
30 MOTORBOOT - juli 1991 



Doordachte details 

'je kunt rustig het stuurwielloslaten om een stootwil binnen 
te halen. De boot blijft op koers'. 
F edde van der Werf (38) loopt bij het stuurwiel weg en gaat 
naar de kuip. 
En jawel, de boot, een Grouwster Vlet met een lengte van 9, 7 0 
meter blijft mooi op koers. Honderden meters. Pas dan is er 
een koerscorrectie nodig om binnen de vaargeul te blijven. 
Het is de 25-ste vlet, die de compagnons Koen en Van der 
Werf uit Grouw hebben gebouwd. Het splinternieuwe 
scheepje is nog bezig de 20-uren beurt vol te maken. 
De koersvastheid is één van de sterke punten van deze multi
knikspantvlet, die veel vletliefhebbers zal aanspreken van
wege de fraaie lijnen en het mooie timmerwerk. 
Maar er is meer interessants te melden over deze boot, waar
mee we een proefvaart op het Pikmeer maakten op een mieze
rige en kille voorjaarsdag. 

Proefvaart Grouwster vlet 
De vle t die 3,45 meter breed 
is, wordt gebouwd van ge
straalde plaat: 5 millim eter 
onder water en 4 millimeter 
boven wa ter. De spiege l is ook 
5 millimeter dik . De romp be
staat uit 8 gangen (vier aan 
weerska nten) en is voorzien 
van een la nge ki el plus kim
ki elen waa rop de boo t, d ie 
veel op de Wadden wordt ge
bruikt, ka n droogvallen. De 
spa n ten staan op 45 centime
ter van elkaar. Voor en achter 
de motorka mer staan wa ter
di chte schotten. Brede gang
boorden, royale voor- en ach
te rdekken en een zware doos
vormige motor fund a ti e (de 
toppl aat is 12 millimeter dik), 

di e van schot tot schot loopt, 
dragen bij aan een stij ve tril
lingsvrij e constructi e. 
De motor, sta ndaard een Ve
tus-Peugeo t, di e 62 pk levert 
bij 3500 toeren per minuu t, 
staat op Oexibele steunen en 
wordt via een druklager met 
de schroefas verbonden. Hij is 
uitge rust met een hydra uli
sche PRM-keerkoppeling 
met een ingebouwde reducti e 
van 2,88:1. De schroefas (vet
gesmeerd ) is gepl aatst in 2 
schroefaskokers. Die con
structi e maakt repa ra ti e of 
vervanging van de schroefas 
heel gemakkelijk , doorda t de 
hele as met de binnenkoker 
gemakkelijk is te demonteren. 

Er wordt een vierbladschroef 
gemonteerd met een doorsnee 
van 19 duim en een spoedvan 
15 duim . 
De motor, die vrij wel hori
zontaal staa t opges teld (gun
stig voo r het schroefrende
ment), wordt gekoeld door 
middel van een warmtewisse
laar. Het buitencircui t ver
laat de boot via een waterslot 
en de rubberen uitl aat, een 
sys teem da t effecti ef uitlaa t
geluid dempt en uitlaat
wa rmte a bsorbeert. Een be
luchter voorkomt da t het sys
teem gaat hevelen. Aan 
weerska nten van de motor 
staan sta len brandstoftanks 
met een inhoud van elk 160 

Grouwster vlet in het kort 

De voornaamste kenmer
ken van de Grouwster vlet 

- voortstuwing: Peugeot 
scheepadieset in Vetus
uitvoering; 62 pk bij 3400 
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-~~ IÜIÏitiknik· 
spant (t liniki$1· vlak, 
spiegf;l, tiet en kimldelen 
5 millimeter; rest van de 
.boot 4 miUimeter; de boot 
is op spanten gebouwd 
(spantafstand 45 centi
meter); 
- elektriciteit: l2 volts 
systeem; standaard wordt 
een accu gemonteerd van 

HO Ah; bet systeem is 
Voómen van dubbelen be
'\'ln\clitig en een zek~-.t. 
- ontwerp: Tjeerd Reits-
~Heerenveen. 
- bouw: jachtbouw Kom 
en Van de Werf Grouw. 
Telèfoon 05662-2410. 
- prijs: in standaarduit
voering f 145000 incl. 
btw. 
- de boot is ook leverbaar 
in lengten van 10,50 en ll 
meter. 
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liter. De bra ndstofwordt aan
gezogen uit de verbindings
pijp tussen de tanks. De con
structie is zodanig da t de laat
ste 25 liter nooit kunnen wor
den aangezogen. Daarmee 
wordt voorkomen da t vuil on
der uit de tanks in het bra nd
stofsys teem terecht komt 
(waardoor de motor kan à f
slaan). 
De ta nks (voorzien van slin
gerschotten) zijn bovendien 
van waterzakken voorzien , 
waardoor men vuil kan a ftap
pen. Ze zijn ve rder uitgerust 
met ontluchting en slinge r
schotten. Inspectieluiken 
ontbreken, maar volgens de 
bouwers, di e ook sta ndaard 
een fijnfilt er met wa teraf
scheider monteren, is da t niet 
nodig. All e ongerechtigheden 
kunnen worden a fge tapt , zo
da t er geen ri sico bes taat da t 
het brandstofsys teem ve r
stopt raakt. 
O ok de aanvoer van verbran
dings luch t is gewaarborgd . 
' Ik besefh eel goed da t een vle t 
in golfslag tot aan de ka bela
ring in het water ka n duiken. 
Daa r houden we dus rekening 
mee', zegt Fedde van der 
\\"erf. 
Achter de luchtschelpen -
midscheeps net onder de ka
bela ring - zitten dan ook wa
terkeringen in de vorm van 
een zwanehals waardoor geen 
wa tervan buiten naar binnen 
ka n dringen. O ok de a fvoer 
van de gaskoelkas t is op deze 
zwa neha lzen aangesloten. 
Er is geluiddempend en 
vlamdavend ma teriaal aan
gebracht op de wanden va n 
de motorkamer, de ta nks en 
de onderka nt va n de stuur
hutvloer. 
T egen meerprij s is een dub
bele vloer met een rubberlaag 
ertussen te leve ren, maar op 
ons proefschip bleek dat di e 
voorziening niet nodig is a ls er 
geen zwaardere ofluidru chti
ge r motor wordt ingebouwd . 
Wa t bij het varen opvalt is dus 
de stuurvas theid . De werf, be
kend met de draaierigheid 
van vletten , heeft daar de af
gelopen j aar veel mee geëxpe
rimenteerd . En de resulta ten 
mogen er zijn. Niet a ll een de 
ve r doorlopende ki el; maar 
ook de vorm van het roer valt 
op. H et is een vrij groot ba
la nsroer, waar boven- en on
derop pla ten zijn gelas t (net-
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Grouwster vlet 
j es met pijpen afgelas t) die het 
schroefwater recht naar ach
teren stuwen. Aan de achter
kan t van het roer is een 
dri ekantig profi el gelast, 
waardoor het schroefwater 
ook een krachtige greep hee rt 
op de achterste punt van het 
roer. H et schip stuurt voor 
een vlet met zijn hoge kop en 
geveegde achterschip opmer
kelijke goed . O ve r beide boor
den draai j e hem in ongevee r 
anderhalve scheepslengte 
rond , waarbij het roer - ook 
a ls j e sta tionair draait - het 
schip goed onder controle 
heeft. 
Het roer draait in een tefl on 
lager en rust op een zware hak 
van zwaar T -profi el. Op de 
roe rkoning kan gemakkelijk 
een helmstok worden gemon
tee rd , waardoor j e in de kuip 
kunt sturen (en tevens be
schik t over een noodstuur). 
Deta il is nog de roeraanslag 
met rubber is bekl eed , zoda t 
j e geen ha rde kl ap hoor t a ls 
het roer er tegenaan kom t. 
De plaa t aan de bovenka nt 
van het roer steekt naar ach
teren iets uit , zoda t hij ge
bruikt kan worden a ls de laa t
ste tree van de zwem trap , di e 
bes taat uit een aanta l roes t
vrij stalen beugels op de 
spiegel (achter één daarvan, 
beschermd dus, is het hek
li cht geplaa tst). 
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Veel aandacht is er ook voor 
het schilderwerk . Als het cas
co klaar is wordt het ontve t en 
geschuurd en in een tweecom
ponenten grondlaag gespo ten 
van In tern a tiona l (ook bin
nen). Aa n de binnenkant 
(waar all e gaten en aanslui
tingen zijn gemaakt voor het 
schilderwerk begint) wordt 
deze laag a fgewerkt met een 
gladde gemakkelijk afn eem
bare afwerklaag. Daarna 
wordt de motor geplaatst. 
De bui tenkant wordt met 
epoxypl amuur glad gemaakt 
en da n wordt een vo lgende 
tweecomponentengrondlaag 
aangebracht. Daar komen 2 
kunstha rs a fl aklagen over
heen en tenslotte een a fl a k
laagvan Sikkens die een a ma
teur ze lf kan bij werken. H et 
onderwaterschip wordt afge
werkt met zogenaamde silve r 
pa int en een laag aangroeiwe
rende verf. 
Aan het interi eur is te zien da t 
de werfeigena ren, die het be
drijf 12 j aar ge leden startten, 
van huis uit scheepstimm er
lui zijn . Vooral deopen zelflo
zende kuip , di e afgewerkt is 
met teak vloe ren en banken en 
de dri e openslaande de uren 
van de stuurhut zijn blikvan
gers. Maar he t timmerwerk 
binn en is van hetzelfde ni
veau . Standaard wordt de 
boot (24 van de 25 waren van 
het type 970) geleverd met 
een afges loten voorhut met 

twee kooien, maar in ons 
proefschip, de W etering, ei
gendom van de familie Van 
den T oorn ui t Dronten, was 
in de voorpiek een ronde zit
hoek gemaakt waarvan een 
dubbele k ooi ka n worden ge
maakt. Daarachter zit aan 
stuurboord de kombuis met 
koelkas t en 4-pits kooktoes tel 
en daar tegenover de wc, met 
was tafel. In de stuurhut aan 
stuurboord een L-vormige 
bank met ta fel , waarvan een 
dubbele kooi kan worden ge
maakt, een stuurstand en 
kas truimte. Alle kas ten en 
bergruimten zijn a fge tim
merd en a fgelakt. Onder de 
kuipvloer zit de roes tvrij sta
len wa tertank met een inhoud 
van 300 I i ter en onder het ach
terdek is een geventil ee rde 
ruimte voo r 2 grote gas
fl essen. 
Openslaande ramen, ka rak
teri sti eke pa trij spoorten en 
luiken zo rgen voor ventil a ti e 
en vlu chtmogelijkheden. 

Varen 
M eteen als Fedde van der 
'vVerfmet een korte draai weg
vaart van de steiger merken 
we dat deze boot comfortabel 
en prettig hanteerbaar is. 
Al s we varen op 1800 toeren is 
er van golfvorming nog geen 
sprake, terwijl we een voort
gang maken van naa r scha t
ting 7 kilometer per uur, een 
zee r geschikte snelheid voor 
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sma lle en ondiepe vaarwate
ren. De motor is bij dit toeren
ta l nauwelijks hoorbaar. 
Bij 2000 toeren is het motor
geluid nog steeds laag (68 de
cibel bij de stuurkas t, die nog 
nie t di cht is gemaakt), terwijl 
we zo'n 8 kilometer per uur 
varen. De motot blijft rustig 
lopen over het hele toeren be
reik . Zelfs bij 3500 toeren - als 
de motor boven de rompsnel
heid zit en de boot een flinke 
hekgolf achter zich aantrekt 
komt het geluid niet boven de 
76 dec i bel. Dat wil zeggen da t 
j e nog steeds zonder stemver
heffing met elkaar kunt 
pra ten. 
De boo t loopt zijn rompsnel
heid van ongeveer 12,5 kilo
meter per uur ongeveer bij 
2600 toeren per minuut. Da t 
is voor groot en diep wa ter een 
fraaie krui ssnelheid waarbij 
het geluidsniveau bij de 
stuurkast op 74 decibelligt en 
op de L-bank ma ten we 70 de
cibel;j e kunt j e bij da t geluids
niveau zelfs bij zachtj es pra
ten verstaanbaar maken. 
De Grouwster vlet is dus een 
rustig schip . O ok trillingen 
doen zich in de boot niet voor. 
Opvallend is da t de aan
vangs tabiliteit beter is cl a n bij 
ronde vletten van vergelijk
bare afm etingen. De heer 
Va n den Toorn , di e een rond 
schip heeft gehad vóór deze 
vlet, vond de stabiliteit ook op 
kruissnelheid opmerkelijk . 

111 rm: t1 ii ''ti i i tJ 
De Grouwster vlet is een rela
ti ef stil schip . Bij de proef
vaart met de Wetering, een 
9, 70 meter versie, ma ten we 
de volgende waarden. 

toeren-
tal 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3500 

geluid in decibellen 

stuur-
stand 

54 
56 
60 
62 
64 
67 
68 
70 
71 
74 
73 
76 
76 

bank 
stuurhut 

62 
67 
66 
68 
71 
70 
74 
75 
76 
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