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‘IK HOUD VAN
 BIJZONDERE
 PROJECTEN…’

Erik van Vuuren is zee- en wedstrijdzeiler die avonturen
niet schuwt. Zijn jongste project: het in de vaart brengen
van een nagelnieuwe Waarschip W36, die helemaal is
gebouwd naar de IRC/ORC regels, voor optimale pres-
taties op het komende Wereldkampioenschap Zeezeilen
in Scheveningen.
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en paar jaar geleden lanceerde Erik van Vuuren een interessant
plan: de bouw van een Class 40, met zoveel mogelijk Nederlandse
partners. Vandaar ook de naam: Project Made in Holland. Toen
bekend werd dat het Wereldkampioenschap Zeezeilen naar Sche-

veningen kwam, wilde Erik daar eerst de focus opleggen en daarvoor een schip
ontwikkelen. Met ontwerper Peltzer Performance Yacht Design en bouwer
Roelof Niezen van Nautisch Centrum Delfzijl/Waarschip ontwikkelde hij de
W36 Worlds Edition. Een 36 voets racer, helemaal ontworpen voor dat WK,
en geoptimaliseerd naar de IRC èn ORC handicap. “Ik houd van bijzondere
projecten”, zegt hij lachend.

Verrassend element: de samenwerking met het Nautisch Centrum
Delfzijl/Waarschip. De oudere jongeren onder ons associëren de naam
Waarschip onmiddellijk met de hechthouten bouwpakketten die in de jaren
zeventig massaal in tuinen en schuurtjes werden afgeleverd en waar bevlogen
zelfbouwers hun eigen droomboot gingen bouwen. Zo werd de zeilerij voor
een grote groep enthousiastelingen bereikbaar. Met onder meer de Kwart-
tonner en de ranke 10.10 maakte Waarschip naam als wedstrijdschip. In 1998
ontfermde Roelof Niezen van Nautisch Centrum Delfzijl zich over Waarschip.
Zijn werf bracht onder andere de moderne 700 uit, wat je nu als voorbode
kunt zien van de nieuwe W36. En die is op zijn beurt weer de start van de
vierde generatie Waarschepen.

De keuze voor hout als kern lijkt niet het meest voor de hand liggend bij een
volbloed racer. Volgens Erik is het echter ideaal bouwmateriaal. “Watervast
okoume hechthout in combinatie met red cedar (rondspant onderwaterschip)
is ongelofelijk sterk en zorgt voor enorme stijfheid van het schip. Gewicht is
een minder groot issue dan je denkt; vergeet niet dat bij een schuimkern veel
matten en hars nodig heeft om voldoende sterkte te krijgen. Dat heb je met
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hout juist niet nodig. De W36 heeft een
rondspant romp, opgebouwd uit red
cedar latten tot boven de waterlijn,
daarboven zijn hechthouten  platen
aangebracht. Het geheel is
bekleed met glasvezel en epoxy
en vervolgens is de romp
‘afgebakken’ op 70 graden
Celsius. Het resultaat is een
superstijve, lichte con-
structie. Inclusief motor
en lieren, weegt de
romp nog geen 1200
kilo.”



p basis van dezelfde romp gaat Waarschip twee andere modellen
ontwikkelen in een nieuwe lijn: de W36 Duo en de W36 Life. Ze
krijgen wel een opbouw, een diepere kiel en worden anders
ingericht. De Duo is afgestemd op shorthanded zeilen, de Life op
toer-wedstrijdzeilen.

“Deze W36 is een one-off, volledig ontwikkeld voor het WK onder IRC en
ORC”, benadrukt Erik, “daarom zit er bijvoorbeeld rond de kiel geen carbon
frame, maar eentje van aluminium. Dat scheelt een penalty onder handicap.”

Wat onmiddellijk opvalt aan de W36 is het flushdek. “Daar hebben we bewust
voor gekozen”, legt Erik uit, “het geeft een ruime werkruimte voor de
bemanning. Dat is prettig bij manoeuvres. Het zwaartepunt van het schip is
lager dan met een opbouw en dat geeft rust in de beweging van het schip. In
licht weer met deining is dat gunstig; de flow in de zeilen wordt dan minder
verstoord. Straks in juli kunnen we dergelijke omstandigheden – weinig wind,
maar wel deining – verwachten. Het voordeel van een flush is verder dat je
de voorzeilen pal op dek kunt trekken.”
De bovenste rand van de romp valt naar binnen toe. Bij het voordek is dat
gunstig voor de toestroom van de wind in de voorzeilen, volgens Erik.
Het dek is vrij van lijnen. Alle trimlijnen, neerhouderlijnen en vallen lopen via
en ‘tussendek’ naar de pit bij de kajuitingang.           Dankzij die dubbele laag
zijn onderdeks ook geen bouten van het beslag in het plafond  te zien.

Er zijn meer interessante details. Zo is de onderste relingdraad lager geplaatst
dan normaal. “Dat is prettiger wanneer je op de rail moet hangen”, zegt Erik,
“anders snijdt de draad precies in je buik.”
In plaats van een complete hekstoel staan achterop aan weerszijden twee
scepters die door het dek heen lopen. Daar zit onderdeks ook het spinnaker-
blok, waarvan de schoot via een opening in de romp  direct naar buiten loopt.
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e kuip is gigantisch groot, met overloop en helmstok met
verlenger. Onder water hangt een spaderoer, van kunststof,
geen carbon. Vanwege de handicap. Het dek is bekleed met
U-Dek, een slipvast kunststof materiaal, waar bovendien

cijfers en letters in gegraveerd kunnen worden.

Wat opvalt aan de tuigage is de relatief diepe giek. Om het zogenaamde
eindplaateffect (neerwaartse luchtstroming in het grootzeil) zo goed mogelijk
te benutten, is gekozen voor een hoog giekprofiel van 22 centimeter.
Het grootzeil is, net als de rest van de zeilen gemaakt van een Uni-Titanium
van UK Sails/De Vries. “Een carbon gebakken membraan, super vormvast en
duurzaam”, aldus Erik.
De mast is van carbon, voorzien van dubbele zalings  en bakstagen die in de
top aangrijpen. Erik: “Daarmee hebben we optimale controle over het
mastprofiel en kunnen we een gelijkmatige buiging over hele lengte creëren.
En mochten we een Code Zero voeren, dan hebben we maximale controle.”
De mastvoet is verstelbaar met een talie, waarmee mede de basistrim van
de mast kan worden bepaald. Er is voor  speciale verstaging gekozen, en dat
– alweer- gedaan met oog op een minder zware penalty.
Een boegspriet ontbreekt om dezelfde reden. Bovendien is dit schip geen
flat-out planeerboot. Erik: “In dat geval kun je beter met spinnaker varen,
want dan houd je voor de wind alle tactische mogelijkheden open. In heel licht
weer kunnen we met een gennaker afkruisen, die voeren we dan op de
spiboom of op het boegbeslag.”
De W36 wordt gezeild met acht man: stuurman, tacticus, grootzeiltrimmer,
twee voorzeiltrimmers, pitman, mastman en voordekker.

Onderdeks is de W36 volkomen leeg. Goed, formeel is er een ‘forward
accommodation’ zoals de regels voorschrijven. Dat bestaat in dit geval uit

D
3

4



een plateau achter het piekschot waar kussens op komen, een toiletpot
aan stuurboord en een kookhoekje aan bakboord. Achter de trap staat

de motor – een 27 pk Solé driecilinder diesel – opgesteld en pal
erachter de accu’s en tanks, zodat alle gewicht centraal zit. Verder

naar achteren zit een werkplek voor de navigator die zijn laptop op
een klep kwijt kan en zelf altijd aan de hoge kant kan zitten. Via een

luikje kan hij communiceren met de ‘kuip’. Erik: “Op lange off-
shores heeft de navigator wel behoefte aan een plek om zich

terug te trekken en hij kan dat nu doen zonder dat zijn positie
effect heeft op de bootsnelheid.”

Last but not least heeft de W36, geschilderd in de gele
huiskleur van hoofdsponsor Hubo, een groen element. De

gebruikte rompmaterialen zijn her-winbaar, dus ook het
gebruikte hars. Met de nieuwe W36 is de Nederlandse

wedstrijdvloot beslist een uniek schip rijker. Op het WK
Zeezeilen in Scheveningen (van 12-20 juli) weten we

of het op de wedstrijdbanen voldoet aan de hoge
verwachtingen. Winst in C-klasse is het streven. De

lat ligt hoog en de druk is dus groot.

FEITEN EN CIJFERS
lengte 10.96 m
Breedte 3.55 m
Diepgang (torpedokiel) 2.10 m
Grootzeil 38 m2. Fok 34 m²
Spinnaker 105 m²
www.offshoresailingworlds2018.com
www.w36.international

https://goo.gl/kPnB6X
http://nova-yachting.nl/
http://nova-yachting.nl/merken/beneteau-zeilboten
http://www.beneteau.com/en/oceanis/oceanis-511
http://nova-yachting.nl/merken/beneteau-zeilboten/jachten/beneteau-oceanis-511
http://nova-yachting.nl/merken/beneteau-zeilboten/jachten/beneteau-oceanis-511
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