ONDER DE LOEP

OOSTZEE TRAWLER 14.30

OM OP TE WONEN
HET CUSTOM BUILT VERVAARDIGEN VAN JACHTEN VEREIST EEN KLIK
TUSSEN OPDRACHTGEVER EN JACHTBOUWER. EN BEN JE VOOR ALTIJD
AAN BOORD, DAN LIGT DE LAT HOOG. POLLARD DURFDE HET AAN.

HET CONCEPT
Een schip om permanent op te wonen. Met die wens begint het,
zo’n zes jaar geleden. Aad en Ria Trompert hebben besloten dat
voortdurend maar op- en afstappen niet langer bevalt; aan boord
blijven is hun doel. En dus zoeken ze een ontwerper en een werf
om deze droom te realiseren.

ls blijkt dat Aad en Ria er met een
potentiële ontwerper en bouwer niet
uitkomen, hakken ze een tweede knoop
door: Aad zal het schip zelf ontwerpen,
hij is architect. Het stel vaart al langer, ze
combineren die watersportervaring met
creativiteit uit een niet-maritieme hoek.
Niet iedere werf zit te wachten op dergelijke bemoeienis, maar in Pollard Jachtbouw vinden Aad en Ria een partner die
flexibel inspeelt op hun wensen en eisen.
“Uiteraard trekt de werf waar nodig een
streep, maar voor de rest bouwen we graag
naar wens van de klant”, zegt Herman Pollard. Voor de scheepsbouwkundige kant
van het ontwerp - de constructie- en stabiliteitsberekeningen - wordt een externe
partij benaderd. Het overgrote deel van het
ontwerp doet Aad zelf en dat hij architect
is, zie je zowel buiten als binnen terug.
Veel rechte zijden buitenom genereren
binnen de meeste ruimte, wat resulteert

A

Een ontwerp
gebaseerd
op veel
binnenruimte

WERF / DESIGNER
Aad Trompert heeft veel ervaring met integraal ontwerpen, bijvoorbeeld stedenbouw en bouwwerken als één geheel. Bij de Oostzee Trawler was dit niet
voor de volle procent mogelijk. De scheepsbouwkundige expertise voor dit
ontwerp werd geleverd door een externe partij en die van Pollard Jachtbouw.
Voor de broers Jan en Herman Pollard begon jachtbouwen onder een boom in
het Overijsselse Grafhorst, in de open lucht. Hun nuchtere manier van werken
werd snel opgepikt, sloeg aan bij potentiële opdrachtgevers. De groei van de
jachtwerf nam een vlucht, inmiddels is deze gehuisvest in Steenwijk.
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in een schip met een bonkig, stoer voorkomen. De gangboorden zijn niet al te
breed, wat zich andermaal in goed bruikbare binnenruimte uitbetaalt. Bovenin de
superstructure wordt de bonkige uitstraling getemperd door de toepassing van een
afgerond salon- en stuurhuisdak en een
pet voor het stuurhuis. Het is een arbeidsintensief stukje staalwerk, maar de moeite
van het aanzien waard.
Een schip van deze afmetingen - ruim
veertien meter lang - zal voldoende in huis
hebben voor logees, maar in de praktijk zal
het erop uitdraaien dat Aad en Ria meestal
samen op pad zijn. Als je gedurende het
hele jaar aan boord wil wonen en werken,
dan weegt het belang van binnenruimte
zwaar. Een OK-concept wordt het dus niet.
Wat niet wegneemt dat het schip een kuip
krijgt, een bescheiden terras aan het water.
Behalve erin wonen, wil het stel natuurlijk veel met het schip op pad, ook daarin
moet het ontwerp z’n kwaliteiten tonen.
Het schip krijgt de typenaam Oostzee
Trawler 14.30 en de eerste lange trip gaat
dan ook niet geheel toevallig naar Stockholm. Tussen de start van het ontwerp en
de voltooiing zit zo’n twee jaar tijd, een
proces vol met overwegingen, afstemming
en aanpassen. Halverwege 2016 gaat het
schip te water en inmiddels zit z’n proefperiode erop. Herman Pollard: “Het lijkt
erop dat we ons werk aardig gedaan hebben, want een tweede exemplaar is inmiddels in de maak, met ook daarin weer
volop specifieke klantwensen.”

TEKST: JIM POST, FOTO’S: BERTEL KOLTHOF
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1.92

DAAR WAAR JE REDELIJKERWIJS KUNT STAAN, varieert de stahoogte
van zo’n 1,92 meter (voorschip) tot zo’n 2,10 meter in onder andere het
stuurhuis. In het gangpad tussen voor- en achterschip loopt dit uiteraard nog verder op wanneer je het stuurhuis meerekent.

Sturen en wonen zijn geen twee aparte
werelden. De stuurstand is centraal opgesteld en geïntegreerd met twee zitbankjes, op hetzelfde hoge vloerniveau.

De kuip is compact en praktisch: Flexiteek
op de vloer en de salondeur van teak.

DE UITWERKING
Split level

Ontwerpen vanuit een andere invalshoek levert meestal ook
een ander resultaat. Zo ook bij de Oostzee Trawler 14.30, een
heel persoonlijk motorjacht.

iet in hokjes denken”, het is een
moderne gedachte en Aad Trompert
neemt die ook letterlijk. Voor voldoende
privacy aan boord is een zeker aantal hokjes onvermijdelijk, maar kán het open, dan
móet het open. De Tromperts hebben heel
duidelijk toegewerkt naar een schip met
alles erop en eraan en met de uitdrukkelijke bedoeling om een maximaal gevoel
van ruimte te realiseren. Doeltreffend hier
is het wegnemen van harde grenzen waar
mogelijk. Stap je via de kuip achterin de
salon binnen, dan heb je al snel zicht tot
aan de zithoek in het voorschip. Je staat
dan nog met één been in de keuken achterin, terwijl het voorschip al lonkt. Los
van dergelijke lange zichtlijnen, speelt
het boordleven zich grotendeels af in

“N
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alle openheid van het interieur. De master bedroom en de toiletruimte vormen
hierop een uitzondering, maar langs de
corridor tussen achter- en voorschip staan
bijvoorbeeld twee bureaus opgesteld. Deze
bureaus zijn naar buiten gericht met uitzicht door rompramen. Het gevoel van
ruimte aan boord wordt verder versterkt
door de toepassing van veel glas in de
superstructure en ook de keuze voor lichte
kleuren geeft het interieur lucht. Hierbij is
gebruikgemaakt van een combinatie van
wit en licht eiken, waarbij ‘zwaarbelaste’
betimmeringsdelen zoals loopvlakken in
eiken zijn uitgevoerd. De juiste dosering
van licht eiken en wit zorgt ervoor dat het
interieur voorziet in een geborgen sfeer,
ondanks z’n open karakter.

Uiteraard is het interieur op maat gesneden, precies passend bij Aad en Ria. Ook
de split level indeling draagt bij aan een
verrassende invulling van de binnenruimte en maakt het mogelijk om ieder
hoekje aan boord te benutten. In dit
laatste verraadt zich Aads professionele
achtergrond. In plaats van kasten in de
zijden van de romp zijn deze op ‘hart
schip’ geplaatst. Aad: “Het ontbreken van
schuine zijden in de kasten levert maximale kastruimte op en het gangpad kan op
een schip van deze afmetingen ook best uit
het midden.” De kastfronten zijn met witte

Een geborgen
sfeer,
ondanks het
open karakter

4

DE OOSTZEE TRAWLER BIEDT VIER ZITLOCATIES: de kuip. in de salon
achterin, hoog in het stuurhuis en helemaal in het voorschip. Hoe
open het interieur ook is, zo kun je tijdens het varen of in de haven
ook eens besluiten even een plekje voor jezelf op te zoeken.

Da salon achterin biedt een keuken met uitzicht en een salonbank die kan fungeren als
eethoek of kan worden omgebouwd tot een
tweepersoonsbed.

De corridor tussen het voor- en achterschip is voorzien van een kastenwand en
twee langsscheeps geplaatste bureaus.

folie strak afgewerkt. De smalle maattoleranties tussen de kastfronten hebben
het door de timmerlieden netjes ‘afhangen’ van de kastfronten niet gemakkelijk
gemaakt. Hier en daar zijn de onderlinge
tussenruimtes ongelijk.

Allrum
Verrassend aan de indeling is onder
andere de geborgen zithoek in het voorschip: een allrum, een soort van algemene
verblijfsruimte zonder vastgelegde functie
en eventueel om te bouwen tot tweepersoonsbed. Verder naar achteren vind je
de toiletruimte en de eigenaarshut, beide
via twee deuren bereikbaar. Boven de
eigenaarshut vinden we het stuurhuis,
met een goed zittende stuurstoel en twee
prettige banken en op het tussenliggende
niveau in het achterschip de keuken en
een zithoek. Het ontwerp is ruimtelijk
sterk en de uitvoering van het werk netjes
en verzorgd.

De eigenaarshut bevindt zich deels onder het stuurhuis. De eigen wastafel en de toiletruimte richting voorschip hebben uiteraard stahoogte.
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2.700

HET MAXIMUM TOERENTAL IS NIET EXTREEM HOOG: 2.700. Dit is
gunstig voor het geluidsniveau en levert een ‘brom’ die als ‘prettig in het gehoor’ wordt ervaren. De maximumsnelheid bedraagt
iets meer dan 16 km/u. Bij 1.500 toeren is dat ruim 11 km/u.

HET RESULTAAT
Wonen, varen en wonen tíjdens het varen, dat is wat de Oostzee
Trawler moet kunnen. Het resultaat bewijst dat het kan. Al vroeg dit
tijdens de maiden voyage nog wel om een aanpassing.

et uiteindelijke schip laat zien dat
havencomfort en vaarcomfort elkaar
niet hoeven te bijten. Het vele glas in de
opbouw is goed voor maximaal uitzicht
rondom, prettig in de haven en onderweg.
Om te veel inkijk in de haven te voorkomen,
is de beglazing getint uitgevoerd, behalve
de frontramen. Deze ramen staan iets
voorover. Samen met de pet van het stuurhuisdak geeft dit de stuurman/vrouw goed
zicht. De hoge opstelling van het stuurhuis
draagt daar extra aan bij. De stuurstoel
bevindt zich bovendien op een console, op
‘hart schip’. Prettig zijn de twee zitbanken
in het stuurhuis; buiten is dichtbij.
Op het water valt duidelijk op dat de Trawler van rust en controle houdt; het circa
dertig ton zware schip waait niet zomaar
weg. De ingebouwde Volvo Penta D4-180
is overigens royaal voldoende voor het
behalen van z’n rompsnelheid. Minder had
wat dat betreft ook gekund, maar voor het
manoeuvreren is 180 pk niet verkeerd. Het
schip vaart graag rechtuit, aan vlot rondjes draaien heeft het schip een broertje
dood. Tenminste, zonder boegschroef. Mét

H

boegschroef weet het schip z’n draaicirkels
van twee à drie scheepslengtes drastisch
terug te brengen.

Rustig
Tijdens de eerste verre reis bleek het
gedrag in de golven op zee nog niet naar
wens. En dus werd in Zweden een stel
Magnusmaster stabilizers geïnstalleerd.
In bedrijf reduceren de stabilizers de snelheid al snel met een à twee kilometer per
uur, maar het positieve effect op het slingergedrag is aanzienlijk, ook bij het varen
schuin tegen de golven in.
Een ander stuk vaarcomfort is het lage
geluidsniveau. Ook al staat de motor onder
de salonvloer en dus niet onder de kuip,
dan nog is het aantal decibellen beschaafd:
60 tot 65 dbA, afhankelijk van de locatie
aan boord en varend bij volgas. Cruisend
bij een motortoerental van 1.500 omwentelingen per minuut blijft het geluidsniveau
zelfs royaal onder de 60 dBA, mede dankzij
de goede motorkamerisolatie en een zware
motorfundatie. En zo vaart het schip ook:
solide en rustig.

CONCLUSIE
Van buiten oogt de Oostzee
Trawler 14.30 stoer en robuust en
van binnen modern en verfijnd.
Het blijkt een combinatie die goed
past. Het schip is geschikt voor
het varen van lange afstanden,
waarbij het stuurhuis goed is
geïntegreerd met de rest van het
interieur. De Trawler is een netjes gebouwd schip, waarop ‘het
onderweg zijn’ je niet lang genoeg
kan duren.

PLUS&MIN
+ Netjes gebouwd
+ Doordacht interieur met veel
licht en zicht
+ Origineel ontwerp

De getrapte bovenbouw en het bakdek

SPECS&ADRESSEN

zorgen voor veel bin-

Lengte o.a. 14,30 m
Breedte
4,60 m
Diepgang
1,30 m
Doorvaarhoogte
3,45 m
Gewicht
Circa 30.000 kg
Motor
Volvo Penta D4-180
met hydraulische
keerkoppeling, 132
kW (180 pk)
Brandstof
Diesel, 2 x 1000 liter,
rvs tanks
Prijs vanaf € 590.000

nenruimte, met name
in de voorste helft van
het schip. Bovenop
zijn vier zonnepanelen
gemonteerd, goed voor
het opwekken van een
vermogen van 1,3 kiloWatt.

pollardjachtbouw.nl
info@pollardjachtbouw.nl
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