
t Rosen Jacobson in actie op volle zee,
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sen de ontwerpers. Bij ons is het
een eenheidsklasse met allemaal
min of meer dezelfde boten, echt
een wedstrijd tussen de schippers.
Bij de proto's was ín de laatste twee
rveken voor de finish in 2011 geen
verandering meer in de top 7 r'an
het klassement. Bii onze klasse q'is-
selden de zeven bovenste olekken
nog tot de laatste drie uui van de
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race." Rosen ]acobson geeft zich-
zelf geen kans om deze editie te
winnen. ,,Ik hoop zo rond de vijf-
tiende plek te finishen. Dat is min-
der goed dan in 2011. De serieklasse
is zowel in aantal boten als in kwa-
liteit van de (r'eelal professionele)
schippers sterk toegenomen, Ik
hoop nu toch iets meer van het zei-
len te kunnen genieten."
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KTEINE KITETENDER

De al langer bekende tweeper-
soons Kitetender is 650 cm

lang, weegt 230 kilo en haalt
spectaculaire snelheden van 20
knopen. Nu is er ook een klei-
nere zus, de Kitetender 400,
die handzamer is en geschikt is

voàr eenpersoons besturing.
Toch kan deze spectaculaire
boot ook met twee man geva-

ren worden. Met de kleine
Kitetender 400 kunneÍt vanwe-
ge het veel lagere eigen ge-

wicht (rond de 85 kilo) hogere
snelheden gehaald worden.
Daarvoor wordt de bestaande
North kite DYNO van 17 m'z

grootte gebruikt. De 400 kan
ook als roeiboot of biiboot
dienen, is op het autodak te
vervoeren en is daardoor ge-
makkeliik overal mee naar toe
te nemen (www.kitetender.nl).

# ANTIROI.T
DMS Holland zal in november
een nieuw roldempingsysteem
presenteren. Rollen is de dwar-
se beweging van een boot waar
veel mensen zeeziek van wor-
den. AntiRoll is speciaal ontwik-
keld voor superjachten. Dankzij
de dubbelassige vinnen, die
tijdens het varen roteren en

daarnaast een klappende be-
weging maken als het jacht
stilligt, wordt de boot zowel
onderweg als voor anker gesta-
biliseerd. Dit gebeurt zonder
concessie te doen aan de pres-

tatie in één van beide omstan-
digheden, De gebogen vinnen
hebben tiidens het varen 50 tot
75o/o minder weerstand door
het water dan traditionele
vinnen. Daarnaast heeft de
klappende beweging van de
vinnen een veel groter liftend
effect dan vinnen. Die roteren
namelijk alleen als het schip
stilligt. Een ander voordeel is
dat de vinnen tegen de romp of
deels venonken in romp kun-
nen worden weggedraaid. Dat
maakt AntiRoll ook geschikt
voor zeiljachten. Het systeem
maaK gebruik van een hybride
aandrijving waardoor het
relatief weinig vermogen
vraagt (www.dmsholland.coml,

sta ik ombekend. Van de vorr-
itie kan ik me herinneren dat
: eigenlijk voortdurend in le-
;evaar voelde. Als je dan eens
paa: minuten in slaap viel,
nde il< heei ;:e-is en kv.-am in
fantastische droomn-ereld.
n ik bijvoorbeeld prachtige
ek kon componeren. Maar als
I een paar minuten wakker
, voelde ik direct weer de be-
ming van de levensgevaarlijke
andigheden."
ch weerhouden deze herinne-
n de 59-jarige zeiler er niet van
een derde keer in deze lood-
) monsterrace te starten. ,,Als
rrdwaaide, zat ik onmiddellijk
enen in hoeveel tijd ik in Bra-
anzoukomen. Danreken je je
, maar als de wind vervolgens
Lkt, blijkt dat je niet nog drie
r maar nog meer dan eenweek
zeilen. Het was een voortdu-
gevecht tegen jezelf."
'gewone' klasse van produc-
:en waarin Rosen Jacobson
is minder snel dan de andere
: van de zogenaamde proto's.
is het meer een wedstrijd tus-

In de vorige Mini Transat eindigde Rosen Jacobson als zevende.
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'ènderline,

aal zelf te bepalen. En wat dat
t is niets gek genoeg.
s deze runabout voorzien van
achtig kookeiland in de kuip
Let dashboard afgewerkt met
t made drukknoppen rond
torm digitaal display. Radio

en verlichting zijn, net als de status
van de systemen, met de iPad te be-
dienen. Ook is er een uniek verlich-
tingssysteem, waarbij de intensi-
teit en de kleur van de ledverlich-
ting te regelen is. In het interieur
onder het voordek zijn kosten noch
moeite gespaard om het op een
sfeen-oile hotelkamer te laten ]ji-
ken. Alleen het chemisch toiletie
vloekt met de op luxe en comfort
gerichte inrichting. Een ander kri-
tiekpunt betreft de ergonomisch
niet optimale positie van het stuur-
wiel. Maar natuurlijk zijn deze za-
Ken aan te passen.

Afwerking *****
Vaareigenschappen* *'* * *'
Prijs/ Kwatiteit *****
Kiik voor de technische specificaties
en meer foto's op vaarkrant.nl

Op het onrustige Markermeer
toont de luxe Tenderline zich van
zijn beste kant. In korte tiid en zon-
der te hoeven trimmen sprint de
boot naar een top van 34 knop"n,
bijna 65 km/u. De romp voelt su-
perstijí aan en snijdt strak door de
golven, waarbij er geen druppel wa-
ter de boot binnen spat. Precies wat
een varende gentleman wil.


