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spleet t‚o.v. een bepaalde windsnelheid,is dit te zien aan de terugslag in
het grootzeil(zie fiquur 1)

DE ZEILEN

gemaakt worden,Bij een te smalle

trimmen van de zeilen
Inleiding

"toerzeilers" verkeren in

Vele

FIGUUR 1
de

veronderstelling dat

wanneer er wat uitgebreider gesproken gaat worden over
de werking van de zeilen en alles wat daar mee samenhangt,dat dat alleen bestemd is voor "wedstriĳdzeilers",
Het tegendeel is waar.Wanneer een toerzeiler,zoals vele
van de Delanta leden ongetwijfeld zijn,meer letten op een
aantal eenvoudige zaken tijdens het zeilen,zoals ik hier=
onder ga beschriĳven,zult u op de lange duur gaan merken
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SPLEET VEROORZAAKT
TERUGSLAG IN HET
GROOTZEIL

onder alle omstandigheden veiliger en komfortabedaardoor ontspannender en plezieriger gaat varen,
Voorzeilen

dat

Rt

BEN

FIGUUR

u

en

genua Is de belangrijkste voortstuwingsbron van het
schip.Het spreekt voor zich,dat het juist afstellen
(trimmen)van de genua uiterst belangrijk is.Men kan on=
mogelijk vitleggen hoe een genua of fok zo precies moge=
lijk uitgetrimd moet worden,Voor ieder type boot/zeil is
dit weer anders,Er zijn wel een aantal basistechnieken
op te sommen,welke als uitgangspunt voor het "trimmen!
van voorzeilen gehanteerd moeten worden,Het profiel van
het voorzeil hangt af van de spanning op onder=-,voor=
De

achterliĳjk,Genua of fok moeten samen met het groot=één geheel gezien worden,Beiden vormen een
kombinatie,welke de optimale voortstuwingskracht ople=
veren moet,Hoof dregel:Vaar altijd met een zo groot

OPLEET WERKING
TELL-TALES

en

zeil als

mogelijk voorzeil,Zodra gemerkt wordt,dat de snelheid

afneemt en het schip onhandelbaar wordt(o.a.door loef-

gierigheid)moet het zeil uitgewisseld worden voor een
kleinere,Wanneer er een bui nadert,kan men beter voor=
tijdig een zeil aewisseld hebben voor een kleiner(achteraf is het misschien wel eens voor niets geweest)dan
te lang afwachten en midden in een bui te moeten wis=
selen met alle daaraan verbonden problemen,
Spleetwerking
De spleetwerking speelt een hele belangrijke rol,Onder
spleetwerking verstaat men de luchtstroom tussen groot
zeil en fok of genua,in zeiltermen de spleet genoemd,
brengt een snelle stroming van de langsstromende lucht
tot stand en veroorzaakt daardoor een arotere onderdruk
aan lijzijde van het grootzeil.Met een tamelijk smalle
spleet kunt u hoog aan de wind zeilen;de snelheid van
het schip zal echter bij toenemende wind geringer worden
Rij
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toename van de wind moet de

spleet

dan ook

groter

Voorlijk
Nadat het voorzeil gehesen is,moet het voorlijk op de
juiste spanning gebracht worden,Hoe meer op het voor
zeil spanning gezet wordt,hoe meer de bolling ook wel

"buik" genoemd,zich in de richting van het voorlijĳk

verschuift

het achterlijk daarmee geopend wordt.Dit
voor het loslaten van de langsstromende luchtdeeltjes,Tevens heeft het "doorzetten"
van het voorlijk met behulp van de val ook het gevolg,
dat het zeil vlakker gemaakt wordt,dit is echter van
ondergeschikt belang.Hoe harder het waait,des te meer
de val onder spanning gebracht moet wordenjeen coede
vallier op de boot aangebracht is dan ook aeen luxe,
Bij weinig wind moet de spanning zo aerina zijn,dat er
nog net geen rimpels(vouwen)ontstaan direkt achter
het voorlijk,De voorstag dient steeds zo strak moaelijk
aespannen te zijn.Dit kan men bereiken door bij "aan de
wind" de achterspanner goed door te zetten,Te weinig
spanning heeft tot gevolg,dat het voorlijk naar lijzijde
doorhangt.De "buik! verschuift zich dan naar achteren
waardoor de spleet weer kleiner wordt,terwijl het
en

laatste is gunstig

3

achterlijk gaat dichtstaan(scheppen).Oit heeft weer
een nadelige uitwerking tot gevolg,zoals verlies van
hoogte bij het aan de wind zeilen en snelheid,
Schoothoek
spanning op het onder- en achterlijk wordt door de
schoothoek geregeld.Het moet in ieder geval lanasscheeps verstelbaar zijn.De schoothoek wordt zo inge=steld,dat het onder=- en achterlijk dezelfde spannina
hebben,Door een eenvoudige manier kan men vaststellen
of de schoothoek goed afgesteld staat,Wanneer men op=
loeft(bij aan de wind)moet het doek achter het voorlijk
over zijn gehele lengte killen,Staat de schoothoek te
ver naar voren,dan staat het achterlijk te strak en het

De

onderliĳjk

te los.Het te strakke achterlijk verkleint de

spleet.(zie figuur

2)
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Wanneer u

HOEK

en

ziet,dat het achterlijk te strak staat,is het

zeil te buikig en derhalve moet de schoothoek naar
achteren versteld worden,opdat het achterlijk(bovenin)
gaat killen.(zie fiauur 2).Begint het zeil eerst
bovenin te killen dan is de spleet te breed en moet de
schoothoek dan ook naar voren gezet worden,Het ver=

stellen van de schoothoek gebeurt door het verschuiven
van het leiblok op de genua-,‚fokrails.De juiste positie van het blok is van de windsterkte afhankeliĳjk,Bij

weinig wind kan de spleet smaller zijn,waarmee de snelheid van de luchtstroming lanas de lijzijde van het
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grootzeil verhoogd worden,waardoor de spleet weer
aroter wordt,De lucht stroomt dan beter door de spleet
zonder dat de boot te sterk "onder druk! staat,

Tell-tales

Een goed hulpmiddel voor het op de juiste wijze afstellen van de zeilen(vooral voor de beainnende zeiler)zijn
de
ook wel windverklikkers genoemd,
Tell-tales zijn gemaakt van gekleurde reepjes stof,vaak
spinnakerdoek,die op verschillende plaatsen in de aenua
aangebracht worden,op ca,„30cm, achter het voorlijk van het
zeil,U kunt hiervoor ook wollen draadjes gebruiken van
ca,20cm lenate,welke u met de naald door het zeildoek

tell-tales

steekt b.v.kleur zwart(maq niet afaeven)(zie fiauur 3).

tell-tales maken de luchtstroom aan loef= en lijzijde
over de genua of fok zichtbaar,Aan de wind moeten deze
tell-tales zowel aan loef als lij naar achteren wijzen.
Wanneer een windverklikker aan lij naar boven wijst,dan
u iets oploeven.Merkt
zeilt u niet hoog genoeg en moet
u‚dat de loef -tell-tales naar boven wijzen,dan zeilt u
De

en moet u afvallen,.0p ruime korrsen
zijn de
een noede hulp om de juiste afstelling van de schoothoek bepalen.Merkt u‚dat eerst één
beaint te wanperen,dan
van de onderste

te hoog aan de wind

tell-tales
tell-tales

staat het leioog te ver naar voren,Een tell-tale,die
eerst boven in het zeil begint te wapperen,betekent,

dat het leioog en daarmee de schoothoek te ver naar
achteren staat,Voor degenen die noa wat meer te weten
willen komen over het optimaal trimmen van een boot,
raad ik het boekje aan:Dit is snelzeilen,aeschreven
door Fred Imhoff,‚Lex Pranger.Uitgeverij:de Boer/Maritiem

ISBN 90 228

1123 9,

Jan Veenis

zeiltips
Hieronder volgen nog enige tips en opmerkingen zoals
deze naar voren werden gebracht tijdens een lezing
over de zeilen door de heer Alberda van S,U.de Vries.
a,Toegepast doek voor onze zeilen is in het algemeen
Dacron van Dupon( Amerikaans Fabrikaat)
b‚Zwaar gefinished doek gelaagd met folie wordt alleen door wedstriĳjdzeilers toegepast(erg stug en
kreukt vrij snel)
onvervormbaar doek; 2x
c.fylar is over het algemeen stug
en makkelijk scheur=folie,aan beide zijden,ook
baar
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d.0e gedachte dat zeilen met banen van 90cm minder
zijn dan van 45cm is onjuist,met beiden zijn dezelfde

zeilprestaties te leveren
doek

en daarmee de sterkte
e.Het gewicht van het
wordt vitgedrukt in grammen per vierkante meter
f.Het op de juiste wijze vouwen(ziazag)van zeilen is
belanariĳjk in verband met optredende weefselbescha-

digingen

g.Het opbergen van de zeilen in vochtige toestand is
niet zo belangrijk voor de kwaliteit,echter er kan
schimmel optreden door

h.Het is mogelijk

om

rolreefinstallatie te

van buitenaf
bestaand voorzeil een

verontreiniging

van een

maken,maar dan wel bij voor=

keur van een genua II
i.Een derde rif is bruikbaar als stormrif,beter is
het om in dat geval een trysail te aebruiken(komt
zelden voor)
jeHet zeilen met harde wind met alleen een voorzeil
is niet aan te bevelen,mastbreuk kan het gevolg zijn
k.Het los laten flapperen van zeilen en overtollig
doek(bijreven)is over het algemeen niet aan te
bevelen
l.Aceton als reinigingsmiddel voor de zeilen is ongeVvaarlijk,K2R in spuitbus en een nieuw produkt van

Shell

zijn goed

m.Zeillatten—
opbergen

bruikbaar

hoeven

niet

verwijderd te worden bij het

n.Het klapperen van het achterlijk tussen de zeillatten is het gevolg van uitrekken(naar zeilmaker)
o.Het is aan te bevelen de bovenste zeillat te verjongen,dunne eind wijst naar de mast
p.Het vlakstrijken van de zeilen is mogeliĳjk,knop van
het strĳĳkijzer op stand "polyester"

q.Bij meer wind:doorzetten van de grootzeilval,voorliĳk
en neerhaler strakker,de bolling van het grootzeil
zal dan minder worden
r.Mast in rust,zodanig trimmen dat deze een kromming
van câ,3cm naar voren heeft
s.Wanneer de mast naar het zeil toebuigt(lijzijde)moet
het achteronderwant strakker worden gezet
t,Bij meer wind voorliĳjk van de genua doorzetten,schoot-

blok zodanig verstellen dat het onderliĳjk niet gaat
klapperen( te strak)en de vorm van het voorschip
blijft volgen
u.Het gebruik van tell-tales is niet noodzakeliĳjk,echter
wel aan te bevelen wanneer men tot hogere prestaties
wil komen
Veeen handige oplossing voor het opbergen van een voorzeil in aangeslagen toestand is de ZipZak van de firma
S.U,de Vries
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verbeteringen aan het grootzeil
Wanneer u van plan bent deze winter iets te laten
voorzien aan uw grootzeil,denkt u dan eens aan het

volgende:
uitwapperend achterlijk kan door een goede zeil=
maker tegen relatief geringe kosten worden verholpen.
Loopt de schoothoek van het grootzeil klem in gleuf
van de giek?De zeilmaker kan er een sleetje op monteren.Kunt ude trimlijn in het achterlijk niet vastzetten
wanneer u gereefd vaart?De zeilmaker kan ter plaatse
van het eerste,tweede en eventueel derdeltoch eens
over denken!)rif een klemmetje op het zeil monteren,
twee zeillatten
U kunt zelf met een zaagje de bovenste
laten"verjongen" zodat ze beter met de vorm van het
grootzeil meebuigen,
Frans Beukenkamp
Een

TUIGAGE
giekneerhouder
u ook vindt dat de giekneerhouder zoals die
standaard geleverd wordt op de Delanta niet kracht{a
qenoen is=u weet weljop de giek drukken bij het aan
trekken en dat is juist wanneer hij het meest nodig is
(ruime wind) het moeilijkst-dan kunt u op eenvoudige
wijze hier iets aan doen,Het bestaande takeltje dat
tot nu toe dienst heeft gedaan als neerhouder blijft
daarbij gehandhaaft,het enine wat u moet aanschaffen
is een driehoekin plaatje,zoals wel nebruikt wordt om
ran dubbel voorstag te makan, (eventueel kan haet ook

Wanneer

zonder dit)een stukje soepel staaldraad van de juiste
lengte aan iedere zijde voorzien van een oon en ean
blokje met een voldoende arote schijf „Wanneer u het
aeheel in elkaar zet zoals ik op bijnaande tekenina
heb. geprobeerd duidelijk te maken,dan nefent u op de

atek,wanneer we even afzien van de wriving,niet een
driemaal zo qrote kracht maar een zesmaal zo grote
kracht uit wat voor de ruim tien vierkante meter van
het Delantagrootzeil ruim voldoende is,Het is wel
belangrijk dat u de lengte van het staaldraad zodanig
kiest dat bij de giek in de laagste stand de hlokjes
van de oude

neerhouder niet tegen elksar komen en dat
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oplossing is weer simpel

en doeltreffend:
wel:dat ronde,
stukje shockcord(u weet Bmm
omwveven elastiek)van ca,40cm lang en
dik.Nu be=
vestigt u dit met takelgaren op de kraanlijn, Zodat bij
gestrekte kraanlijn het shockcord maximaal uitgerekt
is.De plaats van de bevestiging is zo dicht mogelijk
boven de giek,Wanneer nu de kraanlijn loos krijgt,zal
het elastiek de lijn toch gespannen houden.De kraanlijn moet dus niet worden doorgesneden!
De
Men

STAALORAADGLOUJE

STAALDRAAD

neme een

Frans Beukenkamp,.

giek in de hoogste stand het bovenste blok je
van de oude neerhouder niet klem loopt tegen het staal
draadblokje,
A.van der Linden,

bij de

Achter op de giek

zit

een klem,waarin de kraanlijn

vordt geklemd teneinde de hoogte van de giek af te
stellen,Die klem funktioneerde bij ons niet
dat op onvoorspelbare momenten de giek een meer,zoaanslag
schedel deed,Een knoop in de kraanlijn leek
de qiek dan alleen
worden gesteld en niet lager,We
nog maar hoger
hebben in de kraanlijn een Clamcleat geknoopt.De af-

niet

de

oplossing,omdat
juiste kon

stelling is

nu prima en de zaak valt nooit meer omvan het merk'"Clamcleat!',

laag.Het gebruikte type is
de Loop Cleat nr,Cl 223,
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DOORGEZET
MN

KRAANLUJM

Wi

SHOCKLORD

|
À

RA

u

TĲDENS

ZELLEN

SHOCkKoRO

kraanliĳn,die tijdens een aandewinds rak als een
vlag achter het schip aan wappert is niet alleen
geen fraai gezicht,maar je loopt ook de kans dat de
lijn zich vastwerkt om de hekstag.Zeker bij een aan
het hekstag gemonteerde radarreflektor is deze kans

Een

niet denkbeeldig.
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spinnakerboom van onze Delanta's is uitgevoerd met
twee staalkabeltjes die in het midden zijn voorzien van
een lus,Hieraan moeten de ophaler en de neerhaler
worden bevestigd,Deze kabels worden ook gebruikt om de
mast te kunnen strijken of zetten,wanneer het schip
niet is voorzien van een maststrijkinrichting,
Zoals vaker bliĳkt,leidt het nastreven van twee doelen
tegelijk zelden tot een bevredigende oplossing.Om te
spinnakeren vonden wij het altijd maar een heel gedoe, Je
hebt al lijnen genoeg over het voordek lopen die in
elkaar verward kunnen raken of zich rond armen en
benen verstrengelen.In navolging van Nol ved,Linden
hebben wij op de spi=boom een roestvrijstalen beugeltje
bevestigd met twee parkers,De beugel komt bovenoo de
boom,precies in het midden van de lenate,Hieraan komt

De

kraanlijn

op onze

spinnakerboom

voortaan de ophaler,0ok bij gebruik van de spi-boom als
fok-uithouder voldoet dit prima,De tuigage wordt er
een stuk overzichtelijker door.De neerhouder aebruiken
we noa steeds in de oorspronkelijke standaarduitvoerina
Er zijn echter mensen die deze ingekort hebben(of een
nieuwe kortere gemaakt hebben).Het opbergen van de
spi-boom met de kabel eromheen opaerold wordt dan wat
eenvoudiger,
Overigens weet u natuurlijk dat de spi-boom gebruikt
moet worden met de opening van de twee "bekken" naar
boven gericht.En we hoeven u natuurlijk ook niet te

vertellen dat de"bek!" om de schoot moet grijpen en niet
aan het schootoog van het zeil bevestigd moet worden,
P‚S,Het inschroeven van de parkers in de spi=boom verloopt niet geheel probleemloos,Het materiaal van de
boom is bijzonder hard,Je draait al aauw de kop van de
parker tiĳdens het inschroeven en zie hem er dan maar
weer uit te krijgen,Als je geluk hebt kun je het uitstekende einde nog met een tang vastpakken om het er
uit te draaien.Anders moet je hem eruit boren,wat erg

9

lastig is,omdat het materiaal van de parker toch hard=
is dan dat van de boom,Boor daarom niet te klein.De
ophaler wordt niet aan zeer grote krachten blootgesteld,
Frans Beukenkamp
er

boren in de giek
Delanta is voorzien van de Dehler patent
moet u voorzichtig zijn met het boren
van gaten in de giek,Dezelfde voorzichtigheid blijft
geboden wanneer u extra beslag op de giek wilt monteren met popnagels,Terzijde:voor het gebruik van
parkers lijkt ons het materiaal van de giek te dun,
De reden voor deze voorzichtigheid bevindt zich binnen in de giek,Bij het Dehler rif wordt gebruik gemaakt van een aantal blokjes,waarin u beter niet kunt
boren,„Bovendien loopt door de giek een nylon schijf
die vrij van voren naar achter moet kunnen bewegen.
Een popnagel op een slechte plek aangebracht zal de
beweging van de nylon schijf belemmeren en u moet de
zaak er weer uit gaan boren,Haal daarom de giek los
en verwijder het eindbeslag.U kunt dan het binnenste
van de giek inspecteren en op die manier de plaats
uitzoeken waar u zonder gevaar in kunt boren en pop=pen.
Frans Beukenkamp,
Wanneer

uw

reefinrichting

IN DE KUIP

drankenhouder

Hierbij een idee voor de rubriek"Nader tot elkaar",
Het betreft een drankenhouder om aan de stuurkolom
van de Delanta 76-80 te bevestigen op de plaats van
de tafel,Ik beschik zelf over een Delanta 76 waarop
ik reeds twee seizoenen gebruik maak van de dranken=
houder.Uitgangspunt voor mij was indertijd dat ik een
goede plaats zocht voor de koffiekopjes(van het De-

lanta servies),limonade blikjes

De

rif

in ons grootzeil laten zetten
lijnen die elke keer weer vastgezet moesten worden zodra het eerst rif gestoken werd,
Ve hebben de smeerrepen van het tweede en derde rif
nu verbonden met een stuk dun shockcord,waaraan weer
een nylon musketon kwam,De lijnen lopen door het geleideoog aan de schootbeugel,Voortaan zitten de smeer=
repen keurig vast,nooit te stijf of te slap wanneer we
ze niet gebruiken,Na het zetten van het eerste rif
vorden de smeerrepen met shockcord en musketon naar
voren op de giek gehaakt:tijdbesparing voor de moeilijke
momenten,
Frans Beukenkamp,
Wij

hebben een derde

en werden dol van de
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diverse gla-

maat C-D

is

118mm,dus

iets smaller

dan de diameter

van de stuurkolom,de houder klemt dus om de paal,De
maat E-F moet men minimaal aanhouden omdat de stuurkolom bovenaan dikker is,De M6 bout heb ik in het

hout gedraaid nadat ík er wel een M6 tap draad inge=
tapt heb,daarna natuurlijk verzegeld met lijm,Het gaatjesband is alleen nodig om het doorzakken van de
blikjes te voorkomen,de Dehler kopjes hangen op hun
oor.Mijn houder zakt door zijn juiste maatvoering niet
door,zou dit wel gebeuren dan kan men tochtband plakken tegen de binnenkant van de houder,
Ben Voordes,
_

bevestiging van de smeerrepen

en mijn

zen.De houder voldoet aan deze voorwaarden en geeft
bovendien geen enkele hinder bij het zeilen of bij
sluizen,Door de vormgeving is het onmooeliĳk dat de
schoten er achter blijven hangen.De tekeningen spreken
dacht ik voor zichzelf,in de gaten van 66 o passen
de Dehler kopjes en de standaard 0,33 liter blikjes
in de 46 o gaten passen mijn glazen met verzwaarde
voetjes.Ook bij helling van 90® valt er geen glas uit,

Ree
NN
NT
80

omwikkelen van het stuurwiel

Ws

-

76 81

stuurkolom

Het heeft toch een paar jaar geduurd,alvorens iemand
van de fabriek er achter kwam dat het toch wel erg
onaangenaam was om in de stromende regen een koud
het pleit
stalen stuurwiel vast te moeten houden,En
voor de slagvaardigheid dat vanaf dat moment het
stuurwiel werd uitgevoerd met een kunststof bekleding
aangenaam van temperatuur en een betere grip op het
wiel biedend.De voorafgande jaargangen zijn aangewezen
op zelfwerkzaamheid,De meest voorkomende oplossing
met een
bestaat uit het omwikkelen van bijhet stuurwiel
aankoop van het bedunne liĳjn.Vergist u zich niet
van Jmm heeft u
nodigde materiaal,bij een lijndikte
50
48
meter
nodig.Trek de
en
toch gauw al tussen de
omwikkelen.
het
tijdens
strak
opnieuw
voortdurend
lijn
naald
met
en
zeilgaren.
Er zit rek in,afwerken
Frans Beukenkamp.
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ophanging van de grootzeilschoot

Delanta is uitgerust met een stuurkolom
een simpele methode om de grootschoot
keurig op te hangen tijdens het zeilen,We hebben
immers al genoeg lijnen in de kuip.In het gaatje voor=
in de stuurkolom hangt u een dubbele haak(een S-vorm)
aan de buiten de kolom uitstekende haak kunt u de
Frans. Beukenkamp
schoot ophangen,
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IN DE KAJUIT
licht en zicht

materialen

plankje teakhout 31x17x3 cm
gaatjesband 50 cm
M 6 bout 6 schroefjes

in

toegang tot de kajuit wordt afgedekt door twee
schotten van watervast multiplex.Het bovenste schot
bovenste schot heb ik
is voorzien van een slot.Dit
vervangen door ern paar mm dik perspex en vervolgens
horizontaal in tweëen gedeeld,Het bovenste deel hoeft
aan de bovenkant niet exact dezelfde vorm te hebben
als het houten schot,De tekening laat zien hoe het
De

ook

kan,

perspex bovenschot,eventueel in dezelfde bruine
de ramen,‚maakt de kajuit veel lichter en
biedt meer uitzicht,Als de perspex schotten niet gebruikt worden,vinden ze een plaatsje onder het zitkussen aan stuurboord,Daar liagen ze altijd bij de hand
en niemand in de weg.De kosten zijn ongeveer f25,inclusief het zagen van het model,
A. H. Grobbink,
Een

tint als

een

vloertje aangebracht,daarboven

plank,met hoge opstaande rand van

Achter het toilet naast de kledingkast bevindt zich
een ruimte welke in open verbinding staat met het
motorcompartiment.De genoemde ruimte is slecht te
gebruiken als bergruimte.Ik heb de volgende voorziekt
ij
ningen getroffen welke in
SELSERG:
hechthout
Senttdrnn en side
lansen

is

een

GES

tussen de bergruimte en motorcompartiment.Het beste
is om van karton eerst een mal te maken,‚e.e.a.is met
wat hoeklatten aan het polyester en het bestaande
houtwerk bevestigd, Voordeel van dit schot is,dat het
geluid van de draaiende motor een stuk gereduceerd
wordt,0p de bodem(de huid)van de ontstane ruimte is

circa

30cm

een

hechthout,bevestigd tussen het schot van de kledingkast en het
nieuw aangebrachte schot,Een derde plankje is aangebracht gelijk met de bodem van de gastankhouder,zie
bijgaande schets.De zo ontstane bergruimte is een
welkome aanvulling,Wat betreft de motorventilatie,
geen enkele zorg,er blijven voldoende kieren over

waar de

uitbreiding van de bergruimte

op

lucht doorheen

10mm

kan stromen,

Jan Michielsen,

hemelbed
rugleuning in de kajuit van de Delanta 80 ís met
stropje en een plastik haakje opgehangen aan de
kasten,Wanneer je nu lekker onderuit'op je rug" zit,
wil het wel eens voorkomen,dat de plastik haak open=
buigt en de rugleuning met een klap op de kussens te
recht komt,De visite verschiet van kleur en denkt dat
ze je mooie schip gemold hebben.Echter,er is niets
aan de hand,neem een borrel tegen de schrik.Het zal
natuurlijk diezelfde avond nog wel een paar keer gebeuren,maar dat bevordert het verbroederingsproces,.
Ga in geen geval het plastik(of nylon?)haakje
vervangen door een degelijke metalen haak,Kommer en kwel
zullen uw deel zijn,hoorden we van iemand met ervaring,
U heeft namelijk
grote kans dat uw volgende bezoek
niet alleen de rugleuning,maar het hele kastenplafond
De

een

omlaag doet

storten,

Frans Beukenkamp,

ruimte bij de watertank
Ve blijven nog even onder het hemelbed.Onder het bed
bevindt zich de watertank in een ruimte,die veel meer
zou kunnen bevatten,Alleen is het schijnbaar erg last=ia om er bij te komen,De plank,die erop ligt is groot
en ongedeeld,Het volgende lijkt een zo simpele oplossing,dat we ons afvragen,waarom we hem pas vier jaar
na sankoop van onze Delanta-80 ontdekt hebben,
Je doet de rugleuning omhoog en je zorgt dat er niets
op de matrassen ligt,Je zet een van beide matrassen
rechtop tegen de huid van het schip.Nu til je de
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bodem

arote plank een klein stukje op een schuift hem ver=volgens onder de andere matras.Tijdens deze "operatie!
zit je zelf op de bank,waarvan het kussen rechtop

staat,

Frans Beukenkamp,
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Koelen zonder koelkast - Kijk uit naar de Pitshop
Dat men daar nooit eerder opgekomen Is, is onze eerste gedachte bij de introductie van het

Engelse Trice-koelelement.
Deze Instantkoeling bestaat uit
een zeer stevige plastic zak,
waarin twee stoffen gescheiden
zijn opgeborgen.
Door het verwijderen van een
\gtaafje tussen belde kompartimenten kunnen kristallen en
|korrele zich met elkaar vermengen. Nu drukt men even met
dulm en wijsvinger op het blauwe zakje, waardoor een activerende vloeistof vrij komt. Even

flink schudden en in enkele seconden heeft u een ijskoud element, dat uw dranken ca. 12 uur
koel houdt.
Een enorm plezierige uitvinding,
daar men niet meer afhankelijk
Is van een koelkast om een ele-

ment vooraf op de gewenste
koude temperatuur te brengen.
°
Voor watersporters,
die geen
koelkastje aan boord hebben,
een ideale vondst.
Het hlouwe koelelement
van Columbus.

- het el

koelen 2
In De Lantaarn nummer 4 deed Dinie de Puysseleire
een oproep om inlichtingen over zelfkoelende elementen.Wij herinneren ons deze gezien te hebben
tijdens onze laatste vakantie op een van de Duitse
waddeneilanden, Waarschijnlijk was het in een zelfbedieningswarenhuis op Spiekeroog, Jammer genoeg,heb=ben we niet meer informatie ingewonnen omdat de
prijs ons nogal afschrok:DM 9,50 voor zes uur koeling leek ons wat aan de forse kant,De elementen zijn
slechts één keer aktief te gebruiken,Weliswaar was
op de verpakking aangegeven dat ze daarna nog als
koelaccu gebruikt konden worden(dus invriezen in de

diepvrieskast en daarna in de koelbox)maar datzelfgeldt voor iedere stevige plastic zak met water,
Koelaccu's die meerdere malen te gebruiken zijn vindt
je in iedere campingshop en we hebben slagers en
andere plaatselijke middenstanders vaak bereid ge=
vonden die's nachts voor ons in hun diepvriezer op
de

te slaan„Een ander,ouderwets,idee is het volgende:
plaatst de te koelen levensmiddelen in een teilof emmer gevuld met een laag water,Daarover heen
tje
komt een natte dweil die op een paar plaatsen in het
water in de emmer hangt.Het water in de dweil zal

bekende zwart op wit,dus niets gevaarliĳĳjks) in 1QO0cc
water,dan blijkt de temperatuyr van dit water 18 C te
dalen,„Hadden we water van 18 C‚dan hebben we nu water
van 0 C en dus een koelelement,
Is dit een kostbare methode?Nee,bij de drogist vroeg
men f8,10 voor 1kg
salmiak(inkl.)Bij de groothandel
betaalde ik f2,77(exkl,)voor 1kg.En bovendien kunnen
we het water van ons koelelement,als dit uitgewerkt
is,‚verdampen en we hebben weer salmiakpoeder,.
Moeten we ons veel voorstellen van zo'n koelelement?
Stel dat we een element van
liter maken(dus 3009.
1

salmiak) en de inhoud van de koelbox 4 flessen van
een liter is en de temperatuur van deze flessen 20%,

koelelement zal nu warmer worden en de 4 flessen
zullen afkoelen tot ze dezelfde temperatuur hebben,We
kunnen nu uitrekenen dat dit 16°C is,Onze 4 Flessen
zijn dus 4 afgekoeld,Met meerdere koelelementen zal
dit afkoelen natuurlijk sterker zijn.Nog enige opmerk=ingen:voor deze koelelementen kunt u goed plastik
flessen met beugelsluiting gebruiken,Salmiak trekt
vocht aan,dus in gesloten bus bewaren,

Ons

Douwe

Je

verdampen door de wind en de dweil kan uit de emmer
nieuw water opzuigen,De verdamping van het water
onttrekt warmte aan de opgeslagen levensmiddelen,

Variaties op ditzelfde principe zijn:poreuze aardewerk potten zoals in Oosterse landen gebruikt worden
en de ouderwetse canvas putsen of waterzakken die
kunnen"zweten!",In de pnraktijkhebben wij vastgesteld
dat aan de wind zeilend, zeven van dergelijke canvasputsen aan de spinnakerboom gevoerd kunnen worden,
Niet ontkend kan worden dat een geringe toename van

loefgierigheid

onvermijdelijk

is,

Frans Beukenkamp.

koelen 3
IJs makensin het tijdschrift Archimedes(nr.5 17e jaargang maart 1981)een uitgave van Wolters/Noordhoff,
In dit artikel staat hoe men met geliĳke hoeveelheden
amoniumchloride(salmiak) en kristalsoda ijs kan maken,
Ik ben daarna,gesteund door een deskundige kollega,
bezig geweest met salmiak(soda hadden we niet ter beschikking),Doet
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men 30 gram

salmiak(het wit uit het

de Boer,

koelen 4
Koelelementen worden in deze rubriek veelvuldig be=sproken,maar niet het punt waarom deze koelelementen
zo snel ontdooien,Wanneer men de ruimte goed zal hebben bekeken,waarin de koelbox staat,dan zal men (bij
de Delanta 80) gezien hebben,dat deze in praktisch
open verbinding staat met de motorruimte,Een paar
jaar geleden heb ik de ruimte rondom de koelbox geisoleerd met Tempexplaten,Met sukses maq ik wel zeggen.Deze platen zijn met Styro-kontakt(een lijm van de
zelfde fabriek,die Bisonkit maakt) gelijnd tegen het
onderdeks,zij=en achterwand, Ook rondom de luchtafvoer
van de motorruimte! Waar hout is hoeft geen Tempex
aangebracht te worden, Hout is van nature een goede
Chris de Vlieger,
isolator,

koelen 5
De

is voor ons altijd een verloren plek
hebben hem eruit gehaald en op die plek
bestekla gemaakt en een ruime bergplaats

koelboxruimte

qeweest,lWWe

een flinke
voor blikken,

E.Deurvorst,
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DE MOTOR

servies aan boord
ledere boot heeft het Dehlerservies aan boord,alles
van kunststof Wij komen ook Delanta-eigenaren tegen
met glazen aan boord,wanneer je daar een coede houder
voor hebt zal het weinig problemen opleveren,Maar bij
ons zijn er al diverse qlazen aebroken en dan de troen
die je er ven hebt,In de vakantie kreeq ik een folder
van Mepal in mijn handen en buiten het normale assortiment,hebben ze nu transparante glazen voor bier,lonc=drink,wijn/sherry en borrel.Dat is van zo'n heldere
kunststof gemaakt,dat ze inderdaad niet van clas te
onderscheiden zijn,Wij hebben er nu borrelglaasjes van
en het bevalt nrima,natuurlijk weten we nog niet of
het op den duur door beschadiging ook dof wordt,het

krast uiteraard

meer dan

alas.

Margot Looij,

een plaats voor de soep
lanae tochten, vooral als het koud is, krijgt de
familie op een aegeven moment zin in iets warms en
iets pittias,Koffie is onderwea niet erg populair,
zeker niet bij kinderen,Soeo is altijd een reuze op=lossing,maar niet iedereen heeft bij wat zeecana zin
om soep te aaan brouwen.Hier hebben we het volgenoe
op qevonden:lle hebben een zogenaamde Airpot cekocht
deze vernuftia opgehanaen bij het opstapje naast de
deur.Vóór we de tocht starten,maken we bouillon(van
een blokje).In de Airpot blijft het zeker twaalf uur
heet, Vanuit de kuip kunnen we zodoende tidens elke
tocht een kopje bouillon pompen,heerlijk!
E.‚Deurvorst,
Bij
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lezing Farymann diesel
Hieronder volgt een verslag van de lezing van de heer
Koster van Farymann voor de Delanta vereniging.
Aan het begin van de avond bedankt de heer Koster
voor de uitnodiging om over de Farymann motor te
praten en van gedachte te wisselen.Hij is er van overtuigd dat wij als zeilers zo'n motor een noodzakelijk
kwaad vinden.Het is erg plezierig als men op de startknop drukt om daarna direkt weg te varen,Over het algemeen mag men stellen dat de staat van onderhoud een
maat is voor betrouwbaarheid van de motor,Het is niet
de bedoeling een dieselcursus te geven,maar om be=
knopt enige zaken naar voren te brengen die nodig zijn
voor het goed funktioneren van de motor,Zorg ervoor
dat in het voorjaar en in de herfst de olie ververst
wordt b.v.H.0.20u20 of een gelĳĳkwaardige olie,Voor
motoren met hydraulische aandrijving kan de olie verde twee jaar b.v.Tellus 33 dit is nu
motor vullen met smeerolie tot half peil
dan het vullen tot maximum of hoger,.Maak
er een gewoonte van om te kijken of de motor nog in
het schip staat,kontraleer dan meteen het oliepeil,de

verst worden
Tellus 68,De
dit is beter

om

buitenboordkraan zit meestal ook in de buurt van de
motor.De buitenboordkraan kan men bij het van boord
aaan beter sluiten, Bij de volgende vaart openen bij de
routine controle,Sommige mensen gebruiken de buitenboordkraan als "kapstok! voor de kontakt-sleutel,of
de sleutel van de hoofdschakelaar, Als het motorluik
open is kontroleer dan of er geen leidingen of slana=

en los zijn of schuren,bijvoorbeeld tegen de fundatiebalken,de motor of tegen iets anders, Als dit het geval is dan moeten de slangen die bij de motor zitten,
vastgebonden worden en in een soepele bocht van de
motor weggeleid worden.Aan het andere eind mogen deze
slangen of leidingen ook nergens tegenaan schuren,
probeer altijd schone diesel-brandstof te tanken,controleer of er aeen bezinksel,water,in zit.Houdt de
dieseltank vol vooral als er langere tijd niet gevaren
wordt,dit voorkomt condens,want condenswater isookhet
qearootste gevaar voor elke motor,Wat af en toe
getankt wordt,Men
beurt,is dat er een benzinemengsel
kan dit horen aan het harde pingelaeluid,bij een warme
motor wordt dit een soort fluisteren, de pit is dan
wel vit de motor verdwenen,een remedie hiertegen is
de brandstoftank leeg maken daarna vullen met schone
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En

en de motor aewoon laten draaien, Veel boten hebben geen wierbak dit maakt ook niet zoveel uit
want als er een plastik zak voor de waterinlaat zit,
dan geeft dit even grote problemen,‚met- of zonder
wierbak,Zonder koelwater varen is niet aan te raden,
het geeft lekke watermantels,verder is dit het ogenblik dat de impeller of het waaiertje ter ziele aaat.
Het ís aan het uitlaatgeluid te horen of er wel of
geen koelwater in de demper aanwezig is,als de achter
steven van het schip te diep ligt merkt men het ook

dieselolie

zo snel.Oplossingen ziĳnseen tweede waterinlaat
kraan,of een electronische schakelaar die signaleert als er geen waterstroming is,Philips levert
deze als bouwpakket.
Wel smeerolie en toch geen olie!Als men de smeerolie
jarenlana niet ververst dan krijgt men blubber,asfalt
in het motorhuis,het gevolg is onnodige slijtage en
een brandstofpomp die vastroest of klemt en dit is
levensgevaarliĳjk.De pomp gaat niet meer zoals het
hoort dat wil zeggen de regelstang «it vast,als men
probeert te starten kunnen er twee dingen gebeuren;
de motor blijft zo dood als een pier gevolo een lege
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Rechtstreekse aansluiting van startknop buiten de
standaardschakeling om,e.e.a.naar aanleiding van
diverse startproblemen,Oplossing aan de hand gedaan
door hr.koster van Farymann op de technische avond
van de Delanta Klasse Organisatie,12=12-1980
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springt aan en
slaat zonder enige regeling op hol,steeds sneller,
regulateur defect en flinke motorschade,0m het op hol
slaan van de motor tegen te gaan kan men een paar
dingen doen,als de motor lang heeft stilgestaan;de
koudstart of de starthulp inzetten bij de stand volgas
viteraard nog met stilstaande motor,dan de gashandel
op stop zetten,waarna de starthulp terug moet spring=
en‚hiermee is bewezen dat de brandstofpomp niet klemt.
Werkt het niet dan de ontluchting met de vuldop los=nemen en dunne olie op de regeìlstang gieten en met de
accu of in het tweede geval de motor

vinaer proberen de regelstang voorzichtig heen en
weer te bewegen.Bij de ééncylinder motoren zoals de
A30,L30,K30 de regelstang in de lenaterichtina van de
boot bewegen,Bij de tweecylinder motoren zoals de R30,
P30,vindt men de regelstang achter het ovale luikje
daar waar het brandstoffilter tegen de motor geschroefd is,0m veel ellende en ergernis te voorkomen;
zorg er voor dat de boot stevig afgemeerd liat,dit
kan nooit kwaad als de motor gestart wordt,ster* nu
de motor met de schroef in de vooruitstand, de motor
blijft nu in uw macht en onder het maximum bedrijf stoerental,Indien de motor niet met de gashandel in
toerental terug te brengen is dan met een passende
steeksleutel 17mm de brandstof inspuitleiding losnemen om daarna alsnog de regelstang gangbaar te
maken,Op langer termijn moet men de uitlaatslang,brand
stof slangen,kabels en motorrubbers controleren of ze
niet bros worden,eventueel op tijd vervangen,Als motor
en langer in bedrijf zijn en zwaar belast gedraaid heb-

ben dan bestaat de kans dat ze een keer op tijd gezet
moeten worden,dit is merkbaar als de boot minder snel
wordt of de motor loopt minder soepel dan voorheen,zeg
maar "stotend",
Als laatste iets over de elektrische installatie:Zorg
dat de accu op tijd bijgeladen wordt en controleer of
er voldoende vloeistof in zit,Zorg dat de accuklemmen
schoon zijn en smeer ze in met zuurvrije vaseline,Sommige motoren hebben wel eens startmoeilijkheden,dan
kunnen er in het systeem te hoge overgangsweerstanden
zijn.Een bruikbare oplossing is de volgende,zie óók
het schema met aan de linkerkant de extra dikke leidingen,‚leg van het startslot of de startknop een
6 kwadraat(mm2)kabel direct naar de startmotor,het

kleine aansluitpunt naast de dikke bout op de start=motor,bij de L30 een kontrastekker,bij de andere motoren een schroef je,Omdat de batterij hoofdschakelaar in
de min leiding zit kan men met een gerust geweten,ook
een plus kabel(6mm2) van de accu naar de startschakelaar leggen.
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onderhoud aan de motor
Ondanks. dat we ons per zeil kunnen voortbewegen is
soms van levensbelang als we op die momenten,zoals
op stroom of als we snel uit moeten wijken,op de motor
kunnen rekenen.Een eerste vereiste is echter de goede
bereikbaarheid van de diverse onderdelen,want laten
ve eerlĳĳk ziĳjn,ziet u zich al half hangend de verstopte
waterafscheider losmaken bij wat ruw weer?Zoals hij nu

het

gemonteerd

is

kunt

u

dit

vergeten,de afscheider

wel

1

leidingen met kraan en beugel

2 filterhuis met filter
3 afsluitkraan

@— achterkant kómbuiskastje

2h

direct tegen het achterschot van het komvoor een waterpomptang
gemonteerd,ruimte
buiskastje
of zelfs met de hand een slag maken is er niet,Met
een kleine ingreep is dit probleem te verhelpen. Als
eerste punt de wateraf scheider(voorfilter),deze bevindt zich aan bakboord in de bakskist onder de
bodemplank,Demonteer de waterafscheider vanaf het
eraf ‚u kunt
schot,draai nu met de hand het filterhuis
het
echter
schoonmaken,draaí
nu gelijk het filter
met
de
kraan
aan
weer
er
laatste
als
filter
een
geheel
)op
bevestiginasbeugel(één
leidingen en

is

namelijk

ile

andere plaats monteren.Dit kan op twee manieren:
a,Als de leidingen noq wat ruimte over hebben,kunt u
het filter op een nieuwe plaats monteren n‚l, tegen
de zijkant van de lat waar later de bodemplank op rust
met twee zelftappers is dit een klus van niets,
b.Indien er geen ruimte in de leidingen meer zit,zullen ve het op dezelfde plaats moeten monteren,We
maken een klosje van 3 cm dikte,ter grootte van de
bevestigingsbeugel.Vervolgens schroeven we de beugel
met 2 zelftappers vast op het klosje,wvaarna we,met
behulp van een derde hand,vanuit het kombuiskastje het
en leidingen tegen de wand vastklosje met kraan
schroeven met 2 zelftappers,(zie voor punt a en b de

A
n

punt het brandstoffilter,het gaf nogal wat
om
het brandstoffilter los te maken,Mijn er=
problemen
varing is;probeer met een schroevendraaier de

verfmijn
voorzichtig weg te halen,Het vastzitten bij
de
waar
de
gele verf
werd veroorzaakt door
filter
motor mee bespoten is.
Als derde punt de hete motor,dit kan een gevolg zijn
van een plastic zak of wier in de watertoevoer,Het
spreekwoord"voorkomen is beter dan genezen! is hier
wel op zijn plaats,met andere woorden monteer een water
Filter.Voor weinig geld koopt u een Filter van Vetus,
hiermee een hoop narigheid,
José de Puysseleire,.
rondom

N
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reserve onderdelen
Vele malen heb ik mensen aeholpen,die in een haven of
het water met motorpech zaten,Vaak hadden ze de
meest elementaire reserve onderdelen niet aan boord:
Aan de hand van het listje van wat er allemaal reserve moet zijn op een reddingboot met motor,zou het volgende aan boord moeten zijn:

op
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Voor Farymann L30M

Farymankode

uitlaatklep
koppakking
klepzittingring(uitlaat)
Neveen

0521,24,0,936
252,427,011.4
099,071,004,4
250,425,007,4
099,850,025,4
099,850,011.4

V-snaren 9,5x900 en 9,5x530
impeller voor koelwaterpomp

|

stuks
bonneti
rubberringen(klepbeweging)
stuks
schroefaskoppeling
Farymann
2

voor

2

8pk

Dehlerkode 13182,2

gaskabel
Dehlerkode 13195,1
Er zullen er onder u zijn,die zeggen dat er aardia dure
reservedelen bij zijn,Degene,die altijd in eigen land
blijven zullen alleen V-snaren en impeller aanschaffen,
Doch die naar het buitenland aaan,zou ik de overige
reservedelen toch wel aanbevelen.
Chris de Vlieger,

de Gori-klapschroef
Door mijn

beroep heb ik veel met motoren en schroeven

te maken, Vandaar,dat er door mij een beetje vreemd
tegen deze schroef werd aangekeken en ik dacht terecht.In de z.g.slechtweerstand gaan de bladen verder
naar voren staan,Dit resulteert in:
a.Relatief grote teruggang in snelheid,mijns inziens
een gevolg van sterk teruglopend schroef rendement,
b‚Een overbelast motor,deze begint te roken.Dit
oor
aatste wor
fabrikant tegengesproken,
Ik kan hier wel hele theorieën op gaan hangen,maar
dit lijkt mij zinloos.Mede naar aanleiding van een artide

kel in de Waterkampioen enige jaren geleden,ben ik
aan het experimenteren gegaan.De schroefbladen gede=
monteerd(denk erom dat alles genummerd is)en een'hulp-

stuk''voor de schroefbladen geplaatst,Dit hulpstuk
wordt in de holle schroefasmoer gestoken,Eventueel
met
wat

nog
teflon-tape eromheen.De bladen weer gemonteerd,De imbusbouten geborgd met een centerslag
(zeer belangpijk) „De bladen kunnen nu niet meer naar
voren dan 90 t‚o.v.de schroefas.Met andere woorden,
z.g. trekkershoek ligt vast.Wanneer we alles goed
gedaan hebben zal onze Delanta volle kracht geen 6,5
knoop maar 7 knoop lopen.Deze 7 knoop is een beetje
onzinnig.De rompsnelheid van de Delanta
op
4,5V 6,1:1,852=6 knoop.Alles wat we bovenligt
deze snelheid zitten kost ons hoopjes brandstof.Oit gaat met
de derde macht van de snelheid.

is uit

de praktijk gebleken,dat ik met een
brandstofhandle-stand dezelfde snelheid
behaal,
iets moet terug=
bbij slecht weer,het brandstofhandle
Femen.Doet men
niet,dan raakt de motor de z.g.
rookgrens,de motor is dan overbelast,Maar in plaats
van 2,5 knoop loop ik nu in dezelfde omstandigheden
ruim 5 knoop.Tenslotte dit nog; nooit roestvrijstaal
voor dit hulpstuk aebruiken.De bewegende delen van de
schroef na elk seizoen goed in het vet zetten,
Chris de Vlieger,
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12

eere

hoeft te zijn,0m de elektrische

installatie aan boord
in een goede conditie te houden zullen een aantal
punten goed nagekeken moeten worden.Er zijn eén vijftal Één
hoofdpunten in de elektrische installatie welke
wij
voor één zullen behandelen,te weten:

dynamo,accu,hoofdschakelaar en zekeringen paneel,
elektrische leidingen en algemene zaken.
Als eerste de dynamo,de Delanta's met een dieselmotor

hebben een wisselstroomdynamo van 400Wlatt,De Delante's
Vire benzinemotor hebben een geliĳkstroomdynadynastart,De Delanta's met een buitenboord motor hebben een spoel met geliĳjkrichter van 60 Watt op
de buitenboordmotor,Als de motor draait geeft de dynamo een spanning van ongeveer 15 Volt af en laadt
daarmee de accu op.
De dynamo wordt aangedreven door de motor middels een
V-snaar,kontroleer dan ook regelmatig de spanning van
deze V-snaar,wanneer de snaar slipt zal deze extra
met een
ma met

slijten,

250

1

Kontroleer of. het laadcontrolelampje heel is,daarmee
ziet men tevens of de dynamo werkt of niet,
Kontroleer of de wijzer van de voltmeter in het bedieningspaneel de juiste uitslag geeft,
Kontroleer of de koolborstels nog goed zijn en vervang
ze tijdig.
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accu

levert stroom

accu is ongeveer

ELEKTRICITEIT
elektriciteit aan boord

aan boord,een zeer belangrijk onderdeel
van het schip waar echt wel de nodige aandacht aan

Elektriciteit

mag worden,Daar loszittende draden,aansluitinoen welke aangetast zijn door corrosie een hoop ongemakken kunnen geven terwijl het eigenlijk niet nodig

besteed
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voor de

startmotor

om

de motor

te kunnen laten draaien en verzorgt de stroom voor
b.v.de verlichting,waterpomp e.d.Het is een lood- of
nikkelcadmium accu en geeft een spanning af van 12
volt en heeft een capaciteit van 70 AH, Voor een goed
functioneren van de accu is het volgende belangrijk:
De platen moeten helemaal onder de vloeistof blijven,
bijvullen met gedestilleerd water,
De konditie van de accu kan men meten met een zuurweger,deze geeft aan het soortelijk gewicht van de
vloeistof „Aanwijzing geladen accu 1,27-1,30, Aanwijzing
aeheel ontladen accu 1,12-1,15,De levensduur van een
3

tot

5

jaar.

Winteronderhoud,haal de accu van boord en zet hem op
een droge niet te koude plaats,maak de bovenkant
schoon en haal de corrosie van de polen af ‚ook de
corrosie van de aansluitklemmen,daarna de polen invetten met zuurvrije vaseline,
Tijdens het winterseizoen de accu opladen en van tijd
tot tijd ontladen,bijvoorbeeld door er een 12 lampje
op aan te sluiten.Tijdens het opladen de vuldoppen los
zodat het 'knalgas' kan ontsnappen.Als de accu opgeladen is,eerst de stekker uit het stopkontakt,daarna
de accuklemmen los,omdat door een vonk het eventueel
V
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aanwezige knalgas kan exploderen,Zorg daarom altijd
in het schip.
voor een
genaccuventilatie,ook
in het schip altijd goed vast staat,
Zorg dat de
zodat deze bij slingeren van het schip niet om kan
vallen,met alle nare gevolgen van dien,
Onderbreek de accu nooit als de motor draait,i.vem.
beschadigen van de diode's van de dynamo,
Hoofdschakelaar en zekeringspaneel,
De hoof dschakelaar moet in staat zijn de volledige
startstroom door te laten,houdt de schakelaar schoon

eventuele oxydatie aan de kontakten,
kan namelijk startproblemen geven,
Schakel de hoofdschakelaar nooit uit bij draaiende
motor,i,vemebeschadigen van de dynamo=diode's,
en verwijder de

dit

De elektrische installatie is onderverdeeld in 9
groepen,6 groepen met hun zekeringen bevinden zich in
het zekeringenkastje in het toilet,2 groepen in de
motorruimt terwijl er 1 reserve groepissHet zijn glaszekeringen van 6A,zorg voor een pear reserve zekeringen.
Er is een stopkontakt b‚v, voor een looplamp,het
stopkontakt is 6A gezekerd,
Bij het verlaten van het schip schakel dan alles uit,
dit in verband met brand,diefstal,sommige verzekering
maatschappijen keren geen schadeclaim uit bij brand,
wanneer blijkt dat de hoofdschakelaar nog ingeschakeld
stond,
Kontroleer alle aansluitingen op het zekeringspaneel
op oxydatie.
Elektrische leidingen.
Kontroleer de ligging van de bekabeling,de bekabeling
mag niet op trek belast worden en zij mogen nergens
tegen aan schuren,
Uitbreiding van de bekabeling is mogelijk omdat er ingeplakte, p.v.c.pijpen onder het gangboord lopen,denk
om eventuele schroeven die dwars door de pijp geschroef d kunnen zijn,
Bij uitbreiding zorg er dan voor dat de doorsnede van
de leidingen voldoende groot is i.v.m, optredende
spanningsverliezen,.
Gebruik een waterdichte doorvoering als een leiding
door het dek moet.Dekstopkontakten,b.v., van de navi=
gatie verlichting,waterdicht maken met silikonenkit,
Wanneer de dekstopkontakten niet gebruikt worden,dan
deze afdichten met het bijbehorende af dichtdopje.
Het toplicht en het stoomlicht aoed waterdicht maken
en invetten(corrosie)i.v.m. de slechte bereikbaarheid
Het heklicht en het boeglicht uiteraard ook goed kon=
serveren.Het toplicht en het boeglicht hebben gloei-

lampen van 12V10U,
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Als er b‚v, een marifoonkabel door de mast getrokken
moet worden,demonteer dan de mastvoet en het topbeslag

er

is

ruimte in het puntig toelopende mastprofiel,om

de kabel door te trekken.Gebruik een kunststof pakking
bus om de marifoonkabel door het dak te voeren,
Gebruik een coaxiaal kabel voor de verbinding van het

qeisoleerde achterstag naar

de

radio,i.v.m, het oppik=

ken van storingen en verliezen.
Als laatste punt nog een aantal alaemene zaken,
Een goede ventilatie van het schin,vooral tijdens de
wvinterperiode,is van belang omdat door vocht verbindinaen aangetast kunnen worden,Houdt daarom alle verbindinaen schoon en droog,Alle open verbindinaen zoals

b.v. "AMP" verbindinaen invetten met vaseline,Alle
schroef = en klemverbindingen moeten noed vastzitten,
kontroleer dit.
Onderhoudt het bedieningspaneel in de kuip door van
tijd tot tijd wat vaseline aan te brengen op de metalen
randen van de instrumenten,
Haal tijdens de winter alle navigatie apnaratuur;log,
dieptemeter,marifoon,uvit het schip i.v.m, het vocht
en oxydatie,dit aeldt viteraard ook voor de accu,
Meerdere accu's aan boord is moaelijk,b.v. één accu te
aebruiken als startbatterij en de overige verbruikers
û

appart op een accu,Het laden van meerdere accu's is
mogelijk via een scheidingsdiode of diodebrug of via
een accuomschakelaar(omschakelen bij stilstaande motor)
Als de elektrische installatie uitgebreid wordt,zet
het voor de duidelijkheid op tekening,je hebt er later
dan ook nog iets aan,
Bij handstart van de dieselmotor de hoofdschakelaar en
de knop op het bedieningspaneel inschakelen,
Jan Michielsen,

een tweede accu
Wanneer men de motor wil starten en de accu is geheel
ontladen,dan zal men de motor aan moeten slingeren(in
noodsituaties een probleem),Om deze moeilijkheden te
voorkomen kan men een tweede accu aan boord plaatsen,
Er is dan een startaccu en een verbruiksaccu aanwezig.
Hoe sluiten we nu deze accu's aan?
1.via een scheidingsrelais(electro mechanische schakeling)
2.via een diodebrug(geheel electronisch)
Een diodebrug is de meest betrouwbare oplossing.
Vat doet een diodebrug,.
Een diodebrua zorot ervoor dat bij lopende motor beide
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accu's worden Geladen,maar zich niet over elkaar kunnen ontladen.Bij starten wordt dus alleen de startaccu
gebruikt en bij gebruik van licht of andere stroomgebruikers wordt alleen de verbruiksaccu gebruikt,
De diodebrug kan zowel gebruikt worden bij een wissel-

stroom of een gelijkstroom dynamo,Let wel op de capai.v.m, de capaciteit van de
citeit van de diodebrug
dynamo,Monteer het blok op een koele plaats,Gebruik
kabel die dik genoeg is i.v.m, stroomverliezen,Zorg
dat de kabels niet door kunnen schuren door trillina=
en van de motor,Kabelverbindingen goed monteren en zo
mogelijk solderen.,Accupolen en aansluitingen invetten
met zuurvrije vaseline.De prijs van een diodebrua is
Paul Selles.
f 80,00 tot f 120,00
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HOOFDSCHAKELAAR

Nico Kroese.

stoomlicht
Aansluitschema DIODEBRUG
diodebrug
B+
2

‘dschakelaar
—

verbruiksaccu

startaccu
naar startmotor

+

massa

Het zelfmaken van een diodebrug,

:

naar verbruikers

diodebrug is duur,maar nodig bij het geliĳktijdig
laden van twee accu's met een dynamo,Losse diodes zijn
veel goedkoper:ik betaalde f 4,75 voor eksemplaren,die
kontinue 25A kunnenvoeren.0m de spanningsregelaar onge
veer dezelfde spanning te laten "zien" als de accu met
de laagste spanning,die de laadstroom moet bepalen,
nemen we in serie daarmee ook een diode op,‚gemonteerd
Een

op hetzelfde koellichaam,
Het schema ziet er dan zo
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uit:

Tijdens het laatste rondje Noord-Holland vertrokken wij
in de avond van Dehler naar IJmuiden,Omdat op de motor
gevaren werd,waren er een aantal schinpers voor het
vertrek druk bezig het stoomlicht te monteren,Het mo=
ment waarop je zo'n stoomlicht in- of uitschakelt valt
meestal samen met andere drukke werkzaamheden.Stel je
nadert een haven,dan wordt de motor gestart,de zeilen

gestreken

en

opgedoekt,stootwillen

en

landvasten klaar

gelegd etc.Meestal ben je zo druk bezig met dit soort
zaken,dat het plaatsen van het stoomlicht achterwege
bliĳft.Nog daargelaten,dat je vrij lanq moet wezen om er
goed bij te kunnen,Na een seizoen vond ík dat er maar
eens iets aan moest gebeuren,Het stoomlicht werd vast
op z'n plaats gezet en de draad door de mast gevoerd
(gaten boren en rubber doorvoeren plaatsen)en er werd
een derde dekstopcontact geplaatst,In de kajuit werd
op het kunststof afdekkapje bovenaan de maststeun een
Zege twee standen schakelaar gemonteerd die gevoed
werd door de draad vanaf het schakelpaneel,en anderzijds werd verbonden met resp, top- en stoomlicht,Als

nu van zeilverlichting(toplicht)naar motorverlichting
moet worden overgeschakeld,is het een kwestie van de
2-standenschakelaar omzetten en de overige naviqatie=
v. rlichting inschakelen.Eiaenaren van een 80 hebben
misschien noa wel ruimte op hun schakelpaneel voor
zo'n schakelaar maar dat wordt dan wel een hele draden

trekkerij.Het paneel

van mijn 75

biedt daarvoor

geen plaats,maar de gekozen oplossing bevalt mij prima
De hele klus is in een paar uurtjes aenient en de

kosten zijn minimaal,Het verkregen komfort bevalt
in ieder geval prima,en misschien u straks ook,

mij

Dirk van Tongeren,
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de ankerkluis

DIVERSEN
getijdenschijf

aan de binnenkant van het deksel van de anker=
een beugeltje bevestigd?Een nylon reefhaakje
(neem de verende uitvoering)kan met twee parkers worden vastgeschroefd ter plaatse van een verstijvingsrib,
Opening van het haakje omlaag gericht,wanneer het luik
openstaat,Een elastiek,waarmee we onze voorzeilen aan
de reling plegen te knopen,kan nu in het haakje worden
wanneer het ankerluik open moet blijven staan,
Het andere eind van het elastiek zit aan de reling)
Iets dieper in de ankerkluis ligt de ankerliĳn.De meest
wonderlijke methoden worden toegepast voor het opbergen
van ons ankergerei,Alsof het niet de enige"noodrem" is
die we aan boord hebben,En daarom voor onmiddellijk gebruik gereed moet liggen,Fraai opgeschoten ankerlijnen
zijn daarom uit de boze,In een panieksituatie trek je
ze gegarandeerd in de knoop.Of heeft u nog nooit
iemand zien staan met een bos breiwol van 50cm doorsnede in zijn handen, vertwijfeld trachtend hiervan weer
een ankerlijn te maken?Daarom is los storten van de
ankerlijn beter.Let er wel een beetje op dat de windinaen niet onder de vorige terecht komen,Zolang de lijn
niet wordt verplaatst of verschoven,zal hij er weer net

Heeft

u

kluis al

ireen

zo vit komen als hij erin is
Een betere methode zagen we

Ee

gegaan,
onlangs:Koop een plastik
boodschappentas met een wafelmodel,U kent ze misschien
ze zijn van stevig plastik(ABS aenaamd,dacht ik) en er
zitten allemaal vierkante gaten in,‚zodat het een stevig

@tijdenschijf geintroduceerd door de heer E.

Gebruiksaa
de Stadt.

…

G. van

de getiĳtafels,welk uur het hoon
die
dag.(Vergeet niet de zomertijd te
water zaì
verrekenen.)
Holland
Stel:Op 12 juli 1981,hooa water Hoek van moeten
doen,
17,08 uur.Het enige wat we met de schijf
zetten
Vervolgens
zetten,
te
water
de
hoog
op
tijd
is
we de binnenste schaal vast met een plakbandje of een
paperclipelle kunnen nu in één ooaopslag zien waar we
in de stroomatlas moeten kijken.
Stel:We vertrekken om 9,00 vur die3 dag uit de thuis=
uur voor hoog water.
fraven,we zien,de schijf geeft aan
De schijf voorkomt misverstanden door rekenfouten of
indien een ander de naviaatie moet overnemen.
Schijf te maken van dun triplex,‚hard plastic of pertinax.

We

zoeken
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eerst in
zijn

net is geworden,Prijsidee:rond de vijf qulden,aezien bij
Blokker,Welnu,we steken het einde van de ankerlijn dat
het verst van het anker af zit door een van de gaten
onderin de tas,knopen dat einde met een paalsteek
ergens vast in de ankerkluis,Vervolnens wordt de ankere
liĳĳn in arote bochten langs de binnenzijde in de tas gelegd.Te beginnen bij het vaste eind,Vervolgens komt de
ketting erin.Het anker leggen we nu op het schot in de
kluis,de ketting halen we uit de tas en leggen deze op
het anker,De tas met de lijn tenslotte op het anker,
Om nu het anker uit te werpen, handelt u als volgt:
Tas van het anker af en in het gat achter het schot
zetten.Anker overboord,ketting er achteraan. (Niet
gooien natuurlijk,maar rustig uit laten lopen).En let
nu eens op hoe Fraai de ankerlijn uitloopt!
Frans Beukenkamp,.
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VAST ZETTEN,
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kikkers
is alweer zo'n jaar geleden dat ik als trotse
Delanta-eigzsnaar opweg was van Zaandam naar Hoorn,Omdat we laat vertrokken uit Zaandam,besloten we te overnachten in Curgerdam.We liagen noo maar net in de kooi
of we horen dat er een paar schepen naast ons komen,
Met het vastmaken van deze schepen horen we de eigenaar van het schip naast ons zegaen!wat een kleine rot=kikkers heeft die boot",Mijn eerste gedachte was,wat
verbeelden die lui zich wel,Later in het seizoen moest
ik toch wel inzien dat die opmerking over kleine rotkikkers niet aeheel ongegrond was,Vooral op de Wadden
waar je soms met tien schepen naast elkaar ligt met
diverse springen en extra landvasten naar de kant, Je
kan niet verlangen dat schepen naast je dezelfde dikte
van landvasten hebben,Daarbij komt noq dat ik de bevestiaing van de bestaande kikkers alleenmet ring aan de
onderkant niet stevig genoeg vindt,zodat ik in het
seizoen 1980 nieuwe kikkers heb gemonteerd van het «
type Goïot 401,Het is een arotere en hogere kikker,die
beslist niet misstaat,Tevens heb ik aan de onderkant
van eïke kikker een roestvrijstalen plaat gemonteerd
zodat de trekkracht over een groot oppervlak verdeeld
Het

3%

is.

José de Puysseleire,

onderhoud
boot voornamelijk op de Zeeuwse
last van "pitting" in spien mast,In het clubblad van de WSV ARNE las ik

Doordat ik met

mijn

Stromen vaar,heb ík veel

boom

dat doodgewone autowas een prima konserveringsmiddel
is,Breng dit dan ook al een paar jaar aan op de "rondhouten",De'"pitting" is gestopt en het "rondhout" ziet
er prima uvit,Voor zaken die echter ontvet moeten
worden zijn er spullen in de handel,Ze worden verkocht

door zaken speciaal voor yachtingartikelen en zijn vrij
is er qoedprijzig. Voor de grote vaart en binnenvaart
koper spul in de handel,genaamd ANTOL 24,Dit is een
uitstekend goedje om teer van de romp‚olie van de
motor en de biìge onder de motor te reinigen,Men kan
het zonder bezwaar overboord gooien.Het is zocezeagd
milieu=vriendeliĳjk.Men kan het onverdund gebruiken en
goed naspoelen met zout- of zoet water,Ook kan men
een kleine hoeveelheid if een emmer met water doen,
soppen en ook daarna weer afspoelen met water,
Chris de Vlieaer,

