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Zeilen met het Waarschip 660  
 
Het Waarschip 660 Daysailer is in 2000 van stapel gelopen als demo model. Ze is bij 
Waarschip Werf te Delfzijl gebouwd. De meeste Waarschepen zijn als afbouwpakket geleverd 
door Waarschip. Dan ontvangt de “af bouwer” de compleet, op de mal gemaakte, romp het 
houtpakket voor interieur, kuip, dek en kajuit en het tuig met beslag. 
Dit model is een door ontwikkeld type 660 uit de jaren 70 van Waarschip. Zo zijn van dit schip 
de tekeningen gedigitaliseerd en is door Waarschip het fast-fit systeem geïntroduceerd. 
Met het originele Waarschip 660 werden op diverse zeilwedstrijden zeer aansprekende 
resultaten gehaald. Met dit vernieuwde ontwerp heeft de werf getracht hierop in te spelen met 
een grotere kuip voor meer werkruimte en een nieuw tuigplan. 
De Daysailer is recent aangepast met een keukentje.  
 
Tuig en zeilen:  
Grootzeil met zeilbandjes en huik; giekneerhouder; grootzeilval; kraanlijn; 2 reeflijnen; 
(rol)fok; fokkenschoot; fokkenval. 
Aluminium giek, mast met windvaantje en wit rond schijnend toplicht. 

 
Aandek:  
4 landvasten en 4 stootwillen; dekschrobber; valstoppers met vallieren op kajuitdak; 
lierhandel. 

 
Kuip:  
Zelflozende kuip; opklapbare helmstok; fokkenschoten op Genua rails; grootschoot op 
overloop. 

 
Bakskist:   
Anker; met ankerlijn; puts; Separate bun (bakskist stuurboord) met jerrycan voor extra 
benzine; benzinetank1. 
 
Navigatie: 
Almanak 1 en 2; waterkaart IJsselmeer.  
Telefoon: IJsselmeerpost 0320 2611 11 
Tel. KNRM via alarmnummer 0900 0111 

                                                      
1 Bij terugkomst graag de brandstoftank vullen met EURO95.  Indien dit niet lukt wordt de brandstof door ons aan 
gevuld en wordt dit in hele liters a 2 euro p. liter in gehouden op de borgsom. 
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Motor:  
Buitenboordmotor op beweegbaar motorsteun. Bediening in de kuip. Starten van de motor: 
Plaats de motor in de laagst mogelijke stand in het water. Zet de choke aan (uittrekken). 
Draai de gashandel naar start (beetje gas geven), waarbij de vooruit/achteruit handel in zijn 
“neutraal” middenstand blijft staan. Draai de ontluchting op de benzine tank open. 
Start de motor met een beheerste “lange haal” aan het treksnoer, (Bij koude start dit 1 of 2 x 
herhalen). Zodra de motor loopt direct beheerst de choke knop indrukken, de motor gaat 
meer toeren maken, waarna de gashandel rustig naar 0 gedraaid kan worden. Laat de motor 
3 minuten warmlopen alvorens weg te gaan varen. Controleer of er koelwater uit de 
motor stroomt. 
 
Interieur: 
3 slaapplaatsen, (1,5 pers. Met pas-stuk in voorpiek en 2 hondenkooien); kombuis met 
gootsteen; kraantje met pomp voor drinkwater. Kooktoestel2 1 pits op bio-ethanol en/of 
spiritus; drinkwaterzak in de voorpiek 30ltr met dekaansluiting.  
 
Technische gegevens: 
Lengte 6,9 meter 
Breedte 2,5 meter 
Diep 1,05 meter 
Hoog 10,3 meter 
Opp. Grootzeil 13,8 
Opp. Fok 10 
Waterverplaatsing 1100 Kg ballastkiel 460 Kg 
Ontwerp Satellite Yacht Design op basis van Waarschip 660, Kees van der Stadt 
 
Kommaliewant3 (keuken), zie inventarislijst. 
 
Veiligheid: 

Reddingsboei; 1 brandblusser; branddeken en misthoorn; ankerbal; verbanddoos. 
 

Chemisch toilet: 
Bij het eerste gebruik van het toilet dient u deze eerst te vullen met de bij behorende 
vloeistoffen. Als u van boord gaat dient u het toilet te legen op de Chemish vuil stort 
bij het havengebouw en het toilet schoon achter te laten zoals u dit aan trof bij 
aanvang huur. 

 

                                                      
2 Het vullen van het kooktoestel: Draai de brander uit/dicht. Verwijder de pannenklem met afdekplaat. Vul 
de brandstoftrommels als volgt: Til de trommel uit het toestel, houd deze verticaal. Zoek de uitsparing voor 
vullen in de vulopening (uitsparing in het hart van de trommel naar beneden). Vul de trommel boven de 
gootsteen met ongeveer een halve fles. Plaats de trommel terug en veeg eventuele gemorste brandstof 
direct op. 
3 Indien u iets mist vermeldt dit direct bij het aan boord gaan.  
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IJsselmeerzeilers Huisregels: 
We hanteren een paar eenvoudige huisregels. 

 De schipper/huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor veiligheid en welzijn van de 
bemanning en schip. 

 Alle mee-zeilers of opstappers zijn verplicht gehoor te geven aan de schipper. 
 U zorgt voor voldoende warme kleding en regenkleding, laarzen en schoenen zonder 

zwarte schoenzolen i.v.m. strepen op het dek. 
 Niet aan boord springen! 
 Bagage meenemen in soft-case tassen en of plunjezakken (geen koffers). 
 Bij overnachtingen aan boord draagt u zelf zorg voor een slaapzak, hoofdkussen, 

kussensloop en onderlaken. 
 Roken aan boord van het schip is verboden. 
 Het schip wordt u schoon aangeboden en dient u ook schoon en droog achter te 

laten. Er wordt tenminste €100,- schoonmaakkosten van de borg ingehouden indien 
het schip niet schoon is afgeleverd.  

 Reis- en ongevallenverzekering, annuleringsverzekering zijn voor rekening van de 
zeilers. 

 Bij windkracht 6Bft en meer en waarschuwingen 6Bft zeilt u volledig voor eigen 
risico! 

 Indien u vast loopt, neemt u altijd contact op met de KNRM (via 0011) 
commerciële hulpdiensten zijn voor uw eigen rekening. 

 Als u zeilt of de boot verlaat dient u de afsluiter van de gootsteen dicht te draaien. 
 

Zelf meenemen:  
Onderlakens; hoofdkussen en kussenslopen (gebruik is verplicht) en slaapzakken en 
dekbedden. Beddengoed is eventueel ook te huur. 
 

 
Haven faciliteit:  

 Toilet code: 2694 Toilet onder het gebouw van de KNRM, douchen 0,50 Euro. 
 


