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proefvaart Woest Raw Hybrid 8.8

Woest en
toch ‘easy’
Bas Hoekstra

Wat moet je verwachten van een boot die ‘Woest Raw Hybrid’ heet.
Ruw en onhandelbaar? De eerste foto’s beloven daarbij weinig
goeds. Want oogt-ie niet een beetje log? Niet bepaald
complimenteus wellicht en absoluut ook een kwestie van smaak,
maar je hoeft nu eenmaal niet altijd alles direct maar mooi vinden.
En vaart hij dan ook zoals de naam en de eerste aanblik doen
vermoeden? Geestelijk vader van de Woest, Frank Kastelijns,
nodigde Motorboot uit voor een test, om alle vooroordelen te
logenstraffen. ,,De Woest?’’ zegt hij ,,dat is juist ‘easy handeling’.
01 Met 55 kilometer per uur

Iedereen kan er zo mee wegvaren.”

dendert de spitgatter over
het water... behoorlijk Raw
en behoorlijk Woest.

Fris briesje, windkracht drie en een grijze lucht. We liggen midden op het

02 en 03 Maar je kunt

Nieuwe Meer bij Amsterdam. Frank vraagt of we klaar staan, want hij gaat

er ook op je gemak meer

zo gas geven. Hij gooit het gas open en we knikkeren bijna omver. Wow, wat

voorttuffen alsof ‘haast’

een vaart! Frank loog kennelijk niet toen hij zijn Woest beschreef als een spit-

niet in je woordenboek

gatter met de looks uit 1930, maar met een onderwaterschip van een speed-

voorkomt tenzij je natuurlijk

boot uit 2012. We schíeten met de aluminium sloep van bijna 3000 kilo over

snel ergens wil zijn waar

het water, maar zonder het gestuiter dat je op deze hoekige golven zou ver-

op je gemak kan varen....

wachten. Kennelijk heeft Marin, het Maritime Research Institute Netherlands

zonder haast.

in Wageningen het door DeVosdeVries design ontworpen onderwaterschip

04 De bierrail tussen de

goed doorgerekend. De romp is gebouwd is door Bloemsma aluminiumbouw

twee banken kan vervangen

en de afbouw van de Woest is verzorgd door Claasen Jachtbouw.

worden door een tafelblad,

Dat de Woest wel vooruit wil, komt mede door de 265 pk 6 cilinder TDI van

wat op zijn beurt weer

Volkswagen-Marine. We jakkeren voor de wind bij 4.400 toeren 57 kilometer

dienst kan doen als bedbo-

per uur. Bij windje tegen is dat 55 kilometer per uur. ,,Je kunt er achter wa-

dem voor een tweeperssons

terskiën; ik heb heel wat verbaasde blikken gezien”, lacht Frank. We maken

bed, als je de telescopische

een scherpe bocht, maar nemen geen gas terug. De boot geeft geen krimp.

poten inschuift tot op de

Geen trillingen en gestuiter, maar een romp die goed contact heeft met het

hoogte van de banken aan

water. De draaicirkel van twee bootlengtes is bij deze snelheid keurig. Trim-

weerszijde.

men hoeft niet, want trimflappen ontbreken. ,,Die kunnen alleen maar kapot
gaan,” verklaart Frank de beslissing om ze weg te laten.
Even daarvoor liggen we nog in de jachthaven van Marina Het Bosch. Frank
maakt de boot los, maar de motor draait nog niet. Ten miste, dat denken we.
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05 Deze Woest is uitgerust met een 265 pk 6 cilinder

,,Nee hoor, die loopt al”, laat Frank weten. En inderdaad, op het instrumen-

TDI van Volkswagen-Marine. Je kunt ook een van 165 pk

tenbord, aan stuurboord in de scheepswand gemonteerd, is te zien dat de

nemen. 06 Achterin zit veel opbergruimte zoals voor het

motor toeren maakt. ,,De motorruimte is goed geïsoleerd en de motor zelf

tafelblad en de zitkussens. 07 Het toilet en een klein

maakt praktisch geen geluid. Bovendien is hij zo gemonteerd dat er bijna

wasbakje zitten in de plecht.

geen trillingen worden doorgegeven aan de romp.” Het koelwater uit de uitlaat verraadt dat het een diesel is, anders zou je er zo mee door een gebied
exclusief voor elektromotoren kunnen varen. Overigens is deze motor er ook
in een hybride uitvoering, maar dat suggereerde de naam al: Woest Raw Hybrid.
re c h t t o e - re c h ta a n

Je kunt dus fluisterstil varen, maar dat is niet de bepalende kwaliteit van de
Woest. Frank legt uit dat hij al jaren door de Amsterdamse grachten vaart:
,,Leuk gezelschap aan boord, muziekje erbij, genoeg eten en drinken en dan
lekker varen. Maar eigenlijk was ik een beetje uitgeschuifeld in mijn oude genagelde sloepje. Ik wilde een groter vaargebied tot mijn beschikking. Dus een
snelle boot. Daarnaast was ik klaar met dat gedoe om die boot vaarklaar te
05

maken of om hem weer netjes weg te leggen. Dat vreet tijd. Ik wilde zo weg
kunnen varen en ook nog eens snel. Tegelijkertijd wilde ik wel de gezelligheid van de sloep, van mensen aan boord.” Toen hij zijn ideeën en enkele
schetsen voorgelegde aan een goede kennis, Jan Hart, zei deze: ,,Die gaan
we bouwen.” Frank: ,,Hij eigenaar van Bloemsma aluminiumbouw en Claasen
Jachtbouw, dus dan kun je zoiets ook zeggen.”
Het resultaat is een aluminium spitgatter van 8.80 meter bij 2,50 meter. ,,We
geven 10 jaar garantie op het casco, maar ik weet zeker dat je zonder onderhoud er over 100 jaar nog zo mee weg vaart.” De andere rechttoe-rechtaan
materialen zijn onbewerkt teakhout en gematteerd rvs. De bruingeschilderde
aluminium romp is om esthetische redenen genageld. Over een lengte van
ongeveer vijf meter zit aan bak- en stuurboord een houten stootrand. Op de
voorplecht en achtersteven zitten dubbele boldertjes en halverwege een kik-

06

ker. Dit gecombineerd met een steilsteven geeft de Woesteen werkbootachtig
uiterlijk. De bekleding van het binnenschip, met onbewerkt teak, versterkt
dit beeld.
Je stapt het gemakkelijkst halverwege het schip aan boord. Hier zit een verhoging waaronder de motor zit en die tegelijk als zitbank dient. Deze verhoging deelt de kuip in tweeën. Via twee treden aan weerszijden kom je voorin
of achterin. Voorin zit tegen elke wand een bank. Daartussen is ruimte voor
een bierrail, die je snel ombouwt tot een tafel. Laat deze een eindje zakken, kussen erop en je hebt een tweepersoons bed. Een soft top zorgt dat je
droogt slaapt. Je ligt overigens niet in de lengterichting van de boot, maar
overdwars. Zo blijft het mogelijk de deurtjes te openen naar de ruimte in het
voorschip, met daar een toilet en een wasbakje.
Achterin zijn geen banken. In de vloer zitten meerdere luiken, met daaronder
ruim voldoende bergruimte voor zitkussens, stootwillen en dergelijke. Alle
luiken zijn op slot te doen, zodat je alles aan boord kunt laten. Zelfs de JBL
geluidsinstallatie zit in het casco verwerkt. ,,Die is me te vaak uit m’n oude
sloep gejat. Nu moeten ze al met een snijbrander aankomen, willen ze die stelen. Ik plug mijn iPod of iPad in en ik heb muziek.” Ook achter kun je een soft
top plaatsen, waardoor je ook hier een slaapplek voor twee hebt. De opzet
is ruim zodat je makkelijk met tien mensen aan boord kunt zijn. Daarop is de
koelkastruimte ook berekend: twee keer 36 liter.
S t u u rsta nd

Opmerkelijk is het stuurwiel met een doorsnee van 1,20 meter dat uit een
zeilschip lijkt te komen. Het staat midscheeps. Frank: ,,Normaal stuur je in
een sloep achterin, maar als ik gasten heb, wil ik daar gezellig tussen staan.”
07
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Dat kan zo inderdaad prima, maar letterlijk achter het stuur staan, is niet mo-

gelijk doordat de gashendel aan de andere kant zit. Je moet dus aan de zij-

technische specificaties Woest Raw Hybrid 8.8

kant van het stuur staan om de gashendel te bedienen. En dat is bepaald niet
ideaal, als je bijna 60 kilometer per uur gaat. Dan moet je één hand aan het

Afmetingen

stuur kunnen houden en de andere aan het gas. Zitten op de bank achter de

Lengte
Breedte
Diepgang
kruiphoogte

stuurstand is geen optie. Je kunt immers niet door het stuur heen het gas
bedienen. Bovendien komt bij hoge snelheid de neus omhoog, waar je zittend niet overheen kunt kijken; al helemaal niet als de kap erop zit. Staan
dus, met nergens steun. Oké, het schip is uitermate stabiel, maar mocht je

Casco

desondanks je evenwicht verliezen, dan is een slinger aan het stuur of een

Waterverplaatsing
Materiaal
Rompvorm

ruk aan de gashendel niet ondenkbaar. Op deze Woest ontbreekt het wettelijk
verplichte dodemanskoord, maar daar wordt aan gewerkt, verzekert Frank.
Hij gebruikt al wel een Coast Key: een elektronische sensor, die de motor laat
afslaan zodra je overboord slaat of te ver bij de motor vandaan bent. Ook
werkt de Key als startonderbreker, wat het schip beveiligt tegen diefstal.
Con clu sie

Frank Kastelijns heeft met de Woest de ideale boot voor zichzelf gerealiseerd.
Meer exemplaren verkopen was niet zijn doel, maar de belangstelling bleek
er wel degelijk. Begrijpelijk, want deze Woest is er niet één uit een dozijn.
Daarbij is hij uiterst onderhoudsvriendelijk, vaart hij als de beste en laat hij
zich – zeker in combinatie met de boegschroef – ook nog eens uitzonderlijk
gemakkelijk besturen. Een belangrijk minpunt is de stuurstand. Pas als díe
wordt aangepast, zullen de prima vaareigenschappen van deze snelvarende
boot volledig tot hun recht komen.

8,80 m
2,50 m
0,85 m
1,40 m

2.950 kg (incl. hybride aandrijving)
aluminium
knikspant met onderwaterschip van een 		
speedboot, vol planerend
CE-markering	C
Toiletcompartiment en 7 luiken, waarvan de meeste met dubbele
gasveren en allen volledig afsluitbaar. Zo kan de boot onafgedekt weggelegd worden, met alle kussens en stootwillen achter slot en grendel.
Standaard voorzien van, vloer en interieur in teak, gematteerde rvs
afwerking, soft top voor (afsluitbaar), kussenset, roerhoes, stuurstandhoes, borreltafel, bed/dinertafel onderdelen, toiletcompartiment
met spoelbak en water gespoeld elektrisch toilet, dekwasinstallatie
en dekdouche, 2 koelkasten van elk 36 liter, dekwasinstallatie en
dekdouche, 2 koelkasten van elk 36 liter, ingebouwde kuip- en navigatieverlichting, rondschijnend toplicht, vlaggenstok en vlag, anker,
ankerlijn en ankersteun, landvasten, stootwillen en rvs waterskipaal,
stuurwiel van teak met aluminium spaken, JBL soundsystem met IPod/
IPad aansluiting, Coast Key, 2 Red top start accu’s en 1 service accu
12 V - 150 Ah, 2 stopcontacten: 1 x 12V en 1 x 230V-350W.
Tanks
Brandstof
Drinkwater
Vuilwater

2 x 125 l
50 l
25 l

Voortstuwing
Standaardmotorisering	Volkswagen Marine TDI 265 pk 6 cilinder
dieselmotor
Optionele motorisering	Volkswagen Marine TDI 165 pk 5 cilinder
dieselmotor met Hybride (7 kW)
Stuurinrichting
hydraulisch
Schroef
4-bladig brons
Schroefas
rvs, watergesmeerd
Boegschroef
sidepower 4,6 pk
opties
Sierkussens
Soft top achterdek (afsluitbaar)
Bimini
Toiletcompartiment in speciale kleur gespoten
Extra kastruimte in toiletcompartiment
Boiler en warmwatervoorziening
Verwarming
Walstroom aansluiting
iPad voorzien van navigatiesoftware en waterdichte hoes
Ingebouwde standaard voor IPad
Prijzen
Vanafprijs

€ 215.000 exclusief BTW

bouw en informatie
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	Aluminiumbouw
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Informatie	Minouk Barkey Wolf
		
tel: 06 50508201				
	Internet: www.woest.com
	E-mail: info@woest.com

08 Het grijze pookje achter het stuur is de gashendel. 09 De boot reageert prima op het roer.
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