RAPPORT. ve..n expGrtiae

en taxa/cie@ verricht
op 6 soptembe:e 19'139 van e en eiI~enho'Uten
.H ogaassjachto) gene.nmd uPe.tl'"ickttt; liggena.G
in de Schot'ha'qen te H61f!h2\3.rt8dijk~ op ,r'n~""
LoIi\,i'1aes" Costkir..deTdijk
i;.0o
AJ.ble..ssardam •.
ae ek 'tran de He.;r

f;

De romp is fraai
v;;:.u ruodel; Ct1~kajuitopbomi
is cSGhte};~ in \?~l"holldirsg
zeal' hoog , t,1faar,l£xn-tre" •.;--t-etraJ..E:!~zian
minder fTt?8i :1Sl<; Vol~e::lG ()P""
gave is de boo-t!<""ci7.'ca 35 j_ az:,Ji.ucW H~t deZ3 opgs>~J'ekunnen wij one
7eren5.een •• De bo{ii:J\re¥f"""'fit--ribekeudo
De boot iD o.::rspr,'Jllkelijk
gOMU\1d
ale \1: 13sersvae.::"t' 19s de opboul..li is later
aunoehr~;':-;:'l';;; keu:uelijk door
0en smai:eur jae:",·,boU\·Jer •.
De vaareigenschappen
van c1:5. t t.,ypa ataan ale goad bek~nd0
r'e romp is gehou~!d van eikenllOu,\;en gang(m op ei~~'2n bez~'l!:,[;c1e spantf311
en vlakl.eggers
Id:.', stevenEj~ De hu:1.d onciar het ~)oaic~l
in> OVSl'oOOI'(i;i.g
(0'
naads) 6Gme gosteld&
Het ondez-st e huiddeeJ. is oor.;eb.olP'.'d
mee,,~cl~!N!ge.nITGn~
~.-..: - _._." _uit
.. --------_._
-~-- -. "_- ae"} _al'ltr.OD {lWl:
1T&der~;zj.jn !?~'TI. de bilHl.enz·: jd(i- vcor.~ien Va'l no.::ld.:~.'E'.!.;ten",

...,-~---.--------.

.
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Bij i1'lspectie van het 0 s: ~e"'water6chip
ann de bui f;cnzijfle c~ns-tat~el"den
·iij dat. de kim (overgang
van vlak naar- zij ~) g(~b.f:01 beklat~d lr$a13~~~
een strooltRopel'"pla
"'" Di t is kenne ijk ui tge ;Q-:.3i2r om lekk~lge wan do .,,:
naad a.f te
aang ,zien breouwen niet
.,..eer LlogeJ.:Ljk ":as,.
Enkele ur-en na het droo{5stallen
van het achipg dz-ong t1.c.g steeds
",jat8<~'

stoppen-

ne,totr bu.iten

~?un orid ez- daze

bekleding

op

de

aanslui"i.;ing

bij

de

acn'i:er4l'

ste'Uen" Hij

he bben niet kunnan nagaan of dit Lekkage is V<.U1 bizl11ermit
(ci.ua vice versa bij ta ~lai:erliggen) of dat ott ,.!stel" afkomatig is 'tJa!l'"
ondez- daze beltledicgl)
hoe,,-'(,d wij lii t laatste
bai.;',fijfe1.ens gezie?!
oe"\],1)1
hcid en tijdsdullro
Te"Wens01' <la ~ijd:::n enke l,e kope:",e
plM,tjee aanze .••.
b:.~ach;a te wd;en -cwrae aan SB.",zi -ide ter hoogt e VaT! de Itt1.S?; ~ en eon
recont'san BB=zi£de miclscheeps ~et ~nder de ~ateT!1J~~~nnelijk
zijn
ook deze plaafJl!lts aangeolbaelit
cm lekkage af te - st,<pp,~,~.~
Voor de toe.atant! van het hout onde)~ deze plaatjes
r,l!oe;';eJJ. i~ij ...
9';1 VOO~o&
behoud maken •• Het vla.k v~rI(oert
ncg in go ade t;;tacd:.,
Aan \'Jeerszijd'tin

boven de w;;lterlijn

beJ'ghout

boed.ae L midseheaps

en het

is het huidd~~l ouder' hot
vern:1.suvd govc~'~Gt", DEl l2u.d~ ntlg

Q8lmiesige ge..nge•• zijn
llea<.i'i.; all
6tu~l.kna.dfm mat r~.eZ0 1Je:(';:!.i<7lu\;1dJ~ dalan
6tel"'k vorltletll'd
door i!'-la~orin~ en in geZ'il".ge mu':;e a.an h<:i; epp<?rovlak
Bach't r;awordeno
E'lJcw:::Gl'u: b mark~en '-'Jij varl::lcu'ri~g en rC~'~i~
.1n _
arn;;;tif;!a ma_tc j~:1. do ,~y"00a.e ga.l:lQ_4.tL~=~ hG-n~(.r.g;'~_~!
:;;'~:.._!~:_t"::oo~eh:;_:r~ .
tc-;l' hoogto van het ~~:rda h idspe.!"'.to 'ir:~rk1.eu'~ing t."l2'1. gC'!701.ge van. iIZt1atlO:t':

"
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.:5

en _~rn6t~e~~tt~l!e;
tl"o.ffen
'I!1ij. ~Ve!.i,e0nS "!.~i~in he~_
e~ b09:LBel aan ~~ers:u~el!--l'_~?t'lel ..._?:E..-E~_L
~oraC1~~_p_a}.!3. het_~~schip;
met name het: boeisel
aan bakbooz-d iL'l
het-voo::!:'8Ci-.ip is ov-er a:ingro-ot gedeelte
geheel VErrt0ertl en behoefi:
cmmiddellijke
V'oorzienineo
Aan stuur!xiordzijde
hafJf't nen CEHl ·te sterk
wijkende
naad van de Le n van het be e i e e L in het vo(:.n~i3Gh:i.:) c\!'ocJ:"zisn van
ean mahorriehou't en veer", Di t mag ala ongebru:i.kelijk
er: onvakkund i.g t-{orooden aangcmcrkt--:--Een
dl.:oo;;'tesehem· van het boeisel
SB Qid3~heep8 is aI'""
gedicht
met aen el&S ;ischa kit\) hot houu naaa e daze l:v'!1eu~ VISs-toe·!tt
aa.ntasting
en lichte
rct<i;ingo .!is-t ondS:t'3't;e _dG~l van het !if.l0ii3GJ~an __~~c
_~n hc~. \j~~~~_~_~:~p
_1:l~~clo"pend __(~~et
b~~r;;'"t!~~t~G.~~_
:ott.!.nr;_ a~~g0t,ast; e
gedealte
aa weggl!momen en .:::J~.QE.!~~.~'i.mdig~~ize-2"p3.t?"y,!ld net kne~~l~
.E&.'ltu. Ve":!.
del' zijn
bij.na aLl,e naden vande hu i d boven de wat;el"lijn en
zachte

~l$.a

pl~lu;;en

~~-'~.~.5
.."~.k_L"~~~i

van het boeisel, opgevuld met elastiache kit. Het bOGisel
fra.ai van c<e!lzien~ het
'Jan sterk
verachillende

is

namelijl;::ipgebou:d

is mindsT

ui t e ,::::e:r.c.0:_ e kor t e stuk..'{(~!:l

:CIatU'"",

Bij ond er-aoek aari c10 bil1:n.enkant bleek de huid ulet
ov er-a.L geInspeeteert.1
te kunnon wor-de n wegenB de aan bakboor-d
irl de kaju5. t vast aangebrachte
beachietiv€$
Het vlak in het voorschip is opgektYf'fd"
De z:!.jbeti[!!.n1ering
~n de vQorpiek is hierop va.st aangebracht;
o:!:'
zijl1 geen vloel"delen
aP..n.•.
wezigc. .Ii.j bemer-k t an c1at aan SB-zijd€l de drie hlJ.i~§p'gp-L_~ v__or het ~'
schot niet meer vas t op h-et vlak, 'l'Jerb_c~s.nyj.j!q
0:1 cc;." 1 cm vrijstaa'r'.
-van het vLak , Het huicispa.nt &qn BB tar hOQ.gt€!-van de ma{'d: is van~_ hGJ;_
vlak in 9rns-t:ig.e..-lltite
door imJatering aangetasT-en
cve-];' een~e
'-van
ca"
i'~Oem
zacht:--Deze·--"~iers~ndlenen--"nmTdaelI:l.jlf··-voorzien
t~_
0-

"T--~_______

wordeno

__----

-

l1et1~ridspant

t er- hoog t e '~a;;'l de mas't aan SB is aazi het o opoz-v Lak aange- ..•
tast
en enigszins
aach t , Aan bakbooz-d is het eer.'3te hu i dapan.t acht ez- de
mast aan de onderzijde zachtG
Verder verk0crt de romp ann de binnanzi jde 'J vc or-zo ve r- \d.j konden in=
Bpecteren~ in bruikbare staatq Aan stuurboordzijde
zijn ond~r het gang=
boo i-d zeiltjes
gespo.nne!l; kenne.l i.jk be doe Ld om lehmtel" op te tfangG':!1.,

D~:;clc-kk en en gan.gboorden
2,ijn <li t:ge ro ez-d met teakh;::":.ltell La t t en op eil-:en
dekbalkenf
de kaju; t itS u~ tgEJvoel'd in mahc.m:l.emul-ci9}_9X e D·::,.kuip i3

niet zelflozand

aD

niet regenwaterdicht;uitgevoe-d

i~ eikeohoutt

m~t

teakhoutan
blokrooeters~
De constructis6 van de kajuitwandsn
op het
i
dek zijn
:uia'i; walckundig uitgevoerd",
Hi0rd2'::)J'.~~-"t.n_li.S\.t~r}:
..~$o~~~ ..~t~~~~_.wt,)
zichtbe.ar
is aan de td,l1nenz:tjde
ala donk er-e 'U'el'kls-,L!>i_~gen", :-ret mahonie
~!-:!.:0Jfex bQ-,?_e.?~d..Q:nJ.;,?re pleklsen is door-en~a.;;or~~;;'cht
- tat ro"i.-:-----·~
~ Aa1'1Stl urboordzijde
viudt
kerr...'lelijl'~ Lekkag e plaats op ~Jl'5'b1ii:ing
var:
het deh: tegen de opoouw.u<mdo AlIa opbouvwandon zo ucen 7errd.eut-J.d moeten
warden waa?bij de vanden op het gangboord geplaa~st mocten worden en
uiGt doorlopend worden ui~eevoerd zoals nu het gaval lso
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iFe'l"lier is het kajui t_dek niet za.doldakvorm:i.g
zoals gCHco:nlijlc bij
platbodams
,vc':r.-dt toegepaste
De mastkokel"
en nage Lbank zijn I'cceni:<:)o"",
V lijlc
vernieu\'Jd
De bo Lde r-e VEH'tonen ruime nadan r-end mj aaze e1 nen
(; vooz-zi en te ";orden,,
----------.--------.-----De bin:i1€:nbei;immeriug is op e en aeez- eenv'oudige
en mi!lder.- vakkund Lge
\·,ijze ui i;gevoerd
in mahoni,e en oe~ov.m~ multi'~~le;~t> F~t Or-vee. onde;r'wat~n
lijn
toilet
staat
opgesteld
t uas en de kooxen in d e 'vOOE"Pi ek,
De kombu i.e is uitgevoercl
met een een'voudits
t~!ee".p:U;s g~comfoc!,,<> Het
campingga8flesje
s t aa t 10e opgestelc1
in. de kuipbanl;:., E'Ventuela let~gas~
sen kunne~ nu in de motorruimte
drineen~ hetSGsn uitera~rd
groot geya~

kan oplevereno
d:cin[;€l!1d ad"iBeren
a.Lanog e e n gasdic~te
kaa t aan te br-engez
een buitenboord
uitmondunde ontluchtingc
Een rubber
dril'"Lb-Jatertank
l'let electzoische
pomp iE.i a~m-Iezigo Eaat>to.".
oatische elect~ische lenspomp staat opgesteld op het diepste punt op i
~iij Hillen

~et uan de onderzijde

vlako
Het roer

en de zwaar de.n zJ_Jn van eikeYLl1outoHet r-o er verkeort
iu gO~'d
e t aa t , Het b.l.anke Lakwez-k van de a ch't ez-z i jd e van de :zn.••aar-dar
beide zl;i&.ar-clen h ebben reeds enke Le v·oorzien..i.ngen
(~in de voz-mverd~"enen;
van ingezettedeeltjeso
He~, SE zwaari is ;;;tcd;:, vel"kleurci en
br-u i.kbnr-e
is geneel

(

vertooni:
met name aan de bov enr-ana rotting",
Eet EH zl.:s<::tcu-d. ve:r.-tUl}n-;; ov
maerG6re plaatsen
zachte
tot z-ot t e pLek..
k en , BeLde zt.,aa:...~den diensn op
koz-t e termijn
vez-n.i euvd te wor-de n , De gr-ene n ho u t en [nasi:: vertoou'l; m~~n
dare windscheuTen
welke zija
afgedicht
met elaDtische
kito Dezs mast
is r-end ender-an de mas tkoker-,
De grenen
hou t en giel-c veri;:eart in g ed e
staato Een boegsprie~
was niet aan boord aam.:ezig" De katoenen zailen
fok en grootzei19
vBl"keren in br-ui.kbaz-e staato De &;egalvaniseerde
VGX'&
staSil1G verkeert
Ln bruikbare
etaat.,
De ingebouwde ListeI' 3 cilinder
handsestarte
dieRelrnotor is niet door
ana beooz-d ee Ld•• De motor is ui tgerul3t
met ee n ne ch D.•n i SC!Ht k.eei"'koppelh
met r-eduo t Le ••

])e:>,9 motor iB oud , De motor e t aat star
o pg ent e Ld•• ])e motorfundatie
is
zwaaz- beme t e n en met stark
le.ngsr~ en dwar!3ve~~band in het 8ch~.p aancebracht •.
;'Jij vlillen
adv i e ez-en om , indicn
wag(::lijk
e e n e Lec Gri:3c:h~ ;atai:"tlns'i;al,,·
latie
aan to Lat en brengcno
De Bchroefeail:..stal1.ntie
iD nindeZ' vakkund.~
ui 'l:.~evoer1 met e en tU6senas met Lruislwppelingen", i,en stl.!T.lIdruklager
is aanwezig.
De brandBtoftank is o.fkomstig uit een auto.
Eau complete vaarinven~aris
is aan
muize'lrnii waar-a n eel! mu i.e (dl!od)

boor~

~anweziE,

waaronder

een grot(

Q
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Onze conclusie is dat dit sen cud aikenhauten hoogaa ejacht is,
..,aarvan de kajui t opbouu op een niet
va kkund i g e hd.jze is aangebr-aehb
en dat op vele plRate·an op kor-te termijn voo r z i en i ngen behoeft '3
zoals vermaId ••
\'1i~1acha t t e n de koa t cn voor- do meeet noo dz.ake Ll jk e vQol'zienincen
op caQ fo 15~0009-~~
~;Jij -caxeron de wa..nrc.e van daze boot 9 o p voor::Jt?Eu:-ue da'i:; d~ niei'~ door
ons beoor-deeLde j.•
isi::er r1ieselrnotor
in goed br-ui.k oaz-e s t aat verkssrt
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