
Naar aanleiding van een kleine foto met bijschrift in
weekblad de Schuttevaer van 30 september 2006
heb ik contact gezocht met de heer S. Heijsman uit
Stavoren, de bouwer van de nieuwe sleepboot die
op 8 september te water ging.
De scheepswerf: Heijsman Scheepsbouw en Repara-
tie bestaat sinds 1986. Siep Heijsman, geboren als
zoon van een binnenschipper, woont en werkt al z’n
hele leven in Stavoren. Na de splinternieuwe MTS in
Sneek te hebben doorlopen, kwam hij begin jaren
zeventig in dienst bij de Volharding van Anton van
der Werff. Na een dienstverband van vijftien jaar
begon Heijsman samen met z’n echtgenote een zelf-
standig scheepsreparatiebedrijf.  En nu 20 jaar later

heeft menig schip de werf, waar met vier man wordt
gewerkt, verlaten. Schepen met diverse rompvormen
variërend van kotters, loggers, motor- of zeiljachten
en dan nu een sleepboot. Het zijn voornamelijk rond-
spantschepen en vaak gejoggeld. De tekeningen van
de schepen die worden gebouwd komen van jachtar-
chitecten en zijn daar met de klant al helemaal toe-
gesneden op wat de toekomstige eigenaar van het
schip verlangt. De schepen kunnen worden geleverd
als casco maar ook als casco / technisch vaarklaar en
glasdicht. De verdere afbouw kan door de klant zelf
worden geregeld, maar indien gewenst, kan de
scheepswerf het schip ook als geheel vaarklaar afle-
veren. Naast nieuwbouw is reparatie, verbouw, ver-

De sleper wordt op
een zwaartransport wagen
uit de loods naar de kraan

gereden.

De sleper op weg
naar de waterkant.
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lenging en inbouw van technische installaties moge-
lijk. Begin 2006 is begonnen met  de bouw van de
sleepboot. Zelf eigenaar van een sleepboot uit 1924,
welke helemaal verbouwd is als pleziervaartuig, was
dit voor hem natuurlijk een prachtige opdracht. 
Opdrachtgever was de heer R.H. Holwerda uit Hee-
renveen, opgegroeid in een familie van Wad- en
Sontvaarders en eigenaar van de sleepboot Avanti
(ex.RV 13). Het idee was een sleepbootmodel van zo
rond de begin jaren 60, met een motor ook uit die
jaren. De afmetingen van diverse sleepboten ge-
bouwd tussen 1930 en 1950 zijn vergeleken. Het
bleek dat de verhoudingen ongeveer hetzelfde zijn
ongeacht de lengte van de sleepboot. Aan de hand
van deze verhoudingen is een basis ontwerp opge-
zet. Gaastmeer Yacht Design heeft het basis ontwerp

uitgewerkt naar een algemeen plan, een lijnenplan,
een constructieplan en een snijpakket. Het is een
sleepboot geworden met de uitstraling van die tijd,
goed gelijnd en met voor een sleepboot voldoende
verblijfsaccommodatie, dekruimte en geschikt voor
ruim water. Afmetingen 18,70 x 4,95 x 1,65 m, holte
2,45 m en kruiphoogte 3,7 m. De voortstuwing
geschiedt door een 4 cilinder MAK type MV 36 uit
1959, 160 Pk bij 500 toeren. Deze motor komt uit
een Duits binnenschip ms Pikolo en is compleet
gereviseerd. De motor geeft in de machinekamer
een nostalgisch tintje aan een nieuwbouw schip. Een
Reintjes koppeling met een reductie van 1,324:1
drijft een 4 bladschroef aan in een Wärtsila-Lips
straalbuis. De schroef heeft een diameter van 1050
mm.  Voor de komende tijd is er nog voldoende werk

Links: Nog hoog
boven de oude spoorhaven
in de kraan boven het
water.het water.

Linksonder: De nieuwe boot
proeft het vocht waar ze
nog vele jaren gebruik van

zal maken.

te verzetten voor de heer
Hol-werda. De motor is al
uitgelijnd, het leidingwerk
en de elektrische installatie
wil hij zelf aanbrengen. Het
intimmeren wordt wel uit-
besteed. Vanaf deze plaats
wens ik de heer Holwerda
alvast veel vaarplezier met
het nieuwe schip toe. En er
bestaat natuurlijk altijd de
mogelijkheid om bij pech
door hem op sleeptouw te
worden genomen. 
Het bloed kruipt bij varens-
lieden toch altijd waar het
niet gaan kan.
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