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Zeilen met zeilboot NietWaar 
 
Nietwaar is een schip waarvan de bouwer zich bij het ontwerp zich heeft laten beïnvloeden 
door Waarschip, Volksboot en met invloeden van een Noordse jol. Ze is dus niet een 
Waarschip maar 1 die er sterk op lijkt met uitstekende zeilprestaties en prachtige lijnen. 
Ze is gebouwd door dhr. Kronemeijer uit Baarn en te water gelaten ca. 1994. 
Uitgerust met een accommodatie voor 4 personen en leent zich goed voor lekker uitwaaien in 
een korte vakantie of lang weekend op en rondom het IJsselmeer. 
NietWaar is een sportief zeilend en opvallend gelijnd kajuit zeilboot. Uitgevoerd met mooi 
gelakte mahoniehouten elementen, zeer goed onderhouden, met uitstekende vaar- en 
zeileigenschappen. Ze is met het zelfde gemak als een Valk te zeilen, zeer veilig en handzaam 
te zeilen. 
De boot biedt volledige accommodatie voor vier personen en leent zich zeer goed voor een 
korte vakantie of lang weekend met het gezin of vrienden. 
NietWaar is compleet ingericht met reefbaar grootzeil en (rol)fok, waarvan alle vallen zijn te 
bedienen vanuit de kuip. 
 
Tuig en zeilen:  
Grootzeil met zeilbandjes en huik; giekneerhouder; grootzeilval; kraanlijn; 2 reeflijnen; 
(rol)fok; fokkenschoot; fokkenval. 
Aluminium giek, mast met windvaantje en driekleurentoplicht. 

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

 
Kuip:  
Zelflozende kuip; kompas; opklapbare helmstok; fokkeschoot-lieren met fokkeschoten op 
Genua rails; grootschoot op overloop. 

 
Achterbakkist:   
Anker; met ketting verzwaard ankerlijn; puts; dweil; fles allesreiniger en zwemtrap. Jerrycan 
voor extra benzine en benzinetank1 in separate benzine bun. 
 
Navigatie: 
Almanak; waterkaart IJsselmeer.  
Telefoon: IJsselmeerpost 088 797 3300, KNRM 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 met afstand in de kuip. Starten van 
de motor: Plaats de motor in de laagst mogelijke stand in het water. Zorg dat de 
dodemanssnoer onder de stopknop is geplaatst. Trek de chokeknop uit. Zet op de 
afstandbediening in de kuip de voorgashandel naar boven (beetje gas geven), waarbij de 
gashandel in zijn “neutraal” middenstand blijft staan. 
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 de choke knop indrukken, de motor gaat meer toeren 
maken, waarna de voorgasgashandel rustig naar beneden moet worden geplaatst. Laat de 
motor 3 minuten warmlopen alvorens weg te gaan varen. 
 
Interieur: 

4 slaapplaatsen, (2pers. voorpiek en 2 
hondenkooien); kombuis met gootsteen; 
kraantje met pomp voor drinkwater. 
Kooktoestel2 op bio-ethanol en/of spiritus; 
borden en bestekvakken; drinkwaterzak in 
de voorpiek 30ltr met dekaansluiting. (niet 
geheel afvullen, anders drukt de waterzak 
de voorste bedden omhoog.  
 

 
Elektra binnenboord: 
Schakelpaneel onder de trap stuurboord (rechter) 
hondenkooi. De onderste drie schakelaars zijn voor de 
binnen verlichting en de bovenste 3 voor de 
navigatieverlichting. Accu met automatische acculader 
(linker) bakboord hondenkooi en 15 meter 220V 
walstroomkabel (aansluiting is in de kuip). 
 
Toilet: 
type onderwater; ter plaatse onder de kuip, achter de trap. 
Voor gebruik eerst beide afsluiters openen, waarna het 
toilet beheerst naar je toetrekken. Na gebruik inhoud weg 
pompen. Tip om te voorkomen dat het toilet nare geurtjes 
achterlaat moet men de fecaliën goed wegspoelen in het 
gehele toiletsysteem. In de praktijk betekend dat, minstens 
10 x pompen. Dan het toilet beheerst terug duwen onder de 
kuip en de afsluiters sluiten (handel naar beneden). 

 
2 Het vullen van het kooktoestel: Draai de branders uit/dicht, druk op de voorkant (in het midden van het 
onderste deel) en kantel het bovendeel open (omhoog). Vul de brandstoftrommels als volgt: Til de trommel 
uit het toestel, houd deze schuin met de vulopening (uitsparing in het hart/gaas 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. 
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Kommaliewant3 (keuken), zie inventarislijst. 
 
Veiligheid: 

Reddingsboei; 1 brandblusser; misthoorn; ankerbal; verbanddoos. 
Technische gegevens: 

Lengte over alles: 7,05 meter 
Lengte over de waterlijn: 6,00 meter 
Maximum breedte 2,55 meter 
Diepgang 1,25 meter 
Stahoogte 1,50 meter 
Maximale hoogte boven de waterlijn 9 meter 
Grootzeil 9,8 Vierkante Meter 
Voorzeil 13 Vierkante Meter 
Gewicht 1200 kg 
Ballast 500kg 

 
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 meezeilers 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 aanboord 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! 

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

 
Haven faciliteit:  

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

 
3 Indien u iets mist vermeldt dit direct bij het aanboord gaan.  


