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I Overbekend logo van een overbekend merk. nog steeds. Begonnen in het 
Groningse dorpje 't Waar. Inmiddels in nieuwe handen en gehuisvest in Delfzijl. 

Helemaal nieuw zijn ze niet, maar een boeiend stel is het zeker, 
deze twee Waarschepen. Houten zeiljachten die uiteraard veel 
gemeen hebben. Tegelijkertijd laten de onderlinge verschillen zien 
welke ontwikkelingen de werf doormaakt. 

ruynzeel Hechthout en Suprahecht 
Twee woorden die voor water

sporters onlosmakelijk verbonden zijn 
met Waarschip. Het Zaanse Bruynzeel 
is inmiddels in Franse handen, maar 
het botenbouwen met watervast, houten 
plaatmateriaal is nog steeds de basis voor 
Waarschip. Omdat de ene plaat multiplex 
de andere niet is, betrekt de werf voor de 
juiste basis z'n plaatmateriaal van het 
bedrijf Sommerfeld & Tiele uit Duitsland, 
materiaal dat is gecertificeerd door Ger
manischer Lloyd. Standaard zijn de pane
len opgebouwd uit zeven lagen ocoumé, 
tegen meerprijs Suprahecht (mahonie). 
Voor een duurzame plaat wordt het opper
vlak behandeld met epoxy. Eerst een 
dunne laag injecteer hars. daarna een iets 
dikkere impregneerhars die doordringt in 
de buitenste fineerlaag. Tot slot wordt het 
paneel afgewerkt met een dikkere epoxy
coating. 

RedCedar 
De 21 is afgeleid van de Waarschip 570, de 
kleine hechthouten multiknikspant ont-
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worpen door Klaas Kremer. Inmiddels is 
het niet alleen het plaatmateriaal dat het 
verschil maakt, met de 700 LD gaat de werf 
een stap verder. De 700 Light Displacement 
is een nieuw ontwerp van Arthur Peltzer 
en een rondspant met rechte zijden. Onder 
de waterlijn is deze opgebouwd uit twaalf 
millimeter dikke latten van red cedar, aan 
weerszijden bekleed met een epoxy I glas
vezel-laminaat. Beide zijden bestaan daar
bij uit tweemaal een 450 gram/m2 (biaxi
aal) legsel. Boven de waterlijn is gekozen 
voor plaatmateriaaL 

Eerltjk 
De constructie is eerlijk. Webframes. strin-

gers en verbindingen, je kunt ze gewoon 
zien. Door diezelfde eerlijkheid zie je ook 
iedere onnauwkeurigheid in bijvoorbeeld 
de verlijming en afwerking. De transpa
rantie van de constructie zorgen ervoor 
dat beide schepen stijf en lichtgewicht 
zijn. De kuip van de 21 staat op ranke 
houten stutten, eigenlijk heel klassiek. 
De constructie van de 700 is moderner met 
bijvoorbeeld in de juiste vorm gefreesde 
webframes, goed voor een stijve romp/ 
dek-combinatie. Modern of klassiek, voor 
beide schepen gelden de constructieve 
voordelen van hout. Stijf en lichtgewicht 
in één combinatie, dat is hout op het lijf 
geschreven. 



Beide schepen zijn 2,50 m breed. 
Toch blijft ook de 700LD met meer 
zeiloppervlak onder zeil gewoon 
overeind. Voor een deel zit de ver
klaring daarvoor in die breedte zelf. 
De genoemde 2,50 m is de maxi
male breedte. Op andere p laatsen 
heeft de 700 LD meer breedte 
dan de 21. zowel voor- als achterin. 
Doordat bovendien de spanten vol
ler zijn is de breedte op de waterlijn 
forser. En dan heb je nog het hogere 
ballastpercentage van de 700 LD. 
SS% tegen 37% voor de 21-voeter. 
Ballast die bovendien extra ver 
onderin zit. Zo kom je ook met een 
gematigde breedte toch goed uit. 

dikke red cedar latten met aan weers
ZiJden een glasvezellammaal Om 1n rondspantvorm 
te kumen bouwen. maar ook om de grote krachten 
van de diepstekende kiel op te vangen. 

Webframes en lijnen (voor 

de gennaker) op de 700 LD. 
Onder het tafeltje vind je de 

rvs constructie van de kiel

bevestiging. Op de afbeel

ding linksonder de 21. 

De robuuste kielbevestiging 

van de 700 LD, zijdelings 

ook afgesteund door de 

naburige constructie. De 21 

Is leverbaar met vaste kiel of 

een hefkiel in de kie/kast. 
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Buiten zijn er flinke versch illen. Voora l de klassieke, bijna charmante 
verschijning van 21 versus de brutale uitstraling van de 700 LD. 

e oude 570 was parmantig, pittig om 
te zien. De 21 is sierlijker. een halve 

meter langer en smaller in de kont. De 700 
LD is aanmerkelijk voller en ook aan dek 
breder. De deklijn is voorin voller en de 
breedte op de spiegel is op enkele centi
meters na gelijk aan de maximale romp
breedte. 
Behalve een royaal dekoppervlak vertaalt 
zich dit ook richting onderwaterschip in 
een brede romp, wat veel snelheidspoten
tieel oplevert op ruime koersen. Een niet 
onprettige bijkomstigheid is de ruimte 
die daardoor ook onderdeks ontstaat: vier 
prima slaapplaatsen met een lengte van 
twee meter en meer. Ook de 21 heeft een 
royale voorpiekkooi van meer dan twee 
meter lang. De salonbanken zelf zijn hier 
korter, 1,55 meter lang. 

Open 
De opbouw van beide schepen is laag, 
gecombineerd met een kleine 'scherpe' 
opbouwruit Het verschil in het type kuip 
is groot. Op de 21 is deze vrij klein en 
vooral bedoeld om in te zitten, uitgevoerd 
met twee 'losse' bankjes. En ook al hebben 
beide kuipen een open spiegel, toch is de 
kuip van de 700 LD echt open, een werk
kuip. Bij de 21 zit je meer beschut - deels 
dankzij de opbouw - terwijl je bij de 700 
LD op de gangboorden plaatsneemt. Onder 
helling zit de zeereling hier in de weg. De 
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zit zelf is goed. 

Schoon 
Het aangrijpingspunt van de grootschoot 
(achterin de kuip) is op het testschip (700 
LD) uitgevoerd met een overloop achter 
het (doorgestoken) roer. Niet ideaal wat 
betreft eenvoud in bediening, maar ervóór 
ls geen optie (minder ruimte en zwaardere 
bediening). In de uitvoering met vaste kiel 
heeft ook de 21 een doorgestoken roer. Kies 
je hier voor een hefkieL dan is een aange
hangen roer toegepast. Belde schepen heb
ben een schone decklay-out. Op de 700 LD 

Ook met d e standaardzeilen 

is het zeilen m et de 700 LD 

een feestje. De interactie 

tussen sturen, zeiltrim en 

VIIBrsnelheld Is direct . 

is de genuaschoot voorzien van inhalers. 
Onder andere goed voor hoger aan de wind 
varen. Op de 21 is de decklay-out eenvoudi
ger. De giekneerhouder mag hier wel een 
tandje zwaarder worden uitgevoerd en ook 
de grootschoot kan wel een extra vertra
ging gebruiken. 

21is ftft.'ll""t 

klassi.eKI~ 
charmante 
verschijning 



zijn leverb<lar op de Waal)(hip 21. Op het testschip een 
'fathead' exemplaar van 14.2 vierkante meter, twee vierkante meter groter dan de gema· 
tigde variant. En standaard een grootzeil zonder uitbouw van 10.5 vierkante meter. 

Op een houten schip loop je anders dan op een stalen exemplaar. 
En beide Waarschepen bewegen al net zo als jij zelf: lichtvoetig. 

Op de Eems treff'en we zo'n 12 tot 14 
knopen wind. Het grootzeil op de 21 (op 
verzoek een veertien vierkante meter 
met 'fathead') is nu aan de forse kant, het 
is op het randje van reven. 

peen parketvloer loop je voorzichtig. 
Misschien ben ik de enige, maar vol

gens mij geldt dit voor meer mensen. Dat 
subtiele geeft aan boord een belangrijke 
plus: je voelt wat je doet. Al varend heb je 
zo snel door of het schip goed beweegt. En 
met zeil trim, langstrim en dwarstrim boud 
je de boel aan de gang. Eventueel even ver
zitten, trimlljnen verstellen et cetera. Op 
beide Waarschepen wordt dit beloond met 
snelheid en een goed zeilgevoel Overigens 
gedragen beide Waarschepen zich qua zeil
gevoel geheel verschillend. 

2etlievoel 
De 700 heeft een flinke aanvangsstabiliteit, 
dankzij z'n volle spantvorm en het forse 
ballastaandeel (55%). De kiel zelf is licht 

TWee lieren aan dek, opgesteld op de op· 

bouw. Bedoeld voor de vallen en voor de 

schootbedienlng. 

De Waarschip 21 is een vlotte zeiler. Ondanks 
z'n lichtvoetige karakter Is het een doordou· 

wer, vooral met het standaard grootzeil. 

en alle ballast zit onderin. Gecombineerd 
met de lichte en stijve constructie stuurt 
en trimt het schip direct. Actief zeilen dus, 
waarbij het schip beheersbaar blijft. 

Totaal anders 
De 21 vaart totaal anders. De V-vormige 
spanten zetten in op veel stabtliteit zodra 
het scheepje flinke helling krijgt. De 21 is 
daardoor beweeglijker en vergevingsge
zind. De bewegingen corrigeren eventuele 
foutjes in de zeil trim. 

Bij een koers van 45 graden aan de ware 
wind vaart het kleine Waarschip in een 
knobbelig zeetje zo'n 4,5 knopen en op 
ruime koersen 5,5. Het grootzeilval ver
toont nog rek, waardoor het zeil er nog 
niet helemaal goed op staat. Eenmaal 
opgelost zal dat vooral aan de wind winst 
opleveren. 
De 700 LD is uiteraard sneller en beweegt 
zeer beheerst. Bij 45 graden aan de wind 
klokken we zes en halfwinds zeven knopen 
(bij identieke zeilvoering). Goede snelhe
den, zonder veel moeite bovendien. 

I Twee otte zetl 
0 20 verschi end 
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WAARSCHIP 21 I 700 LD 
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Zeiloppervlak (standaard) 

19,3 m' (aan de wind) 46 m2 

( ruime wind) 

Lengte waterlijn 5,50 m 

Lengte over alles 6,20 m 
Breedte 2,50 m 

Diepgang (standaard) 

1,00 of 1,20 m (hefkiel) 

Doorvaarthoogte 9,20 m 

Waterverplaatsing 750 kg 
Ballast 275 kg 

Ballastpercentage 37% 

CE ontwerpcategorie C 

er 
Zeileigenschappen 
Unieke uitstraling buiten en b innen 
Afwerking (plaatselijk) 

Vert raging grootschoot en giekneer
houder (Waarschip 21) 

Basisprijs 
vanaf 
Bouw en 
verkoop 

€ 30.406 I € 51.362 

Naut1sch Centrum Delfzijl I 
Waarschip 

info@waarschip.info 
waarschip.lnfo 

.. 
·. \ 

Zeiloppervlak ~st~t;~daard) 
32,4 m' (aan de win~) 82,4 

m• ( rUime'..w lnd) 

Lengte water liJn 6,90 m 
Lengte over alles 7,00 m 

Breedte 2,50 m 

Diepgang (standaard) 1,55 m 

Doorvaarthoogte 11,25 m 

Waterverplaatsing HSO kg 

Ballast 6SO kg 
Ballastpercentage SS% 

CE ontwerpcategorie B 

Waarsc.hip 21 I 

Wind: 12-14 knopen ware wind 

. ' 

4s• 4,S I 6 knopen 

geen spinnaker/gennaker 


