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VOORWOORD

Dromen komen uit voor hen die sterk genoeg zijn er in te geloven:

Na een zeer werkzaam leven als Orthopedist met een intensieve eigen bedrijfsvoering, verlangde 

ik naar rust en een ander leven. Mijn roeping lag in het beroep, maar het hart lag op zee. Ik was 

graag zeeman geworden. Tijdens mijn periode van gezinsopbouw en een carrière trok het water 

altijd als een magneet en al snel begon ik mijn ontspanning te vinden in het varen en in het 

verbouwen van scheepjes, maar met altijd weer die wens om iets beters, iets groters, iets 

zeewaardigers te bezitten. Steeds verlegde ik de vaargrenzen van kneuterige kanaaltjes, naar 

groot binnenwater, naar het wad en uiteindelijk naar de zee! Daarvoor moest er steeds weer een 

ander schip komen dat voldeed aan de eisen en omstandigheden van het vaargebied. Steeds 

weer wist ik een leuk scheepje met achterstallig onderhoud op de kop te tikken, dat ik in een 

paar jaar tijd wist te transformeren naar een prachtig jacht. Ik verkocht ze meestal met wat winst 

en zo groeide het vermogen om een steeds groter schip met meer mogelijkheden aan te 

schaffen. Op een gegeven moment had ik zoveel ervaring opgedaan, dat ik het aandurfde om 

rond 1989 zelf een compleet schip te ontwerpen en als casco te laten bouwen, waarna ik het in 

eigen beheer afbouwde tot een stoer kotterjacht van 13 meter, lijkend op een visserschip. Lees 

de complete bootjesgroei in mijn boek ‘Wie vaart, beleeft’. ISBN: 978-90-8616-093-8

Daar hield het niet mee op. Ik was diep onder de indruk van onze nieuwe generatie 

reddingboten, die met de enorme tube (rubberen stootrand rondom) en hun zelfrichtend 

vermogen alle zeeën aankunnen. Ik wilde ook kunnen varen als de stront van de dijk waait en de 

uiers dwars onder de koeien hangen! Dus ontwierp ik een reddingboot als luxe jacht en daardoor 

had ik er al snel - naast mijn orthopedische onderneming - een jachtwerf bij, genaamd No Limit 

Ships. Mijn maat Piet Wieringa  zag er namelijk een flinke markt voor en samen gingen we het 

avontuur aan. Eén van deze superzeewaardige motorjachten maakte enkele jaren terug zonder 

noemsenswaardige problemen zelfs een Atlantic crossing op eigen kiel! Daar ben ik best trots 

op…

Rond het millennium werd het allemaal teveel en dat resulteerde in een enorme burn-out. Het 

leven moest simpeler en beheersbaarder worden. Samen met Inge besloten we in mijn 50ste  

levensjaar een volledig nieuwe start te maken. We verkochten alles wat we bezaten zoals het 

orthopedisch bedrijf, No Limit Ships, het prachtige huis aan het Paterswoldsemeer en al wat iets 

meer zij… We rekenden af met de fiscus (de helft van het vergaarde vermogen ging linearecta de 

schatkist in) en met wat over bleef, gingen we het project ‘van wrak tot jacht’ aan om daarvan 

ons varende woon/werkschip te maken en het vrije leven tegenmoet te gaan.

Altijd al hadden de prachtig gelijnde verschijningen van de superzeewaardige Loodstenders van 

het Loodswezen een sterkte aantrekkingskracht op mijn verbeelding, en nu was er eentje half 

gezonken door een flinke aanvaring met een grote boei in de Maasmond. Het schip er was met 

30 knopen overheen gevaren en raakte op diverse plaatsen lek. Men wist het schip nog tijdig op 

een zandbank te slepen, anders was het 30 meter diep afgezonken. Het schip werd gesloopt en 

het overgebleven wrak maakte wat omzwervingen, maar niemand durfde de klus aan om er weer 

een schip van te maken.

In dit bouwverslagboek staat op beknopte wijze beschreven hoe wij deze klus wèl aan gingen. 

Daarbij maakte Inge dagelijks een kort verslag van de werkzaamheden die we 14 maanden lang, 

7 dagen per week, van 06.00 uur ‘s morgens tot vaak in de late uurtjes klaarden om het wrak te 

transformeren naar een warm en veilig onderkomen met vele mogelijkheden…

Evert



Op 11-9-1996 ging bouwnummer drie (genaamd ATLANTIS) te 
water. De datum ‘nine eleven’ en de naam van de gezonken stad 

geven te denken...





De Tenders hebben 

jetaandrijving. Hierdoor 

zijn ze zeer goed 

manoeuvreerbaar. Het 

zijn vaak erg moeilijke 

omstandigheden om in 

zware zeegang een 

loods veilig op de loods 

ladder te krijgen of 

over te laten stappen 

op een flink groot 

vrachtschip. Veiligheid 

staat daarbij voor alles!

Foto onder: Evert aan 

het roer van de snelle 

Tender Endeavor.



Het betrekkelijk kleine 
stuurhuis heeft plaats 
voor 12 zeeloodsen en 
lijkt op een bus. De hele 
opbouw staat met rubbers 
op de romp bevestigd en 
is eenvoudig afneembaar. 
Dit moet ook wel als de 
motoren moeten worden 
vervangen. Ook scheelt 
het enorm in geluids- 
overlast van de enorme 
motoren onder de vloer. 
De foto’s zijn van een 
loodstender in aanbouw.

Onderdeks staat de grote  
machinekamer van 8 x 5 
meter gevuld met twee 
1200 PK dieselmotoren. 
Samen met de zware 
versnellingsbakken en de 
waterjets heeft de totale 
voorstuwingsinstallatie 
een gewicht van 13 ruim 
ton! 
Het brandstofverbruik vol 
gas is 400 liter per uur. 
Dat is iedere minuut een 
emmer vol!!!



De schepen kunnen onder 

alle weersomstandigheden 

uitvaren en zijn zeer 

zeewaardig.



De schepen hebben zeeclassificatie A


