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Anton van den Bos bij
een Elling E6: “We willen
de modernste technieken
toepassen”.

Brand snel
te boven

Na twintig jaar aan de weg te hebben getimmerd met de polyester motorjachten Elling E3 en
E4 kwam in 2016 dan eindelijk de Elling E6, het twintig meter lange vlaggenschip van Elling
Shipbuilding uit Aalst. “Drie modellen, daar blijft het voorlopig bij”, zegt werfdirecteur Anton van
den Bos resoluut. Hij wil niet conservatief genoemd worden, want de werf bedenkt keer op keer
baanbrekende technische innovaties. Een grote brand in 2016 was een zware tegenslag, maar
dankzij gemotiveerd personeel kwam de zaak weer snel op de rit.

De ontwikkeling van Elling is begin jaren
90 van de vorige eeuw in gang gezet door
Jan van der Pas, directeur marketing van
design bureau Cor D. Rover, toen nog
een watersporter die ontevreden was
over het marktaanbod van motorjachten.
Ontwerpers Frank Mulder en Cor de Rover
ontwierpen het exterieur en de Britse
jachtdesigner Ken Freivokh het interieur.
Van den Bos werkte destijds bij AkzoNobel,
de producent van onder meer Twaron, een
ijzersterke synthetische vezel, waarvoor
hij nieuwe toepassingen moest zoeken.
Hij kwam regelmatig bij Neptune Marine
Shipbuilding over de vloer, een bedrijf
dat al sinds het begin van de jaren
zeventig pionierde met de bouw van
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glasvezelversterkte polyester boten. Van
den Bos werd directeur van Elling en het
is daarom niet vreemd dat ‘zijn’ Twaron
wordt toegepast in een speciaal laminaat
voor de romp van alle modellen.
De matten glasvezel met daartussen
gesprayde lagen met korte glasvezels,
worden aan de binnenzijde versterkt
met twee lagen ijzersterk Twaronweefsel, met de hand opgebracht. De
romp kan daardoor een aanvaring met
bijvoorbeeld een in het water drijvende
container weerstaan. Bovendien is Twaron
geluiddempend. Twaron kan niet worden
geknipt of gesneden, zo sterk is het,
de benodigde stukken worden op maat
gemaakt met een diamant-slijptol.

De volgende dag kon de balans
worden opgemaakt. In de twee afgebrande afbouwloodsen stonden vijf E4
motorjachten in verschillende stadia
van afbouw, waarvan er één zelfs
gereed stond om naar Boot Düsseldorf te worden over overgebracht. “Er
was helemaal niets van over, vreselijk
triest. En het ging juist heel goed,
we hadden het verschrikkelijk druk”,
aldus Van den Bos. “Gelukkig was de
loods met mallen gespaard gebleven. De motivatie van het personeel
was onvoorstelbaar groot. We waren
binnen drie maanden weer volop in
productie.”
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Conservatief met
moderne inslag
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Snel herstel Elling Shipbuilding na brand in 2016

Dat de Elling Shipbuilding anno 2018
floreert is een regelrecht wonder.
Anton van den Bos herinnert zich
16 december 2016 als de dag van
gisteren. “Ik werd ’s avonds thuis in
Velp gebeld met de boodschap dat er
brand was. Sneller dan de brandweer
reed ik naar Aalst, waar een grote
brand woedde op de werf. Een drama,
het ergste wat een jachtbouwer kan
overkomen. Het frustrerende is dat de
oorzaak niet achterhaald kon worden.
We voldeden aan alle veiligheidsregels, van vlamdovende prullenbakken
tot aparte opslag buiten van gevaarlijke stoffen, het vuil werd iedere avond
opgeruimd.”

De herbouw van de loodsen is voor
volgend jaar gepland. Tot die tijd
worden Elling E4’s afgetimmerd in
Hardinxveld-Giessendam, de E6 in
Aalst. Van den Bos: “We nemen de
tijd omdat we ondanks dat de boel
verzekerd was, een flink verlies hebben geleden, want de productie viel
natuurlijk weg. Bovendien willen we
de nieuwbouw optimaal inrichten voor
de productie, met de ervaringen die
we de afgelopen jaren met seriebouw
hebben opgedaan, dat vergt een
enorm goede voorbereiding.”
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Elling presenteert zich op een groot aantal (internationale) bootshows, hier met een E4 en E6 op de
HISWA te water in Lelystad.
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zeer enthousiast publiek die ons enorme
kansen bieden.”
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Het begin: de E3
In 1997 kwam de 13,8 meter lange
polyester Elling E3 op de markt. In 2006
werd de ruim een meter langere E4 (14,9
m) gepresenteerd. Omdat klanten maar
bleven vragen om een nog groter schip is
in mei 2015 de 19,8 meter lange E6 aan het
programma toegevoegd.
Elling heeft momenteel met 45 personeelsleden capaciteit om vier E6-jachten per
jaar te leveren. De zesde E6 wordt inmiddels gebouwd. “De E6 is bijna perfect, op
smaak van de klant passen we de schepen
aan, het zijn semi-custom built schepen.”
De verkoop van de E4 loopt ondertussen
nog steeds goed door. Inmiddels varen er
276 Ellings E3 en E4 rond.

Wereldreiziger
Van den Bos reist heel wat af om de Ellings
aan de man te brengen. Zo is hij net terug
van een weekend Baltimore, waar een
‘Trawler-Fest’ werd gehouden. Ondanks
dat hij zijn 60ste verjaardag vierde, wilde
hij toch in Amerika present zijn. “Ik kon
bijna niet anders, die mensen zijn daar
zó enthousiast. Er lag een Elling E4, die
we vorig jaar hadden afgeleverd aan
echte watersportliefhebbers. Die mensen
vinden het fantastisch om bezoekers
alles over hun boot te vertellen. Omdat
een E4 sneller vaart dan een gemiddeld
trawlerjacht, hebben we de boot als High
Performance Trawler gepresenteerd. Het
zijn dit soort kleine boat shows met een

Brexit
Op de 10-daagse Southampton Boat Show,
medio september, waar Van den Bos al
ruim 20 jaar aan deelneemt, waren een
Elling E4 en E6 te zien. “Je merkt dat de
Britten door de naderende Brexit afwachtend zijn. Voorheen verkochten we altijd
wel een paar boten naar aanleiding van
deze show, maar nu niet. Er komen in
ieder geval de komende maanden wel wat
potentiële klanten naar aanleiding van de
beurspresentatie naar Nederland over om
proef te varen.”
Elling was met een E6 en E4 present op
de HISWA te water, dit jaar in Lelystad. De
Duitse markt is het belangrijkst voor Elling
en ook worden heel wat boten verkocht
aan Russen. Vorige maand was Van den
Bos voor het eerst op de St. Petersburg
International Boat Show, waar een E6 ter
bezichtiging lag. In oktober is hij voorts te
vinden op botenbeurzen in Montenegro,
Moskou en Hamburg.
Van den Bos verwacht veel van de presentatie van een Elling E6 eind oktober op de
Fort Lauderdale International Boat Show.
“Dat is een bijna perfect schip voor de
Amerikaanse markt. Het is groot, heeft
enorm veel binnenruimte en is bovendien
een van de veiligste boten in haar klasse.
We kunnen de concurrentie goed aan
met Amerikaanse schepen, die vrijwel
allemaal in China worden gebouwd. De
Amerikaanse kopers zijn graag bereid om
de boot daar aan het publiek te laten zien.”
Bij het ter perse gaan van dit artikel was
de E6 aan boord van een vrachtschip van
Sevenstar Yacht Transport onderweg naar
Palm Beach, om van daaruit overgevaren
te worden naar de 75 kilometer verderop
gelegen beurs.
Moderne technologie
De strategie van Van den Bos is het steeds
verder verbeteren van de bestaande modellen en het toepassen van de modernste
technologie. “Zo zijn we overgeschakeld
op het gebruik van lithium-ion batterijen.
Die zijn in aanschaf acht keer duurder dan
conventionele accu’s, maar uiteindelijk
In de afbouwloods ligt een vrijwel voltooide E6,
waar nog een vaste zonneluifel op wordt
gemonteerd voordat het schip op transport naar
de Verenigde Staten gaat.
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De E6 heeft standaard een noodmotor die een klapschroef aandrijft. De meeste
eigenaren van een E4 kiezen ook voor zo’n extra veiligheid.

Noodmotor
Op de E6 is een lichte noodmotor standaard, zoals een 27 pk Yanmar of Volvo
Penta, die een klapschroef aandrijft en
een eigen roer heeft. Op de E4 is het een

vrijwel altijd aangeschafte optie. Van den
Bos: “Mensen denken wel dat als ze een
schip met twee hoofdmotoren hebben, ze
altijd op een van de motoren verder kunnen varen in geval van een storing. Maar
dat is helemaal niet veilig als de oorzaak
bijvoorbeeld vervuilde brandstof is, want
dan doet de andere motor het ook niet
meer. Onze noodmotor, waarmee een
schip een snelheid van zes knopen kan
halen, heeft een aparte brandstoftank. Het
is een echte backup. De volgende stap is
dat de noodmotor ook elektrisch wordt
aangedreven. Of dat gaat gebeuren hangt
vooral af van de vraag of li-ion batterijen
goedkoper zullen worden.”
www.elling-yachting.com

Van den Bos wil met de 20 meter lange Elling E6 de concurrentie
aan met Amerikaanse botenbouwers. Foto Elling Shipbuilding  
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Technische specificaties E6

zonnecellen. Als er nog 20 procent lading
in de batterijen is, springt automatisch de
kleine generator aan om de batterijen weer
op te laden. Dat is een heel andere benadering dan vroeger, dan sprong altijd de
generator aan als er een stroomverbruiker
werd aangezet.”
“We zijn conservatief als het de modellen
aangaat, maar we willen de modernste
technieken toepassen. Elling was bijvoorbeeld de eerste die led-lampen voor de
verlichting aan boord toepaste. En ook met
de li-ion batterijen lopen we nu voorop.”
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goedkoper. Ellings worden nu standaard
uitgerust met een systeem dat samen met
WhisperPower is ontwikkeld.”
Het systeem van WhisperPower bestaat
uit een 14 kVA AC PowerCube sine-wave
omvormer, die dienst doet als stille ‘generator’. De AC PowerCube van wordt aangesloten op een lichtgewicht li-ion accubank
en een 3-cilinder Genverter generator met
een DC laadsysteem, bestaande uit 2 DC
PowerCubes. Het systeem kan wereldwijd
worden ingeplugd, onafhankelijk van het
voltage of de frequentie.
Van den Bos licht toe: “Als je een elektrisch apparaat gebruikt, een kookplaat
of vaatwasser, komt de daarvoor benodigde stroom uit de li-ion batterijen. Die
worden opgeladen door de dynamo van de
hoofdmotor, of laden op via walstroom of

De inbouw van een uitgebreid elektrisch systeem van WhisperPower, waar een
fors aantal li-ion batterijen aan wordt gekoppeld.

Lengte o.a.:
19,80 m.
Breedte: 		
5,35 m.
Doorvaarthoogte:
4,00 m.
Diepgang: 		
1,25 m.
Voortstuwing:
Volvo Penta D13 6-cilinder
900 pk (670 kW) diesel
(max. snelheid 18 knopen)
Hulpmotor:
Volvo Penta D2
4-cilinder 75 pk (55 kW) diesel
(max. snelheid 7 knopen)

Prototype stabiliser DMS Holland
Elling Shipbuilding gaat nu een Elling E4
uitrusten met het prototype van een nieuw
stabilisatiesysteem dat DMS Holland
heeft ontwikkeld: de AntiRoll All-In-One.
“Het unieke is dat dit systeem voor drie
vaarcondities geschikt is: stilliggend,
langzaam- en snelvarend, precies de
gebieden waarin Elling opereert”, aldus
Van den Bos. “Dat is uniek, zo’n systeem
bestaat eigenlijk nog niet. Als werf staan
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wij erachter, het is een prachtig systeem,
het zit technisch goed in elkaar, maar de
klant moet uiteindelijk beslissen over de
aanschaf. De prijsstelling is nog onbekend.
Als het betaalbaar is, heb ik 250 klanten
voor ze”, grapt Van den Bos.
Van den Bos doelt daarmee op
de mogelijkheid om het nieuwe
stabilisatiesyteem ook op bestaande
schepen te monteren. “Het systeem

werkt elektrisch en dat is voor de E4
een groot voordeel, want daar zit geen
hydraulieksysteem op.”
Gemonteerd op een deel van het
zwemplateau en de spiegel van een E4 zal
DMS de AntiRoll All-In-One presenteren
op de komende METSTRADE, die van
13-15 november wordt gehouden in de
Amsterdamse RAI.
Lees verder op pagina 43
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Elling Shipbuilding uit Aalst gaat
een prototype van een nieuw stabilisatiesysteem van DMS Holland
beproeven, de AntiRoll All-InOne stabiliser. De werf helpt ook
met het maken van een display,
bestaande uit een deel van de
spiegel van een Elling E4, waarop
het systeem op ware schaal
gepresenteerd kan worden op de
METSTRADE vakbeurs, die van
13-15 november wordt gehouden in
de Amsterdamse RAI.

DMS Holland:
alles-in-één stabiliser
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MagnusMaster succes
In de vijf jaar dat DMS Holland bestaat,
heeft rasverkoper Noor vrijwel alle jachtwerven in Nederland wel bezocht. Met succes,
want de MagnusMaster is opr meer dan 125
motorjachten gemonteerd; botenbouwers in
heel het land lopen ermee weg. Het systeem
is bedoeld voor langzaam varende schepen
tot circa 30 meter lengte. Bij grotere schepen worden er zelfs wel vier MagnusMasters gemonteerd.
AntiRoll
Van Aken heeft een jaar lang gerekend en
geschetst om een dubbelassige vinstabilisator te ontwikkelen voor superjachten, de AntiRoll. Het idee heeft hij gepatenteerd. Wim
van der Valk Shipyard heeft op de Santa Maria T, een trawlerjacht van 37 meter, in 2013
als eerste een AntiRoll-systeem gemonteerd.
Na het verhelpen van wat kinderziektes
werkt het systeem volgens Noor perfect en
is klaar om verder ‘uitgerold’ te worden. “We
vertellen belangstellenden wel altijd direct
dat ons systeem het duurste is op de markt,

maar wel het beste.”
De AntiRoll vormt de basis voor de Allin-One, want de werking is gebaseerd op
hetzelfde principe. Als het jacht stilligt,
maken de vinnen een klappende beweging.
Bij kruissnelheid roteren de vinnen zoals
traditionele vinnen, maar door de ‘high aspect’ vorm hebben ze minder weerstand. Bij
hogere snelheden klappen de vinnen achter
de spiegel en kunnen worden gebruikt om
zowel te trimmen als dempen van het rollen
en deinen.
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Oude bekenden
Van Aken en Noor kennen elkaar al langer,
in een andere verstandhouding: directeur/
sales werknemer bij de Nederlandse vestiging van een grote fabrikant van stabilisatoren. Met een tussenpoos van enkele jaren
verlieten ze dit bedrijf en toen techneut Van
Aken een stabilisator ontwikkelde op basis
van de beweging van de vinnen van een
walvis, liepen ze elkaar in 2012 weer tegen
het lijf. “We hebben altijd goed samengewerkt, op basis van wederzijds vertrouwen.
Daarom durfden we het zonder aarzeling
aan een bedrijf op te richten, waarin we
een gelijkwaardige positie hebben: ik doe
de techniek en ontwikkeling en Patrick de
marketing en sales”, vertelt Van Aken, die
afgezien van windsurfen in zijn jonge jaren
niet zozeer een watersporter is. “Ik word
altijd direct zeeziek als ik ga varen”, bekent
hij. “Maar als technicus ben ik gefascineerd
door de techniek die nodig is om te varen.
Iets ontwikkelen, waardoor een schip stabiel

door het water kan gaan, dat geeft mij een
kick.” Van Aken is, zoals hij zelf zegt, de lange weg gegaan in zijn technische opleiding.
Begonnen met MTS elektrotechniek, HTS,
Technische Universiteit en later bedrijfskunde op Nijenrode in het weekend en de
avonduren. Noor heeft ook een technische
achtergrond, HTS elektronica. Hij was jarenlang onderhoudsmonteur van een Lockheed
Orion patrouillevliegtuig van de Koninklijke
Marine en heeft wel een warme band met
watersport. “Ik huurde altijd boten, ik wilde
daar iets in doen, dat leek me superleuk. Ik
ben dus wel technisch, maar als ik eerlijk
ben, niet zo handig. Daarom hebben we de
taken verdeeld.”
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Een stabilisatiesysteem dat het in alle
omstandigheden doet, bij alle snelheden
en ook als de boot stilligt, bestaat volgens
DMS Holland nog niet. “Op zich is het niets
nieuws, de door door ons gebruikte technieken om te stabiliseren bestaan al lang.”,
zegt Arnold van Aken, de ‘uitvinder’ en
technische man van DMS Holland. “Alleen
heeft nog niemand de stabilisatiesystemen
voor zero speed, langzaam en snel varen
gecombineerd.”
Prijstechnisch zal het systeem op hetzelfde
niveau liggen als van concurrenten. “Maar
wij leveren meer mogelijkheden in één systeem”, benadrukt Patrick Noor, verantwoordelijk voor de sales en marketing bij DMS
Holland. “En bovendien kan de All-In-One
worden gebruikt als trimtab.”

DMS Holland heeft twee keer een nominatie
gekregen voor de designwedstrijd van METSTRADE, de Dame Award. Dit jaar dingt het
bedrijf met de All-In-One opnieuw mee.
www.dmsholland.com
METSTRADE stand 12.915 en de Holland Room

Patrick Noor (links) en Arnold van Aken. Foto Rens Groenendijk
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