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Aanschaf 2018 nieuwe zeilboot BWV De Eem: Q&A 
 

In het botenplan van de BWV De Eem dat op de ALV van 15 november 2017 is goedgekeurd is de 

aanschaf van een nieuwe zeilboot opgenomen. De aanschaf van een nieuwe zeilboot werd door de 

ALV goedgekeurd, maar voorafgaand aan die goedkeuring werden de nodige vragen gesteld. Vanuit 

de zeilcommissie hebben we geprobeerd die vragen tijdens de ALV te beantwoorden. In deze Q&A 

geven we gedetailleerder antwoord. We voegen ook vragen en antwoorden toe van discussies die 

binnen de zeilcommissie of tussen leden van de zeilcie. zijn gevoerd. Ook werd een opdracht aan de 

zeilcie. meegegeven. Die voeren we uit middels deze Q&A (Questions and Answers). 

 

Q: De boot moet de oudste Polyvalk vervangen. Is die echt afgeschreven? 

A: Ja. Als je de boot zou willen verkopen, krijg je er waarschijnlijk niets meer voor. Dat wil niet 

zeggen dat je deze boot uit 1994 niet zou kunnen opknappen. De gietijzeren kiel is bijvoorbeeld 

sterk verroest. Die kun je (laten) opknappen. Zelf doen is geen leuk werk1. Als je het laat doen, 

schat ik dat je twee à drieduizend euro kwijt bent. En dan heb je alleen de kiel ‘opgeplust’. Zo’n 

investering is een oude Polyvalk niet waard. 

 

Q: De jeugd zou een Valk een tamme boot vinden. Maar je kunt er best een spannende boot van 

maken. Zet er beter beslag op: dure blokken met kogellagers + betere zeilen + betere schoten + 

dyneema vallen + beter beslag. Zet er een gennakerboom op en schaf een gennaker aan. 

A: Als oudere leden denken aan de houten wedstrijd-Valk uit hun jeugd, moet je bedenken dat dat 

een wezenlijk andere boot was. Een polyvalk heeft een zwaardere romp met zwaardere rondhouten 

dan de oorspronkelijke hechthouten Valk. En is dus langzamer. Op een wedstrijdvalk kun je een 

spinnaker zetten. Op onze Polyvalken hebben we die niet, want een Spinnaker is voor velen ondoen-

lijk op de Eem door het slingerende water. Een gennaker op de Eem kan wel, mits hij snel gezet en 

weggehaald kan worden. Dat vereist heel veel maatwerk op een Polyvalk. En een vaste gennaker-

boom – de enige optie op een Polyvalk - gaat binnen de kortste keren kapot bij een aanlegoefening. 

Het ontwerp van een Polyvalk is daar ook niet op gemaakt. Al dat opplussen gaat flink geld kosten, 

zeker het maatwerk (eventueel betaald met goedkope vrijwilligersuren). Opnieuw: onze oudste 

Polyvalk2, door de vereniging tweedehands aangeschaft in 1994, is zo’n investering (in tijd en/of 

geld) niet waard. Het voordeel van opleiden in een Polyvalk is dat mensen de boot leren kennen die 

het meest in Nederland wordt verhuurd. Dan moet je niet gaan afwijken van het type boot dat je 

kunt huren. Daar zitten al die dure extra’s niet op. 

 

Q: Wil de zeilcie. een ander type boot dan een Polyvalk of Randmeer – bijvoorbeeld een RS-

Venture – alleen omdat jeugdleden er om vragen? Er zijn toch niet zoveel zeilende jeugdleden? 

Dat is toch onvoldoende argument voor een hoog aanschafbedrag. 

A: Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor een ander type boot zoals de Venture keel (de kiel-

versie van de Venture). De wens van de jeugd is maar één van die redenen. Alle redenen op een rij: 

 De jeugd vraagt om een ‘spannende’ boot; een standaard Polyvalk voldoet daar niet aan 

 Een Polyvalk vraagt – ook met optimale uitrusting - om relatief veel kracht in de bediening 

(hijsen en strijken; gaffel bedienen; zeiloppervlak). Dat is niet optimaal voor de jeugd. Maar 

het is ook niet optimaal voor een aantal oudere leden. 

 Er is een trend bij zeilscholen om zowel jeugd als volwassenen te leren zeilen in eenmans-

boten (Pico’s, Optimisten) of tweemansboten. Er is dan meer directe terugkoppeling voor 

eigen fouten. Net zoals we willen dat mensen leren roeien in een skiff. Maar onze eenmans-

boten - Laser Pico’s - zijn vanwege omslaanrisico alleen te gebruiken als het Eemwater op 

temperatuur is. Voor instructie op de Eem wil je een boot zonder omslaanrisico, maar met 

een vergelijkbare snelle respons op zeilhandelingen en met een lichte bediening. 

 Optimale veiligheid is belangrijk. Boten van de oude generatie (Polyvalk, Randmeer) kunnen 

bij foutieve handelingen (bijvoorbeeld een schoot vastzetten en te veel wind vangen) om-

slaan zodra het gangboord onder water komt en de boot water schept. Dan is hij heel moei-

lijk weer op te richten. Bij een moderne boot wordt het water aan de achterzijde geloosd. 

 
1 IJzer machinaal schuren of zandstralen; ijzer plamuren, 7 lagen Primocon, 2 lagen lak en dan weer anti-

fouling; dat alles in een strak tijdschema anders hecht het niet; en bij een temperatuur > 10 graden. 
2 De andere Polyvalk vereist wel beperkte extra investeringen, op dit moment met name dunnere schoten. Die 

geven nu te veel wrijving. Maar dat is optimaliseren, niet het karakter van de boot wezenlijk wijzigen. 
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Als een Venture keel plat op het water wordt geblazen, richt de boot zich weer op zodra je 

een schoot hebt losgegooid. Bemanning zal in het water liggen, maar die kan snel weer in 

de boot klimmen. 

 Je wilt een instructieboot die kleiner en lichter is dan een Polyvalk of Randmeer. Een RS 

Venture (lengte 4.90 meter) zit qua lengte tussen een Laser Pico (met lengte 3.58 meter) en 

een Polyvalk (met lengte 6.50 meter) in. Ook qua gewicht: een Pico weegt 70 kg, een Poly-

valk 600 kg en een RS Venture keel 300 kg. 

 Een kleinere en lichtere boot betekent ook dat er een kortere mast op zit (want minder 

tuig). De RS Venture kan onder de brug van de A1 door zonder de mast te strijken. Die mast 

is ook makkelijker te strijken dan de mast van een Polyvalk of Randmeer. Dus een lage brug 

kan zo nodig ook gepasseerd worden. 

 In de zomer kan een instructeur met een volgboot een vloot van 2 Pico’s en een Venture 

zonder eigen instructeur begeleiden. Dat kan niet met een Polyvalk. Dan moet de instruc-

teur mee in de boot.  

 De Venture kun je ook alleen zeilen (zonder de fok). Een vloot van 2 Pico’s en een ‘een-

mans-Venture’ kun je ook begeleiden. 

 Een gennaker op een RS Venture levert extra sportiviteit en is standaard snel te hijsen en te 

strijken. De boot is ervoor gemaakt. De gennakerboom kan worden ingetrokken en er is dus 

geen schaderisico als de voorpunt de boxrand of wal raakt. 

 De kiel van ‘onze’ Venture kan omhoog worden gehaald voor transport. Als de verenging er 

ooit een wegtrailer voor koopt, kan hij overal heen worden meegenomen. 

 

Q: Is het niet veel belangrijker om nieuwe zeilen op onze zeilboten te kopen? De kwaliteit van 

alle zeilen bij de BWV De Eem is slecht en je kunt dat vanaf de oever zien. 

A: Van de Polyvalk die we handhaven (de Slechtvalk, bouwjaar 2005, tweedehands gekocht) zijn de 

zeilen bij de BWV De Eem nooit vernieuwd. Die zeilen zijn dus 12 jaar oud. De levensduur van 

dacron zeilen is minimaal 10 jaar. De zeilen staan niet meer mooi vanaf de kant, maar de zeilen zijn 

niet gescheurd. Vervanging van zeilen voor in elk geval de te handhaven Polyvalk moet wel zijn 

opgenomen in een langetermijn-investeringsplan. Kosten: rond € 1000 per boot. Zeilen die er prach-

tig uitzien vanaf de kant, zijn tegenwoordig laminaatzeilen. Die gaan we niet aanschaffen, ook niet 

op een gloednieuwe boot.  Dat type wedstrijdzeil gaat maar 5 jaar mee en je moet er zorgvuldiger 

mee zijn dan met een dacronzeil. En het geeft een meerprijs van zo’n € 1000. 

 

Q: Waarom zijn alleen de wensen van de jeugd geïnventariseerd en niet die van alle Eemleden 

die zeilen? 

A: Ook voor de aanschaf van nieuw roeimaterieel gaan we niet ieder lid om een mening vragen. Dat 

zou bovendien een kakofonie aan wensen opleveren. De zeilcommissie heeft geprobeerd wensen die 

her en der (bijvoorbeeld bij de jeugd) werden gehoord in te passen in een goed onderbouwde en 

goed doorgesproken aanvraag bij de materiaalcommissaris. Overigens waren alle leden van de ver-

eniging uitgenodigd voor een eerste brainstorm over het botenplan op 13 september. 

 

Q: Waarom neemt men geen 470? Daarvan zijn er veel tweedehands te koop voor leuke prijzen. 

A: De 470 is de olympische tweemansklasse. Het is een uitdagende zwaardboot die makkelijk om 

kan slaan. We hebben geen olympische ambities met zeilen. En we willen geen boten die makkelijk 

omslaan. Een 470 hoort dus niet thuis bij onze vereniging. We hebben ook geen Empacher acht van 

55 mille om een olympische roeititel te halen. Als leden in een 470 willen zeilen, moeten ze er pri-

vé een aanschaffen of lid worden van een ander type vereniging.. 

 

Q: Is er aan gedacht om de opgeknapte vrijheid als nieuwe instructieboot in te zetten? 

A: De houten vrijheid is voortgekomen uit een opknapproject. De boot lekt boven de waterlijn en 

vereist de nodige zorgvuldigheid als men er in zeilt. Na afloop moet hij droog worden gepompt. De 

Vrijheid is een zeilboot van de vereniging en is opgenomen in ons elektronische afschrijfsysteem. 

Maar de zeilcie. heeft er uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor. Het is een boot van en voor 

liefhebbers. Geen instructieboot voor anderhalf uur instructie of voor jan-en-alleman om op eigen 

houtje mee te gaan zeilen. 

 

Q: Als je een BMW wilt hebben, is het financieel veel gunstiger om een twee jaar oude versie te 

kopen. Waarom koopt men geen boot die twee jaar oud is en waarvan qua prijs de top af is? [De 
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ALV heeft de zeilcie. de opdracht gegeven nog eens goed naar alternatieven te kijken voor een 

lager aanschafbedrag.] 

A: De botenmarkt kun je niet vergelijken met de automarkt. Auto’s van 2 jaar oud kun je kopen, 

bijvoorbeeld van een zakelijke rijder die er in 2 jaar 100.000 km mee heeft gereden. Maar er zijn 

nauwelijks boten te koop van 2 jaar oud. En die hebben geen 10.000 mijl gevaren. Daarom is de 

prijs van een twee jaar oude boot nog 80 à 90 % van de nieuwprijs. Dat zet weinig zoden aan de 

dijk. Wat wel veel wordt aangeboden zijn goed onderhouden boten van zo’n 15 jaar oud. Maar zo’n 

goed onderhouden Randmeer uit 2002 kost dan nog altijd 50% van de nieuwprijs: 10 mille ipv het 

dubbele. En dan heb je een boot van 15 jaar oud! Je kunt ook makkelijk een Randmeer of Valk ko-

pen uit 1990 of zo voor een paar duizend euro of minder. Maar dan vervangen we onze afgeschreven 

Polyvalk door een boot die ook is afgeschreven. Een vereniging met 450 leden waarvan er bijna 100 

ook zeilen heeft de mogelijkheden om te investeren in een nieuwe boot. Net zoals we dat tegen-

woordig met onze roeiboten doen. 

 

Q: Hebben wij als vereniging wel de zeilers en instructeurs voor boten die met 15 knopen over 

de Eem voortrazen? [Vraag uit de zeilcie.] 

A: De Venture is ontworpen als een instructieboot en hij haalt heus geen snelheid van 15 knopen. 

Als er 2 jeugdleden in zitten met een gezamenlijk gewicht van 100 kilo moeten ze een romp van 200 

kg meenemen en een kiel van 125 kg. Dat is te veel gewicht om 15 knopen te halen. De boot kan 

wel bij voldoende wind en met de gennaker in plané gebracht worden, vergelijkbaar met een 

Randmeer met spinnaker. Als mensen perse met 15 knopen willen zeilen, moeten ze bijvoorbeeld 

een RS 500 privé aanschaffen (zwaardboot met ongeveer 100 kg rompgewicht). Bij eerste blik zien 

ze er een beetje hetzelfde uit. Maar kijk naar de karakterisering van de Venture versus de RS 500 op 

de website van RS sailing: 

 

       
 

Je kunt de ‘sportiviteit van een zeilboot goed weergeven met 4 parameters: 

 De mate van stabiliteit, te splitsen in 

o Vormstabiliteit (een brede hoekige romp heeft veel vormstabiliteit) 

o Gewichtsstabiliteit (een kielboot heeft die; een zwaardboot niet) 

 De hoeveelheid zeiloppervlak aan de wind ten opzichte van het gewicht van de totale boot; 

er is een formule met die gegevens erin die een getal STZ3 oplevert; onder de 5 heb je met 

een toerboot te maken; boven de 5 met een sportieve boot en hoe hoger hoe sportiever 

 De factor die aangeeft met welk getal het zeiloppervlak wordt vermenigvuldigd als je een 

spinnaker of gennaker toevoegt. 

 

In onderstaande tabel zijn deze 4 parameters vermeld voor de boottypen die in deze Q&A zijn ge-

noemd. 

 
3 STZ = Segelflache - Totales Gewicht - Zahl = tweedemachtswortel (zeiloppervlak aan de wind) / derde-

machtswortel (totaal gewicht in ton). Met de STZ kun je boten van verschillende lengtes vergelijken. 
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Type 
Vorm- 

stabiliteit 
Gewichts- 
stabiliteit STZ 

Ratio oppervlak 
ruime wind / aan 

de wind 

Polyvalk gemiddeld gemiddeld 4,74 1 

Randmeer Touring laag gemiddeld 5,30 2,02 

Vrijheid laag gemiddeld 5,42 ? 

RS Venture keel hoog hoog 5,61 1,95 

RS Venture geballast zwaard hoog gemiddeld 6,04 1,95 

Laser Pico (zwaardboot) hoog laag 6,06 1 

470 (zwaardboot) laag laag 7,23 2,02 

RS500 XL (zwaardboot) gemiddeld laag 7,44 2,07 

 

Conclusie: de RS Venture is geen extreem sportieve boot. De belangrijkste extra sportiviteit komt 

van de toevoeging van een gennaker. 

 

Q: Is de Venture een dure boot? [Vraag uit de zeilcie.] 

A: De Venture heeft een polyester romp die net zo degelijk is als die van een Polyvalk en heeft (op-

tioneel) een rubberen rand. Dat kost meer dan het materiaal van de rompen van bijvoorbeeld de 

Laser Pico (rotomoulded polyethyleen). Die degelijkheid heb je nodig bij een middelgrote instruc-

tieboot. Maar het is geen dure boot als je kijkt naar de kwaliteit van het materiaal en de uitrusting 

(standaard met gennakerboom, hoogwaardig beslag). Dat komt omdat zo’n boot in hoog volume 

voor de wereldmarkt wordt gebouwd. Uit de folder van RS: “De Venture is een prijswinnaar die de 

gevestigde klasse bij zeilclubs wereldwijd verdringt.” 

 

Q: Gaan we een Venture op de Eem gebruiken of leggen we hem bij het Raboes? [Vraag uit de 

zeilcie.] 

A: De kielbootversie die we willen aanschaffen4 is ideaal voor de Eem. Omdat het gewicht in een 

sigaar aan de onderkant van de kiel zit, is hij minder geschikt voor de randmeren met veel water-

planten (tenzij je braaf in de vaargeul blijft). De Venture keel wordt nadrukkelijk aangeschaft voor 

standaardgebruik op de rivier de Eem. Daar ligt ook de Polyvalk die we willen vervangen. 

 

Q: Welke opties kiezen we bij een RS Venture? [Vraag uit de zeilcie.] 

A: We kiezen voor een RS Venture keel met een rubberen stootrand (meerprijs € 420) en een genna-

ker (meerprijs € 900). De fok moet een UV-rand hebben (meerprijs?). En er moet een kraanlijn toe-

gevoegd worden (laten doen of zelf doen). Tot slot zijn bij de spiegel twee extra kikkers nodig om 

de boot in de box vast te kunnen leggen (zelf monteren). 

 

Baarn, december 2017 

 
4 Er zijn drie versies van de Venture: met zwaard, met geballast zwaard en met ophaalbare kiel. 


