
RotorSwing is een nieuw slingerdemping-

systeem voor jachten tot 30 meter. In

plaats van de bekende vinnen beschikt dit

systeem over twee rotors, die afhankelijk

van de draairichting een op- of neer-

waarlse druk in het water genereren. Wij

stappen aan boord van het schip van

Theo Koop, de geestelijk vader van de

RotorSwing, voor een proefuaaft op de

Noordzee,

YVONNE ZWAAN

Wie een stabilisatiesysteem wil testen, heeft golÍslag nodig.

Dat zit gelukkig wel goed vandaag, zo stellen we tevreden

vast als we over de Haringvlietdam rijden naar het schip

van Lucy en Theo Koop. De afgelopen week heeft het flink

gewaaid en ook vandaag staat er nog een stevige bries van

4 à 5 Beaufort, We zijn benieuwd hoe comfortabel Rotor-

Swing ons tochtje zal maken! Het nieuwe systeem komt uit

de hoge hoed van Theo Koop, de grondlegger van Koop

Nautic en mede-eigenaar van Quantum Controls - gere-

nommeerde bedrijven als het gaat om slingerdemping. Het

door Koop bedachte stabilisatiesysteem is gebaseerd op

het Magnus-effect. Dit is een natuurkundig principe.

Simpel gezegd komt het erop neer dat door draaiing van

de beide rotors een drukverschil ontstaat, wat de rolbewe-

gingen van het schip dempt. Het systeem werd onder

Quantum Controls ontwikkeld voor de superjachtindustrie

en nu het zich daar heeft bewezen, introduceert Koop

samen met zijn partner RudolÍ Geurink een eenvoudiger

versie ervan voor kleinere jachten. De RotorSwing kost *
ingebouwd en wel - circa € 50.000,- exclusief btw. DN/S

Holland verzorgt de distributie van het systeem voor heel

Europa. Tijdens de Hiswa te water, in september, toont dit

bedrijf een demo-opstelling van de RotorSwing.

Het systeem
Dicht tegen het vlak van de 'Tessera', de Linssen Grand

Sturdy 500 van Lucy en Theo Koop, is aan weerszijden van



de kiel een rotor gei'nstalleerd, Deze twee 'armen' zijn

I meter lang en hebben een diameter van '140 mm. Beide

rotors zijn door middel van een konische as verbonden met

een aandrijfunit aan de binnenzijde van de romp. Zo'n unit

bestaat uit twee elektromotoren; een orn de arm naar

buiten te draaien als heï systeem in werking wordt gezet en

weer naar binnen als het wordt uitgeschakeld en een om

de rotor - linksom of rechtsom - te laten ronddraaien.

Sensors meten de rolhoek, de rolsnelheid en de rolversnel-

ling en in een kast met besturingselektronica wordt vervol-
gens razendsnel de gewenste draairichting en het vereiste

toerental van de rotors bepaald, Opvallend is dat het ge-

hele systeem elektrisch is - er komt geen hydraulica aan te
pas. Dat maakt de installatie relatief eenvoudig en houdt de

benodigde aanpassingen van de techniek aan boord bij

een refit binnen de perken. Een ander voordeel is volgens

Patrick Noor van DMS Holland dat het voor het rendement

niet uitmaakt op welke positie binnen de romplengte de ro-

tors worden geplaatst. "Zo kan per schip worden bekeken

wat de handigste plek is om de aandrijfunits van de rotors

onder te brengen."

Op de stuurstand bevindt zich een paneeltje met slechts

twee knoppen, waarmee Koop het systeem aan of uit kan

zetten. Ledlampjes geven de actuele status van de rotors

aan, Als het systeem is uitgeschakeld, staan de roiors naar

achteren gericht, in de lengterichting van de romp. In dat
geval steken er dus geen onderdelen buiten de romp en is

het risico op beschadiging van de rotors nihil. Wordt de Ro-

torSwing ingeschakeld, dan gaan de roïors wijd uit staan

en zien we de uiteinden van de twee àmen vanaf het ach-

terdek aan bak- en stuurboord onder water zitten. Het sys-

teem schakelt zichzelf automatisch uit, zodra de gashendel

in de neutrale stand wordi gezet; de armen draaien dan di-

rect naar binnen. Je hoeft er dus niet steeds zelf aan te
denken het systeem uit te schakelen, als je een sluis invaart

of gaat aanleggen. In geval van een storing in het elektri,

sche systeem kunnen de rotors overigens ook handmatig

naar binnen worden gedraaid, Hiervoor is een voorziening

aanwezig op beide aandrijfunits. "ln het uitzonderlijke geval

dat er toch een rotor wordt stukgevaren, zal uitsluitend het

buitenste deel van de arm afbreken", verzekert Noor. "De

unit is zo gemaakt dat de romp geen schade oploopt."

VAARIN/ PRESSI E ROTORSWI NG

DMS Holland is het jonge bedrijÍ van Patrick Noor en

Arnold van Aken, beiden specialist op het gebied van

'motion control'. Voor RotorSwing verzorgt DMS Holland

de distributie in geheel Europa. Het bedrijf heeft een

kantoor ên showroom in Raamsdonksveer, bij Altena

Yachting. Meer inÍormatie: www,dmsholland.com

De praktijk
VanaÍ onze opstapplaats bij de Haringvlietdam varen we

richting de branding op de Noordzee. Al snel begint de
'Tessera' loom te schommelen en naarmate we de bran-

ding naderen, wordt het steeds onaangenamer. Dan scha-

kelt Koop de RotorSwing in en binnen enkele seconden is

het eÍfect al voelbaar: het schip stopt met slingeren, wat

niet alleen wij prettig vinden, maar ook de autopilotl Die kan

nu namelijk veel beter koers houden. Zet Koop het systeem

weer uit, dan komt het geslinger direct terug. Het is onge-

looÍlijk wat een effect twee ronddraaiende armen hebben

op het rollen van zo'n stalen jachtl Zelfs op lage snelheid

heeft de RotorSwing al voelbaar invloed, Ook als we om-

draaien en de golven schuin van achteren krijgen, weet de

RotorSwing die prima op te vangen, wat aangeeft hoe snel

en slim de elektronica inspeelt op de omstandigheden.

Dan verwijdert Koop het frontje van het bedieningspaneel,

waar een derde knopje achter verscholen blijkt te zitten.
"Hiermee bedien je de 'forced roll'Junctie", grijnst hij, terwijl

hij het knopje indrukt. Onmiddellijk begint de Linssen op

nieuw te slingeren en worden de bewegingen hoe langer,

hoe hefliger. "Deze funclie is bedoeld om hel systeem te
controleren", Iegt hij uit. "De omstandigheden kun je im-

mers niet altijd beinvloeden. Mocht er geen golfslag van

betekenis zijn en je wilt in geval van twijfel toch nagaan of

het systeem werkt, dan kun je deze knop gebruiken."

Handig, zo'n knopje om golfslag na te bootsen, maar

gadgetgekke motorbootvaarders zijn gewaarschuwd: voor
je het weet vaar je weliswaar zo vast als een huis op zee,

maar al schommelend op het binnenwaterlíil
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1 De'Tessera' in de

golven voor de Haring

vlietdam, Een stabrlisa-

tiesysteem is onder deze

omstandigheden geen

overbodige luxe.

2 Theo Koop schakelt de

Rotorswing in.

3 Een rotor met aan

drijÍunit. De Rotorswing

is in de huidige vorm

urtsititend geschikt voor

stalen schepen. Een

uitvoering voor polyester

en aluminium jachten is

in ontwikkeling,
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