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,: le orderportefeuille uitpuilt,
: ''.it n el als we een rondje over het
:-.-':':rn in het Brabantse Waalwijk
-:.-. h de cascohal zijn twee sche-

- .,- :3 meter in aanbouw, twee van
-'' - .inetingstaan inde interieurhal,

- -: :ir1 exemplaar van2Smeter. Top
' ' . --... is een in aanbouw zijnde trawi--. :--r: ninder dan 37 meter met een
- ,:rp en aluminium opbouw. Dat
- . .=-::r. \\iant de laatste jaren wordt
-. '.:-n der VaIk Continental Yachts
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- :,::tninium als bouwmateriaal
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van der Valk vertelt over

le eigenaar had een jacht van
-, "i-in

--- -..-:rerer en maakt dus een flinke
-
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:--' dacht in eerste instantie aan
. .: '. :-n 33.33 meter; dat vond-ie een
:.:..-... llaar hij wilde er zóveel in

:
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Bootbouurer Wirn van der Valk

hebben we het nog niet over het gedeelte
voor de eigenaar zelf. De eigenaarshut
is ongekend groot, net als de salon en de
flybridge. Mensen die een schip van dit
kaliber kopen, zijn kritisch. Niets wordt
aan het toeval overgelaten. Zo wordt na
het stralen en primeren de binnenkant
van de romp tot 30 cm boven de waterlijn
behandeld met Mascoat - een geluiddempende coating dle het geluid van klotsend
water vermindert. Het wordt ook gebruikt
in de machinekamer, dle compleet in deze
coating wordt gezet. In deze ruimte komen
twee Volvo Penta D16 Heavy Duty-motoren

van 16.000 cc elk met een vermosen van
651

pkbij

1.800

toeren.

de

40.000 volgers op Facebook
Opdrachtgever voor deze trawler van 37
meter, waaraan twee jaar wordt gebouwd,

bestaat uit drle hut, .- -:nbuis, badkamers, een salon

is een Oekraïner. Van de vijf tot zes motorjachten diejaarlijks bij Continental Yachts

,--:: paste." Het verblijf voor
i-,; alieen

a1

, . -:mpleet interieur op een jacht
---: tneter niet misstaan. En dan

,,WIE GESCHOREN WORDÏ
MOET STILZITTEN", IS EEN
VAAK GEHOORD ADVIES
OM DE CRISIS TE OVERLE.
VEN. BOOTBOUWER WIM
VAN DER VALK DEED HET
TEGENOVERGESTELDE.
HIJ ONTWIERP EEN NIEUW
MODEL DAT ZIJN BEDRIJF
ZO'N GROTE IMPULS GAF,
DAT DE OMZET IN VIER
JAAR TIJD VERDUBBELDE
EN DË ORDERPORTEFEUILLE GOEDGEVULD IS.

worden gebouwd, zijn er vijf voor een Rus

of een Oekraïner. De zesde is voor

een
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Op dit moment wordt bij Wim van der Valk een Cantinental 37 meter-trawler gebouwd, het grootste project ooit van de werf. Romp en opbouw
zÍjn hier net bevestigct. Het jacht krijgt een art nouveau-interieur van Guido de Groot Design en gaat plaatsbieden aan de eigenaar en zes gasten

in vier hutten en zes bemanningsleden, inclusief kap!íein. verdeeld over drie hutten.

West-truropeaan. De laatste jaren heeft
zich dus een verschuiving voorgedaan.
Van der Valk: "We verkochten vroeger veel
aan Europeanen en af en toe een sctfp aan
een niet-Europeaan. Het is nu anclersom.
Ook zijn we steeds groter gegaan. Tot 2[r[la

bouwden we tot twintig meter. Tegenwoordig krijg we geen aanvragen meer
voor boten kleiner dan 23 meter. Tljdens
de crisis hebben wij ervool gekozen onl
constant in buitenlandse bladen te adr-erteren. Daardoor hebben we een merkraam
en vertrouwen opgebouwd in Rusland. Er
zijn tijden geweest dat je alles u,at dreef

kon verkopen, maar dat is niet meer zo.
Je moet je stinkende best doen. Bijblijven. Als we in gesprek zijn met een klant,
kunnen we à la minute met behulp van de
computer visualiseren wat hij wil. Ook
hebben we flink ingezet op social media
en internet. Op onze site hebben we maandelijks 5.000 bezoekers en onze Facebook-

D: r-ei'schuirring naar schepen boven de

l.l rneter heeft ook te maken met het feit
.:;"r hei gl'os van de opdrachtgevers zelf

rier kan varen. En in een kleiner jacht
.s r..aLri','ehjks plaats voor een beman::i::-sverblijf, Het is zelfs nog sterker: de
:rie'irr-e klanten kunnen niet alleen zelf
mei i'aren. \-oor een aantal is het zelfs hun
eelste boot. De verschuiving naar eerder
genoemde landen betekent ook dat Continental \acl.rts rnet ingang van komend jaar
nier langel rnet een schip, maar met een
infornratiestand op Boot Diisseldorf staat.
Van der \-alk: ''\\ie zijn de beurs ontgroeid.
Onze klanten komen daar niet meer. In
plaats r-an in Dilsseldorf liggen we nu met
een schip op de Cannes Boatshow en de
Monaco Boatshon'."

lende van inzicht, zoals dat zo fraai heet, in
goede harmonie uit elkaar gegaan. Broer
Gijs is twee jaar geleden gestopt.
De Continental I die tot 2006 is gebouwd en

ook de Continental II en III zijn door Wim
van der Valk zelf getekend. "Ik voelde dat
er iets aan zat te komen en daarom hebben we vlak voor de crisis de Continental
II ontwikkeld. Deze heeft twee niveaus.
trentje voor de verblijven en eentje voor
de saIon, kombuis en stuurstand. Zoals
alle schepen hebben we ook dat model
op voorraad gebouwd. Ik zeg altijd: 'Als

Volksverhuizing

je hem niet bouwt, verkoop je hem ook

Wim van der \ralk begon het bedrijf met
zijn broer Gijs in Wateringen. Door de

niet'. Maar er was te weinig interesse voor.
Misschien klopte het ontwerp net niet, wie
zalhet zeggen? Op een gegeven moment
kregen we hier een Rus voor een ander
schip. Hij had veel wensen, wilde onder

pagina heeft ruim 40.000 volgers", ze1thíj

leegloop van de textiel- en schoenen-

niet zonder trots. Want daï zijn er meer

industrie in de omgeving van's Hertogenbosch werden op een gegeven moment

dan Riva bijvoorbeeld heeft.

industriegrond en woonruimte voor aantrekkelijke prijzen aangeboden. De broers
Van der Valk hapten toe en in 1973 was een
volksverhuizing met twintig gezinnen het
gevolg. Later zijn de twee wegens verschil-

,we

zrjn

o

a,tii,

tÍend Sgttefs
geweest op het gebied van

andere vier gastenhutten, maar de II was
maar 23 meter - te klein dus. Dat was aanieiding voor de ontwikkeling van de III,
-;an 26 meter. Met behulp van Photoshop

rebben we laten zien wat de mogelijkreden waren. De klant is met de tekeninnaar Guido de Groot gegaan die vijf
oorstellen heeft gemaakt. Los van elkaar

_:en
-.

iozen we hetzelfde ontwerp. Sindsdien
roen we geen project meer zonder Guido,
=amen met Jaron Ginton die verantwoor:elijk is voor de engineering."
Smaak kun ie niet leren
le vraag rijst natuurlijk waarom hetjuist
l,rntinental Yachts zo goed gaat. "Omdat

-r smaak heb", glimlacht Van der Valk.

':\-e zijn altijd trendsetters geweest op het
;=oied van ontwerp, vormgeving, kleur en

-ateriaalgebruik. Allemaal zelf bedacht.

!-aak krijg je van je ouders

mee; kun je
leren. Ik heb bijvoorbeeld altijd een
--:guar gehad. Omdat ik dat een mooie
':to vind. Liet ik mooie velgen onder
-.-en, bredere banden en een extra uit-

-':t

als hij er maar eentje had. Twee vond
':"rnooier. ïVe doen hier alles zelf, ook de

::-co's. Daarom kunnen we relatief snel
Hier kan alles, ook qua techniek.
meter-trawler komt de AntiRoll,
\ran
's werelds eerste twee-assÍge
-:r
.--=:ifisatoren. We waren bij de eersten
-=: \rolvo lPS-aandrijvingen in een alu-,rium schip. Standaard hebben onze
;::-epen vloerverwarming, twee genera-::n. teak op alle dekken, vijftien milli:=:er dubbel glas, een armdikke reling,
boeg- en hekschroef, kortom, alles
--:e
;=:-ie voor een schip kunt kopen, zit erop
:: aan. Omdat we constant veel jachten
-=-.-eren,

--

de 37

- :.anbouw hebben, kunnen de mensen
:,-:: rerschillende indelingen en toepas:n zien. Bovendien geeft'veel jachten
'-:-3
- .anbouw' veïtrouwen. Als echt geïn-'-=-=seerden naar de werf komen en het
'-:acht zien, de liefde voor het product
':e-:n. horen wat er allemaal mogelijk is,
r-,:Ê:1 twee van de vijf. Zestig procent van
, - -: rJanten koopt voor een tweede, derde
:. :;-t\ vierde keer een jacht bij ons. Dat
:-'.: :och we1 iets."

Falcon. Naast verdringers ook halfglijders
en planerende schepen in staal en alumi-

Dat betekent ook dat Wim van der Valk af
en toe kan gaan pierewaaien. Hoewel de

sinds 1968. In het begin bouwde
-::f motorjachten van zeven tot tien
::'-:-: in staal. Bekende typen zijn de

nium. Grootste succes in aantallen is de
Continental I waarvan er honderd zijn
gebouwd. Op het moment zijn er zeventig mensen aan het werk, vier jaar geleden de helft. De prijs van de in aanbouw
zijnde trawler van 37 meter is dezelfde als
de totale omzet van vier jaar geleden. Het
moge duidelijk zijn: het gaat de werf in

intussen 69-jarige ondernemer van rust
niet wil weten. "We hebben altijd gevaren. Kwamen ook veel in dit gebied en
we zeiden vaak tegen elkaar dat we tussen Drimmelen en Den Bosch graag een
huis wilden. Nou, dat is gelukt. Maar in
de weekends ben ik altijd op mijn boot. Die
ligt nu in Port Zélande. Een twintig-meter-

.

Waalwijk voor de wind.
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Royal, Vitesse, Falcon en Super
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