
f-* 7

tIt



Hooídredact e: Henkvan der Brugge
Bfouwetstraat 2 4,ll64 BE S iedrecht
Te eÍoon: oo tr (o)rsa a8roao
E.mall: rêda.tie@jachlbó!wíedef land..l
riemet: www.jáchtbouwnedêr árd.rl

lachtbouw Nederland is het vakblad voor
proíesslore e bouwers van jachten en plezier
vaartulgen, toeleveranclers, watersportbedrijveh,
vakger chte opleidlnger en orgarisaues etc.

Uitgever:

lachtbouw Neder and wordt onder licentie
uitgegeven en ve6pre d door
Acq!iMedia, H€nk van der Brugge
BrolwêBtraát 2.4, 3364 BE Sliedrccht
Internelr www.acquimed a.nl
Adreswijzlgi.gen kunt r.r .lchie. aan

Jachtbouw Nederland versch jnt 6 keer perjaar
zowelln prinl als dig taal.

AdvÊrt€ntieverkoop en bladmanagemeni:
Acqu tVedia Acquisltie er Media exploitaiie

Teleíoon: or84 . 48 ro 43
E mall: thila@acquimedla.nl

DrukkeÍ OCC De Hóog B.V

Don <eryoori Communicatie, Do'drecht
wwdon (eroortcommunicatie.il

Redaciionele bijdrágenl
Wim Lones, drs. Celwir Klok, Mr N4ifjafr Bos,

I. vai de weffi, Plete. Timmers.

Pelsbef ichteh en gastbijdÍagen:
Craag richten aan redacue@jachtbouwneder and.nl.
Deze worden n et automatisch geplaatst.

€ 26,5o iic. ETW perjaarvooroitvangst in prlnt
-. o gitr"l. c-"fr te." s rF"hl op Dd,..e m" d: g il
de bedrijveiindex. iVai voor meer informat e, aan
en afmeldlnger: info@lachtbouwnederland nl

ISSN r87r . r56r

Acq ! lt!'led ia hêeft deze uitgave op de treest zorg.
vu dige wlj:e samengest€ d. Acq!rlNaedia, (hoofd)
redact e en auteu6 kuinen echter op geen enkele
w jze irstaan voo' de j! stheid ofvo ledigheld van
de gegevens. Ultgêveí, (hoofd)íedactie er auleuls
aanvaarden dan ook seen eikele aansprake jkheld
oor . L 

"de, \, Lel " aá,d ddn oor . di" re. 
Ce/olC

is van handelirgen er/ofbeslissiigen die gebaseerd
zijn op de irformate in deze ullgave.

Copyright;
Het is niet toegestaan om 20ider uitdrukke ijke
toestemmingvan de ultgever foto's of (sedeelten
var) ieksten uit deze u tgave over te remen. Ook
met toestemm ng is bronv€rme ding verp lchi.

Jd ' rbo .s \"d- l,r d .or . .o. s " d i"r' -dea ,

king var de l(onirkljke Meraa urle branchegroep
Nederlá.dse Jachtbouw Ind!sÍle.

B j letten Yachting r Sneer wordL hard gewer(t om a le

ord€rs op tijd d€ d€ur uli te (Í jgen. lr de vooÍsrond €en

sta en lett€n 38 Cabrio, e€r ontwerp van Vripac( Naval
Architects, met eeÍr ver(oopprijs vanaf€ 22r.56o.
ondan (s de econornische legenw nd s aagt leiter Yachting
er r ecn groeicrd aarta kopers te trekken, mct naÍre Lrit het
bulten a nd. op pagina 2E vertelt directeur [4arcel ]etten ho€

d€werfdaarfsaagt.

toto Rers croenend j(

lhspirêrênd Symposium JBN 3.o
Op 29 mei kwam een gemêleerd gezelschap uit de were d van de jachtbouw en refit bijeen

op het door uitgever Acquimedia georganiseerde sym posium jB N l.o bij het IVA in Drie-

bergen. In eer keur aan lezingen kregen de toehoorders inspiratie voor hel vefder wer<en

aan een toekomst van de Neder andse jachtbouw. In deze editie uitgebreide aandacht
voor een deel van de presentaties; de rest wordt gepubliceerd in het volgende nummet
4 lntro met globaa overzicht
6 Sponsors aan het woord

9 Visie van Joosi van Raay

rl Celwin Klol( (NJl) licht cijfers markt jachtbouw toe
r5 Marktsituatie door drs. Frans Suijl<er van het ministerie van EZ

r7 Column van organlsator Henk van der Brugge, Acquimedla
r8 Ericl< Wuestman geeft ultleg over circulaire economie
20Jacques Hoffmans over activiteiten Mastership in China

natmarine

- :; a

;

2

;
l

22 l(ort N ieuws
25 Mastervolt n euwste gereratle

LOn accu
28 Jetter Yachtlng verzette bakers op tijd
lo Theo (oop met Rotorswing

achter oude iefde aan

;z lachtwerf Meppel bouwt
(leirefe Dfentse Traw er

J5 Ze (ervaren: boot verl(open
met zekerheden

37 PIan Zi ver oat: mak (e lj<er ze en
ra refit

4r Tijssen E el<tro wereldwijd
trpt oêlrtêorFêrnê h.^r.l<v<têmêh

45 Co ufir: !íel(e bank voor morgenl
46 Opdrachtgever koopt lachtwerf Vels

50 Njl Nieuws
. Ancora Boatshow
. Vefbeterlng leercu tuur
. (ansen voo r reglobeurzer'r
. Metaa unie neemt

A uminiu m Centrurr over

56 Ch nese watersportreus ontwaa (t

5E Jurldische rubrlel(: Wie schrijft, die blijfl
J-



Theo Koop met RotorSwing terug bij zijn 'oude lieÍile'

Elektrische rotor dempt slingering
Varen over de waelige baren is niet voor iedereen een pretle, en zeker niet als regelma-

tig de maaginhoud aqn de vissen moet worden gevoerd. Am een rustige vaqrt tu be-

werkstelligen bestqan al decenniqlang stabilisatoren in de vorm van vinnen, anlislin-
gertanks en gyroscopen. Sincls vijfjaar worden megojachten voorzien van hydraulisch

aangedreven ro\ors. Dqt systeem is nu ook beschikbaar voor schepen NoN 3a metet, in

een compacte elektrische uitvoering: RotorSwing.

De man achter Rotorswing is Theo (oop

\7\).aezi, t sporer heel' ,erdiend " s hel

g"a' or 'tab \aro el \à'r ia(l' e r. Ll i is
difecteur productontwild<eling van Quan'
tum Controls ln Nuth, een Amefikaans/Ne'
der ands bedrijfdat wereldwijd systemen

voor s ngerdemplng levert voor megajach-
ten en was ejgenaar van l(oopNautlc, eer
bed rijf gespecialiseerd ln stabillsatoren
l(oop vertelt ln Raamsdonksveer aan boord
van zijn nieuwe L nssen Crand Sturdy 5oo,
een motorjacht van r5 fireter mét Rotor
Swing, over zijn nieuwe avontuur. "Zo'n
oude <nar als ik hoefu e gen ljk helemaal

riets meer te ondernemen. lk kan ekke'

met nrijn nieuwe boot gaan varen, rraar ik

vird het zo verre <te leul< om met stabi isa'
toren bezig te zijn. Hetvoeltnetofll(terug
ben bij mijn oude lieíde."
De systerrer voor megajachten werl(er
hydrau isch, tot wel r50 (W zoa s op het
superjacht Eclipse van rrl jardair Roman

Abranrovitsj. "Scheepsbouwer los Lir sse n

vroeg aan mlj waarom zo'n systeem niet
elekt'isch lor rne'ler orrda. l'yd au el.

zovee ruimte en veTmogen vergt", aldus
(oop, die door deze opmer<irg hard aan

het denl(en werd gezet. "Dat moest kunnen
voor iets dat ronddraait, dat gt zo voor de

hand, dat doet eeír e ektromotor irrmers
ook. "
S ige"de'np 19 i< pe'r'o'r olp\e'r à êrie

tíet een eeívoudig display op het dashboard

wordl de Rototswing bêdiend.

Tekst en foio's Rens croênendijk

omdat een schip zes bewegingsassen

heeíl. "De ro tijd van een klein schip is heel

kort, en dat rnaaki het heel moeilijk, want
het corrigeren moet hee snel gebeuren. Blj

eer g'oo. sL hip <a' e die large'e bewe
glng vee makkelijker stabl lserer."

Magnus-effect
De weri(ing van de Rotorswlng berust op
het prircipe van het Magnus-effect, dat a s

zodanig in rB5z s ontdekt door de Duitse
natuur<und ge Heirrich Custav N4agnus.

Het Nlagnus-effect is duide 1j< zichtbaar
in voetbal, golfen (tafel)teníris, waar door
bacc oftopspin de ba een andere curve

Knlgt.
.oopr '['zit dLs geer pale,ll oIo(.rooi oo.

-lel : eer l-ee' beproefd rorcept op .uper-
jachter. we l'ebber a ee' de schaal ver

l le,r d. Patii(l' \oor v"n D/r "'r L \,4a ire
S"s ens (DVS) Fo à.d .re tgl ztch . he!

gesprel<: "la, maar dan hebben we het nog
niet over de software. De e ektfonica s het
hart van de irstallatle, dat maa d niemand
zomaar na. Daarom ls het een nlche-rirarkt
er zijn het elke keer weer dezelíde bedrij
ven die zich in de wereld van stabilisatoren
rnanifesteren." Noor kan het weten, want
hij werkte samen met Arnold van Aker bij

Nalad Dynamlcs, een andere leverancier
van systemen voor slingerderrping. Samen

begonnen ze eind zor2 met DÍVS Holland,
dat de Rotorswlng iÍr cor'rtlnentaa Europa

op de mard brengt.
l(oop: "De sersoreir die de scheepsbe-

weging meten, zoals de hoeksne heid er
hoel<acceleratie, registeren ook a lle rlei

overbodlge iníorrnatie, die we er allemaa
uit flteren. Dan komen er alledel fase-

verschu vingen in en wordt het pas echt
nle'essonl. Her i. eer hpel eL \e roter e.

ln de Rotorswing zit er voor het eerst een

adapLieve regeli g op. die z.'1' erd is.

Druk op de knop
De Roiorswing werd bij een sne heid

tussen 3 en t4 l<nopen. luet een drul( op
de knop zwenken de rotorpijpen, die in

Theo Koop kan mel dê Rotorswing,ijn Linssen-

motoriachr alvarênd laten schommêlen en

veruolgens demonsÍerèn hoe snêlhel systeêm

het schip weer in balans komt.

de vaarrichtlng van het schip aan bak- en

stuurboord onder de ronrp zijn gemon-
teerd, naar buiten. Zodra de gashendeL

in de ruststaÍrd wordt gezet, l< appen de
rotors automat sch n.

De rotor spirt iir o,8 seconden naar rooo
toeren, (eert ln dezelfde tijd terug naar

nL e1 ga,l ve'der ir o" r'g. love gec.elde

draalrichting, enzovooTt. "Eerst dacht ik,

'dat gaat nooit goed', rraar fabrikart-.r
var de i dr \l'iël- êrvoflo o -r d e wij
gebrul<en, zien daar geen enke probleem
in, die noemen het een spjegeleitje", licht
l\oop toe.
De RotorSwirg verbrLrl(t nonrinaal rooo
watt per rotor, een kunststofpijp, die
vanult het rn dden wordt aargedreven. "De
<racht op de buis wordt overgebracht door
een conische as, die hem erop kne t. De as

wordt aangedreven rret een rirultl-v-snaar.
Een aparte motor aat de rotor naar buiten
en blnnen zwenken. De eerste bLrizen zijn
van glass epoxy gemaakt eir nu zijn we
overge\ldpl op êer Jo p oce..licftere pJp
van carbon fibre."
Noor heeft een uitgebfelde rondgang
gemaakt largs Neder andse jachtbouwers,

waarvan sommige (bijvoorbeeld
Linssen Yachts, Jetten Yachting, Bart van

den Hoven Jachtbouq Altena Yachting en

Wir'r vd'r oê'vdll() de RolorSwirg al oo de

optielijst hebben gezet.

Zero speed
Noor kreeg bij z jn prorrotietoer rege -

matlg de vraag of het systeern ook 'zero



Hiêris de RororswiÍg weggewêrkt ih eeh kastje,

maar hetsyslêêm kan op êlkê plaars ohdêrdê
romp worden bevestigd.

speed' stabilisatie biedt. Daarmee wordt
ook bij een stiL iggend schip de slingering
tegengegaan. "Daar wordt hard aange-
werld. In juli is het prototype <laar en we
verwachten dat het eind dit jaar geleverd

kar'r worden. Bij eigenaars van schepen d e

al een Rotorswing hebben en deze optle
wi en hebben, kan het zonder prob emen
omgewisseld worden, want de rotor past in

dezellde flens."
Bij de zero speed-variant gaan de twee
rotors'kwispelen', ze bewegen constant
horizontaa heen en weer in tegengestelde
richting ten opzichte van elkaar De rotor
dfaait daarbij doorlopend één kant op.
Noor: "Zero speed is eigenlijk ontwic
keld voor jachten die te groot waren om
Zuid-Franse havens nog binnen te <unnen

lopen. Nlet zo'n systeem kunnen ze com-
fortabel voor anker gaan. De eer ijkheid ge

biedt te zeggen dat voor schepen die alleen
in Nederland varen, zero speed eigenlijl<

onzin is, want wie gaat er nu langdurig op
het Jsselmeer ofde Noordzee voor anker
liggen l"

Verdere ontwikkeling
De geeste ijk vader van de Rotorswing is

nog volop bezig met de verdere ontwi<ke-
ing. l(oop: "l< heb ge uklcig tal var menser

waar ik tegenaan kan praten, il< doe het
niet al een. In de loop der tijd heb ik een
fantastische p oeg om me heen verzameld
op het gebied van elektronica en rneet'en
regeltechniek. \íe doen veel proeven in

tarks, iir !íagenirgen en bij Hamburgische
SchlfÍbau'Versuchsanstalt in Hamburg.
We zijn ru bijvoorbeeld aan het kij<en of
we bij snelle schepen de rotors achter de
spiegel <unnen plaatsen, want daar is elk
object onder de romp Lrit het oogpunt varl

snelheid ongewenst. En mlsschien (an

Rotorswing ook voor andere maritiem€
doeleinden dienen, bijvoorbee d om een

grote zandzuiger, die wordt gebruikt bij ce
aarlegvar rirdmolers ir zee, hee prec es

ziln ladtngte aten storten."

Cyroscopên
Er is vee te doen om gyroscopeir, met
name voor stilliggende schepen. l(oop:
"Nadeel js dat die alleen een kracht geven

a s het schlp beweegt. Ajs eer boot door de
bocht vaart ofvoor de wind ang aan een
go Í blijft p akken, doet een gyroscoop niets
in de ro richting. Cyro's maken gebruik van
vliegwie <racht, maar die reageren alleen
op de hoeksnelheid en niet op de hoek, dat
(unnen ze n iet compenseren."
Cyroscopen, al sinds t9t5 in gebruik voor
het derrpen van sllngering van schepen,

hebben verder als nadelen hur forse
gewicht en een groot ruimtebeslag, aldus
Noor. "Rotorswing ls bovendien een derde
goedkoper dan gyro's."

De Rotorswlng is behalve in sta en jachten
ool. ir le bo rwer ir al r/i1 aiL- ea poly
ester jachten. Net als bij de insta atie van
de t ao .io're e \lab: salievi,lreÍnoeI de
scheepshuid op die p aatsen worden ver-
slêvigd. Voo' relr s de Rotorswing volgens

Theo Koop (l) van Rotorswiíg met Patri€k Noorvan DMS Holland, dar fietsysteem op de Europêse
markrbÍengr.

Een opengewerkle t€ken ing van dê Rotorswing.
De buis iseen mêter langen heeÍL êên doorsí€dê

o
Een visualisêring van het Magnus.êff€ct, dat alin
r8t2 werd ontdekt,

Noor ook heel geschil<t. "De lnbouw in een

bestaaÍrd schip ls beslist geen lngewil<<e de
operatie. Eind vorige n'raand hebber we
binnen drie dagen een Rotorswing gein-
stalleerd in een gebruikte Linssen Crand
Sturiër. Omdat de rotors geen stuureffect
genereren kan de p aats onder het jacht vrij
worden bepaald. Het is dus geen probleem
als er bij het lnitié e ontwerp en de bouw
van het jacht geen rekering is gehouden
nret het installeren van stabillsatoren. De

elektrorrotor ls compact, waardoor er altijd
wel een plekje tegen de huid van het jacht
is te vinden om die te installeren."
Rotorswing Nlarine en DMS Holland
heboer eer verl.oop- e1 serv celdrtoo'ir
Raamsdonksveer

www.dmsholland.com
wwwrotorswing.nl
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