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Type: Victoire 34 uit 1977 

Een ontwerp van Koopmans. Zoals de meeste Koopmansen zeilt ze 
fantastisch. De kiel steekt 1,85 diep en het schip is 10.40m 
lang en 3,20 breed. We hebben het schip gekocht in maart 2008. 
Vanwege ons beperkte budget waren we op zoek naar een 
Nederlands zeiljacht uit de jaren zeventig. Die staan bekend 
om hun goede kwaliteit, stevige constructie en goede 
zeileigenschappen. Omdat men toen nog niet precies wist hoe 
efficiënt je met polyester een boot kon bouwen zijn de rompen 
ook lekker dik en stevig. De motor die erin zit is een Volvo 
penta 27pk 3-cylinder uit ca. 1992 met een kleine klapschroef. 
Heel hard kan je daar niet mee, maar hij voldoet prima aan 
onze wensen.

Zeilgarderobe

De zeilgarderobe is in 2007 vernieuwd. Het grootzeil is van 
North Sails,Soft Norlam, doorgelat en we hebben er een extra 
(3e) rif in laten zetten. Een 3e rif is onmisbaar. Eigenlijk 
is het meer een prestatiezeil en geen zeil om te cruisen, maar 
het zat nieuw op de boot toen we haar kochten. Als voorzeilen 
hebben we een Genua I , High Aspect, Gennaker  en stormfok aan 
boord. Daarnaast een fel oranje trysail, al hebben we daarvoor 
geen aparte rails op de mast en is het maar de vraag of we het 
gaan gebruiken in noodweer. 
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Stroomvoorziening

• 2x 160 Ah Mastervolt AGM lichtaccu’s
• 90 Ah Mastervolt AGM startaccu
• Air Marine X Windgenerator op dikke (en zware) RVS paal
• Mastervolt 90 Ah Dynamo met alpha pro laadregulator
• Mastervolt BTM-III batterijmonitor
• 2 x Kyocera 85W zonnepanelen plus aparte laadregelaar

De Mastervolt accu's en laders werken fantastisch. De 
batterijmonitor werkt met een shunt. Een ideaal apparaatje 
want het vertelt je precies wat je wilt weten, namelijk hoe 
het met je accubanken gesteld is. We hebben de standaard 
dynamo vervangen door een dikkere 90 ah met een aparte alpha 
regulator en dat werkt zeer goed. Al haal je nooit 90 ampère 
met een klein dieselmotortje. Eenmaal in de tropen heb je 
echter het meest aan zonnepanelen. De combinatie zonnepanelen 
en windgenerator voldoet in al onze stroombehoefte. Al moet 
gezegd dat wij kleine stroomverbruikers zijn. Onze koelkast is 
onze enige luxe en die staat alleen overdag aan. De panelen 
leveren gemideld 8 ampere, de windmolen maakt veel lawaai maar 
levert vanaf 15 knopen 10 ampere. Bij 25 knopen laden we ruim 
25 ampere en kunnen de oordoppen in en de frituurpan aan. Wij 
hebben de windmolen tweedehands voor een prikkie gekocht, maar 
het is te overwegen om te investeren in een wat stiller model 
zoals een Ampair of een Air Marine breeze. De prijzen van deze 
apparatuur verschillen per land heel sterk, dus het is slim 
vooronderzoek te doen via internet.

Navigatie
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2 x Sestrell porthole kompas 
Garmin GPS 126
GPS muis voor op de laptop (x2)
Garmin handheld GPS
Papieren kaarten tot en met de Carieb
Digitale kaarten voor de laptop(s) (Cmap)
Plastimo Iris peilkompas
Sextant
Pilots en vaarwijzers

Voor de navigatie vertrouwen we niet volledig op de computer, 
maar stiekem is hij wel onmisbaar geworden. Je eigen bootje 
zien varen op een kaartje waarin alle ondieptes en gevaren 
zijn aangegeven is heel erg gemakkelijk. En het went snel. Het 
geeft wel een soort schijnveiligheid en daarom blijven we dus 
vooral om ons heen kijken, peilen en logisch nadenken. We 
hebben digitale kaarten van de hele wereld op 2 laptops 
geinstalleerd. De sextant is een romantische verstekeling die 
we waarschijnlijk pas uit zijn prachtige houten kist gaan 
halen als we door alle Dostojewski’s, Solzjenitsin’s en het 
verzamelde werk van Vestdijk en Louis Couperus heen zijn, 
ergens in 2034.

Pilots zijn nooit heilig maar wel heel erg handig. We zijn 
vertrokken met een goede lading pilots waarvan we er veel 
kochten via www.amazon.co.uk daar kan je ook tweedehands kopen 
en dat scheelt heel veel geld. Af en toe kochten we wel een 
boek (of kaart of gps muis)bij Datema om het ambacht van de 
nautische boekhandelaar nog een beetje te steunen, maar 
prijstechnisch tegen de online concurrentie opboksen is voor 
zo'n geweldige winkel bijna niet te doen.  Hoe verder je gaat 
hoe meer digitale pilots je verzamelt van medezeilers. Het is 
bijna schandalig hoeveel Gigabytes er op een gemiddelde 
ankerplaats worden rondgepompt. Een flinke USB stick (en een 
virusscanner) is wat dat betreft heel handig.
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Communicatie, veiligheid

Icom IC 718 SSb transceiver
Pactor III modem
M-tech DSC marifoon
Nasa AIS ‘radar’
Motorola Iridium Satelliettelefoon
ACR globalsat EPIRB met GPS
Plastimo Offshore reddingsvlot voor 4 personen
1 feloranje fluitje
1 Grabbag vol met spulletjes om te overleven

Voor de SSB heeft Ben zijn Marcom A gehaald bij de 
Zeevaartschool in Enkhuizen. Erg leuke school met leuke, 
inspirerende en zeer vakkundige mensen. Maar over het nut van 
dit papiertje afgezet tegen de kosten kunnen we lang 
discussiëren. De SSB + modem maken het mogelijk vanaf zee 
weerberichten binnen te halen, log bij te houden en gewone 
mail te versturen. Daarnaast kun je ermee kletsen met andere 
zeilers, weermannen en ander vreemd volk. Al deze nuttige 
dingen leer je overigens niet bij een Marcom A opleiding, maar 
dit geheel terzijde. 

We hebben geen radar en dat is vervelend als je in de mist 
vaart. Verder hebben we geen radar nodig, dus we varen zo min 
mogelijk in dichte mist. Het feit dat we voornamelijk in de 
tropen varen helpt daarbij erg mee.

De EPRIB is een prachtig staaltje van toegepaste technologie. 
Je gebruikt hem alleen in uiterste nood, . Als je hem 
activeert komt er (bijna) wereldwijd een nood- en 
reddingsorganisatie op gang. Afhankelijk van je positie wordt 
je dan misschien gered. In het ergste geval vragen ze schepen 
in de buurt naar je uit te kijken en gebeurt er verder weinig. 
In het beste geval komt er een team met tot de tanden 
bewapende Zweedse kustwacht-agentes met een Chinook vol verse 
croissants je schip bergen en de bemanning vertroetelen.
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Grondtakel

• 16 kg Delta anker (hoofdanker) met 45 meter 8 mm ketting, 
verlengd met 50 meter polyesterlijn van 18mm doorsnee.

• Polyester ankerreklijn (snubber) met een RVS haak die in 
de ankerketting grijpt om de lier te ontlasten ( scheelt 
ook veel herrie snachts in bed) 

• 20 kg Brittany anker (noodanker)
• Fortress 16 aluminium plaatanker (hek- en reserveanker) 

met 10 meter ketting en 35 meter ankerlijn. Het Fortress 
is ideaal als hekanker en een echte aanrader. Gebruik wel 
een extra ankerlijntje met een boeitje want anders krijg 
je hem vanuit je bijboot nooit meer uit de grond

• Simpson Lawrence handankerlier met verticale as 
(aanrader! neemt geen stroom, doet het altijd, en geeft 
je af en toe wat beweging) 

Water, Diesel en opslag

• Water: 200 liter in 2 vaste watertanks, 4x 30 liter 
jerrycans, 12x 5liter vaatjes. Totaal 380 liter
TIP: neem jerrycans mee die niet te groot zijn, 30 liter 
is te zwaar om heen en weer te tillen. 

• Diesel: 75 liter vaste tank, 4 x 20 liter op dek gesjord, 
75 liter in jerrycans bakskist. Totaal 230 liter (=120 
motoruren)
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• Tegen bacteriegroei in de dieseltank gebruiken we Kathon 
FP, heel giftig en het werkt erg goed.

De dieselopslag capaciteit hebben we geleidelijk 
uitgebreid. Tot en met de Carieb heb je niet zo veel 
diesel nodig. Het wordt pas handig om veel te hebben als 
je de Pacific opgaat. Dat is natuurlijk anders als je 
alle windstiltes wilt doormotoren. Dan heb je eigenlijk 
nooit genoeg diesel. Hoe zwaarder je je boot volpakt met 
diesel, hoe meer wind je nodig hebt om vooruit te komen. 
Als de zee niet al te ruig was konden wij met 5 knopen 
wind genoeg snelheid maken om niet gek te worden van het 
geslinger. Voor water geldt, eenmaal buiten Europa, hoe 
meer hoe beter. Zoet water is luxe en je kunt er niet 
genoeg van hebben.

Bijboot en buitenboordmotor

Lodestar 230
Honda 2.2 pk 4-takt buitenboordmotor

Onze Bonnie heeft een opblaasbare bodem en kiel. Ze is licht, 
roeit goed en is gemakkelijk en snel te stouwen. Ook kunnen we 
haar voor kleine passages makkelijk opgeblazen op het dek 
sjorren. Dat is handig want we hebben een hekel aan  het 
voortslepen van de bijboot als we zeilen. Het gaat namelijk 
altijd veel harder waaien en hoger golven dan je dacht.

De motor is erg zuinig, maar gaat niet heel hard. Gelukkig 
hebben we bijna nooit haast. Hij weegt 13 kilo en is heel 
makkelijk aan en van boord te tillen en we hebben na een heel 
jaar varen nog maar 25 liter benzine verbruikt. Dat slurp je 
met een dikke 15 pk een stuk sneller weg.  
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Stuurinrichting

Onze boot heeft een helmstok en dat zeilt heerlijk. Onze steun 
en toeverlaat op zee is de Windpilot windvaanstuurinrichting. 
We snappen nog steeds niet dat er veel ( steeds meer?) boten 
op wereldreis gaan zonder windvaan. Automatische piloten gaan 
namelijk best vaak kapot en verbruiken veel stroom. Je hebt 
het vast al eerder gehoord, en het is waar. Onze windvaan is 
heilig. We hebben een Windpilot en het is een fantastisch 
apparaat. Het kost me nu moeite om niet lyrisch te worden. 
Geen stroomverbruik, perfect stuurgedrag, volmaakte toegepaste 
mechanica, genieten! Op een zeilboot op een oceaan hoort dus 
gewoon een windvaan, vinden wij. Monitor, Windpilot, Navik, 
Hydrovane, Aries, Bouvaan, er zijn heel veel hele goeie te 
koop. Het is de investering waard.

We hebben ook een klein stuurautomaatje die we op de helmstok 
kunnen zetten. Een oude Plastimo. Die gebruiken we als het 
windstil is en we toch vooruit willen. 
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