


02 Het Nieuwe Varen De Waarschip werf 07Waarschip MY 10.0 Waarschip MY 10.0

Het NieuweVaren

Voor de Waarschip Werf is het Nieuwe Varen het antwoord voor de
watersport van nu: het combineren van de vele wensen van de veelei-
sende watersporter met de hedendaagse eisen van het milieu. Eisen
die alleen maar steeds belangrijker worden.
Modern comfort, uitstekende vaareigenschappen en degelijkheid zul-
len daarom volledig hand in hand moeten gaan met onderhoudsvrij,
schoon en zuinig varen.

Met de nieuwe Waarschip MY 10.0 laat deWerf zien dat dit mogelijk
is, ook nu al. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën bij
de bouw en aandrijving is dit schip op de toekomst voorbereid. Een toe-
komst die nú begint, een toekomst van genieten!Genieten van uw
schip, genieten van de natuur. Dát is het NieuweVaren..

Bijna een halve eeuw innoveertWaarschip
zijn ontwerpen en bouwmethodes

DeWaarschipWerf:
Waar voor je geld door innovatie

Al vanaf 1963 past deWaarschipWerf innovatieve technieken toe om
lichte en duurzame schepen te creëren, die heel veel waar bieden voor
je geld. De werf verwierf faam door het toen moderne hechthout toe
te passen voor eenvoudig te bouwen, om met een eenvoudige bouw-
wijze strakke en kwalitatieve schepen te maken.

Ook nu weer pastWaarschip de nieuwste technieken toe om het beste
resultaat te verkrijgen. En met de kennis van de 21e eeuw zijn we uit-
gekomen op het bouwen van onze casco’s in zgn. composiet. Dat is
een techniek die veel kennis, ervaring en faciliteiten vereist, en eigen-
lijk niet meer realiseerbaar is voor de zelfbouwer. Maar daar staat te-
genover dat dit voor het interieur nog wel geldt, en in nog sterkere
mate dan de vroegere jaren!Voor het interieur van eenWaaschip wordt
tegenwoordig gebruik gemaakt van CNC gefreesde delen. Delen dus,
die met een computergestuurde machine stuk voor stuk automatisch
exact op maat worden gefreesd. Dat stelt de werf in staat om de sche-
pen zeer efQciënt in te bouwen. Maar ook voor u om zelf af te bouwen
heeftWaarschip natuurlijk een innovatieve oplossing: het Fast Fit sys-
teem, dat in 2000 nog werd bekroond met de Hiswa Award. Daarmee
is afbouw in eigen beheer niet alleen Qnancieel aantrekkelijk, maar
daarmee is afbouw ook makkelijk realiseerbaar en leidt het tot een
goed resultaat!

Overtuig uzelf en breng vrijblijvend een be-
zoek aan de werf.

U bent van harte welkom
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Speci'catiesWaarschip MY 10.0

Lengte: 10,0 m.

Breedte: 3,40 m.

Diepgang: 0,80 m.

Doorvaarthoogte: 2,35 m.

Waterverplaatsing: ca. 5 ton

CE: Cat. C, optioneel cat. B

Ontwerp: WaarschipWerf, L.J.H Hijlkema

Materiaal: Schuim/epoxy composiet

Energie en aandrijving

Waarschip MY 10.0 full - Electric:
10 KW – 48 V Fischer Panda POD motor,
2x70° draaibaar. 2 x batterij à 440Ah

Waarschip MY 10.0 full - Hybrid:
als Electric, 1 batterij-set en voorzien van
4-6-8 KW, 48 V Fischer Panda Generator.

Waarschip MY 10.0 full - Solar:
als Electric of Hybrid, tevens voorzien
van 6 high efQciency zonnepanelen, 1500
W piekvermogen, incl. elektronische
laadregeling.

Genieten van het comfort…

Een comfortabel verblijf heeft natuurlijk alles te maken met een royaal
en leefbaar interieur. Een interieur met ruimte om te bewegen, lek-
ker te zitten, met stahoogte en een goed uitzicht naar buiten. En een
interieur waarin alle moderne voorzieningen beschikbaar zijn.

Comfortabel zitten met een goede ergonomie is dus belangrijk. En dat
kan in de Waarschip MY 10.0 bij uitstek. In de salon is ruimte voor 6
personen rond de centrale en deels wegklapbare tafel. Aan bakboord
vindt u twee royale stoelen, waarvan de voorste tevens dienst doet
als stuurstoel. Van de L –vormige zithoek aan stuurboord is het voor-
ste deel te veranderen in een meevaarplek voor 2 personen, met ook
daar onbelemmerd zicht rondom. De langsbank daarachter doet tevens
dienst als extra bed.

Door de deuren volledig weg te klappen gaat de salon naadloos over
in de kuip. Zo ontstaat één grote leefruimte vanaf de voorkajuit tot aan
de spiegel. Achterin de kuip vindt u weer een comfortabele bank. Via
een deur in de spiegel komt u op het veilige zwemplatform, die in de
haven ook een makkelijke entree garandeert.

Vanuit de kuip stapt u via de bank zo het gangboord in. Lekker breed
met rondom verschansing en RVS-railing voor een goede houvast,
zodat u zich veilig aan dek kunt bewegen, om het schip aan te leggen,
of om eens heerlijk te gaan liggen lezen of zonnen op het kajuitdak.

In de voorkajuit is de keuken gesitueerd, voorzien van alle apparatuur
die u maar wenst. En met veel kastruimte om alles op te bergen voor
het bereiden van vele heerlijke maaltijden! Aan bakboord tegenover de
keuken bevindt zich de ruime natte cel met wastafel, toilet en eventu-
eel douche. Alle keukenapparatuur is aangesloten op het standaard
aanwezige 220 V boordnet.

In het voorschip treft u de eigenaarshut aan met naar keuze twee en-
kele of een dubbelbed. Echte bedden, dus lang en breed genoeg, met
lattenbodem en matras. Net zo comfortabel als bij u thuis. Deze hut be-
schikt verder natuurlijk over voldoende kastruimte voor een lange reis.

Voor meer informatie en actuele foto’s zie
ook onze site www.waarschip.com

Andere indelingen optioneel.
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Genieten van de rust…

Varen in deWaarschip MY 10.0 betekent varen in alle rust en stilte. De
elektrische aandrijving werkt namelijk vrijwel geruisloos en trillingsvrij.
Zo hoor je alleen de geluiden van het water en de natuur om je heen,
of kun je genieten van een goed gesprek, of van zachte muziek…

Rust geeft ook de betrouwbaarheid en eenvoud van de elektrische POD
aandrijving onder het schip. Deze drijft zonder overbrengingen direct de
schroef aan, zonder extra bijgeluiden of verlies van efQciëncy. Met deze
draaibare motor wordt meteen ook gestuurd, zodat het schip uiterst
eenvoudig te besturen is, zowel voor- en achteruit als zijwaarts bij het
afmeren. U zult mensen verbaasd doen staan: de boot draait met
speels gemak praktisch om zijn as!

Kwaliteit voor u

Voor u als eigenaar van het schip is het ook een genot om te ontdek-
ken dat de kwaliteit van het schip zich op langere termijn bewijst. Daar-
voor moet het degelijk en sterk gebouwd zijn, van duurzame
materialen. En liefst ook zo min mogelijk onderhoud vereisen.

Deze eigenschappen weet de Waarschip MY 10.0 ondermeer te reali-
seren door de moderne composiet bouwwijze. In een uniek, zelf ge-
perfectioneerd procedé wordt hierbij een CoreCell™ schuimkern
middels vacuüminjectie bekleed met glasmatten en epoxy. Dit levert
niet alleen een lichte, maar ook een uiterst sterke en stijve constructie
op. En het is werkelijk duurzaam. Want de schuimkern neemt geen
water op en kan niet rotten. De epoxy sandwich constructie is verre-
gaand dampdicht en dus niet vatbaar voor osmose, en bovendien goed
UV -bestendig. (10 jaar werfgarantie)

Maar deze bouwwijze levert u niet alleen kwalitatieve voordelen op,
voor de langere termijn, maar ook gebruiksvoordelen vanaf het eerste
moment dat het schip in de vaart komt. Zo heeft de schuimkern een
en isolerende werking; dus heeft u bijvoorbeeld minder last van
condens zoals op vele andere schepen, en blijft het koel op warme
dagen. En omdat het zeer weinig onderhoud nodig heeft kunt u uw tijd
besteden aan genieten op het water! (informeer ook eens naar ons
servicecontract)

In alle rust genieten van de omgeving met
een Fischer Panda Pod-motor en generator
installatie

Duurzaamheid voor mens en milieu

Al in de ontwerpfase van de Waarschip MY 10.0 was een minimale
belasting van het milieu een belangrijk uitgangspunt. Daarom is haast
vanzelfsprekend gekozen voor een 100% elektrische aandrijving (full–
Electric). Deze heeft geen uitstoot en vervuilt de omgeving ook niet
met geluid. Van deze zaken hebben uzelf en de watersporters om u
heen dan ook geen last meer! Verder proQteert deze aandrijving na-
tuurlijk optimaal van de groeiende beschikbaarheid van groene stroom.
Die energie wordt opgeslagen in een accupakket, dat voldoende is
voor meer dan 100 km. varen zonder bij te laden. Dat is zorgeloos
varen!

Mocht u volledige onafhankelijkheid wensen voor langere tochten, dan
wordt er een Ruisterstille en zuinige generator aan gekoppeld, waar-
mee u uw eigen stroom kunt opwekken om de actieradius te vergro-
ten (full-Hybrid). Uiteraard is deze geschikt voor biodiesel, zodat
fossiele brandstoffen hiervoor niet nodig zijn. Om het schip nog duur-
zamer te maken is er de mogelijkheid het salondak te voorzien van
zonnecellen, continue bij daglicht de accu’s zelf kunnen bijladen (full-
Solar).

Belangrijk bij dit alles blijft natuurlijk dat het schip energiezuinig is. Zo
is bij het rompontwerp rekening gehouden met een zo laag mogelijke
weerstand. Daardoor wordt de energie omgezet in voortbeweging, en
minder in het produceren van golven. En ook op het stroomverbruik
van alle overige apparatuur is gelet: koken met inductie, verlichten met
moderne LED techniek en eventueel verwarmen met stralingswarmte.
Zuinig met energie en met uw portemonnee!

Maar al vóór dat uw schip in de vaart komt spelen mens en milieu een
grote rol. De bouwwijze met vacuüminjectie garandeert een minimale
styreen emissie, iets wat de traditionele polyester bouw nog steeds
kenmerkt. Ook is er minder afval en verbruik van harsen, omdat deze
in dit proces veel beter worden beheerst.
Kortom: het nieuwe varen geeft u de geruststellende gedachte dat u
geniet van het water zonder overlast voor uzelf, uw omgeving en het
milieu!

Met een elektrische aandrijving in een schip
van composiet zet u een duurzame stap in
de toekomst


