
Op het moment dat je door de brede schuif-

deur naar binnen stapt krijg je een heel bij-

zonder gevoel. Een mix van luxe en een-

voud. Van praktisch en toch comfortabel.

Van mooi en lekker stoer. Rechts een

uiterst moderne stuurplaats, links, hè een

piano, en op het achterdek een groepje

mensen dat gezellig zit te kletsen. Eerst

maar eens rondkijken en dan vragen. Want

Pieter zelf is aan boord.

HHEETT OONNDDEERRDDEEKK

De trap af naar beneden. Aan stuurboord

een gastenhut met een groot bed voor

twee personen. Aan bakboord nog een hut,

maar nu met twee aparte kooien. Allebei

met een eigen toilet, een hangkast, een

wastafel en een douche. Met zacht indirect

licht, leuke leeslampjes en prachtige rust-

gevende kleuren. Een heerlijke plek om je

's avonds rustig terug te trekken en even te

ontspannen. Verder door naar voren. De

kapiteinshut. Ruimer uiteraard, strakke

vormgeving, patrijspoorten, hetzelfde indi-

recte licht en dezelfde kleuren. Lage kas-

ten aan de zijkant met daarboven effen

optrekbare vouwgordijnen, waar je het bin-

nenvallende licht uit de patrijspoorten per-

fect mee kunt temperen. Er gaat een enor-

me rust van deze plek uit. Gemaakt met

gevoel voor schoonheid en harmonie.

Geen overbodige zaken. Weten wat je wilt

pp ddee HHiisswwaa llaagg eeeenn bbiijjzzoonnddeerr sscchhiipp aaaann ddee sstteeiiggeerr.. IInn
ddee vveerrttee lleeeekk hheett oopp eeeenn wweerrkksscchhiipp,, eeeenn oommggeebboouuwwddee
ttrraawwlleerr mmiisssscchhiieenn ooff iieettss vvaann ddee mmaarriinnee.. MMaaaarr eerr ssttoonndd

bbiijj ddaatt hheett oonnttwwoorrppeenn wwaass ddoooorr PPiieetteerr BBeeeellddssnniijjddeerr.. EEnn ddaatt
iiss ttoocchh ddee mmaann vvaann  pprraacchhttiiggee jjaacchhtteenn aallss JJuulliieett,, HHyyppeerriioonn,,
AAtthheennaa,, ddee SSttaadd AAmmsstteerrddaamm.. TToocchh mmaaaarr eevveenn kkiijjkkeenn..
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zonder concessies te doen aan kwaliteit en

uitvoering. Aan bakboord twee grote hang-

kasten, daartegenover een badkamer met

toilet, douche en een strakke marmeren

wastafel met ook weer diezelfde sfeer door

de indirecte verlichting en de kleuren van

de wanden en de gordijnen. 

RROOLLSSTTOOEELLLLIIFFTT

Terug naar boven door de ruime gang met

stevige leuningen. Even wachten bij de

trap want er wordt een rolstoellift gede-

monstreerd die naar boven gaat via de trap

naar het flydeck. Een rolstoel? Vandaar die

stevige leuningen overal. En die ruime gan-

gen en deuren. Dit schip is gebouwd voor

iemand die slecht ter been is!? Door naar

het achterdek voor een bezoek aan de

machinekamer. De gangboorden zijn breed

want er moet natuurlijk een rolstoel door.

Je kunt de machinekamer in door een luik

in het achterdek via een trapje, maar ook

via het zwemplatform dat ook weer als lift

fungeert naar het hoofddek. Dat zwemplat-

form ligt maar 25 centimeter boven water

dus je kunt er makkelijk opzitten en met je

benen in het water bunge-

len. Onder het platform zit

ook het Halyard uitlaat sys-

teem dat uitlaatgassen en

koelwater van elkaar scheidt

en daardoor zorg draagt dat je de genera-

tor 's avonds in de haven nauwelijks kunt

horen. (exterior07)

MMAACCHHIINNEEKKAAMMEERR 

De machinekamer wordt gedomineerd

door 2 John Deere AFM75 300 pk hoofdmo-

toren met elektronische Twindisc keerkop-

pelingen en Exalto watergesmeerde

schroefassen waar vaste 32” 4 blads

schroeven aanzitten, die het schip een

maximumsnelheid kunnen geven van 12

knopen en comfortabel draaien bij een

kruissnelheid van 9 knopen. Die twee

motoren liggen op een speciaal ontwikkel-

de fundering van ieder twee dragers die

opgevuld zijn met zand om het geheel tril-

lingsvrij neer te zetten. De bedieningspa-

nelen bij iedere motor corresponderen met

de panelen in de stuurhut en het fly deck.

Onderin het schip liggen vier brandstof-

tanks voor de motoren, de generator en de

kachel. Totaal 10.800 liter. Er is een drievou-

dig filtersysteem tussen de brandstof en de

verstuivers om microben, water en de fijn-

ste deeltjes te verwijderen, wat in verre

havens vaak nodig is om storingsvrij te

kunnen blijven varen. Om een betere trim te

krijgen kan brandstof worden overgepompt

tussen de vier tanks. Verder is de machine-

kamer gevuld met een grote variëteit aan

andere apparaten; 

• 2 Parker 105cc loadsensing pompen en

een Hydrosta 4 kW – 24 V powerpack voor

de hydraulica. Dat alles voor de bediening

van de twee roeren met tussenstang en

prioriteitsventiel, de boeg- en hekschroef

die met een joystick in het stuurhuis en het
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fly deck bediend kunnen worden en voor-

zien zijn van een holdknop, de twee Muir

ankerlieren, het dekluik, de lift in het zwem-

platform, de verhaalkoppen op het achter-

dek, de maststrijkinrichting plus de kraan

op het bootdek voor de 4.5 m rib tender. 

• 2 Naiad 353 stabilisatievinnen, die

onderweg en voor anker zorgen dat de rol-

bewegingen voor 95% worden gedempt.

Dit is het eerste 20m jacht ter wereld dat

met dit systeem is uitgerust! 

• 6 bilgepompen variërend van 30 tot 1220

l/min

• 1 zwartwaterpomp voor een tank van

1000 l.

• 1 hydrofoor en 1 watermaker met een

capaciteit van 35 l/min

• 1 Barco airconditioning met een capaci-

teit van 2400 BTU

• 1 generator 3 fase van 25 kW

• 2 24V dynamo's

• 2 omvormers, 1 scheidingstrafo en drie

acculader voor 5 accu's tot 1500 Ah

Dat alles te bedienen via het navigatiepa-

neel in de stuurhut of op

het fly deck omdat alle

gegevens via CANbus

en NMEA 2000 in de

Vista boordcomputer geïntegreerd zijn. 

KKOOMMBBUUIISS

Als we weer terugkomen op het hoofddek

valt het op dat alles gelijkvloers is gehou-

den. Vooraan de stuurhut met twee super-

grote panelen voor navigatie en bediening

- zonder stuurwiel maar met een joystick -

gebouwd in precies dezelfde styling als de

rest van het interieur, geborsteld inge-

kleurd eiken. Via een brede doorloop

komen we in de open kombuis met een

ruim werkblad, uiteraard voorzien van alle

gemakken als magnetron, kookplaat, koel-

kast, spoelbak, etc. Zowel vanuit de stuur-

plaats als vanuit het achterdek is open

visuele communicatie mogelijk met diege-

ne die in de kombuis bezig is. 

SSAALLOONN

Het achterdek is heel bijzonder. Als eerste

motorjacht ter wereld heeft de Bonker een

salon met ruimte voor 8 mensen die zowel

als binnen- of buitenruimte gebruikt kan.

De vijf grote ramen van veiligheidsglas

kunnen in de zijwand verdwijnen. Door

deze ingenieuze constructie kun je bijna

altijd beschut zitten zonder last te hebben

van klapperend zeildoek. Want dat is heel

storend als je rustig piano wilt spelen.

Want er staat een piano aan boord en als

we even later in een gezellig gesprek zitten

met Pieter Beeldsnijder, blijkt dat zijn eigen

piano te zijn op het schip dat hij voor zich-

zelf heeft laten bouwen. Om na 48 jaar en

het ontwerpen van meer dan 1000 schepen

voor andere mensen eens lekker te gaan

genieten. Dan wordt het ook duidelijk

waarom alles in dit schip zo heel duidelijk

op de goeie plaats in de juiste vorm en in

de juiste kleur is aangebracht. Hier spreekt

een halve eeuw scheepsbouw van de

hoogste klasse. De mensen van Flevo

jachtbouw in Nijkerk, die de Bonker heb-

ben gebouwd, weten nog precies waar hij

in de machinekamer heeft liggen slapen als

het af en toe te laat was geworden om nog

terug te rijden naar Edam. Dat heet liefde

voor het vak. 
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