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Een schip om op te wonen

CcmprornÍs 39'CIssJ'
Tel*t:,Hans Martens.
Foto's: Bertel Kotthof .

Het protatype von de Compromis

j9

wos ol op enkele tentoon-

stellingen te zien. ledereen die door meer don normole interesse
toonde, werd gestikt om een proefuaort te mo*en. Soms een week-

end long. In ruil daarvoor moesten ze een omvangrijk vragenformulier invullen. De bouwers wilden hiermee de meningen von ervaren
zeilers peilen en horen op welke punten het schip beviel of veron-

derd zou moeten worden. Met een van de eerste ín serie gebouwde
schepen voeren we en zagen dat deze Compromís geen compromis

meer

is,

moor een goed zeilend schip voor twee mensen die het

comfort von thuis niet willen missen.

s
Ë:q'

..i

',h!

.

"e

Êl

-.:9i

s

ss=

##t

iÈ*.
*"id

=

r

:....::WAïERKAMPIoEN I / I 994

j

€ .;l

4t'À

Íi

-- ''i.4%
a

e,

J

á*-È

ntroduceren veel werven met het
grootste gemak elk iaar enkele nieuwe schepen, bij Zaadnoordijk in Uitgeest
trekken ze daar een paar iaar voor uit. Dat
heeft niets te maken met koudrvateNrees
of besluiteloosheld van de bouwers Rob
en Hans Zaadnoordijk, maar met het zoeken naar een goede verhouding tussen
zeileigenschappen, diepgang, binnenruimte en prijs. De compromissen die
altijd het keurmerk vormden voor de
werf. Nlet voor niets heten de schepen
Compromis. Zo ging het met de 777, de
888 en de 999 en dus ook met de 39
'Class'. Pas na twee jaar ontwikkelen, een
iaar voorbereiding en een jaar proefvaren
werd vorig jaar de eerste afgeleverd. Rob
Zaadnoordijk: 'De stap van een schip van
9,9o meteÍ naar een van rr,5o meter was
gÍoot voor ons. Niet eens zozeer door het
lengteverschil, maar door de veel hogere
prijs, waardoor we terechtkomen bii heel
ander koperspubliek. De mensen die normaal zouden kiezen tussen bijvoorbeeld
Contest en Halberg Rassy en nu dan hopelijk Compromis. Maar we wilden geen
verraad aan onszelf plegen door een heel
ander gpe schip te bouwen. Nadat we zelf
het idee op papier hadden gezet, woegen
we Frans Maas een goed zeilend, koersvast
schip te tekenen, met een zo gering mo-

gelijke diepgang, maaÍ waarmee je de wereld rond kunt. Zijn rompontwerp is afgeleld van de tweede serie 'Systematisch
Jachtonderzoek' uitgevoerd aan de tuDelft. De romp heeft een sterk weggesneden vooNoet (neusgedeelte onder de waterlijn), weke kimmen en een redelijk lange vinkiel. Het nat opperulak blijft daardoor gering, wat goed is voor de snelheid.
Onder geringe helling wordt de waterlijn
al snel een meter langer, waardoor de
snelheid zeilend groter is dan de theoretische rompsnelheld.

Wij richten ons met dit schip bewust op
de zeiler die met zijn partner lange tijd
aan boord wil verbliiven. Bijvoorbeeld oudere zeilers, of jongere die aan boord hun

kantoor inrichten. Wel mensen die het
comfort van thuis niet meer willen missen. Ik denk dat we daarin geslaagd ziin,
want we hebben al zeven schepen verkocht, en dat in deze tijd van recessie!'
l)e zellers die met het pÍototype voeren,
leverden bij elkaar op driehonderd punten commentaar. Onder meer op deurtjes
die de verkeercle kant open gingen, handgrepen op r.erkeerde plaatsen, een trede
in de kuiprand om makkeliiker op en van
dek te stappen, twee deuren in de natte
cel, bescherming boven het hoofdelnde
van het bed, de vorm van het tafelblad en
veranderingen van romp en kiel. Op vele
details is het schip naar aanleiding van
deze opmerkingen gervijzígd, maar het
'concept' is onaangetast gebleven.
Tuigoge voor kleine bemanning
De bedden in de ochterkoiuit hebben het-

zelfde comfort ols thuis. Het zijn Aupingmotra ssen o p ve rstel ba re lotte nbod em s.
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Het masttop getuigde schip heeft een
hoge mast en een groot zeiloppervlak.
Het schip moest volgens opdracht aan de

De tropconstructie steunt de vriihangen-

de kuip. Hierdoor hoort de kombuis visueel bij de kajuit en lijkt het schip nog
groter dan het ol is.

ontwerpeÍ niet alleen snel zijn, maar ook
te varen door een kleine ben anning.
Daar hoort geen verjongde mast met bakstagen bij. De zeih'oering bestaat daarom
uit een Íolgenua, doorlopende zeillatten

in het grootzeil en lazr- lacks die dat zeil
na het strijken op de giek draperen. Het
Íeefsysteem met een enkele liin moet het
reven makkelijk maken. \-oor hijsen, stÍiiken en -eren 'roett de hen,.rnnirg Eeen
stap buiten de \uip ru doen.
Op het lJsselmeer, \raar het \'ijf tot zes
Beaufort l'oei, konclen l e zelf proberen
of het verhaal r-an Rob klopte: koersr-ast,
soepel in golven en nakkelijk te zeilen
met t\'\-ee man. Zodra l'e de neus buiten
jachthar-en \Íuiderzand staken. begon de

rvind aardig aan te trekken en haalcle in
de r,lagen

vijttien m/sec, zer en Beaufort.

We besloten om het eerste rtf maar te
zetten. Het moderne reefs\ steem met
een enkele lijn berfees direct clat reven
vanuit de kuip goed gaat. De genua ro1den we in het begin nog niet helemaal
ult. Nadat de zeiler-r goecl r'aren getrimd,
wees het log op de aan de-l'indse koers
geregeld 7,5 knopen aan. Het sturen kostte op die koers ook in de rlagen .9een

moeite en het schip bett'oog soepel op de
korte nare IJsselmeergolven. De gedeeltelijk ingedraaide rolgenua stond er zonder plooien bij. De stroken schurm die
zeilmaker De Vries in het t-oorlijk sfikt,
helpen zeker om het zeil een goed profiel
te laten houden als het maar gedeelteliik

is uitgedraaid. Met halve wind liep het
Fouteuils zijn
niet olgemeen
in schepen von
deze afmetin-

schip 8,7 knopen, maar toen hadden ir-e
ontreefd en de genua uitgedraaid. \íet
bakstagwind en volle tuigage haalden n'e
ook nog in de vlagen 8,5 knopen.
De driecilinder Yanmar-dieselmotor met
Saildrive maakte tot .z8oo r min tteinig
lawaai. Bij dit toerental voer het schip ongeveer 7,5 knopen. Voor de geluidsisolatie
had de firma Heybroek loodrubber en
speciale schuimsoorten geadr-iseerd. Op
de motor draait het schip om zijn as. Het
schip heeft geen boegschroef.
Zoals bij alle Compromissen is erg veel
aandacht besteed aan de inrichting en is
de ruimte slim ingedeeld. Maar bij de 39
niet om een beperkte ruimte zo optimaal
mogelijk te benutten, maar de ruimte visueel gÍoteÍ te laten lijken. A1s je binnen-

gen. De leren
bekleding is
niet stondoord.

komt, vallen een paar dingen direct op:
de open trap met daaronder het grote
werkblad van de kombuis en de twee
comfortabele fauteuils aan stuurboord in
plaats van de geëigende langsbank.
Omdat dit schip ontworpen is voor kleine
bemanningen moeten die volgens Rob
Zaadnoordijk onderdeks goed kunnen zitten. Daarom koos hii voor fauteuils met
Tijdens het zeilen kun je goed zitten ach-

ter de novigatíetofel.

Wil je lekker languit liggen, dan kan dat op de hoekbank
daartussen een kastje.

aan bakboord.
Door de kuip niet te steunen met een
schot maar met roestvast stalen pijpen,

waarin de tÍaptreden zijn gemonteerd,
kiik je niet tegen een schot aan. Daardoor hoort de kombuis visueel bij de
kajuit en lijkt het schip onderdeks nog
groter dan het a1 is.

De kombuis is uitgerust met een driepits
halfcardanisch opgehangen gaskomfoor
met oven, een koelkast en veel bergruimte. Het bovenblad van de motorkist onder
de kuip geeft een ideale aflegruimte, daar
zitten de spoelbakken in.
De bemanning kan aan boord goed slapen. Aan de matrassen zal het niet liggen.
Want op de lattenbodems van het dubbele bed liggen twee Auping-matrassen.

Andere inrichting
van de voorpiek

met meer bedden,
zools werd voorgesteld door mensen die een proef-

voart met het

jocht maokten.

Asymmetrische
inrichting von de

ochterkajuit noar
de wens von ondere zeilers.
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Hoofd- en voeteinde van deze bodems

Technische gegevens

rr,óo m
alles:
waterlijn:
9,oo m
Breedte:
4,oo m
r,65 m
Diepgang:
r7,óo m
Doorvaarthoogte:
85oo kg
Waterverplaatsing:
Ballast:
3i5o kg
Motor:
Yanmar Saildrive :o kW (:8 pk)
zxzooliter
WateÉank:
r5o
Brandstoftank:
r5o
Vuilwatertank (extra):
grootzeil: 3z m'
Zeilen:
Lengte over
Lengte

rgrr MT Uitgeest
(oz5r3) r9o o8

problemen te voorkomen, verwerkt

I

rolgenua: 39 m'
9 m'

fok:

romp:
Zaadnoordijk
Bouw:
Ontwerp

Frans Maas

Watersport

BV

Lagendijk

7

Garantie: vijf jaar op constructie en wegblijven
van oSmose.
Priis:

Constructie
De werf heeft veel ervaring met het
bouwen van sandwich-constructies.
In dit schip is gebruik gemaakt van
hardschuim als inlage in de huid,
op de kimmen en in dek en opbouw.
Dit schuim zorgt voor grote stijfheid en isolatie, zowel wat betreft
temperatuur als geluid. Op plaatsen
waar grote krachten optreden, zoals
het vlak naast de kiel en de voorsteven, is de romp van massief polyester met glasvezel. Om osmose

I

Aantal verkochte

zijn in hoogte te ver-stellen. Diezelfde
matrassen met lattenbodems zijn ook
gebruikt in de voorpiek.

schepen:

7

|

37o.r25,-

de werf isoftaal-zure hars en specia1e gelcoat. Daarom wordt er ook

vijf jaar garantie gegeven op voorkomen van osmose en op de constructie. Zeer weinig werven beste-

Rob Zaadnoordiik:

'Ontwerper Frans

Maas heeft de
rompvorm afgeleid

uit sleeptankonderzoekv&n rotnpen

bij de ru-Delft'
den aandacht aan beveiliging tegen
blikseminslag. De werf doet daartoe
een poging door de wandputtings

van hoofd- en topwanten te aarden
op de kiel.
Voor de afwerking gebruikte de
werf massief teakhout en multiplex
met teakfineer. Het timmerwerk
ziet er verzorgd uit. ê
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