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De Waterkampioen inspecteert en taxeert gebruikte boten

Compromis 9O9
Jachtwerf
ffi jaren

Zaadnoordijk in Uitgeest begon aanvang
zestig met het bouwen van polyester zeilboten.
Het eerste type, ontworpen in eigen bedrijf, was de Centaur.
Een open zeilboot, die je nog steeds tegenkomt. In 1968 ver-
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huisde de productie naar Heerenveen. Naast de Centaur
bestond het open-boten-programma uit de Varuna,s 400,
500 en 501 en de Leukothea. Daarop volgde een serie
kajuitzeiljachten tot 9 meter. Aanvankelijk waren dat de
Compromissen 620 en 720 en, vanal 1g74, de Compromis
850. Voor de vervolgserie (de Compromissen 909,777, BBB
en 999) kwam ontwerper Frans Maas aan boord. .1,
PLUS

+ Goede manoeuvreerbaarheid
op de motor
+ Handig dubbet schuiÍtuik
MIN

- Dubbet bed is ktein
Beperkte ruimte in kuip

Ontwerp
Aantalgebouwd

Gêbouwd
Bouwer
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Frans

N4aas

onbekend
van 1980 tot 1989

Fripol Heerenveen

Lxbxd

9.35 x 3.40 x 1.50 m

Gewicht

4.500 kg

Bouwmatêriaêl

polyester

Rompvorm

rondspant

Kruiphoogte

12m

Staapplaatsen
Moior

ó in 3 hutten
Votvo penta MD]1C(17.5 kW/23 pk)

Typische middenkuip

Dit schip is bekeken Ín oktober 2o'l'l bij Wêhmèyer.nl

De concLusies en êanbevetingen jn deze aftevering vên Tweedehands gelden

voor de doorsnee Compromis 909 uit deze bouwjaren. De technische staat van
het bij dit êrtiket êfgebeetde schip kan dêarvan êÍwijken.

DEZE RUBRIEK KOMTTOTSTAND IN
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De Compromis 909 heeft de typische middenkuip van de Compromis range.

de kuip te bedienen. De overtoop
van de grootschoot zit op de ach-

Het schip is gebouwd in deets

De zit in de kuip is goed, maar
door de stuurstand btijft er niet
overdreven veel ruimte over.

massief potyester, maar het dek
heeft een sandwrch -constructie.
Dit exemptaar is uitgevoerd met
een buiskap met vaste ramen: die
geeft meer zicht naar voren dan
een ovouwbare buiskap.
Sturen doe je met een ktein
stuurwiel en de vatten zijn vanuit

terkajuit.

Een handig detaiI is het dubbete
schuiftuik: een van perspex en
een van polyester. Ats het regent,
btijÍ je door het dichtschuiven van
het perspex binnen droog, maar

het ticht kan er wet in.
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Bankje
De voorpiek bestaat uit een V-bed

met daaronder bergruimte. Aan
bakboord in de kajuit een U-bank
en aan stuurboord een nauwetijks
bruikbaar ktein bankje.

Kaartentafet
Aanstuitend een ouderwets grote

kaartentafeI met goede zit, voor
wie toch nog grêag een papie-

ren kaart voor zijn neus heeft.
Er tegenover achter de U-bank
het kombuis met gelakt houten
werkbtad.

Achterkajuit
Techniek

Varen

De boot is uitgerust met een

Wij zeitden de Compromis met

Votvo Penta MDllC, een direct

een lichte wind en vlak water.
Samen met het kteine stuurwiel
zorgde dat voor weinig gevoel op
het roer. De Compromis neemt
er de tijd voor om op gêng te
komen, maar haalt toch nog een

gekoetde 2 citinder diesel met
sai[drive die netjes en geruistoos

loopt. Het manoeuvreren op de
motor ging zonder problemen en
achteruit varend [uistert het schip
direct naar het roer, zonder opzij
te trekken. Zeiten, buiskap en
kuiptent zijn van 2009. Verder zijn
er een [og, dieptemeter, marifoon, gps en stuurautomaat.

ln de doorgang naar de achterkajuit de een ktein spoetbakje met
fontein. Dan een smatte hondenkooi met daarboven de zeitberging en een ktein dubbet bed.
Een daktuik zorgt voor licht.

redetijke snetheid. Deze schepen
zijn vooral gemaakt voor comfort
en dus [og, hoewel deze Compromis met meer wind beter tot
zijn recht komt.
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