
ffiln 2OO2 verscheen de ONJ Loodsboot
1O2O als grote broer van de succesvolle

Loodsboot 77O. Werfeigenaar Roel

van Olst had goed geluisterd naar zijn

klanten: een vierPersoonsboot met
twee hutten en een grote open kuip om

snel mee te varen. Met Willem Nieland

als ontwerper voldoet de 1O2O aan al

deze vereisten en meer: de boot heeft
uitstraling. De romp is getekend op

snelheid, maar kan ook met een 50 Pk
motor worden geleverd. De boot weegt
5,5 ton (de romp is volledig in sandwich

gebouwd), wat niet zwaar is voor een

lO-meter schip en wat helpt om over de
boeggolf te klimmen en te gaan halfglij-
den. Bewust is gekozen voor één motor;

wel met dubbele filters en wierpotten.
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ONJ L,OODSBOOTIOïO

voor varen op de vierkante millimeter. Het

kleine roerblad geeft behoorliik grote draai-

cirkels en dan is de boegschroef erg handig.

Langzaam varend reageert de ONJ niet heel

direct, maar na wat oefening is het goed te

doen. Dan het gas erop. Met gemak wipt de

ONJ 1O2O over zíin eigen boeggolf en gaat

gtijden met een vaart van meer dan 40 km/u'

Sturen is nu een peulenschil; precies en vrii

van trilling. Binnen valt de lage geluidsdruk

op, zeker in vergeliiking met de Halmatic'

Tijdens een vaarimpressie tien jaar geleden

registreerden we in het stuurhuis 70 dBa bii
2.4OO toeren.

De luxere stuurstand

in de ONJ heeft een biizondere plek: niet

helemaal voor in de salon. ln de originele

versie staat de stuurunit op rails en kan hii op

die manier in z'n geheel tot ín de kuip naar

achteren worden verplaatst. De eigenaar van

dit exemplaar wilde een vaste stuurstand en

ee n a pa rte bu iten best u r í ng.

Op het zeer complete dashboard is amper

een analoge klok te bekennen. Aan stuur-

boord een onvervalste dinette voor vier per-

sonen. Dit is een comfortabele en praktische

meevaarplek en hoog genoeg voor een goed

zícht rondom.

Ondanks de buitenbesturing' niet

standaard dus - bliift er veel ruimte over in

de kuip. De banken dienen ook als berg-

ruimte. De teakhouten blokroosters en de

kuiptafe! zijn wegneembaar Weinig onder'

houd in deze kuip, alleen de kaiuittoegang

en de tafelrand ziin blank gelakt.

Zoals het hele interÍeur is

ook de tweepersoonskooi in het voorschip

verrassend: die is diagonaal geplaatst. Lek-

ker lang (2,1O m), maar wii hadden de kooi

liever wat breder gezien dan de maximale

1,35 m, wellicht ten koste van het aparte zitie

aan stuurboord. Dat ís goed te realiseren.

Behoorlijk wat bergruímte: een hang- en leg-

kast en bergruimte onder het bed.

Inzet: Verscholen onder de dinette en de

kuipvloer is er een prima slaapruimte voor

twee personen.

De geesteliik vader

van de 1O2O, Roel van Olst, is vanaf het

begin uitgegaan van één motor. Wetende

dat motorstoringen voor 90 prccent ziin toe

te schrijven aan brandstofproblemen, ziin de

brandstoffilters dubbel uitgevoerd. Met een

bypass-leiding kun ie van het ene (verstopte)

fílter naar het andere schakelen. Verder ziin

er twee wierpotten.
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Een Scandinavische motorboot is stoer
en kan hard varen. Dit gaat zeker op
voor de Viknes 1O3O. Er is een werk-

bootuitvoering voor beroepsvissers die
voldoet aan de Nordic Boat Standard en

dat zegt veel over de constructie en de
zeewaardigheid. Dat is niet gedaan door

de boot zwaar te maken (hij is met 5,5
ton even zwaar als de ONJ), maar door

een slimme, niet al te volumineuze romp
die de golven soepel aansnijdt. De romp
is traditioneel hand lay up gebouwd, de
opbouw met vacuuminjectie. Je levert

met de zeewaardige romp in op binnen-
ruimte (hoewel vier kooien niet slecht is

op deze lengte), maar bij de luxe-
uitvoering krijg je er een prachtig, lief-

devol ingetimmerd schip voor terug.

UKNESI()3O
.,;'' )': . '.' Ook bij de Viknes lO3O is het

weer hetzelfde verhaal: eigenlijk te ruime
draaicirkels (over beide boegen 2,5 scheeps-

Iengte) vanwege het kleine roerblad. Lang
Ieve de boegschroef. Langzaam varend
gedraagt de Noor zich bijna als een zware

waterverplaatsef terwijl dit een vrij lichte
boot is. ln golven, en met flink wat gas erop,
gedraagt de boot zich voorbeeldig. Je voelt
de ervaring die de ontwerpers in dit schip
hebben gestoken. De constructie geeft
geen krimp en ook geen piep of kraak van

het interieur. De Viknes geeft je, net als de

andere twee, een gevoel van veilÍgheid.

.':
overdreven, maar in de Viknes lO3O zit je
het beste van de drie, mits je niet langer
bent dan l,9O meter. Tijdens een groepstest

in 2OlO me*ten we al op dat je ook onder
ruige omstandigheden het schip zittend
goed de baas blijft. Dat heeft uiteraard

ook alles te maken met de rompvom. De

gashendel direct naast de stuurstoel is een

uitstekende plek.

Ook de Viknes heeft flinke ramen rondom,
hoewel er net naasf de stuurstand een spijl
met een gordijntje zit. Ook hier een goede
plek voor meevaarders: een luxueuze U-bank
vlak naast de stuurman en met goed uitzicht.

ln de riante kuip van de Viknes

is meer vloerruimte dan zit- en bergruimte.
Hier wordt duidelijk dat bij het ontwerp is

uitgegaan van liefhebbers van de vissport.
Ruimte genoeg ttouwens om een paar flinke
tuinstoelen neer te zetten. Onder het grote
luik de motor. Geen blank gelakt hout te
bekennen.

' : . .' , De voorhut van de Viknes

1O3O is de kleinste van alle drie de boten in
deze vergelijking. Door de redelijk scherpe

boeg is de ruimte hier beperkt en is het bed
hoog geplaatst. Het houdt niet ovef maar je
kunt je redden. Door de hoogte van de twee-
persoonskooi is de hoogte tot het plafond

slechts 68 centimeter, zodat je niet rechtop
kunt zitten. Er zijn geen hangkasten, alleen

legruimte.

.. : . :,i.il,'.:t:,,i":ïti i,"; Ronduit smet_

teloos, zoals de 3OO pk sterke zescilinder
Yanmar staat ingebouwd in de Viknes lO3O.

Door de grootte van het zware luik (met
gasveer) kun je de motor goed bereiken
voor controle en service, Precies zoals we

verwachten van een Scandinavisch jacht zijn

ook de gasinstallatie en de elektrische instal-
latie helemaal voor elkaar Een staaltje van

technische ambacht.
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Lxbxd
OntwerpeÍ

Bouwer
Bouwmateriaal
Gewicht
Kruiphoogte
Slaapplaatsen
Motor

Brandstof

1O,5O x 3,4O x 1,1O m

John Askham,
Tï Boat Designs
Halmatic (romp)
polyester
ca. 8.5OO k9
ca.2,60 m
2

1 of 2 x Ford Sabre
(Perkins)
(vanaf 11O kW / tSO pX)

2x25O liter
(roestvast staal)

Lxbxd
Ontwerper
Bouwer

Bouwmateriaal
Gewicht
Kruiphoogte
Slaapplaatsen
Motor

Brandstof

'lO,2O x 3,45 x 1,O5 m

Willem Nieland
Zaadnoordijk Yacht-
builders (romp) en
Zandbergen Jacht-
bouw (afbouw)
vinylester
5.5OO ks
2,38 m
4 in 2 hutten
Yanmar 6LPA-SïP (232

kw / 315 pk) - kleinere
motoren mogelijk
2 x 35O liter (kunststof)

Lxbxd
Ontwerper

Bouwer

Bouwmateriaal
Gewicht
Kruiphoogte
Slaapplaatsen
Motor

Brandstof

10,42 x 3,42 x O,95 m

Jan-lnge Sivertsen en

lvar Magnussen
Viknes Bát,
Noorwegen
polyester
5.5OO kg

2,83 m
4 in 2 hutten
Yanmar 14O kW tot271
kW (19O tot 369 pk)
2 x 35O liter

MET DANK AAN: WILLEM VAN OORTMERSSEN, ANDRE VIELEERS EN ELBURG YACHTING

2ehands priizen € 4O.OOO tot
€ 70.ooo 2ehands prijzen € 149.OOO tot

€ 230.OOO

(zeewaterbestendig
aluminium)

2ehands prijzen € 155.OOO tot
€ 165.000
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