vaarseizoen zijn.
De opzet is om een gezellige kindvriendelijke tocht 
over de Friese wateren te varen.
Met een diepgang van 135 cm is de gehele tocht te 
varen. Dieper stekende schepen zullen soms met de 
bijboot naar de vaste wal moeten komen en misschien 
een enkele keer een alternatieve vaart moeten nemen. 
Voor deze zaken en de weersbesprekingen zijn de “be-
ruchte” palavers van 10 uur een must. Waarschippers 
komen er met z’n allen altijd weer uit.
Minimale tochteisen: een goed humeur.

Ook dit jaar zijn bijbootjes voor de aspirant waarschip-
pers zeer welkom. Ook kunnen in overleg optimisten 
of andere kleine zeilbootjes gehuurd worden.

De tocht start officieel zondag 28 juli, vanaf Oudega, 
maar vanaf zaterdagmiddag zal er hier al ruimte gere-
serveerd zijn, zodat de Waarschepen zich hier kunnen 
verzamelen.
Het eerste palaver zal op 28 juli om 10.00 uur plaats-
vinden, om een gemeenschappelijke eindbestemming 

voor de eerste dag te bepalen. De af te leggen afstan-
den zullen per dag niet al te groot zijn, zodat spelende 
kinderen en luierende ouders ook kunnen genieten. 
De trajecten behoeven dan ook niet in kolonne geva-
ren te worden. Vroeg vertrekken en vroeg aankomen, 
laat vertrekken en laat aankomen, maar ook vroeg 
vertrekken en laat aankomen zijn allemaal mogelijk.

Op 2 augustus zal de tocht ontbonden worden. 
Mogelijk kan er net als vorige jaren in kleinere groep-
jes verder worden gevaren. Ook kunnen er dan sche-
pen oversteken naar Enkhuizen om daar de aanslui-
tende IJsselmeertocht te varen. De groepsgrootte zal 
maximaal 12-13 boten bedragen, dus heeft u interesse, 
geef u dan snel op. 
Deelname kost € 10,--  per boot. ( Excl. tussentijdse 
liggelden )

Tot ziens in Friesland.

Job, Jan, Renate, Anita, Ylse (8 jr), Nick (13 jr) Menno (5 jr) 
Thijs(10 jr)   

0228-584304
janita@hetnet.nl

FRIESLANDTOCHT - ZONDAG 28 JULI T/M ZATERDAG 3 AUGUSTUS

Jawel u leest het goed met deze 18e editie van de ver-
trouwde IJsselmeertocht willen we toch weer de mo-
gelijkheid inbouwen om  ook het zout te bevaren zoals 
bijv een stukje Waddenzee.. De  basisdoelstelling t.w. 
het vertrouwd maken met het grotere water , staat wel 
voorop. Verder staan gezelligheid, goede contacten en 
leuke walactiviteiten hoog in het vaandel.

Ten aanzien van de veiligheid zijn de algemene 
middelen toereikend  zoals:
-  Een schip dat in orde is (ook de motor ) en in ieder 

geval wa verzekerd
-  Navigatieverlichting werkend
-  Reefbaar grootzeil 
-  Stormfok, radarreflector en misthoorn of bel
-  Reddingsvest voor elk bemanningslid
-   Een algemeen reddingsmiddel bijv. hoefboei met lijn
-  Kompas en evt. log
-  Voldoende zwaar anker met kettingvoorloop voor 

stromend water
-  Life-lines
-  Marifoon handig doch geen eis
-  Wenselijk een paar handfakkels (mist / donker)
-  Kaarten: In ieder geval een recente kaart van het Ijs-

selmeer(2010 of jonger)
-  Voor het Wad (West) en/ of Noordzee is de kaart van 

2013 noodzakelijk.
-  Voldoende brandstof om bij windstilte of derg. min-

stens 35 mijl te kunnen motoren

Verder gaarne aandacht voor het identiteitsbewijs 
want op de grotere wateren m.n. het Wad wil de poli-
tie nog al eens schepen etc. controleren .

We verzamelen in de Buyshaven 9 bij het station) te 
Enkhuizen waar we op zondagmorgen 4 augustus 
eerst bij een kop koffie kennismaken , algemene 
uitleg geven en het eerste , nog wat korte traject vast-
stellen. Algemene informatie voor deelnemers aan 
tochten vindt u ook op de website( pagina bestuur) 
van de vereniging.
Het maximum  is ongeveer 15 schepen en al kan men 
op het laatste moment mogelijk nog aanhaken toch 
gaarne tijdig aanmelden voor 15 juli 2013 bij :

Peter Tool bij voorkeur tel.035-6017809 of 
e-mail tool.fb@planet.nl 
Na 15/7 ook mogelijk via  06-15182737

TOERTOCHT IJSSELMEER  PLUS 4 T/M 9 AUGUSTUS 2013 

We zetten de traditie voort! Noteer daarom nu alvast 
het derde weekend in september in uw agenda: het 
afsluitende Waarschip evenement op de Fluessen bij 
Elahuizen. Het afgelopen jaar telden we –inclusief 
startschip– in totaal 19 deelnemende Waarschepen, 
uiteenlopend van 570 tot 28LD en 900+. En omdat we 
als altijd op de weergoden mogen rekenen, verwach-
ten we dit jaar minimaal eenzelfde aantal.
Het Fluessen-evenement houdt in: wedstrijden om 
de boeien in vriendschappelijke sfeer, maar ook op 
het scherpst van de snede! Een gemeenschappelijke 
maaltijd in restaurant het Koggeschip behoort ook dit 
jaar tot de standaard ingrediënten. En zoals altijd is er 
het weerzien van oude bekenden en maakt u nieuwe 
vrienden.
Op zaterdag 14 september wordt u verwacht in jacht-
haven de Koggeplaet van Elahuizen. Inschrijving vindt 
daar tussen 11.00 en 11.30 plaats in restaurant het 
Koggeschip; voor koffie –met uiteraard appelgebak– 
wordt gezorgd. Het startschot voor de eerste wedstrijd 
op zaterdag op de Fluessen valt om 13.00 uur. De eer-
ste wedstrijd op zondag zal om 9.30 uur starten. De 
prijsuitreiking heeft plaats op zondag 15 september 
om 14.00. De veelgeroemde kop snert zal daarbij niet 
ontbreken.

Dankzij een bescheiden sponsoring bedraagt het in-
schrijfgeld –inclusief het liggeld voor zaterdagnacht–  
per boot slechts Euro 10,00.

Aanmelden met vermelding van uw naam en aantal 
personen, scheepsnaam en scheepstype graag voor 
12 september via een email aan fluessenevenement@
waarschippers.nl of telefonisch aan 
Pieter Boonstra – 0561 481782.
Indien u op zaterdagavond de maaltijd wilt gebruiken 
in het Koggeschip, vermeld dan bij de inschrijving ook 
graag (1) aantal volwassen en aantal kinderen (speci-
aal menu) en (2) specifieke wensen zoals vegetarisch 
of dieet.

FLUESSEN EVENEMENT 14 EN 15 SEPTEMBER 2013

Het lustrum onk van de Waarschippers wordt gehou-
den te Andijk. Gastheer gedurende dat weekeinde is 
wsv De Kreupel. De commissie ter voorbereiding is 
reeds diverse keren bijeen geweest;  langzaam maar 
zeker begint het programma vorm te krijgen. 

onk wil zeggen dat er wedstrijden gezeild worden: 
vrijdag 16 augustus zal dat zijn in de vorm van een 
aanbreng-wedstrijd naar Andijk. Deze wedstrijd wordt 
gehouden volgens het 8-uurs principe, dat wil zeggen 
starten vanaf diverse locaties aan het IJsselmeer, zo-
veel mogelijk mijlen varen en finishen bij jachthaven 
De Kreupel. Vrijdagavond een klein programma, met 
prijsuitreiking en – onder voorbehoud – de behande-
ling van de weersituatie voor het weekeinde door Ger-
rit Hiemstra.
Zaterdag 17 augustus ontvangst van alle deelnemers. 
Korte baanwedstrijden in verschillende klassen, zoals 
orc - Waarschip kwartton. Een en ander afhankelijk 
van aantal inschrijvingen.
Zondag 19 augustus opnieuw in verschillende klassen: 
lange baanwedstrijd rond eiland De Kreupel. En uiter-
aard zondagmiddag de prijsuitreiking.

Lustrum wil zeggen dat er verschillende andere activi-
teiten worden georganiseerd:

we denken bijvoorbeeld 
aan een bezoek aan een 
werf in de omgeving, een 
rondleiding op het na-
tuureiland “De Kreupel”, mogelijke korte workshops 
zoals ‘veiligheid aan boord’ enzovoorts. Ook voor 
kinderopvang zal worden gezorgd.
En – last but not least –  een bbq op zaterdagavond, 
gevolgd door een geweldige feestavond met live-
muziek. 

We hopen en verwachten een grote en enthousiaste 
groep waarschepen en -schippers te kunnen begroe-
ten op en rond de wateren van Andijk. Aanmelding 
zal uitsluitend via de site van de Vereniging van Waar-
schippers kunnen plaatsvinden. 
Op www.waarschippers.nl  vindt u in eerste instantie 
een voor-aanmeldings-formulier. Het invullen en ver-
zenden van dit formulier  kan ons een indruk geven 
van het aantal deelnemers dat we mogen verwachten. 
We horen graag van u.

Namens de voorbereidingscommissie,
Pieter Boonstra

ONK WAARSCHEPEN & LUSTRUM 16, 17 en 18 augustus 2013 Jaar40
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Op een bewolkte dag slingert de Linge traag door het 
Gelderse landschap. Er puft een 50-tonner met trage 
gang over het water in oostelijke richting. De natuur 
ontwaakt langzaam uit haar winterslaap. Alles lijkt 
rustig.
Alles? Nee, in Deil, op de kade van de oude Jachtwerf 
Van Rijnsoever Deil B.V. is het op deze zaterdagoch-
tend een drukte van belang. Het is vandaag 3 maart 
2013, en de vereniging van Waarschippers heeft een 
bijeenkomst in de kantine van de SKV: ze krijgen les 
over dieselmotoren van Doctor Diesel persoonlijk: de 
heer Albert Lemson.
Albert is een alleskunner, heeft 41 jaar op de scheeps-
werf gewerkt, totdat deze vorig jaar helaas failliet 
ging. Albert is niet thuis gaan zitten; hij geeft nu les en 
doet enig onderhoudswerk op eigen titel. En vandaag 
geeft hij de dieselcursus.
Bij binnenkomst in de kantine worden de Waarschip-
pers gastvrij onthaald op koffie en cake. De geur van 
diesel mengt zich met de geur van koffie. Een typisch 
scheepsmengsel van geuren. De Waarschippers pra-
ten druk met elkaar, het is een gezellige bijeenkomst, 
oude vriendschappen worden weer aangehaald, 
nieuwe kennissen opgedaan, kortom, je ziet, hier is 
geestverwantschap aan het werk.
De tafeltjes staan in een halve cirkel om het centrale 
punt van vandaag: een dieselmotor. Op de tafeltjes 
liggen pen en papier klaar, met een pamflet met 
daarop: Welkom bij de dieselcursus, 2 maart 2013, het 
merkteken van Doktor Diesel: het lijkt een zeilschip bij 
opkomende zon. Er staan dertien stoelen klaar voor 
evenzovele zielen, mannen en vrouwen. Dit laatste 
is helaas overdreven, er heeft zich slechts één dame 
opgegeven.
Op een verrijdbare werkbank staat de motor, met 
daaromheen pijpjes, instrumenten, gereedschap, on-
derdelen, en niet te vergeten: de poetslap, om de die-
sel van de handen af te vegen, en om de dieselolie van 
de motor af te vegen. Albert is hier zeer streng in. De 
motor moet schoon zijn, net zoals de machinekamer. 
Alles moet zo rein mogelijk zijn, dan kun je de motor 
echt gaan “lezen”. Is er lekkage? Wat voor vloeistof? 
Waar vandaan? We lopen vooruit. Dit komt tijdens de 
cursus aan bod.
Terug naar de Waarschippers. Als iedereen er is, de 
koffie opgedronken, de cake opgegeten, opent Luc de 
ochtend, en geeft het woord aan Albert: Albert vraagt 
ons te gaan zitten. De cursus begint.
Ik ga niet de hele cursus herhalen, dan hadden jullie, 
de lezers van dit stuk, maar zelf naar de cursus moe-
ten komen. Het is het meer dan waard, en uitermate 
leerzaam. Wel geef ik kort de highlights weer.
Eerst de voorstelronde. De scheepslengtes van de 
Waarschippers variëren van 5,70m tot ver voorbij de 
10m, de types van de diesels zijn Zweeds, Frans of Ja-

pans, de pk’s lopen ook uiteen, de ligplaatsen liggen 
in heel Nederland. Niet iedereen heeft een diesel aan 
boord, er zijn er ook enkelen, die aanwezig zijn om 
echt nieuwe kennis op te doen, zij doen het nu met 
een benzinebuitenboordmotor, maar willen eventueel 
in de toekomst gaan veranderen van motorvoortstu-
wing.
Het eerste wat Albert ons duidelijk maakt: schrijf de 
gegevens op van jouw motor, de keerkoppeling en de 
schroef, en zorg dat je het ownersmanual hebt. Indien 
je dit instructieboekje niet meer hebt, dan zorg je 
maar dat je het krijgt. Internet is gelukkigerwijs een 
uitkomst voor vinden van bronnen.
En bouw een logboek of journaal op van de motor, 
hoeveel draaiuren per keer, hoeveel olie bijgevuld, 
welke klachten zijn er opgetreden, welke werkzaam-
heden zijn er uitgevoerd. Dit is zeer behulpzaam bij 
het opsporen van een eventuele weigering/klacht van 
de motor. Draait de startmotor wel, maar springt ie 
niet aan, draait ie helemaal niet, wat is de kleur van de 
rook? Allemaal aanwijzingen voor de monteur om het 
zoeken naar de klacht te verkorten. Jij als klant betaalt 
de reparatie, en daar hoort de tijd voor het uitzoeken 
van de klacht ook bij. Albert is zo eerlijk om te zeggen, 
dat hij graag op andermans kosten zoekt en puzzelt...
Vervolgens gaat Albert in op de drie verstuivingssoor-
ten van een diesel, hij behandelt het principe van een 
diesel, de voorkeuren van het gebruik van de diesel-
motor over de wereld, het waarom van een diesel.
Het starten van een dieselmotor staat in het owners-
manual. Het voorgloeien hoeft alleen bij een koude 
motor van het type directe inspuiting, maar er zijn 
uitzonderingen: check het ownersmanual. Bij een 
slechte accu kun je manueel starten, gebruik dan de 
kleplichter, daardoor ontstaat er geen compressie, en 
kun je het vliegwiel makkelijk op toeren brengen met 
de slinger. Bent u nu al de weg kwijt? Jammer dan, 
volgende cursus is voor u een must.
Nu de problemen met diesel: bakteriegroei, vooral 
biologische diesel is hier gevoelig voor. Waak er voor 
om water in je diesel te krijgen; dit begint al bij het 

Winteractiviteit 2013  
Dieselcursus

ontwerp: waar zit de vulopening? Hoe is die gecon-
strueerd? Zit ie boven de waterlijn indien je aan de 
wind zeilt en schuin ligt? Is de tank condensvrij? Bij 
winteropslag zorg voor een volle tank, of een lege 
tank, uitgebouwd bij u thuis, droog gelegen, met 
thinner gespoeld. Over constructie gesproken, hoe is 
de tank gelegen ten opzichte van de motor? Wat voor 
afsluiters zijn er? Waar zit de opvoerpomp? Hoe kun je 
ontluchten? Kun je makkelijk bij de filters?
Verder gaat Albert in op de motor zelf. Hoe lopen de 
leidingen, hoe worden de verstuivers gekoeld? Hoe is 
de brandstofcirculatie? Wees voorzichtig met de ver-
stuiverleidingen: de druk kan oplopen tot 230bar!!! Bij 
lekkage gaat dat dwars door je vinger.
Verder gaat Albert kort in op de kosten van de diverse 
onderdelen, zoals de verstuiver, filter, thermostaat, 
pakking. En hij geeft advies over goedkopere alterna-
tieven.
Een diesel is bedoeld om langdurig belast te worden. 
Dan pas wordt de motor goed gesmeerd. Zoals wa-
tersporters de diesel gebruiken is eigenlijk een diesel 
onwaardig, en levensduur bekortend. Laat de motor 
vooral niet stationair “warm lopen”: dat is een contra-
dictio in terminis, de snelste manier om je motor te 
vernielen. Deze uitspraak is ietwat gechargeerd, maar 
Albert raadt het af: volstrekt zinloos, want de thermos-
taat wordt zo nooit warm, en laat geen koeling, en 
dus smering toe. Albert gaat in op de werking van een 
thermostaat: ingenieus.
Gekoeld wordt met een impeller. Zorg voor backup; 
gebruik geen antivries, dit kan de impeller aantasten. 
Bij vervanging van een kapotte impeller MOET je alle 
rubberen delen opzoeken! Laat niets in de motor ach-
ter, dat is vragen om problemen.
Check of je waterinlaat correct is gemonteerd, bij een 
zeilschip: met de spijlen naar achteren. Bij winterop-
slag zorg dat de inlaatklep op 45° staat, anders vriest 

de klep stuk, en zinkt je schip in het voorjaar na de te-
waterlating. Uitspraak: je schip drijft op de afsluiters!
Dan gaat Albert in op de v-snaar: multi-v of niet. Hoe 
de conditie te checken. Zorg dat je een motor-kit aan 
boord hebt: daar zitten de meeste onderdelen in die je 
tijdens de vaart nodig hebt.
Winterklaar maken wordt systematisch behandeld, en 
dan gaat Albert in op electra. Hij is groot voorstander 
van de AGM-accu: zelfde vermogen bij kleinere afme-
tingen, en overal plaatsbaar. Hij gaat in op de startmo-
toren, de dynamo, en de schakelingen. De moderne 
watersporter “electronificeert”: GPS, schermen met 
kaarten, ontspanning, smartphone en laptop met hun 
laders, dat allemaal heeft invloed op onze keuze van 
de hoeveelheid accu’s en laders. Hoe laadt je twee of 
meerder accu’s op, gebruik van een diodebrug, ge-
bruik van relais.
Afsluitend de schroefas, de smering, de behandeling 
van diverse systemen door het hele jaar. Als laatste ko-
men wij allen om hem heen staan om hands-on op de 
motor te oefenen. We voelen de klepspeling, we zien 
welk gereedschap hij gebruikt, Albert geniet hier van.
Uitspraak: Een dieselmotor is net een lichaam. Behan-
del hem ook zo.
De catering was uitstekend verzorgd, er was fruit, cho-
comelk, krentebroodjes, en zo meer. In de pauzes kre-
gen we een rondleiding op de werf. Er lagen plat- en 
rondbodems, zoals de lemsteraak. Er lagen schepen in 
de loods waar Albert zelf nog aan heeft gebouwd, best 
wel emotioneel. Er werd geschuurd en gelakt. De huid 
van een lemsteraak is van 0,5cm staal. Er waren ook 
schepen te koop. In mijn geval is de waarde van mijn 
570 niet genoeg om de mast van zo’n schip te bekos-
tigen... Ik blijf toch maar lekker bij mijn Sprinthaan. 
Zonder diesel.
Tegen 16:00 uur bedankt Luc de aanwezigen, en over-
handigt Albert een klein presentje, en keren we allen 
weer huiswaarts, vol van nieuwe kennis en enthousias-
me. We hebben allen zin in varen. Nog even wachten.
Ik kan u allen aanraden volgend jaar aan deze cursus 
deel te nemen, ik heb het al eerder gezegd: het is het 
meer dan waard. De auto’s komen tot leven, de Waar-
schippers keren huiswaarts.
De rust keert weer aan de Linge.

Wim Lubbers
Waarschip 570
“Sprinthaan”
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16 Februari, op een grijze mistige zaterdagochtend 
gingen er een kleine 20 Waarschippers op weg naar 
Stavoren, naar jachttuigerij MdeGROOT. Dit maal over 
land, op de motor en op vier wielen. Zelf reed ik mee 
met de gewaardeerde vlootleider van onze IJsselmeer 
(plus) tochten, Peter Tool. Stavoren valt in zijn dis-
trict en aangekomen in Stavoren werd dan ook eerst 
het sluiscomplex aan een inspectie onderworpen. 
De werkzaamheden voor de tweede sluis, naast de 
bestaande oude sluis, waren goed op gang gekomen. 
Onze vlootleider had echter zo zijn twijfels of de eerste 
schutting in mei 2013 plaats zou gaan vinden, zoals 
een imposant bord met een fraaie afbeelding van de 
toekomstige situatie, ons wilde doen geloven. Van-
daag zat er in ieder geval niet veel schot in de zaak, 
net als in de aangrenzende dichtgeklapte viskraam 
en de daar tegenover gesloten lunchroom. Zou er nog 
een warm visje te krijgen zijn in dit verstilde vissers-
dorp?  

Iets verderop bij de oude haven hadden we meer 
geluk. Even later lieten wij ons een dampende kibbe-
ling goed smaken. Een spandoek tegen een container 
achter de viskraam herinnerde ons eraan dat hier ooit 
de watersportwinkel van MdeGROOT had gestaan. 

Die mooie winkel is, zoals velen zich wel herinneren, 
nog niet zo lang geleden, door een Nederlandse trein 
met Italiaanse bestuurders in twee stukken gereden. 
Italianen en spoorwegen, het blijft een weinig geluk-
kige combinatie. Ik kijk nog eens naar het stootblok, 
zo’n 50 meter verderop, en probeer mijzelf een beeld 
te vormen hoe daar een groot geel gevaarte doorheen 
is komen denderen. Bizar. 

Vanuit de mist duikt er een bestelbusje van Mde-
GROOT op. Het vervolgt zijn weg langs de kade 
richting tuigerij. Tijd om ons te melden op Kooijweg 
30. Om 12:30 worden wij welkom geheten door de 
firma MdeGROOT en getrakteerd op koffie en Friese 
oranjekoek. Om 13:00 start een geoliede presentatie 
van gedreven vakmensen, en naar bleek de derde en 
vierde generatie van dit mooie bedrijf. Ooit gestart 
door zeilmaker Meindert de Groot in 1904. Met de 
komst van het stoomschip schakelde Meindert over op 
de oliehandel. Echter met de wedergeboorte van een 
bruine vloot in de 70’er jaren werd MdeGROOT weer 
een begrip in de wereld van de tuigerij, met projecten 
van Waarschiplengtes tot Noorkaper en van Logger tot 
Bark.

Winteractiviteit 2013   
Bezoek aan de Jachttuigerij 
van MdeGROOT in Stavoren

Na een introductie kwam al snel de praktijk aan bod. 
Als eerste werd het staande want onder de loep ge-
nomen. Je hebt staaldraad en staaldraad en alles wat 
daar tussen zit… en hoe het ook anders kan, met mas-
sief staal (rod-rigging) of met Dyneema-lijn zonder 
kruip. Waar let je op bij wantspanners, waar en wan-
neer ontstaat metaalmoeheid, hoe wals je staaldraad 
op een wantspanner en hoe wals je er een oog in? Het 
werd allemaal gedemonstreerd, net als de bekleding 
van staaldraad op de eigen ‘lijnbaan’. Mooi om te 
zien hoe verderop een nog prima aluminium mast een 
tweede leven krijgt door de montage van nieuw hijsbe-
slag en hulpstukken.

Uiteraard werd ons een demo lieronderhoud niet ont-
houden. Naast vet blijkt ook olie gebruikt te moeten 
worden. Slimme oplossingen die ‘geen drol kosten’ 
passeerden de revue, zoals een oog op de mast die de 
voorval in de top van de reefinrichting weg houdt en 
voorkomt dat de val zich om de reefinrichting wikkelt. 
Welk blokje kies je voor welke functie? Is een simpel 
asje genoeg, en wanneer moet je kiezen voor de duur-
dere kogellagers of naaldlagers? 

Als laatste kwam het touwwerk aan de beurt. Grote 
stellingen met vele soorten touw, of moet ik zeggen 
lijnen? Welk rek, geen rek, voorgerekt, met, en tegen-
woordig ook zonder, kruip. Dat laatste betekent dat 
de lijn ook niet meer langer wordt bij belasting en het 
zelfs gebruikt kan worden als want. Last but not least, 
het splitsen van een schoot. De kern in de mantel door 
de kern uit de mantel… hoe zat het ook al weer, en 

in 10 minuten een prachtig oog aan het einde van de 
schoot. Vakmanschap en ervaring, daar draait het om 
hier.

De tijd vloog en ook aan dit bezoek ging een einde 
komen. Wij zijn de firma MdeGROOT zeer dankbaar 
voor de moeite die zij hebben genomen om ons mee 
te nemen in de geheimen, kunsten en kneepjes van 
het tuigerijwezen. En alsof dat nog niet genoeg was 
kreeg elke Waarschipper nog een mooie fles Friese 
berenburger mee naar huis! Maar voordat ieder weer 
op weg ging naar de eigen thuishaven, werden er eni-
ge wantspanners aangeschaft in de winkel. Het moge 
duidelijk zijn, bij de komende IJselmeertocht plus zal 
Peter Tool eigenhandig elk deelnemend schip aan een 
ware wantstresstest onderwerpen. Deze kans mag je 
niet missen! Tot op het water.
17 februari, Tom Wijdeveld
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De kop van Overijssel is niet het meest bekende stukje 
Nederland als het om het vaargebied van Waarschip-
pers gaat. Maar misschien wel een van de mooiste 
stukjes van Nederland. Waarom dat zo is zal ik in dit 
artikel proberen uit te leggen en laten zien.

Ligging
De Kop van Overijssel bevindt zich ten Noorden van 
Zwolle en ten zuiden met de grens van Friesland. Aan 
de westkant stroomt het Zwarte Water wat via het 
Zwarte Meer overgaat naar het Ketelmeer.
De kop is een waterrijk gebied en bestaat uit een 
aantal meren, waarvan de Beulakerwijde (ook wel 
gewoon Beulaker genoemd) het grootste meer is met 
een oppervlak van ongeveer 4 x 2 km. Verder bestaat 
de kop uit het grote natuurgebied de Weerribben en 
het Venetië van het Noorden, Giethoorn. Wie de Kop 
wil leren kennen zal soms zijn of haar waarschip even 
moeten verlaten en ruilen voor een fiets of wellicht 
kano. Mijn eigen ligplaats is de Beulakerwijde en van-
uit dat centrale punt neem ik jullie mee door de kop:

De Beulakerwijde
Vanaf het Zwarte Water bij  Zwartsluis kom je via het 
Meppelerdiep bij de sluis van Beukers, eenmaal deze 
sluis gepasseerd kom je in de Beukersgracht die je 
naar de Beulakerwijde voert.  
Wie op het meer zelf wil overnachten kan dat doen 
door te ankeren of een van de helaas schaarse aanleg-
plaatsen te benutten. Wie de luxe van een jachthaven 
zoekt kan terecht bij de Beulaeke Haven. Hier is te-

vens eetcafe Maxim, waar je op het terras met uitzicht 
over de haven kunt genieten van een eenvoudige, 
maar goede maaltijd.
De Beulaker zelf is omgeven door riet en bebossing, 
met hier en daar vakantiewoningen aan het water. 
De vaardiepte bedraagt ongeveer 1, 40 m, maar het 
is raadzaam om de dieptemeter aan te hebben. Wie 
een bijbootje heeft of een fluisterboot wil huren kan in 
de sloten rond om de Beulaker genieten van de uit-
gestrekte rietvelden en de rust die de natuur hier nog 
volop te bieden heeft. 

Vaargebied

Dorpsgracht 
Giethoorn

 De kop van Overijssel

Haven van 
Blokzijl
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Blokzijl
Aan de noordwest zijde van de Beulaker vaar je de Wa-
lengracht in. In de Walengracht zijn steigers, voorzien 
van een stukje grasland, waar je ook prima de nacht 
door kunt brengen. De gracht komt uit op het Giet-
hoornse meer. (houd hier de betonning aan, zeer on-
diep) Halverwege dit meer ga je links af naar Blokzijl.  
Je kunt echter ook nog 1 km doorvaren, je komt dan 
in Muggebeet. In Muggebeet is café “Geertien”met 
een eigen aanlegsteiger en terras aan het water. Hier 
zit je niet alleen in een oude boomgaard, maar kun je 
ook genieten van de vele boten die langs komen en 
het heerlijke eten wat op het terras wordt geserveerd. 
Het café zelf is al meer dan 150 jaar oud en verkeerd 
nog in die oude staat.  Blokzijl is een oud stadje, 
vroeger direct gelegen aan de Zuiderzee. Vooral in de 
16e eeuw toen het onder Spaanse bewind was, ging 
het Blokzijl voor de wind. Centraal ligt de havenkolk, 
met daarom heen de prachtig oude koopmanshuizen. 
Vooral in de zomer zijn er veel activiteiten die een 
bezoek de moeite waard maken. Een groot deel van 
de kolk is voorzien van aanlegsteigers.

Een bezienswaardigheid is de sluis die toegang geeft 
naar de kolk. Een gezellige drukte met een grasveld 
en banken om van dichtbij alle handelingen te kunnen 
gade slaan.
Wie denkt dat Blokzijl alleen een havenkolk heeft 
wordt nog aangenaam verrast, alle huizen in de 
smalle zijstraatjes zijn mooi gerestaureerd en geven 
een goed beeld van het verleden. Wie in Blokzijl de 
tijd vergeet kan deze weer inhalen bij een van de vele 
eetgelegenheden direct aan de haven, maar ook in de 
zijstraatjes. Wie een plekje weet te bemachtigen aan 
de westkant van de haven kan er de volgende ochtend 
op rekenen  te worden gewekt door de zon.

Giethoorn:
Wie van drukte en gezelligheid houdt en het zeil eens 
wil verruilen voor een punterboom kan in Giethoorn 
een punter huren en door de dorpsgracht heen varen. 
Je kunt dat ook met een fluisterboot of kano doen. 
Ouderwetse buitenboordmotoren zijn hier uit den 
boze! 
Giethoorn is een dorp van ongeveer 3 km lang, gele-
gen aan de dorpsgracht. De huizen, oude boerderijen, 
zijn alleen per boot of fiets bereikbaar. Vele houten 
bruggetjes zorgen er voor dat iedereen zijn  plaats van 
bestemming kan bereiken.
Als uitgangspunt kan de Beulaeke haven dienen. Hier 
kunnen fietsen worden gehuurd om zo tussen de riet-
velden door naar Giethoorn te fietsen. Als je er voor 
kiest om met de fiets door Giethoorn zelf te rijden, 
dan is enige stuurmanskunst een must. De bruggetjes 
zijn in het dorp zelf maximaal 1 meter breed.
Achter het dorp zelf ligt het Bovenwijde, een meer dat 
vooral wordt gebruikt door surfers, open zeilboten, 

Nationaal 
Park de Weer-

ribben

punters, kanovaarders enz. In het Bovenwijde ligt het 
Smitspaviljoen, waarvandaan je een mooi uitzicht hebt 
over het meer.
De dag kan worden afgesloten bij een uitmuntende 
Italiaan, gelegen aan de dorpsgracht, recht tegenover 
het beroemde café Fanfare waar de gelijknamige film 
van Bert Haanstra is opgenomen.
Hoewel ik zelf graag door Giethoorn wandel doe ik dat 
toch liever in het voor- of najaar vanwege alle drukte. 
Maar misschien is Giethoorn nog wel het meest bekend 
door schaatstochten zoals de Holland Venetië tocht.

Nationaal Park de Weerribben / Wieden:
Kenmerk zijn de uitgestrekte moeras- en rietvelden 
die zijn ontstaan door het afgraven van veen. Het af-
gegraven veen groeide dicht met planten en bomen, 
maar ook bleven er open stukken water achter. Veel 
bijzondere diersoorten, w o vlinders, en plantensoor-
ten leven en groeien in de Weeribben
Het hart van de Weerribben wordt gevormd door de 
Wetering (vanaf het Giethoornse Meer) en de Kalen-
bergergracht. (tot Ossenzijl)
Als we weer vanuit de  Beulaeke haven vertrekken, nu 
met onze eigen boot, dan zijn er twee mogelijkheden 
om naar de Weerribben te varen. We kunnen via het 
eerder genoemde Giethoornse Meer (langs Geertien) 

de Wetering in varen, dit is de mooiste route. We moe-
ten dan echter aan het begin van de Wetring onder 
een vaste brug door met en hoogte van 5, 40 m. Wie 
vlot kan strijken moet zeker deze route nemen. Wie 
echter een staande mastroute wil volgen moet vanaf 
de Beulaker het kanaal Beulakerwijde – Steenwijk 
volgen. Vlak bij Steenwijk ga je dan links af het Steen-
wijkerdiep in. Op weg naar de Wetering komen we 
langs Scheerwolde, alwaar onze voorzitter zijn thuis-
haven heeft. Aangekomen in de Wetering kunnen we 
gaan genieten van de  steeds mooier wordende om-
geving van de Weerribben. Oude, vaak omgebouwde 
boerderijen, en de kenmerkende bossen en rietvelden 
vormen het decor. Het hele stuk tot Ossenzijl is onge-
veer 10 km lang. Op een aantal plaatsen zijn aanleg-
steigers. Vlak voor Ossenzijl is echter ook een camping 
met bijbehorende jachthaven, de Kluft, waar kan wor-
den overnacht. Vanuit de Kluft is het 10 minuten lopen 
naar het bezoekerscentrum van het Nationale Park.
De Weerribben zijn m n geschikt om met de kano te 
verkennen. 
Wie nu echter wel genoeg heeft gezien van de kop van 
Overijssel, wat ik mij niet kan voorstellen, kan ook zijn 
weg vervolgen via de Ossenzijlersloot naar Friesland.

Martin de Goede, Zwolle

advertentie

De Ontwerperij voor al uw Photoshopwerk www.deontwerperij.nl
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Complexe reparaties in vijf minuten klaar
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Op zoek naar een geschikte 
verzekering voor je 
Waarschip? Informeer eens 
bij DMW en vraag naar de 
mogelijkheden die zij je 
kunnen bieden met een 
collectieve verzekering voor 
leden van de Vereniging van 
Waarschippers. 

Voor u gelezen door 
‘The Armchair Sailor’

Over de onfortuinlijke tocht van Hans Mauren-
brecher, een van de eerste rond-de-wereld-zeilers van 
Nederland, las ik voor het eerst in de Waterkampioen 
of de Zeilen (dat weet ik niet meer precies) van enige 
jaren geleden. Zijn eveneens onfortuinlijke voorgan-
gers waren Ko Kuyt met de Holland (de oorlog kwam 
tussenbeide) en Van Nieuwkoop met de Alk (liep in 
de Rode Zee op een rif ). Pas in 1969 lukte het Bertus 
Zijdenbos uit Vlaardingen (zie Zeilen nummer 2, 2011) 
met de Santa Maria de tocht rond de wereld te volbren-
gen.

We spreken over eind vijftiger, begin zestiger jaren. 
Maurenbrecher is een vervroegd gepensioneerde 
luchtmacht generaal en vrijgezel. Een groot deel van 
zijn leven heeft hij in voormalig Nederlands-Indie 
doorgebracht waar hij ook kennismaakte met de 
watersport. Zijn broer woont in Nieuw-Zeeland en hij 
vat het plan op om hem een bezoek te gaan brengen, 
met een zeilboot wel te verstaan. Alles lerend en le-
zend over zeezeilen, doemt de ideale zeilboot op in 
zijn gedachten. Het ontwerp Oranjebloesem van Baron 
van Hoevell komt vrijwel naadloos overeen met zijn 
ideale ontwerp. Behalve dan dat het van polyester is, 
in plaats van staal. Als luchtmacht generaal heeft hij 
de Starfighter in Nederland geïntroduceerd, een ge-
vechtsvliegtuig waarin ook polyester verwerkt zit. Als 
straaljagers met dat materiaal kunnen vliegen moet 
het ook geschikt zijn voor zeilboten redeneert hij. Na 
een bezoek aan de werf van Mulder en Rijke in Lem-
mer raakt hij onder de indruk van de degelijke bouw-
wijze en bestelt een exemplaar.

Hij doopt zijn nieuwe schip Takebora, naar een liedje 
dat begon met de woorden “Take Bora”, gezongen 
door de vissers van Soemba, het Indonesische eiland 
van zijn jeugd. Op dinsdag 14 juli 1964 wordt hij in 
IJmuiden door familie en vrienden uitgewuifd. De reis 
verloopt zonder veel noemenswaardigheden. Midden 
op de Atlantische Oceaan, op 3 oktober, viert hij zijn 
54-ste verjaardag en op 28 oktober eindigt de eerste 
grote oversteek na bijna 27 dagen met de aankomst 

in Barbados. Soms blijkt het wel handig te zijn om 
een hoge generaal te zijn. Op Curaçao wordt hij en 
de Takebora door de marine door flink in de watten 
gelegd, de plaatselijk marine commandant is namelijk 
een oude vriend. 
De reis verloopt via Panamakanaal, Galapagos eilan-
den en de Pacific met al zijn bounty eilanden om uit-
eindelijk op 23 april 1965 voorlopig in Nieuw-Zeeland 
te eindigen.

In Nieuw-Zeeland zal hij bijna een vol jaar blijven, hij 
trouwt er met Fran Bakker een oude kennis van hem. 
Ondanks zijn huwelijk wil hij de wereldomzeiling vol-
brengen, maar dan wel volgens een ingekorte route; 
oorspronkelijk rond Afrika maar nu door het Suez 
kanaal. In maart 1966 krijgt de reis een vervolg. Voor 
de noordoost kust van Australië komt hij in een storm 
terecht, alleen het wrak van de Takebora wordt nog 
teruggevonden. Van Hans Maurenbrecher echter geen 
spoor….

The Armchair Sailor

Titel :  Het journaal van de Takebora
Auteur:  Hans Maurenbrecher
Uitgeverij : Hollandia
ISBN :  9789064105562
Leestijd: 1 week 
Aantal blz.: 189
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Tijdens het varen zomer 2012
Van de zomer, lag ik tijdens de 200 mijls solo, opeen 
aan-de- windse koers met veel golven op mijn SB ka-
juitbank te slapen aan lei. Daar voelde ik toevallig dat 
het langsschot wat langs vloer loopt , bewoog  t.o.v de 
lat die er op vast geschroefd en gelijmd zit. Dat heb 
ik van de winter even bekeken. Moet ook nog wat aan 
gebeuren even naad opentrekken met een krabber 
en die verbinding opnieuw verlijmen met hele dunne 
epoxi afvullen lijkt me voldoende. Kennelijk krijgt die 
boot wel erg op zijn donder, verder is er gelukkig geen 
constructie probleem te vinden bij de kielverbinding. 
De 1010 is een hele stijve boot, maar er beweegt blijk-
baar wel wat, anders kan die lat nooit van dat schot 
los komen. Je kunt zien dat de lat en het langschot 
langs elkaar hebben bewogen, at moet in ieder geval 
gestopt worden. Aan BB heb ik het probleem niet, 
maar daar is alles enorm goed verlijmd doordat ik 
er een watertank in de romp heb gemaakt. Die is nu 
2 jaar heel gebleven, daar beweegt kennelijk weinig 
meer. Misschien toch een aandachtspunt voor andere 
1010 zeilers. Kan ook zijn dat de 2 m kiel met lood en 
doodhout veel grotere krachten op de boot uitoefend 
en dat alles met een andere kiel hier geen probleem 
heeft. Ik vindt de kielconstructie niet overdreven, 
maar een paar vastlopers hebben wel aangetoond dat 
het meer kan hebben dan je zou denken. Al loop ik 
nog steeds liever met een kwartonner op een stenen 
krip dan met de 1010 met zijn diepe kiel op een zand-
plaat, met een beetje snelheid. 

Vroeg beginnen het halve werk?
Om in 2013 vroeg te water te gaan heb ook in het na-

seizoen al een begin gemaakt met romp poetsen. Ook 
met reinigen van het teakdek ben ik voor de winter al 
begonnen. Ik lag deze zomer in Veere met mijn nichtje 
en een vriendin, naast een 14 m jacht wat net uit de 
mal leek te komen. Teakdekje om je vingers bij af te 
likken. Ik vraag die Engelsman of de boot nieuw was. 
Bleek 5 jaar oud. Kunstteak dan soms? Nee dat ook 
niet. Nu heb ik weinig vertrouwen in teak –verede-
lings-troep meer, maar deze men gebruikte al 5 jaar 
een bepaald spul om zijn dek mooi te houden. Lees 
verder als u meer wilt weten over teakdek onderhoud. 
Ik was overtuigd en je wil niet weten hoe mooi mijn 
dek uiteindelijk is geworden. Maar eerst even wat nog 
saaiere onderwerpen.

Weer een kromme roeras?
Het viel me op de kant op, dat mijn roer niet helemaal 
recht onder de boot hing. Dat is vervelend, vorig 
jaar de as van 4 naar 5 cm verdikt en nu weer krom… 
voorlopig genegeerd totdat de helmstok mee naar 
huis ging en ik het roer weer 360 graden kon draaien. 
180 graden verdraai ging ie de andere kant op. Dan 
is gezichtsbedrog ook geen optie meer. Dat ding was 
gewoon verbogen dus. Maar waar? Weer demonteren 
dus maar. Uiteindelijk heb ik  ‘m gewoon met een 
20 tons pers recht gedrukt. Dat ging prima, heel wat 
beter dan vorig jaar met dommekracht op een tafel, 
dat was gevaasrlijk en een hoop werk. Eerst ruimte 
om de as gemaakt in het blad. Toen recht perst en de 
boel met epoxi afgevuld. Kitnaad van 5 mm bovenin 
gemaakt en weer gemonteerd. Alles is heel gebleven, 
gee hout gescheurd niets. Als ie volgend jaar weer 
krom is, dan moet er een nieuw roer komen vrees ik. 

Klussen aan de 1010  
“Black Magic Woman”

Gelukkig heeft het nooit tot niet meer kunnen sturen 
geleid, ook niet bij extreem zwaar weer en snelheden 
van boven de 15 knoop op spinnaker. De vraag is, is 
de druk aan de wind in combinatie met klappen op de 
golven te groot? Of is het te veel roer geven om uit het 
roer lopen op spinnaker te voorkomen. 

Saildrive rubber vervangen
Het werd snel kouder en vervolgens leek het me een 
goed idee om dan eindelijk het saildrive rubber maar 
eens te gaan vervangen. Aangenomen mag worden 
dat dit sinds de motor inbouw in 1999 niet meer ver-
vangen is. Nu ik weet hoe veel werk dat is, weet ik wel 
zeker dat het ding er 14 jaar heeft ingezeten.

Vervelend is dat in het Volvo Penta onderhoudsboekje 
vervanging na 7 jaar wordt voorgeschreven. Daarna 
kan je verzekering moeilijk gaan doen als je boot 
afborrelt door een lek in het sail-drive-rubber. Nu is 
sleutelen aan moptoren meestal niet echt de hobby 
van zeilers, dus al ik wacht tot april, dan denk ik 
altijd:”dat doen we volgend jaar wel een keer”. Kort-
om met bevroren poten ondanks de kachel in januari 
lekker aan het sleutelen met de fles berenburg onder 
handbereik.

Niet iedereen heeft een saildrive, dus :”skip if you don’t 
have a thing like that!!” Of lees lekker door. 

Een saildrive is een soort buiten-boord-motor- staart-
stuk dat vanaf je inbouwmotor door de romp heen 
wordt gestoken. Het gat waar die staart doorheen gaat 
wordt afgedicht met een saildrive rubber.
Volgens de zeilen van dit voorjaar kost het 1500 euro 
om dat ding te laten vervangen. Dat lijkt veel. Echter 
aan onderdelen kost het al € 450 euro. Dat bestaat uit 
pakkingsets, o-ringen saildrive rubber, nieuwe olie, 
filters, impellor etc. De rest is dus 20 uur werk. Nou 
daar heb ik het niet in gered.

Zo zag het er uit. Een roestende rand. Dat zwarte ding 
is het rubber. Vooral die roestende rand vond ik maar 
niets. Die bleek echter 4 mm dik te zijn en daar zit het 
probleem niet. 

Je hele motor moet los en een cm of 5 naar voren. Dan 
moet de staart onder de boot los en na een hele tijd 
prutsen in onmogelijk te kleine ruimtes heb je dan de 
boel uit elkaar en thuis op de werkbank. Alles uit el-
kaar halen viel ook nog niet mee. Allemaal aluminium 
corrosie.

Alles mooi schoon maken en in de epoxi coating. Het 
kan echt geen kwaad om de hele boel een keer te 
demonteren kan ik nu wel stellen.

Het grote voordeel van demonteren in januari, is dat 
je je niet hoeft op te vreten als het leveren van de on-
derdelen te lang duurt. Dat duurde 3 weken. Zal je het 
water in willen..
Gemonteerd ziet het er weer netjes uit

Nieuwe olie in motor en staartstuk. Alle brandstof-
filters vervangen. Ontluchten. Impellor invetten met 
lierenvet. Proefdraaien met koelvloeistof en ja hoor 
….alles werkt, de schroef draai zowaar ook nog 2 kan-
ten op. Missie geslaagd.

En ook onder de boot alles weer tip top/. Alleen het 
afsluit rubber, de antifouling en de schroef nog.
En daar heb ik jammer genoeg geen foto van gemaakt 
kennelijk. Jammer, het zag er zo mooi uit 
We l, inclusief het verf werk redt je dat nooit in 20 uur, 
maakt er maar 40 van!!
Voorlopig kan ie er weer 14 jaar tegen. Het oude rub-
ber had het zeker nog een paar jaar uitgehouden, 
maar ik denk dat vervanging na een jaar of 10-14  ei-
genlijk wel te adviseren is. Dat is geen officieel advies.
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Dan nu weer terug naar het Teak voor de  
liefhebbers.
Allereerst: Het heeft geen zin om een hoop energie te 
stoppen in een teakdek wat niet goed is. Mijn teakdek 
is pas 3 jaar oud op het dek. In kuip en op dak lag het 
er al langer op. Het dek is door Bart van Breeschoten 
zeer vakkundig gelegd en bijna in elke waarpraat op 
de advertentie van watersportcentrum Arnhem (vh 
van Workum) te zien.  Er is in die jaren geen plek waar 
het is losgeraakt en ik vindt het buitengewoon mooi 
gelegd in detail!!

Overigens volledig  gelijmd in epoxi, zonder schroe-
ven, met rubber in de naden.
Ik heb een mislukt experiment gehad met Holmencold 
teakprotector, wat niet een tegen water bleek te kun-
nen. Het duurde 2 seizoenen om die rotzooit er weer 
af te krijgen, dus ik begin niet zo maar aan iets op 
teak smeren. 

Voor Senco is dankzij 5 jaar ervaring van bovenge-
noemde Engelsman een uitzondering gemaakt. Een 
winter testen op mijn tuinset bleek ook prima te be-
vallen. Senco komt uit de states en wordt o.a. in new 
Yersey verkocht. De dame die je via de site  
(semco-online.com) helpt doet dat op bijzonder vrien-

delijke en meedenkende wijze. ’t Kost wat (ca 300 
euro) maar dan heb je ook wat en genoeg voor een 
paar jaar.

Je moet eerst met een soort rood water het dek reini-
gen. Steeds goed spoelen,  Met scotchbrite komt er 
dan een zwart drap af, dat wil je niet weten. Wacht je 
iets te lang, dan wordt het dek zwart. Dat blijkt geluk-
kig weer weg te trekken als je de neutraliseringsgang 
met het groene watertje gedaan hebt. Alles goed 
spoelen steeds terwijl je werkt. Kleine stukjes tegelijk. 
Het dek is dan verbluffend schoon. 

Ik heb vervolgens besloten het hele dek  +dak en kuip 
helemaal te schuren met korrel 120. Daarna behan-
deld met de sealer. 2x. Het dek lijkt wel nieuw en dat 
moet zo blijven.
Al met al is dit een enorme klus geweest. U mag van de 
zomer beoordelen of het de moeite waard was. Halver-
wege het seizoen een keer goed schrobben en nog een 
laagje erop. Het aanbrengen van de sealer doe je ge-
woon met een oude sok en is niet veel werkt. Moet wel 
even drogen, dus je hebt absoluut droog weer nodig.

Harris Visser
W1010 Black Magic Woman

Ik heb hier jarenlang als scheepstimmer-

man gewerkt en had veel plezier en passie 

voor mijn vak,tientallen waarschepen hebben 

de revue gepasseerd.

Door de jarenlange ervaring ben ik allround 

en doe ik alle mogelijke betimmeringen: 

Reparatie,onderhoud,renovatie en teakdekken.

Door bedrijven op hetzelfde terrein is mij ge-

vraagt als zelfstandig scheeepstimmerman de 

werkzaamheden voort te zetten.

Ik hoefde niet lang na te denken en ben per 

1 februari mijn eigen scheepstimmerbedrijf 

gestart aan: 

De Vosseleane 53 te Woudsend

Onder de naam:  

Scheepsbetimmering  E. Huitema.

Voor al Uw timmerwerkzaamheden op,in en 

rondom Uw waarschip bent U van harte wel-

kom! 

 

Voor info kunt U terecht op 

tel 0649743208 of e.huitema@ziggo.nl 

 Tot ziens!  Erwin Huitema 

advertentie

Scheepsbetimmering 
E. Huitema

Waarschip 570 is een prachtige boot. Voor zijn lengte 
ontzettend ruim en zoals elk waarschip bestand tegen 
een behoorlijk windje. Door zijn gewicht en lengte-
breedte verhouding is het wel een schip die bij het 
sturen veel aandacht vraagt. Waag het niet om het 
roer los te laten want hij gaat als een jonge hond elke 
kant op. Gelukkig zijn hier meerder oplossingen voor. 
Bijvoorbeeld de oplossing waar net als bij een hond 
het roer aan de lijn wordt gelegd. Er is in de winkel een 
klem te koop welke onder de helmstok wordt gemon-
teerd en waarin de bijbehorende lijn die gespannen 
wordt van boord tot boord geklemd kan worden. 
Hiermee kan het roer in verschillende standen worden  
vastgezet

Voor onze boot heb ik een andere variant gemaakt. 
In mijn ogen zelfs effectiever, maar dat zullen we over 
onze eigen bedachte oplossingen wel allemaal vinden. 
Van een verbouwing thuis hield ik een telescopische 
uitzetijzer  voor ramen over.  De pin die voorheen aan 
het raam zat zit nu aan de helmstok vast. Hiervoor is 
er een gaatje geboord in de pin en een haakje in de 
helmstok  gezet. De uitwendige buis paste precies in 
een 5/8 elektrische buis, aan de ander kant  van hout 
een verbindingstuk gemaakt welke met een touwtje  
aan de achterste scepter wordt vastgezet. 
Met de draaimoer kan de pin vaster en losser worden 
gezet. Ik kan met het verdraaien hiervan  het roer dus 
van vast tot gedempter sturen  instellen. Afhankelijk 
van de zeilstand kan ik nu naar voren of bijvoorbeeld 
even iets uit de kajuit halen als ik solo vaar. Ook is 
het zeer handig om varend de zeilen te hijsen of juist 
naar beneden halen.  Het is zeer belangrijk dat de pin 
gemakkelijk losgekoppeld kan worden om een snelle 
stuurcorrectie uit te voeren. Hierdoor heb ik gelukkig 
al een paar ongelukjes kunnen voorkomen. 

Klaas Hoogstra
W570, Tapatai

Stuuraanpassing op de Tapatai 
Waarschip 570
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Te Koop: TE KOOP een hechthout/
epoxy Optimist
 DD (Doortje Dartel), knalgeel 
Liesbeth Meijer  06-33180429 of Fred 
Licht 06-40475188 

Te koop: Waarschip 725 ‘Loltsje’
Zeer goed onderhouden met inboard 
Yanmar 9pk. Vraagprijs Euro 7000,-
Evt met wegtrailer (Euro 2000,-)
Inlichtingen: Gurbe Mesu
Tel: 06-30158855, 0418-680482
gmesu@planet.nl    
www.waarschiptekoop.nl

Te koop Waarschip 600SV zeilklaar
Incl. zomer- en wintertent over gehele 
boot . Vraagprijs  €2500,-
Inlichtingen: Luc Ruwette
Tel: 06-54957779 / 013-4670729

Kiel gezocht of te ruil:
Kiel van W870, korte kiel (bijv. 1.25m) 
gevraagd en eventueel te ruilen tegen 
lange kiel (1.65m).
Inlichtingen: meneer Akkerman
Tel: 0524-541740

Te koop: Ned. Kampioenschip W660 
Leggerezza, 
Zeer goed onderhouden, BB 6pk
Vraagprijs: € 10.000,-
Inlichtingen: Sylvia Schoenmakers
E mail:sylviaschoenmakers@gmail.com
Tel: 06-40058393

Te koop: unieke kwarttonner K3361 
Vraagprijs: minimaal € 8.000,-
Inlichtingen: J.W. van Achterbergh 
Email: jacati@planet.nl

Te koop: W 900+ ‘Bloody Mary’  
ned. Kampioen
Vraagprijs: € 22.500 ,-
Inlichtingen: Allert Mastenbroek
Tel: 0622521032  

Te koop Waarschip 28LD ‘Apollo’
Meer info: www.waarschip28ld.nl
Vraagprijs: € 38.500,-
Inlichtingen: Louw van der Pol
Tel: 0418-591520
Email: lvanderpol@hetnet.nl
Te Koop: Waarschip 740-0,  
‘Who’s afraid of’
Vraagprijs: € 22.500,-
Inlichtingen: Jos Heijmerink 
Tel: 035 6014238, 06-36187954
Email: btbheijm@hetnet.nl

Te koop: Waarschip 725  
‘White Beauty’
Vraagprijs: € 11.500,-. (veel foto’s  
beschikbaar)
Inlichtingen: Rob Rijppaert
Tel: 076-5227220 of 06 2256 6290
Email: rob.rijppaert@gmail.com
Of :Biesbosch Yachting, 0653241454 en  
info@biesboschyachting.nl

Te koop: Waarschip 740 ‘Farewell’
Vraagprijs: €  17.500,-
Inlichtingen: Klaus Wendt
Tel: 0619669991
Email: wendt@ingplan.com 

Te koop: Waarschip 740 
‘Shavasana’
Vraagprijs: € 20.950,-.
Inlichtingen: D. Roukema
Tel: 06-22669283
Email: roukema@delphiconsult.nl

Te koop: Waarschip 900  
‘Anne Marie’
Vraagprijs: € 30.000,- 
Inlichtingen: A. Buddelmeijer
Tel:  06-51534226   b.g.g. 0299-654488

Te koop: Waarschip 670 Daysailer
Vraagprijs: € 30.000,-
Inlichtingen: Wolff Aurich
Tel: (Duitsland) 0049-4934-5509
Email: : Wolff.Aurich@t-online.de

Te koop: Waarschip 740 ‘Lotka’
Vraagprijs: € 22.500,-
Inlichtingen: Freek Verkerk
Tel: 0315-617537
Email: fshv@kpnplanet.nl 

Te koop: Waarschip 725 compleet, 
zeer goed
Vraagprijs: € 6.000,-
Inlichtingen: J. van Westing
Tel: 06-50513459

Te koop: Waarschip 1220 Utopia
Vraagprijs: nader overeen te komen
Inlichtingen: Bert-Jan van Delft
Email:  huisarts@evandelft.nl 
Tel: 06--53312909

Vraag en aanbod

Nieuwe advertentie

Adverteren in de rubriek ‘Vraag en aanbod’? Voor leden van de Vereniging van Waar-
schippers is adverteren in deze rubriek gratis. Niet-leden betalen €17,50. Advertenties 
richten aan de redactie van dit blad onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. 
Zelf uw advertentie plaatsen op www.waarschippers.nl kan ook.



Afz: Dorpsstraat 12 
1921 BA  Akersloot

Nieuw  New  Neu  Nouveau  Nuevo

Waarschip 700LD  One design

Een spor�eve boot van 7 meter met 55% ballastaandeel. Dus heel snel, erg stabiel en zeer

handelbaar, ook voor een kleine crew, of familie.Bijzonder sterk en duurzaam gebouwd in

hout/epoxy en daar waar nodig extra versterkt met Glas,Carbon of Kevlar Composiet. Het

klinkt te mooi om waar te zijn maar dat zijn de gegevens van de nieuwe Waarschip 700 LD.

Ontwerp: Arthur Peltzer  - ORC gph 680

Nautisch Centrum Delfzijl
Bouwers van Waarschip & Hechtschip

Tagrijn 1 - 3, Havennr. 2701

9936 EZ  Farmsum/Delfzijl

Tel: 0596-634319  -  Fax: 0596-680102  -  Mob: 06-21818291

E-mail: info@waarschip.info

Meer info op www.waarschip.info

OR
IGI
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L

Grensverleggend; sneller en mooier,
trailerbaar, modern ontwerp en bouw

➼ Twintig jaren met Waarschip1220 Utopia
➼ Een kitsgetuigd Waarschip 1076, deel II 

praat
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