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Trijnie Dijkhuis

Klusprojecten blijven intrigeren; wat is het verhaal achter de boot, wat is de droom van de klussers? Dit keer in de 

schijnwerpers het project van Yvonne en D.A.X. met hun Fountaine Pajot Venezia.

De verwezenlijking van 

Plan B

Yvonne van Stijn en D.A.X. Neefj es werken sinds oktober 
aan hun boot in een loods van Rhebergen. Op een 
prachtige, warme zomerdag in maart loop ik de kille loods 
in voor een interview. Een stofzuiger doet zijn best om 
alsnog water uit een natte plek in het laminaat te zuigen. 
Yvonne is binnen in de boot aan het werk en D.A.X. heeft 
net Simon meegedeeld dat ze toch nog wat langer gebruik 
willen blijven maken van de loods. 
Mijn kennismaking met de boot was tot nu toe beperkt 
tot het waarnemen van een steeds kaler wordend 
onderwaterschip; de beide rompen bleken de eerste 
tekenen van osmose te ontwikkelen en zullen daarom 
in de epoxy gezet moeten worden. Maar als ik de grote 
toercatamaran beklim, wordt duidelijk dat er op alle 
fronten hard aan het project is gewerkt... en dat dat ook 
nog wel een tijdlang nodig zal zijn. Yvonne en D.A.X. 

hebben echter nog steeds volop energie en vertellen 
enthousiast over hun plannen, voorbereidingen en 
ervaringen.

De aankoop
D.A.X.: “5 jaar geleden ontstond het plan om weg te gaan 
uit Europa en wat van de wereld te zien.   Beiden hebben 
we wat met water, dus dat het reizen met een boot zou 
gaan gebeuren stond vrij snel vast. Een motorboot zou 
wel erg veel brandstof kosten, dus gingen we op zoek 
naar een zeilboot. We houden ook allebei van duiken, dus 
een stabiel schip is dan wel handig. Daarom gingen we op 
zoek naar een cat.” Die zoektocht zorgde er voor dat ze al 
fl ink wat van de wereld zagen, van Turkije tot Florida en 
van Duitsland tot Tenerife. Langzamerhand kristalliseerde 
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hun eisen- en wensenpakket zich uit. Yvonne: “Op St Martin 
lag een cat waar we wel geïnteresseerd in waren, maar we 
moesten eerst een contract tekenen voordat we ermee 
konden proefvaren en daar hadden we helemaal geen zin 
in, want dan heb je hem feitelijk al gekocht. Toen kwam op 
Mallorca deze boot te koop. Op Tenerife hadden we al een 
keer met dit type gevaren en dat was ons goed bevallen. 
We voelden ons er prettig op.” D.A.X.: “Het is een degelijk 
en sterk schip uit 1993, dus van voor de massaproductie. 
Tijdens de proefvaart blies de eigenaar de motoren op. 
Door de expert werd het gehele elektrische systeem 
afgekeurd, maar verder was de boot volgens de expert 
OK… Nou dat hebben we geweten!”

Maiden trip
Yvonne verhaalt over de maiden trip: “De boot lag bij Port 
d’Andratx aan een mooring en ons eerste tochtje als trotse 
eigenaren van de boot ging naar het ongeveer 10 mijl 
verderop liggende El Toro. Daar is namelijk de enige haven 
van Mallorca waar je zelf aan je boot mag werken. We 
kozen een mooie dag uit met weinig wind. Al snel sloeg het 
weer echter om en kregen we 6-7 Bft op de kop. We wilden 
de motoren bij zetten, maar dat ging niet; de accu’s bleken 
ontladen te zijn! We deden alle stroomverbruikers uit en 
waren gedwongen alles op zeil te doen. We wisten niet hoe 
we moesten reven, dus zeilden we met vol tuig. Toen we bij 
de haven aankwamen hadden de zonnepanelen de accu’s 
gelukkig zodanig bijgeladen dat we in staat waren om 
de ene goede motor gestart te krijgen. De achteruit deed 
het echter niet, omdat de klapschroef vast zat. Uiteindelijk 
heeft de havendienst ons naar de kant gesleept. Het was 
een spannende eerste tocht, maar we zijn geen moment 
bang geweest. De boot liep goed, alles was goed gegaan, 
dus we waren erg tevreden!”

Nog dezelfde dag haalden ze de mast van het dek en werd 
de boot op de kant gezet. Dit zou de eerste periode van 
hard doorwerken blijken te worden. In 3 weken tijd hebben 
ze de mast verstevigd, de verstaging vernieuwd, 2 nieuwe 
saildrives en motoren laten installeren, deels nieuwe 
elektra aan laten leggen, alle oude lagen antifouling 
laten verwijderen en de boot van binnen schoongemaakt 
(hetgeen een hele klus was, want de laatste jaren had 
er een Engelsman met zijn hond op gewoond die 
schoonmaken duidelijk niet als hobby had). 

Proefvaart bij Port d’Antratx

Uit het water voor de aankoopkeuring

Bovenaanzicht
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Gedegen aanpak
Yvonne en D.A.X. gaan zeer gedegen te werk. En dat 
betreft niet alleen het opknappen van de boot (“we 
hebben feitelijk een kaal casco gekocht”), maar ook 
hun eigen kennisniveau. Ze willen uiteindelijk met de 
boot gaan charteren in de Carieb. Beide hadden vijf jaar 
geleden weinig tot geen ervaring met zeilen. Ze zijn met 
hun opleiding bij Amorgos gestart en vervolgens 4 jaar 
als charterschipper gewerkt bij Amorgos in Griekenland. 
Beide hebben CWO4 gehaald, maar al snel bleek dat ze 
daar internationaal gezien weinig aan hadden. Ze besloten 
daarom RYA (Royal Yachting Association) Yachtmaster te 
gaan volgen. En na een jaar hadden ze allebei ook die 
papieren op zak!

Tegenslag na tegenslag
Vanuit Mallorca moest de boot overgezeild worden naar 
Nederland. Ze hadden fl ink wat dozen met spullen laten 
verzenden naar Mallorca maar een aantal spullen waren 
retour gestuurd. Dit omdat er blijkbaar iets gevaarlijks in 
zat dat niet door de verscherpte veiligheidsvoorschriften 
kwam vanwege het bezoek van de koning van Spanje 
aan Mallorca. De zending was echter onderweg terug 
naar Nederland ergens zoek geraakt! Na erg veel gedoe, 
getelefoneer en gesoebat lukte het Yvonne uiteindelijk om 
de dozen weer boven water te krijgen. Maar die stonden 

nu wel weer in Nederland. De moeders van Yvonne 
en D.A.X. kwamen over én een RYA instructeur en zijn 
zoon, dus iedereen ging met maximale bepakking in het 
vliegtuig. 

Na 3 weken hard buff elen en tegenslagen verwerken in El 
Toro waren Yvonne en D.A.X. helemaal leeg. Mede omdat 
ze nauwelijks ervaring met catamarans hadden, hadden ze 
hun RYA instructeur gevraagd het eerste stuk tot Cadiz met 
hen mee te zeilen. Ze maakten etappes van telkens 100 tot 
250 mijl, zodat ze regelmatig tot rust konden komen én de 
mogelijkheid hadden de vele problemen op te lossen. Een 
greep daaruit: vuile fi lters, brandstofproblemen, probleem 
met vuil water systeem, verkeerd gemonteerd kabeltje 
waardoor een motor uitviel, bacteriën in de brandstof, 
lekke doorvoeren, niet functionerende douchepomp, 
etc. Ook bleek dat de dynamo’s van de nieuwe motoren 
de accu’s niet oplaadden. Navraag wees uit dat men op 
Mallorca de dynamo’s bewust niet aangesloten had! 
Dit omdat het een nieuw type betrof waarmee ze geen 
ervaring hadden en ze de smartchargers die al in de boot 
zaten er niet tussenuit durfden te halen. Later viel echter 
ook de generator uit en liepen ’s nachts de accu’s leeg. 
Daarnaast bleek één accu kapot te zijn.

“Het was een spannende eerste tocht
maar we zijn geen moment bang geweest.”

“Het is een degelijk en sterk schip uit 1993.”Tussenstop in Mazzaron, Spanje
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Nog meer uitdagingen
De motoren gingen altijd al slecht in hun achteruit, maar 
na even wat rommelen deden ze het dan wel weer. Totdat 
ze bij Brest met 2,5 knoop stroom mee de rivier richting 
Moulain Blanc opvoeren… Gelukkig was er ruimte, konden 
ze op de rivier draaien en de boot tegenstrooms afmeren, 
afstoppend op de landvasten. De boot moest dus weer 
het water uit! In de haven was geen kraan, maar wel een 
helling. Met hulp van een andere catamaraneigenaar 
hebben ze de boot met hoog water op de helling gezet, 
zodat bij laag water het probleem onderzocht kon worden. 
Het bleek veroorzaakt te worden door de klapschroeven. 
Er moesten nieuwe onder. In Frankrijk waren de juiste 
schroeven niet op korte termijn te krijgen, dus lieten ze 
de schroeven opsturen vanuit Nederland. Die arriveerden 
de volgende dag, maar… de chauff eur van DHL kon het 
havenkantoor niet vinden en is weer met de schroeven 
vertrokken. Pas na 2 dagen konden Yvonne en D.A.X. 
de schroeven in het depot ophalen. Inmiddels was het 
tijverschil echter steeds minder geworden en kwam het 
water niet meer hoog genoeg om de boot te laten drijven. 
Uiteindelijk hebben ze 14 dagen op de helling gestaan. 
Yvonne: “Het was echter stralend weer, we hadden stroom 
en water en over 4 weken hoefden we pas terug in 
Nederland te zijn. Eindelijk kwamen we weer wat tot rust!”

Nadat het water hoog genoeg gekomen was en de 
catamaran eindelijk weer dreef, vervolgden ze hun weg. 
Er was weinig wind, dus veel motoren. Maar de boot liep 
erg goed met de nieuwe schroeven en hun berekeningen 
van het tij klopten waardoor ze veel stroom mee hadden. 
Het betekende echter ook dat de dieselvoorraad behoorlijk 
slonk, dus deden ze Boulogne aan om te tanken. ’s 
Ochtends om 4 uur waren ze voor de haven. De ingang 
was slecht verlicht maar op de radar konden ze de ingang 
goed onderscheiden. D.A.X.: “Ik zag op de AIS dat achter 
de sluis veel vissersboten stil lagen. Geen probleem dus. 
Toen we echter halverwege het kanaal waren, bleken deze 
allemaal geschut te zijn en kwamen ze ons tegemoet. Ze 
stoorden zich nergens aan, waardoor het toch nog een 
spannende aanloop werd in het donker.” Er was geen 
brandstof te krijgen langs de haven; gelukkig bood een 
aardige Fransman hen een lift aan om verderop diesel te 
halen.

Complete refi t
Het was inmiddels duidelijk dat de boot een grondige refi t 
nodig had. D.A.X.: “De eerste eigenaar was een Amerikaan 
en die zou een ‘refi t’ uitgevoerd hebben. Nou dat was 
niet meer dan bij wijze van spreken een nieuwe airco en 
TV. Daarna is de boot gekocht door een Engelsman, een 
man met twee linkerhanden die niets wist van boten en 

Plan B is een Fountaine Pajot Venezia uit 1993
Lengte:  12,6 m
Breedte: 6,3 m
Diepgang: 1,3 m
Waterverplaatsing: 14.000 kg (max)
Grootzeil: 59 m²
Genua: 41 m²
Ontwerper: Joubert-Nivelt “We hebben feitelijk een kaal casco gekocht.”

Bijna thuis Yvonne op wacht
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zeilen. Hij liet zijn ‘onderhoud’ doen door een werf maar 
het is duidelijk dat die werf die man fl ink bedonderd 
heeft, want echt onderhoud heeft de boot nooit gehad.” 
Ze wilden de boot in Medemblik op de kant zetten maar 
de sluis daar bleek net te smal te zijn. In Bayona waren 
ze een vrouw tegengekomen die bij African Cats werkte, 
zij raadde Rhebergen aan. Daar is de boot in oktober 
in een loods gezet en begon een nieuwe periode van 
hard werken aan de boot.  D.A.X.: “Eigenlijk hebben we 
een kaal casco gekocht. Het gehele elektrische systeem 
moest vervangen worden, de meeste slangen en vrijwel 
alle apparatuur. Verder hebben we de huiddoorvoeren 
verplaatst en verbeterd, de accus’s vervangen, 
ledverlichting aangebracht en komt er een windgenerator.” 
Yvonne: “Helaas bleek de boot toch beginnende osmose te 
hebben, dus zijn we weer bezig om het onderwaterschip 
kaal te halen, nu inclusief de gelcoat. Daarnaast lekken de 
ramen, dus die gaan we ook allemaal vervangen.” Ze willen 
de boot onder RYA en SOLAS laten keuren. D.A.X.: “Maar 
deze eisen zullen geen probleem zijn, ze zijn lager dan de 
onze. Ik werk in de off shore industrie, dus ben gewend aan 
strenge veiligheideisen.”

Toekomstplannen
Yvonne: “We willen gaan charteren in de Carieb. Een 
luxe leventje zoals we gehad hebben, dat hoeft voor 
ons niet meer zo nodig. Onze eisen zijn laag. We willen 
gewoon lekker leven en hopen met jaarlijks 10 – 15 weken 
charteren voldoende inkomsten voor een heel jaar te 
genereren en de rest van het jaar leuke dingen te kunnen 
gaan doen. Na de zomer lanceren we onze website 
(Unlimited Cat-sailing) en beginnen we met het verkrijgen 
van naamsbekendheid.” D.A.X.: “We hebben inmiddels zo’n 
1400 mailadressen verzameld, mogen een banner zetten 
op websites van kennissen die veel unieke hits hebben en 
gaan actief worden op de social media.”

Ik bewonder Yvonne en D.A.X. vanwege hun veerkracht, 
doorzettingsvermogen en enthousiasme. Eigenschappen 
die ze hard nodig gehad hebben vanwege alle 
tegenslagen, en eigenschappen waar ze waarschijnlijk in 
de toekomst nog veel baat bij zullen hebben. Ik klim de 
boot af, sta nog eens stil bij het vele werk dat verricht moet 
worden en ben blij dat ik niet in hun schoenen sta. Als 
ik de kille loods uitloop, blijkt het nog steeds een mooie 
zomerdag te zijn en geniet ik nog eens extra van de warme 
zonnestralen. ●

Ik sta nog eens stil bij al het werk dat verricht moet worden 

en ben blij dat ik niet in hun schoenen sta.

Grondige reparatie van beginnende osmose: kaalschuren en twee lagen glas met epoxy aanbrengenVloerdelen opknappen in de loods van Rhebergen
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