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SAMENVATTING

6.

Zinder is een klein bedrijf dat boten ontwerpt en bouwt. Op dit moment heeft 
Zinder één model waarvan er zeven stuks rondvaren in Nederland. Om een 
groter marktaandeel te vergaren moet er nog een model toetreden tot de 
markt. Deze heb ik voor hen ontworpen: de Zinder 990. 

Zinder wil een boot met een onderscheidende factor, zodat het merk 
meer media-aandacht kan ontvangen. Deze onderscheidene factor is 
voortgekomen uit scenario’s en een interview met een eigenaar van een 
Zinder 880. 

De meest invloedrijke variabele op het vaargebied en de vaarbeleving is het 
weer. Het concept probeert een oplossing te bieden voor de afhankelijkheid 
van het weer. Hiervoor is een hydraulische dakconstructie bedacht, waardoor 
de boot zich kan aanpassen aan alle weersomstandigheden. 

Daarnaast moest de boot zich ook onderscheiden op basis van interieur. De 
gedachte heerst binnen Zinder dat bootinterieurs nog veel konden leren van 
de caravan- en camperindustrie. Daarom is deze markt uitvoerig bestudeerd 
en zijn de resultaten meegenomen in het interieurontwerp. 

Dit geheel is allemaal gedaan binnen de stijl van Zinder, zodat de Zinder 880 
en de Zinder 990 een modellijn vormen. 



ABSTRACT
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Zinder is a small boat building and design company in the Netherlands. 
Zinder has one particular model of which seven were sold. In order to gain 
a larger market share, another model has to be introduced. I designed this 
model as part of my Bachelors degree. It is called: the Zinder 990. 

The main focus of the design was adding a useful addition to the boat which 
will set it apart from the competition. This unique selling point was deducted 
through scenario based design and from an interview with an owner of a 
Zinder 880. 

It was concluded that the most influential variable of boating and the boating 
experience is weather. The design concept tries to offer a functionality to the 
boat in the form of a hydraulic roof. This roof makes it possible for the boat 
to adapt to different types of weather. 

In addition, the boat has to differentiate itself from the competition through 
clever interior design. Zinder believes that the boating industry could learn 
a few things from the recreational vehicle industry. Therefore, the latter was 
researched and the results were taken into account for the design of the 
boats interior. 

This all was done within the parameters of the brand, to incorporate the 990 
into the Zinder family. 
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Kuip

Alles binnen de wanden van een schip.

Kajuit

Een binnenruimte op een schip.

Doorvaarthoogte

De maximale hoogte van een schip.
Belangrijk voor het onderdoor varen van bruggen. 

Weekender

Een boot die alle faciliteiten en functionaliteiten die nodig 
zijn om een vol weekend op water te zijn. 

Stootwil

Een opgeblazen bal die tussen het schip en de kade kan 
worden geplaatst om beschadigingen te voorkomen. 
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MIJN AANPAK

Deze opdracht is aangepakt met een Stage Gate Approach (STG). Het 
ontwerpproces, zoals aangeleerd op de studie, bevat meerdere fasen die 
doorlopen worden om tot een ontwerp te komen. Na elke fase is er een 
vergadering gehouden om de voortgang en de resultaten te bespreken. Deze 
opdracht is afgesloten met een conceptueel ontwerp en een pakket met 
aanbevelingen.

INLEIDING

HUIDIGE SITUATIE

Het bedrijf Zinder ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt een 
tendersloep genaamd Zinder 880. Deze 880 is een combinatie tussen een 
tender, een snel varende boot die passagiers van land naar een schip op zee 
brengt en een sloep. Op dit moment is de 880 het enige model dat volledig 
doorontwikkeld en geproduceerd is en wordt verkocht. De Zinder 880 
probeert zichzelf te onderscheiden door styling en materiaalgebruik. De 880 
heeft een modern uiterlijk en is gemaakt van aluminium. 

DE OPDRACHT 

Om de merknaam van Zinder te versterken en te verbreden moet er 
naast deze Zinder 880, nog een model toetreden tot de markt: De Zinder 
990. De ambitie is de beste motorboot van het jaar te ontwikkelen.  Veel 
concurrenten tonen vele gelijkenissen; de Zinder moet zichzelf onderscheiden 
en toch trouw blijven aan het merk. Mijn taak is het ontwerpen van dit nieuwe 
model. 

DOELSTELLING

De doelstelling van deze Bachelor Opdracht is daarom:
 
 Het doel van dit project is het ontwerpen van een nieuw concept voor een   
 Zinder boot die de huidige model-lijn versterkt en innovatie toont op de   
 motorboot-markt binnen 6 maanden.

Figuur 1: Stage Gate Approach
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1. HET BEDRIJF ZINDER
Een verklarende uitleg over het bedrijf ‘Zinder’ om beweegredenen van toekomstige 
keuzes uit te kunnen leggen. Hierin wordt gekeken naar de plek van het bedrijf 
binnen de markt en de capaciteiten van Zinder Boats B.V. in verhouding met de 
concurrenten. 



1. HET BEDRIJF ZINDER

1.1. ALGEMEEN

Zinder bestaat uit een team van vijf. Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2 zijn 
de beide eigenaren en worden in het werk ondersteund door de technische 
tekenaar, en de dealer. Ieders toevoeging aan het bedrijf is hier rechts te 
lezen. 

Het bedrijf opereert zonder vast kantoor. Zinder is ontstaan uit 
gemeenschappelijke interesses tussen Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2 
die elk directeur zijn van een eigen ander bedrijf. Deze samenwerking heeft 
geleid tot de ontwikkeling en productie van de Zinder 880. De klanten van 
de Zinder 880 zijn particulieren. Zinder is op zijn best met het samenbrengen 
van meerdere expertises.

De producten die Zinder maakt zijn kwalitatief hoogstaande boten die gericht 
zijn op de exclusieve niche markt. De modellen van Zinder zijn custom build 
en worden per stuk geproduceerd. De klant heeft dus veel inspraak in het 
uiteindelijke ontwerp en het uiteindelijke product. Zo kunnen naast meerdere 
kleuren ook meerdere onderdelen gekozen worden voor de boot. 

Opdrachtgever 1

Opdrachtgever 1 is de visionair van 
het team. Hij kwam met het idee 
voor het ontwerp van de Zinder 880. 
Binnen dit proces is Opdrachtgever 
1 leidend in het maken van de 
uiteindelijke beslissingen.  Hierbij 
laat hij zich voornamelijk leiden door 
expertises van anderen en het advies 
van mij. 

14.



Opdrachtgever 2 Technische tekenaar Dealer

Opdrachtgever 2 voorziet de nodige 
technische input waar mogelijk. 
Daarnaast is Opdrachtgever 2 
binnen Zinder het meest betrokken 
met de verkoop van de boten en 
het deelnemen aan verscheidene 
beurzen en  evenementen. 
Telkens als ik een fase heb 
afgerond probeer ik dit zowel 
met Opdrachtgever 1 als met 
Opdrachtgever 2 te bespreken. 

De technische tekenaarwerkt op 
freelance basis voor Zinder. Hij is in 
contact gekomen met Opdrachtgever 
1 tijdens de realisatie van de 880. 
Sindsdien is hij betrokken geweest 
bij alle projecten van Zinder.  
De technische tekenaar voorziet 
mij van de technische kennis die 
ik nodig heb voor het maken van 
een kloppend ontwerp. Daarnaast 
kan ik met hem ook valideren of de 
ideeën die ik verzin daadwerkelijk te 
realiseren zijn.  

De dealer bevind zich in Muiderzand 
is verantwoordelijk voor de verkoop 
van alle Zinder boten. Bij hun 
kantoor ligt een 880 die als demo 
fungeert.   Binnen dit proces leveren 
zij veel input over de eisen en wensen 
van de mogelijke klanten. Met hun 
bespreek ik voornamelijk deze 
klantgerichte zaken. 

15.



1.3. ZINDER’S POSITIE BINNEN DE MARKT 

De gegevens in figuur 2 geven weer waar Zinder binnen deze industrie 
staat. Op dit moment is Zinder namelijk één van de 950 bedrijven die zich 
focussen op het ontwerpen en bouwen van boten. Daarnaast heeft Zinder op 
dit moment zeven boten varen die het merk vertegenwoordigen. Deze zeven 
vallen onder de categorie ‘Open motorboten’ en moeten het toneel dus delen 
met 26.500 anderen. De Zinder 990 zal het zelfs moeten opnemen tegen 
59.500 anderen (HISWA vereniging, 2015). 

1.3.1. Gevolgen

Wat dit betekent is het volgende. Zinder heeft de positie en het kapitaal niet 
om risico’s te nemen bij het ontwerpen en bouwen van boten. Voordat er één 
gebouwd kan worden moet er dus eerst een klant worden gevonden die de 
bouw financiert.  

Daarnaast beschikt Zinder ook niet over het kapitaal om grootschalige 
marketingcampagnes uit te voeren. Er is budget voor een site, 
promotiemateriaal en reclame via het internet. Een groot deel van de 
aandacht moet dus komen van mond op mond reclame en beurzen zoals de 
HISWA te water. Deze beurs is Nederlands grootste beurs voor pleziervaart en 
trekt gemiddeld 40.000 bezoekers per jaar (ICOMIA, 2013). Deze bezoekers 
bestaan nagenoeg volledig uit werkenden en consumenten van de industrie. 

Tevens moet Zinder voornamelijk alles bewerkstelligen met de interne 
capaciteiten. Het betrekken van externe bedrijven en/of werknemers bij 
projecten van Zinder moet uitvoerig afgewogen worden.   

1.2. DE NEDERLANDSE MARKT

De Nederlandse markt is een groot onderdeel van de totale internationale 
boot-industrie. In totaal zijn er 4.000 Nederlandse bedrijven actief in de 
boot-industrie die in totaal 100.000 bedrijven kent. De Nederlandse markt is 
voornamelijk druk met custom build boten en superjachten (EBI, 2015). De 
succesvolle producten van de Nederlandse markt worden geroemd voor haar  
innovativiteit en kwaliteit. 

De vraag vanuit de Nederlandse markt groeit, desondanks gaan steeds meer 
bedrijven hun producten exporteren. De Amerikaanse markt wordt vaak 
aangewezen als een goede mogelijke markt, aangezien de Amerikaanse 
klanten de kwaliteit van de Nederlandse producten erg waarderen (EBI, 
2015). 

De boten die op dit moment het best verkopen zijn voornamelijk de 
high-end modellen tussen de 8 en 18 meter. Deze markt blijkt het minst last 
te ondervinden van de crisis van 2008 en het teruglopen van de vraag naar 
boten. Dit komt voornamelijk vanwege de hoge kwaliteit in de boten, in de 
gebruikte materialen en de onderdelen (EBI, 2015). 

De voornaamste eisen van de klanten zijn uiteindelijk nog steeds de ervaring 
en de beleving die de boot levert. Dit resulteert in steeds meer specifieke 
technologische toepassingen die deze beleving versterken (EBI, 2015). 
Desondanks de toenemende vraag van Nederlandse klanten, duurt het voor 
superjachten nog steeds een jaar of drie voordat de boot daadwerkelijk wordt 
aangeschaft. 

16.
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1.4. LEGENDA

1.4.1. Binnenste ring - Verdeling tussen bedrijven (Globaal)

1.4.2. Middelste ring - Verdeling tussen bedrijven (NL)

1.4.3. Buitenste ring - Vaartuigen te water per type
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Open motorboten
Open zeilboten
Overig
Platbodems

Figuur 2: Verdelingen van verschillende bootindustrie gegevens 17.



1.5. AFZETMARKT

Afbeelding 1 laat de verdeling van alle vaartuigen te water binnen Nederland 
zien (HISWA vereniging, 2015). Logischerwijs hebben de provincies met de 
meeste toegang tot water een hoger gehalte van totale motorjachten. De 
grootste afzetmarkten zijn volgens tabel 1: Friesland, Zeeland en Flevoland.  
In de tabel is ook te zien dat maar een fractie van de Nederlandse bevolking 
een boot bezit (CBS, 2015). 

TABEL 1: AFZET

Provincie Boten (x1.000) Inwoners (x1.000) Boten per Inwoners

Friesland 27 409 0.07

Zeeland 11 237 0.05

Flevoland 8 269 0.03

Noord-Holland 33 1810 0.02

Zuid-Holland 28 2351 0.01

Limburg 8 729 0.01

Groningen 4 389 0.01

Overijssel 6.5 730 0.01

Gelderland 11 1298 0.01

Utrecht 6.5 822 0.01

Brabant 10.5 1611 0.01

Drenthe 0.5 305 0.00

Afbeelding 1: Motorjacht bezit in Nederland18.



2. HET MERK ZINDER
Een uitwerking van de stijl van Zinder aan de hand van een aangepast 
framework van Eggink en Mulder-Nijkamp (2011). Deze stijl vormt de 
argumentatie voor esthetische beslissingen in het ontwerp. 



2. HET MERK ZINDER

2.1. VISIE

Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2 hebben een duidelijke visie over de 
stijl van Zinder die doorgevoerd wordt in de ontwikkeling en productie 
van de boten. Met termen als ‘100% Nederlands’,’100% Aluminium’ en 
‘100% vakmanschap’ probeert Zinder zich af te zetten tegen de gevestigde 
orde binnen de boot-industrie en een naam te vestigen. Om deze stijl 
kwantificeerbaar te maken is er een methode toegepast. Hieruit volgen 
meerdere variabelen die de stijl van Zinder beschrijven. Een framework vat dit 
samen en deelt het in.  

2.2. METHODE

Om erachter te komen welke variabelen van het esthetische aspect van de 
boot direct verbonden zijn aan de stijl van Zinder en welke niet, is de Zinder 
880 visueel gemanipuleerd. Dat wil zeggen: de boot is in 40 verschillende 
variaties gefotoshopt. Bij elk van deze 40 zijn variabelen aangepast, zoals te 
zien in afbeelding 2. De variabelen zijn de vorm van de boot, de ligging van 
de boot in het water, de uitrusting van de boot, de lijnvoering van het dek en 
de materiaaleigenschappen. Sommige variaties passen meerdere variabelen 
aan.  

Deze 40 variaties zijn voorgelegd aan Opdrachtgever 1, Opdrachtgever 2, De 
technische tekenaar, Dealer. Elke variatie werd afzonderlijk bekeken zodat 
het onmogelijk was om variaties met elkaar te vergelijken. Het uitsluiten van 
het kunnen vergelijken van de variaties vertelt ons dat als er geen verschil 
werd gezien met de variatie en de echte Zinder 880, dat de aangepaste 
variabele(n) geen invloed heeft(/hebben) op de stijl van de boot. 

Afbeelding 2: 40 variaties van de Zinder 88020.





2.3. FRAMEWORK

Met de resultaten van de methode is er een indeling gemaakt van de stijl 
van Zinder. Hiervoor heb ik gebruikt gemaakt van een aangepast framework 
van Eggink en Mulder-Nijkamp (2011). Dit framework is een aanpassing 
op een bestaand model waar Eggink en Mulder-Nijkamp de 2,5e dimensie 
aan hebben toegevoegd. Dit framework beschrijft de grafische en visuele 
elementen van een merk die de stijl vormen. Dit is verdeeld in 3D-, 2,5D- en 
2D-elementen zoals te zien in figuur 3.  

2.4. CONCLUSIE

Dit framework wordt binnen de grenzen van deze opdracht als 
communicatiemiddel gebruikt. Na een korte uitleg van het framework 
met de toevoeging van de 2,5e dimensie, was het voor Opdrachtgever 1 en 
Opdrachtgever 2 snel duidelijk hoe de indeling de stijl van Zinder beschrijft. 
De resultaten van het onderzoek met de 40 variaties zijn verwerkt in dit 
framework en zijn te zien in figuur 3. Deze indeling beschrijft dus de stijl van 
Zinder en wordt gebruikt om de concepten te evalueren. 

22.



Figuur 3: Design Features van het merk Zinder 23.



3. DE DOELGROEP
Een nader onderzoek naar de mogelijke klanten van Zinder met 
al hun eisen en wensen. Tevens worden hier zaken besproken 
die voor de klant van belang kunnen zijn in zowel het gebruik 
als de aanschaf van een boot. 



3. DE DOELGROEP

3.1. METHODE 

Er zijn veel verschillende methodes om een doelgroep te visualiseren. Ik heb 
er voor gekozen om Opdrachtgever 1, Opdrachtgever 2 en de dealer zelf de 
doelgroep te laten ‘samenstellen’. Op deze manier werd het duidelijk wat de 
doelgroep kenmerkt en hoe elke betrokkene hierover denkt. 

Er zijn meerdere afbeeldingen van het internet uitgeknipt om samen een 
nieuwe collage te vormen die de mogelijke klanten van Zinder beschrijft: zie 
afbeelding 3. Deze afbeeldingen bevatten allerlei eigenschappen zoals foto’s 
van gezichten, auto’s, kleding en horloges en tekstuele eigenschappen met 
persoonlijke waarden, financiële middelen en het wel of niet hebben van een 
vaarbewijs. Iedereen werd gevraagd om deze eigenschappen te rangschikken 
zodat er onderscheid werd gemaakt tussen wel of niet een Zinder klant. 

3.1.1. Vooroordelen

De afbeeldingen die gebruikt zijn voor het samenstellen van de collages 
zijn bevooroordeeld. Zo zie je geen lage klasse producten, auto’s en kleding. 
Vanwege het prijssegment waarin Zinder een boot wil lanceren, kan er 
redelijk goed worden vastgesteld wat voor een type klanten geïnteresseerd 
zouden kunnen zijn in een boot van deze prijsklasse. De bedoeling van deze 
afbeeldingen is dan ook een concreter beeld creëren van de doelgroep. 
Daarom zijn specifieke afbeeldingen nodig die al een richting hebben. 

3.2. RESULTATEN

Van alle afbeeldingen zijn een drietal collages gemaakt. Twee van deze 
collages bestaan uit afbeeldingen die voldeden aan de vraag of het een 
Zinder klant was. Eén collage gebruikte afbeeldingen die juist uitgesloten 
werden. Bij elke collage is vervolgens een scenario geschreven die het gebruik 
van die type klant beschrijft. Deze scenario’s en collages zijn voorgelegd aan 
Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2. Beiden vonden alle drie de scenario’s 
passend voor het verwachte gedrag en gebruik van een Zinder klant. 

Zelfs het scenario met eigenschappen van een klant die juist niet paste voor 
Zinder werd als passend bevonden. De boot kan immers gekocht worden 
door iemand die niet per definitie voldoet aan de ‘typische’ criteria van een 
Zinder klant. 

3.2.1. Verificatie

Deze scenario’s heb ik vervolgens besproken met een klant van Zinder 
om te kijken of ze kloppend en realistisch waren. Deze scenario’s zijn na 
dit gesprek aangepast. De originele scenario’s hielden te weinig rekening 
met weersomstandigheden terwijl deze juist leidend zijn in de mogelijke 
vaarroute. Het gesprek met de klant volgt in 3.6.. De aangepaste scenario’s 
zijn op de volgende bladzijden te lezen. 

Afbeelding 3: Collage materiaal
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3.3. SCENARIO 1: JAN-PIETER EN CLAIRE

Jan-Pieter is een hardwerkende Business Strategy consultant in Amsterdam. 
Samen met zijn vrouw Claire willen ze een weekend varen met hun trouwe 
Zinder 990. Ze vertrekken vanaf Amsterdam-Oost en varen rustig richting 
Enkhuizen, ze hebben windkracht 2 in hun rug dus de reis verloopt 
voorspoedig. Jan-Pieter heeft in Enkhuizen een plekje gereserveerd voor 
twee bij een restaurant op aanraden van zijn collega Rik. Het is mooi weer 
dus zitten ze samen buiten en bespreken alledaagse zaken onder het genot 
van een wijntje. Jan-Pieter heeft het enorm druk op werk, dus hij is blij dat 
hij er even tussenuit kan. Eenmaal in Enkhuizen wordt er aangelegd en gaat 
het stel snel naar het restaurant. Na lekker gegeten te hebben arriveren ze 
weer bij de boot. Claire zet haar favoriete nummer op van Kool & the Gang 
en samen openen ze een fles rode wijn. De volgende ochtend vaart Jan-
Pieter sneller om het IJsselmeer over te steken. Zijn beide zonen studeren in 
Groningen. Daarom hebben ze afgesproken om de zaterdag in Franeker uit 
eten te gaan. Helaas staat de wind verkeerd en gaan ze Franeker niet halen. 
Ze spreken in Lemmer af omdat dat voor hun twee zonen ongeveer even 
ver is met het Openbaar Vervoer. Ze hebben een gezellige tijd samen in het 
restaurant in Lemmer. Het is alweer laat voordat ze naar het hotel gaan. De 
volgende dag vaart het hele gezin al vroeg terug naar Amsterdam. Ze drinken 
een biertje, hebben muziek aanstaan en bakken een paar gehaktballetjes. In 
Amsterdam aangekomen leggen ze aan en gaan ze naar huis.
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Afbeelding 4: Scenario collage 1
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3.4. SCENARIO 2: ROLF EN SASKIA

Na zijn studie rechten is Rolf de bedrijfsjurist geworden bij het de 
multinational van zijn vader in Hilversum. Hij heeft wat geluk gehad met het 
binnenhalen van deze positie, maar het gaat hem heel goed af. Met gepaste 
trotsheid besteedt hij dan ook geld aan dingen die zijn leven leuker maken. 
Samen met Saskia heeft hij twee dochters van 3 en 5. Omdat het weekend is 
en Saskia een promotie heeft gekregen van haar werk besluiten ze om het 
te vieren door een dag te varen. Ze nemen de kinderen mee en maken een 
tocht over de meren. Ze varen vanuit het Gooimeer door naar het IJmeer en 
het Markermeer. Met z’n vieren hebben ze het erg gezellig. Eenmaal op het 
Markermeer gaan de kinderen zwemmen. Een paar uur later is het tijd om 
terug te varen. In Hilversum gaan ze uit eten. 
Omdat Rolf al jarenlang bevriend is met Ewout, nodigen ze hem en zijn 
vriendin Nathalie ook uit om de volgende dag te gaan varen. Ze besluiten 
richting Harderwijk te varen aangezien het weer het hun niet toelaat om 
de andere kant op te varen. Er wordt gedronken, gelachen en gegeten. In 
Harderwijk wordt er geluncht aan het water, waarna de terugtocht wordt 
ingezet. Rolf voert het tempo iets op naar 25 km per uur. Zo zijn ze eerder 
thuis om de kinderen niet al te laat op te halen bij opa en oma.  
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Afbeelding 5: Scenario collage 2
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3.5. SCENARIO 3: RICHARD EN ELLEN

Richard is halverwege zijn studie informatica begonnen met zijn eigen bedrijf 
gericht op software management voor multinationals. Na twee jaar was het 
bedrijf al zodanig uitgegroeid dat Richard stopte met zijn studie. Sindsdien 
heeft hij het bedrijf nog meer laten groeien en is hij gaan investeren in 
startups van de Universiteit. Tijdens zijn studie leerde hij Ellen kennen en 
sindsdien zijn ze nog steeds samen. Omdat Ellen in het bedrijf van Richard 
werkt en ze allebei veel uren maken, hebben ze besloten geen kinderen te 
nemen. Vanaf Groningen is het 40 minuten rijden naar de haven in Delfzijl 
waar hun Zinder 990 ligt. Vanuit Delfzijl vaart Richard in een hoog tempo 
naar het Duitse eiland Norderney. Het is gelukkig windstil. Op Norderney 
gaan Richard en Ellen even winkelen, waarna ze uit eten gaan bij het meest 
luxe restaurant. Omdat Richard toch voor zaken op Nederlandse bodem wil 
zijn varen ze na het   uit eten gaan terug naar Nederland. Halverwege de rit 
is Ellen toch erg moe en het weer is onrustig geworden. Daarom vraagt ze of 
Richard iets rustiger wil varen en gaat naar bed. 1 uur ’s nachts komen ze in 
Delfzijl aan en rijden ze naar huis.
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Afbeelding 6: Scenario collage 3
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3.6. KLANT INTERVIEW

Om naast een beeld van de mogelijke klanten ook een beeld te krijgen van 
de verwachtingen van klanten, heb ik gesproken met een klant die sinds 
half april 2015 eigenaar is van een Zinder 880. Ik heb hem vragen gesteld 
over zijn gebruik van de 880 en de redenen waarom hij voor de 880 heeft 
gekozen en wat hij eraan waardeert. Niet elke vraag is even toepasselijk voor 
het ontwerp van de 990, daarom is het volledige interview te vinden in de 
bijlage 5. De verwachting vanuit Zinder is dat de Zinder 990 voor een deel op 
dezelfde manier gebruikt zal worden als een 880. Tevens heb ik tijdens dit 
interview mijn scenario’s geverifieerd, zoals vermeld in 3.2.1..

3.6.1. Gebruik 

Een klant en zijn vrouw varen gemiddeld twee tot drie keer per week. 
Aangezien hun 880 beneden in de haven aan hun huis ligt, is het relatief 
gemakkelijk om te gaan varen. De familie neemt ter voorbereiding wat eten 
en drinken mee aan boord. Bij de langere rondes gaan ze meestal lunchen 
of dineren, afhankelijk van het tijdstip. Wat ook wel eens gebeurt, is dat er 
eten wordt besteld en dit wordt meegenomen aan boord. Voor de rest is 
alles aan boord. Van regenpakken en zonnebrillen tot de vaarbewijzen en de 
registratiebewijzen.

3.6.2. Waardering en redenen voor aanschaf

Eén van de belangrijkste reden voor de aanschaf van de Zinder 880 was de 
lage doorvaarthoogte. Deze was belangrijk vanwege de vele bruggen waar 
onderdoor gevaren moet worden in het vaargebied van Een klant. Meerdere 
boten hebben een lage doorvaarthoogte, maar beschikken niet over een 
grote actieradius. 

Daarnaast wordt de stabiliteit van de boot erg gewaardeerd. Een klant neemt 
regelmatig vrienden en familie mee die geen boot bezitten en dus minder 
goed om kunnen gaan met golfslag. Zeker aangezien Een klant regelmatig 
het Noordzeekanaal afvaart, om naar Amsterdam te komen, waarin het 
water vergelijkbaar is met water op open zee. 
Een bijkomend voordeel dat bijdraagt aan de stabiliteit van de boot is het 
ruime vermogen van de motoren in de 880. De motor kan sneller varen dan 
meestal nodig is. Hierdoor vaart de boot met 20 kilometer per uur maar op 
30% van zijn totale capaciteit. Dit komt de stabiliteit erg ten goede. Tevens is 
het mogelijk om grote stukken water in een korte tijd af te leggen, waardoor 
het vaargebied relatief groot is. 

Een ander belangrijk element van de Zinder 880, dat Een klant ervan 
overtuigd heeft tot de aanschaf, is de esthetiek van het merk. Hij waardeert 
de rustige uitstraling die volgens hem een zekere exclusiviteit uitstraalt. Dit 
gaat gepaard met de kwaliteit en de afwerking van de boot. Een klant en zijn 
vrouw vinden de Zinder een boot waarin kosten noch moeite zijn gespaard 
om de afwerking op een hoog niveau te krijgen. 

 ‘Ik vind sowieso de afwerking van de boot, de kwaliteit het    
 allerbelangrijkste van Zinder.’
     - Een klant, 2015
 
3.6.3. Nadelen van de Zinder 880

Wat Een klant minder prettig vindt aan de 880 is de kans op opspattend 
water. Vanwege de nagenoeg kaarsrechte topsides loopt het water via de 
zijkant omhoog. Wind waait het water vervolgens in de boot. Echter, beide 
zonen van Een klant vinden dit juist bijdragen aan de beleving. Het wordt 
dan ook gecategoriseerd als een ‘vrouwenprobleem’ (dit is uiteraard met 
knipoog).
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3.6.4. Alternatieven voor de Zinder 880

Naast de sloep van Zinder zijn er nog meerdere boten bekeken voordat er 
één werd aangeschaft. Een klant en zijn vrouw hebben gekeken naar LifeStyle 
boten en naar de XO 270 RS Front Cabin (afbeelding 7 en 8). De LifeStyle 
boten zijn gemaakt van polyester en dat is mede de reden geweest om voor 
de 880 te kiezen. De XO vond Een klant erg mooi wat betreft de esthetiek. 
Alleen in de afwerking schoot deze boot te kort. Daarnaast zijn de ronde 
ramen die de XO heeft erg vervelend tijdens het gebruik aangezien deze het 
beeld verstoren.

3.6.5 Verwachtingen voor de Zinder 990

Een klant benadrukt de invloed van het weer op de mogelijke vaarroute 
van elke boot. Hij schat in dat de actieradius van de 990 aanzienlijk groter 
moet zijn dan de actieradius van de 880, omdat een grotere actieradius wat 
betreft mogelijk gebruik beter bij de 990 past. Een mogelijk concept zou dus 
rekening moeten houden met het weer. 

Daarnaast denkt Een klant dat de 990 wat betreft lengte en toepassing het 
meest geschikt is voor maximaal vier personen aan boord. Dit komt omdat 
op een gebruikelijke weekender weinig plek is om te kunnen zitten. In een 
kajuit met interieur is he tevens ongeschikt om lang te overblijven. Een klant 
denkt echter dat 10 meter te kort is om alle functionaliteiten voldoende te 
kunnen aanbieden.

Tevens vindt Een klant dat de esthetiek van het merk niet verloren moet 
gaan in het ontwerp. Zoals eerder vermeld, wordt de afwerking, de kwaliteit 
en de stijl van de Zinder 880 erg gewaardeerd. 

Als laatste opmerking denkt Een klant dat de prijs van de boot wel echt 
gerechtvaardigd moet worden door de functionaliteiten en de kwaliteit. 
Zo zijn er meerdere weekenders te koop voor €60.000 die in principe veel 
soortgelijke functionaliteiten leveren. 

Afbeelding 7: LifeStyle 818

Afbeelding 8: XO 270 RS Front Cabin
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3.7. HISWA TE WATER

De HISWA te water is de grootste en bekendste botenbeurs in Nederland 
(ICOMIA, 2013). Op deze beurs worden elk jaar primeurs gelanceerd en elk 
merk ligt hier met zijn pronkstukken. De HISWA te water is voor veel kleine 
bedrijven en startende ondernemingen de kans om in contact te komen met 
het grote publiek. Zo ook voor Zinder. 

3.7.1. Winnende kenmerken

De voornaamste redenen die genoemd worden in het jury commentaar zijn 
de indeling, het comfort en het innovatieve karakter van de boot (afbeelding 
9). Dit zijn dus aspecten die meegenomen kunnen worden in de evaluatie 
van de concepten.  Echter, vanuit de doelstelling is al geconstateerd dat de 
indeling van de 990 zich moet onderscheiden van de concurrentie. Daarnaast 
is comfort één van de belangrijkste aspecten van het merk Zinder. De criteria 
waarop de meeste boten winnen ligt dus in dezelfde lijn als de verwachtingen 
en eisen van de 990. 

3.7.2. Inspiratie

In september ben ik op de HISWA te water geweest. Enkele ideeën en 
producten van de concurrentie zijn meegenomen in het ontwerp van de 
Zinder 990. Deze ideeën zijn te zien in bijlage 2. 

Afbeelding 9: HISWA winnaars laatste tien jaar34.





4. PROGRAMMA VAN EISEN
Een sommatie van alle eisen en wensen die gesteld zijn aan het ontwerp op basis van alle 
eerdere onderzoeken, gesprekken en discussies. 



4. PROGRAMMA VAN EISEN

4.1. EVALUATIE

De vraag van Zinder en alle voorgaande analyses en onderzoeken hebben 
geleid tot dit Programma van Eisen. Niet elke eis is van toepassing binnen dit 
ontwerpproces, de volledige lijst is daarom te vinden in Bijlage 6. De eisen en 
wensen zijn opgedeeld in ‘Functionele Eisen’ en ‘Esthetische Eisen’. Elke eis is 
te evalueren met onderdelen van dit verslag. Zo is de esthetiek voornamelijk 
te evalueren met het onderzoek naar het merk Zinder, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2. De functionele eisen zijn voornamelijk te evalueren in de 
komende schetsen en ontwerpen. 

Het eind-concept zal in zijn volledigheid worden getoetst met dit Programma 
van Eisen. Alle schetsen, concepten en andere ontwerpen zijn geëvalueerd 
met dit Programma van Eisen. Echter, de eerste schetsen zijn nog niet 
gefocust op alle onderdelen van het ontwerp. Daarom wordt die toetsing niet 
meegenomen in dit verslag. 

4.2. ESTHETISCHE EISEN 

De Zinder 990 moet passen binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 

De Zinder 990 moet passen bij de Zinder 880. 

Alle onderdelen, ingebouwde apparatuur en controlepanelen moeten passen 
binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 

4.3. FUNCTIONELE EISEN

De boot moet een oplossing bieden voor comfortabel varen bij alle 
weersomstandigheden. 
 EIS: Deze oplossing moet passen binnen het merk. Dit is te verifiëren   
 met de stijl van Zinder.

De boot moet 4 slaapplekken bieden. 2 vaste en 2 variabele. 
 EIS: De gebruikers moeten uit het bed kunnen stappen, zonder de   
 ander te hinderen. Dit is te verifiëren met schetsen van de indeling   
 van de Zinder 990.
 WENS: Het bed is afsluitbaar van de woonkamer. Dit is te realiseren 
 door een (variabele) scheidingswand te plaatsen tussen het bed en   
 de woonkamer. 

Het interieur en exterieur van de 990 moeten op een slimme manier 
ingedeeld worden, gebaseerd op het vernuft van een caravan. Er moet zuinig 
en efficiënt worden omgegaan met de ruimte en er moet rekening gehouden 
worden met de looppaden van de gebruikers.
 EIS: De Zinder 990 moet 9.90 meter lang worden (met een marge van  
 1%).
 EIS: Het gangboord moet dusdanig breed zijn dat er goed over te   
 lopen valt (dat wil zeggen: breder dan 20 cm).
 WENS: De Zinder 990 moet niet breder worden dan 3,50 meter. 
 WENS: Fatsoenlijk kunnen zitten als lang persoon buiten op de boot.   
 Dit is te verifiëren door de dimensies van de boot te vergelijken met   
 de fysieke proporties van een gemiddeld mens.  

De klant moet kunnen kiezen voor een verscheidenheid aan optionele 
toevoegingen. 
 EIS: De klant moet beschikking hebben tot zowel een binnen- als een   
 buiten-koelkast. 
 WENS: Het gangboord moet aan de kant van het water afgesloten   
 zijn met een reling.  
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een televisie aan boord.
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een systeem dat alle 
 huishoudelijke apparaten (koelkast, thermostaat, verlichting, enz.)   
 kan bedienen vanaf één controlepaneel of een applicatie.

37.



Er moet zo veel mogelijk bergruimte aanwezig zijn op de boot. In allerlei 
verschillende formaten, variërend van inhoud, soort en locatie. Dit is te 
verifiëren door de effectieve bergruimte van de Zinder 990 te vergelijken met 
de effectieve bergruimte van de Zinder 880.  Als de Zinder 990 meer dan 
anderhalf keer zoveel effectieve bergruimte heeft dan de Zinder 880, dan is 
deze eis voldaan. 
 EIS: Een (of meerdere) speciale bergruimte(s) voor de stootwillen.
 EIS: De inhoud van elke bergruimte mag niet uit de bergruimte 
 vallen/schuiven als de afsluitende deuren worden geopend tijdens   
 het varen.
  EIS: De kledingkasten moet ook een drietal jurken kunnen bevatten. 
 WENS: Een speciale bergruimte die groot genoeg is voor het 
 meenemen van twee vouwfietsen (wat betreft het formaat).   

Je moet droog kunnen zitten op de stuurpositie. 
 EIS: Er moet een mogelijkheid zijn om nabij de stuurpositie te kunnen  
 zitten, zodat de schipper niet alleen hoeft te zijn tijdens het varen.  
 WENS: Een stuurpositie die zowel volledig open als volledig dicht kan   
 zijn. 
 WENS: Een stuurpositie die zowel staand als zittend te bemannen is. 

De boot moet zowel binnen als buiten verlicht zijn.
 EIS: De verlichting moet passen binnen de gedefinieerde stijl. 
 WENS: De verlichting moet te controleren zijn door de gebruiker. De   
 gebruiker moet kunnen kiezen welke verlichting wel of niet aan staat   
 en hoe fel.   

De Zinder 990 moet een keuken, een wc en een douche bevatten. 
 EIS: De keuken moet voldoende zijn voor een simpele     
 opwarmmaaltijd waar twee pitten voor nodig zijn. 
 WENS: De wc en de douche zijn van elkaar af te scheiden. 
 WENS: De wc en de douche moeten tegelijkertijd te gebruiken zijn   
 door twee verschillende gebruikers.   
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5. OPEN EN DICHT
De beschrijving van de eerste conclusie uit de analyse: het 
unique selling point van de Zinder 990.



De eerste conclusie die getrokken is uit de analyse en het Programma 
van Eisen is dat de boot zich moet kunnen aanpassen aan de 
weersomstandigheden. Zoals uit het gesprek van de klant (3.6.) en de 
scenario’s duidelijk werd is dat het mogelijk aan kunnen passen van de boot 
aan het weer wellicht een onderscheidende factor zou kunnen zijn. In de 
scenario’s wordt namelijk het gevolg van ‘verkeerd’ weer geïllustreerd: als de 
wind verkeerd staat moet de vaarroute worden aangepast omdat de wind het 
varen oncomfortabel maakt. 

Bij slecht weer en harde wind zijn sommige plekken dus niet te bereiken 
en bij regen is het niet prettig varen in een open boot. Daarnaast is het 
belangrijk dat de goede eigenschappen van de 880 worden meegenomen in 
het ontwerp van de 990. Voornamelijk het comfort is erg belangrijk volgens 
Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2. Tevens is uitgelegd in de inleiding dat 
Zinder graag het nieuws wil halen met een innovatief ontwerp om zo veel 
media-aandacht te creëren. 

Daarom is de conclusie getrokken dat de boot een mix moet bieden van 
comfortabel open en comfortabel dicht varen. Oftewel een bepaald systeem 
of een statische oplossing moet dit mogelijk maken op de Zinder 990. De 
opdrachtgevers denken beiden dat zo’n oplossing innovatie toont binnen de 
pleziervaart-industrie als het voldoet aan de kwaliteit en stijl van het merk 
Zinder. 

5. OPEN EN DICHT
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6. RUIMTESPEL
Een nader onderzoek naar de mogelijkheden met 
kleine ruimtes binnen de boot. Een extra analyse naar 
de gebruikers, de concurrenten en andere bronnen. 



6. RUIMTE

6.1. ONDERZOEK

Eén van de meest uitdagende factoren van het ontwerp van een boot is 
het inrichten van de ruimtes. Niets is recht op een boot. Het grote dilemma 
bestaat dus uit de wens voor een ruim-aanvoelend interieur terwijl deze toch 
voorzien moet zijn van alle gemakken, zoals een keuken, een bed en een 
badkamer. De boot moet dus goed ingericht worden om te voldoen aan alle 
eisen. 

Hiervoor zijn meerdere bronnen aangesproken die meer inzicht en houvast 
geven voor het ontwerp. De resultaten van dit hoofdstuk zullen gebruikt 
worden tijdens de schetsen en concepten. 

6.2. DINED

De open database genaamd DINED bevat antropometrische gegevens van de 
Nederlandse bevolking (TU Delft, 2015). Zinder zal voornamelijk in Nederland 
verkopen, daarom is deze database relevant voor het ontwerp van de boot. 
De gegevens die gebruikt zijn staan in tabel 2 en 3. Deze waarden worden 
in 6.4. gebruikt. Een illustratie van de verschillende metingen is te zien in 
afbeelding 10 (TU Delft, 2015) (Geentjes, nd). 
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Afbeelding 10: DINED illustraties
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TABEL 2: MATEN DINED 2004 (20-60 jaar), gemengd

Nr. Metingen Gemiddelde (mm) Standaardafwijking (mm)

2 Lengte 1743 106

3 Ooghoogte 1634 102

5 Ellebooghoogte 1097 74

14 Knieholte hoogte 463 40

17 Zithoogte 911 511

21 Breedte over 
ellebogen

478 46

25 Heupbreedte zittend 399 29

TABEL 3: MATEN DINED 2004 (20-60 jaar), gemengd

Nr. Meting Gemiddeld (mm) Standaardafwijking (mm)

74 Opstaphoogte 200 40



6.3. CARAVANS EN CAMPERS

Een andere bron voor de nodige dimensies van onderdelen zijn de lay-outs 
van caravans en campers. Deze markt loopt op gebied van innovatie jaren 
voor op de botenmarkt (International Trade Administration, 2015). Daarom 
biedt deze markt genoeg inspiratie en kennis voor het inrichten van een boot 
interieur.  

Meerdere plattegronden van caravans en campers zijn op schaal gelegd 
om de afmetingen van keukens, badkamers, looppaden en alle andere 
vertrekken als inspiratie te gebruiken voor de afmetingen van dezelfde 
onderdelen bij het interieur van de 990. In afbeelding 11 is dit te zien, waarbij 
deze onderdelen zijn omgevormd tot blokken. De overige afbeeldingen staan 
in de bijlagen (bijlage 4). De gemiddelde waardes zijn te zien in tabel 4. 

Deze kennis van de caravan- en camper-industrie wordt tevens als inspiratie 
gebruikt voor het inrichten van het interieur. Dit wordt besproken in 
hoofdstuk 11.
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Afbeelding 11: Lay-outs

TABEL 4: LAY-OUTS

Onderdeel Lengte (mm) Breedte (mm) Oppervlakte (x1.000mm2)

Bed 2.200 1.400 3.000

Badkamer 1.700 1.000 1.800

Douche 1.000 700 700

Toilet en wastafel 1.200 900 1.100

Keuken 1.200 600 800

Looppad (gangpad) 900

Looppad (deuren) 600

Looppad (bedzijde) 300
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6.4. TOEPASSING

De gegevens van DINED en van de caravans en campers zijn gecombineerd 
tot blokken. Deze blokken, zoals te zien in afbeelding 12, dienen ter evaluatie 
van de toekomstige schetsen. Elk blok heeft afmetingen die passen bij de 
verschillende geëiste onderdelen, zoals de keuken, de douche, het bed en het 
toilet. 

Daarnaast is er binnen dit ontwerp, op aanraden van de technische 
tekenaar, rekening gehouden met een Volvo motor. De afmetingen 
hiervan en de afmetingen van de bijpassende dieseltank zijn gebaseerd op 
productinformatie (Volvo, 2015) (Vetus, 2007). 

TABEL 5: LEGENDA

Nr. Onderdeel Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm)

1 Bed 2000 1400 20

2 Motor 718 702 750

3 Schaal 9900 3500 20

4 Tank 900 362 370

5 Keuken 1200 700 1000

6 Toilet 1000 600 1450

7 Douche 1000 800 1900
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Afbeelding 12: Onderdelen in blokvorm



7. IDEEFASE - 2D
Op basis van alle voorgaande analyses en het Programma 
van Eisen zijn de eerste schetsen gemaakt. Die worden in dit 
hoofdstuk getoond en besproken. 



7.1. INTERMEZZO

Op dit moment zijn alle zaken bekend die nodig zijn voor de eerste 
ontwerpen van de Zinder 990. Het merk is gedefinieerd en samengevat in 
het 2,5D-framework (2.4.). Het gebruik van de mensen aan boord is ingeschat 
met scenario’s (3.3., 3.4. En 3.5.) en geverifieerd tijdens het interview (3.6). Het 
doel van de 990 is meerdere keren uitgelegd en bevestigt door de analyse 
van het merk, het bedrijf en de winnaars van de laatste 10 HISWA te water 
awards (3.7.). Daarnaast zijn de onderdelen van het interieur omgezet in 
blokken zodat deze kunnen worden gebruikt in de ontwerpschetsen (6.4.). 
Het Programma van Eisen (H4) vat dit allemaal samen. 

7.2. SCHETSEN

De volgende fase draait om de realisatie van het ontwerp. Dit proces is 
doorlopen in vijf rondes. De eerste ronde bestaat uit 2D schetsen die de 
eerste ideeën tonen, zoals hier rechts te zien. De tweede ronde transformeert 
gekozen 2D schetsen naar 3D schetsen die meer van de boot laten zien. In de 
derde ronde worden drie concepten gepresenteerd. Van deze drie concepten 
wordt er één gekozen. Deze is in drie variaties aangepast om tot een definitief 
concept te komen. De laatste ronde gaat dieper in op het interieur van de 
boot.  

Deze eerste ronde bestaat uit 54 schetsen. Deze zijn allemaal te vinden in 
Bijlage 9. 

7. IDEEFASE - 2D
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8. IDEEFASE - 3D
3D tekeningen van de 2D schetsen die gekozen zijn voor 
verder onderzoek. 



8. IDEEFASE - 3D

8.1. EVALUATIE SCHETSEN 2D

Samen met het Programma van Eisen, zo ver mogelijk, en de stijl van Zinder 
zijn alle schetsen besproken met beide opdrachtgevers. Van de eerste 
schetsen zijn meerdere ideeën geselecteerd die doorgevoerd konden worden 
naar de volgende ronde. 

De opdrachtgevers wilden meer inzicht en meer detail zien bij de concepten. 
Daarom is bij deze ronde ook gekeken naar de bovenaanzichten die 
gebaseerd zijn op de zijaanzichten. De 3D-tekening geeft meer inzicht in 
voornamelijk de verhoudingen van de boot en de algemene lay-out. 

8.2. INSPIRATIE EN KENMERKEN

Bij elk concept staat een korte beschrijvende tekst die verklaart wat naast de 
2D-schetsen nog meer als inspiratie heeft gediend voor het tot stand komen 
van het concept. Daarnaast worden de belangrijkste kenmerken genoemd die 
het concept anders maken dan andere concepten. 

De focus van deze concepten is om zo veel mogelijk variaties te bieden 
binnen de stijl van Zinder. Het open-dicht vraagstuk wordt bij deze ideeën 
nog niet meegenomen aangezien dit mogelijk de creatieve vrijheid zou 
benadelen. 
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8.4. CONCEPT 2

De Porsche Targa heeft een beugel die een belangrijke 
rol speelt bij het cabriodak van de auto. De beugel bij dit 
concept heeft dezelfde gedachtegang als de Targa. Hier is 
het tevens de opdeling van het midden- en achterstuk van 
de boot. De terug geklapte boeisel is een variatie op de 880. 
Daarnaast is de spiegel opgedeeld in een dubbele opstap. 
Dit vergemakkelijkt het instappen van de boot, aangezien de 
spiegel van dit concept aanzienlijk hoger is dan de spiegel van 
de 880. 

8.3. CONCEPT 1

Dit concept heeft een groot glazen dak om een permanente 
oplossing te bieden voor mooi en slecht weer. Daarnaast 
bevat dit concept een groot glazen raam in het dak van 
de kajuit. Op deze manier komt er veel licht in de kajuit 
waardoor deze ruimer aanvoelt (gebaseerd op de Davinci 32S, 
afbeelding 13). 
Wat veel te zien is bij het hogere segment van boten is een 
open spiegel. Ondanks dat de stijl van Zinder dit niet toelaat, 
wilde ik het wel meenemen in de concepten. 

Afbeelding 14: Porsche Targa52.

Afbeelding 13: Davinci 32S



8.6. CONCEPT 4

Aangezien XO vaak werd genoemd als interessant merk, 
heeft dit concept een vaste opbouw. Daarnaast bevat dit 
concept ook een knik in de zeeglijn. Zo zit de gebruiker nog 
steeds laag bij het water achterop de boot, waardoor er niets 
van de beleving verloren gaat. 

8.5. CONCEPT 3

Soortgelijk aan het onderstaande concept heeft dit concept 
een knik in de zeeglijn om te compenseren voor het 
hoogteverschil tussen het zitgedeelte en de kajuit. Daarnaast 
heeft dit concept een vast dak dat aan de zijkanten open is 
om wederom een oplossing te bieden voor zowel mooi als 
slecht weer. 

Afbeelding 15: XO 270 RS Front Cabin
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8.7. CONCEPT 5

Dit concept differentieert zichzelf door de dubbele roef. 
Deze dubbele roef is een poging om de hoge kajuit in 
het zijaanzicht er niet log uit te laten zien. De spiegel is 
daarentegen gelijk aan de 880 spiegel. De asymmetrische 
stuurpositie is onvermijdelijk bij dit ontwerp, echter voor een 
concept zou ik dit herontwerpen aangezien in deze positie het 
zicht erg minimaal is. 

8.8. CONCEPT 6

Dit concept is soortgelijk aan Concept 4 in de vaste opbouw. 
Echter, bij dit concept is die vaste opbouw langer en beslaat 
het meer ruimte van de boot. Hierdoor wordt er meer 
ruimte gecreëerd voor het middenstuk. Daarnaast probeert 
dit concept een asymmetrische spiegel uit. Hierdoor is er 
plek voor een groot zonnedek achterop de boot, terwijl de 
boot van de achterkant nog steeds goed te bereiken is. Het 
verhoogde zwemplateau compenseert voor de plaatsing van 
de motoren en dient tevens als opstap. 
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8.9. CONCEPT 7

Het concept hier rechts hanteert een andere aanpak. Hierbij 
is geprobeerd om de kajuit zo klein mogelijk te houden. 
Hierdoor is de douche geschrapt en is de keuken buiten de 
kajuit geplaatst. Op deze manier is er enorm veel ruimte in 
het middengedeelte van de boot. De grote glazen ramen aan 
de zijkant zijn permanent en het geheel wordt afgesloten 
met een schuifdak. Daarnaast is de spiegel opgebroken die 
afgesloten kan worden met een beugelsysteem. Daardoor 
is de instap erg gemakkelijk en hoeft er niet geklommen te 
worden. 

8.10. CONCEPT 8

Dit concept hanteert een negatieve zeeglijn dat duidelijk 
tegen de stijl van Zinder ingaat. Desondanks was dit ook een 
specifieke vraag vanuit het bedrijf. De roef maakt het mogelijk 
om een uniforme hoogte te hanteren in de kajuit. Het grote 
voorraam beschermt tegen opspattend water en de wind. 
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8.11. CONCEPT 9

Dit concept is gebaseerd op zonnedaken die veel te zien zijn 
in landen rond de Middellandse Zee, zoals te zien bij de Von 
Dutch in afbeelding 16. Dit zonnedak is mee te kantelen met 
de zon. Het zwemplateau is groter, omdat deze boot meer 
geschikt is voor zonnige landen. De harde knik in de kimlijn 
probeert een nieuwe lijn te introduceren in de stijl van Zinder. 
Echter, deze lijn is nadelig voor de overgang tussen water 
verplaatsend varen en planeren. Het middenstuk is  als een 
blok op de boot, dit noemt men een ‘walkaround’. 

Afbeelding 16: Von Dutch 40
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8.12. EVALUATIE 

Alle negen concepten zijn tijdens een vergadering besproken en geëvalueerd. 
Op basis van de concepten zijn bepaalde keuzes gemaakt die invloed hebben 
gehad op het ontwerp van de volgende concepten. 

Zoals te zien is in de indeling van de stijl van Zinder zoals besproken in 
hoofdstuk 2, lijkt het alsof er bij de schetsen met sommige aspecten geen 
rekening is gehouden. Vanuit Zinder was er gevraagd om zoveel mogelijk te 
variëren met alle onderdelen. Hieruit zijn een paar conclusies getrokken die 
uiteindelijk de indeling hebben bepaald zoals die te zien is in hoofdstuk 2. 

8.12.1. Middenstuk 

De belangrijkste opmerking over de concepten was het gemis in detail van 
het middenstuk, voornamelijk in betrekking tot het open-dicht vraagstuk. 
Bij de volgende ronde moest zowel de open- als de dicht-toestand getoond 
worden. 

8.12.2. Kajuit

Bij de indeling is er nog gevarieerd met de onderdelen en het oppervlakte van 
het interieur. Hieruit is geconcludeerd dat de lengte van de kajuit maximaal 
4,5 meter mag zijn en dat geen enkel onderdeel mag missen. 

Daarnaast was een glazen ruit in het dak van de kajuit erg treffend binnen de 
gedachtegang van het merk. Dit is immers een aspect dat zowel esthetische 
als functionele toepassingen heeft. 

Na deze ronde was er besloten om de douche te schrappen aangezien deze 
bepalend is voor de hoogte binnen de kajuit, omdat er onder gestaan moet 
worden en de douche een afvoerput nodig heeft om te functioneren. Op 
aanraden van Stephan is later na dit gesprek toch besloten om de douche 
wel mee te nemen in de volgende ontwerpen, aangezien een douche vanuit 
de doelgroep vereist is. 

8.12.3. Steven

De boeisels van de concepten pasten niet binnen de stijl van het merk 
volgens voornamelijk Opdrachtgever 2. Daarnaast was een negatief boeisel 
al helemaal ongeschikt. Persoonlijk vind ik dat een negatief boeisel de 
‘lompheid’ uit het zijaanzicht van het concept haalt. Desondanks is vanuit het 
merk besloten om de steven van de 990 gelijk te houden aan de steven van 
de 880. 
 
8.12.4. Spiegel

Op basis van de tekeningen is er besloten om de spiegel van de 990 gelijk 
te houden aan de 880. Een open spiegel vonden Opdrachtgever 1 en 
Opdrachtgever 2 wel mooi, echter werd ook bevonden dat de trappen in de 
spiegel een belangrijk 2,5D-element zijn binnen het merk. Daarnaast is een 
open spiegel onpraktisch in combinatie met hoge snelheden en kinderen. 
Mede daarom is er gekozen voor een gesloten spiegel.  

8.12.5. Zeeglijn

Bij het zien van de meerdere zeeglijnen vond Opdrachtgever 1 één aspect 
erg belangrijk. Ondanks dat een negatieve zeeglijn wel stoer werd bevonden 
past dit niet binnen het merk. De zeeglijn moet gelijk zijn aan de 880 of nog 
minder gekromd. Een zeeglijn met een knik past dus ook niet binnen de stijl 
van Zinder.  
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9. CONCEPTFASE
De gekozen 3D schetsen die interessant werden bevonden 
zijn omgevormd tot concepten. 



9.1. BASIS

Als basis voor deze volgende concepten zijn elementen gekozen en gebruikt 
van de vorige negen schetsen in 3D. Zoals te lezen in 8.12. zijn er bepaalde 
keuzes gemaakt wat betreft het ontwerp. Zo is er gekozen door beide 
opdrachtgevers om de steven en de spiegel gelijk te houden aan de Zinder 
880. Tevens moet de 990 dezelfde ‘rankheid’ hebben als de 880, zoals 
gedefinieerd in de stijl. Het glazen raam in het dak van de kajuit moest zeker 
worden meegenomen in de volgende concepten. 

9.2. FOCUS

Het belangrijkste onderwerp dat behandeld wordt bij de komende drie 
concepten is de combinatie tussen open en dicht kunnen varen. Het 
middenstuk vergt meer detail en aandacht in verhouding tot de vorige negen 
concepten. Dus voor dit middenstuk zijn een drietal oplossingen bedacht.

Daarnaast was er gevraagd om meer gedachtegangen, ideeën en 
opmerkingen te laten zien in de schetsen. Daarom zijn de volgende 
concepten voorzien van kleine opmerkingen. 

Afbeelding 17: Conceptelementen

9. CONCEPTFASE
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9.3. IDEEËN

Voordat het uitwerken van de concepten daadwerkelijk begon, zijn er 
eerst meer ideeën gegeneerd. Deze ideeën variëren nog binnen de drie 
vastgestelde conceptelementen (afbeelding 17). 

In afbeelding 18 en bijlage 8 is te zien dat er meerdere ideeën zijn bedacht 
om het open-dicht dilemma op te lossen. Dit varieert tussen roldaken, 
schuifdaken, klapdaken en allerlei hydraulische constructies. Er is ook 
gekeken naar tildaken die vervolgens ook ergens geplaatst moeten worden. 

Daarnaast is er onderzocht of de spiegel van meer functionaliteiten kan 
worden voorzien, door ofwel de indeling van de banken te veranderen of de 
instap dubbel te gebruiken. Deze afbeelding staat ook in bijlage 10. 

60. Afbeelding 18: Conceptelementen
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9.4. CONCEPT 1

Dit concept gebruikt een vaste opbouw als oplossing voor het open-dicht 
dilemma. Alleen bij dit ontwerp is er geprobeerd om die vaste opbouw zo 
open mogelijk te houden: het dak kan worden open geschoven en de ramen 
kunnen zakken. 

De kajuit is in vergelijk met de volgende concepten vrij kort. De relatief korte 
lichtstrook zorgt er wel voor dat bijna de gehele kajuit van bovenaf voorzien 
wordt van licht. Omdat de zeeglijn sneller stijgt vanaf de spiegel naar de 
steven in verhouding met de 880, wordt er toch veel hoogte in de kajuit 
gecreëerd. 

Het stuurpaneel en de ingang van de kajuit zijn naast elkaar geplaatst zodat 
de symmetrie van de boot niet verloren gaat. Tevens is dit praktisch voor de 
indeling van de kajuit. Onder het stuurpaneel kan het toilet worden geplaatst 
waardoor er meer ruimte overblijft voor een ruime ingang. 

Tevens heeft dit concept een verlengd zwemplateau waardoor de opstap 
van achteren makkelijker wordt. De schuifpui sluit de achterkant af om 
vijfenhalve meter dicht-ruimte te creëren. 
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9.5. CONCEPT 2 

Het tweede concept maakt gebruik van een hydraulisch dak. Vier 
hydraulische armen tillen in een parallellogram het dak van het voordek op 
de voorruit tegen de beugel aan. De elektrische ramen in de zijkant sluiten 
aan en de klapdeur sluit het geheel af. Op die manier ontstaat er zeven meter 
aan dicht-ruimte. De grote lichtstrook voorziet de kajuit zowel in de open- als 
in de dicht-situatie van licht. De zeeglijn is vergelijkbaar met de Zinder 880. 

De klapdeur is vanaf het zijaanzicht gezien verstopt achter de beugel. Op 
deze manier ontstaan er zowel in de open- als in de dicht-situatie geen 
nieuwe lijnen wat bij sommige concurrenten wel gebeurd (afbeelding 19). 

Achterin is een ruime zit met een tafel die deels als instap kan worden 
gebruikt. Zo wordt ook deze ruimte dubbel gebruikt. 

Afbeelding 19: SuperLauwersmeer Discovery OC
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9.6. CONCEPT 3

Dit laatste concept heeft een permanent staand glazen dak. Samen met 
elektrische ramen en een tentdoeken wand wordt het geheel aan de 
achterzijde afgesloten. Het glazen dak kan tevens open gezet worden tegen 
het verhogen van de temperatuur bij de stuurpositie door de zon. 

De zeeglijn bij dit concept is kaarsrecht, wat volledig tegen de gangbare 
norm ingaat volgens de technische tekenaar. Echter dit zou misschien juist 
wel passen bij een boot die innovatief probeert te zijn. 

Wat betreft lijnvoering en verhoudingen is dit concept gelijk aan het vorige 
concept. Dus ook hier heeft de spiegel een trapsgewijze instap die tevens als 
tafel kan worden gebruikt. 
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9.7. CONCEPT KEUZE

De uiteindelijke concept keuze is gemaakt op basis van de mening van 
Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2. Aangezien ik op een beargumenteerde 
wijze ook een keuze wou maken, die dus gebaseerd is op onderlinge 
verschillen, heb ik een tabel die dit toelicht. 

Hiervoor zijn vijf criteria opgesteld die een onderlinge waardering hebben. 
Deze waardering is gebaseerd op de mening van Opdrachtgever 1 en 
Opdrachtgever 2. Hierbij is de stijl van het merk het belangrijkste criteria, 
aangezien elke keuze moet voortvloeien uit de gedachtegang van het merk. 
Hierbij is dus het belangrijkste aspect de combinatie tussen functionaliteit en 
esthetiek. 

Hierna is het innovatieve karakter van het concept het belangrijkste criteria. 
Na meerdere gesprekken kwam naar voren hoe afhankelijk Zinder is van 
media-aandacht, zoals vermeld in hoofdstuk 1.

Na deze criteria bepaalt het realisme van het concept de uiteindelijke 
keuze. Het idee kan uiteraard wel voldoen aan de stijl en het merk, maar 
dat betekent niet dat het te realiseren is. De kostprijs is daarna het meest 
belangrijk. De kostprijs is echter relatief gemakkelijk aan te passen door de 
uitvoering van de boot aan te passen (denk aan motor-configuratie, luxe 
goederen, etc.). 

Als laatst bepaalt het Programma van Eisen welk concept de betere is. Dit 
komt omdat het Programma van Eisen uiteindelijk voor de opdrachtgever 
ondergeschikt is aan alle andere criteria. Het eindresultaat is uiteindelijk 
het hogere doel en het Programma van Eisen is een concrete leidraad. De 
volledige evaluatie van het Programma van Eisen bij concept 2 is te vinden in 
bijlage 11. 

TABEL 6: CONCEPT KEUZE

Criteria Waardering Concept 1 Concept 2 Concept 3

Programma van Eisen 1 1 3 2

Kostprijs 2 3 1 2

Realiseerbaar 3 3 1 2

Innovativiteit 4 1 3 2

Esthetiek 5 1 3 2

Totalen (Waardering * 1, 2, 3): 25 35 30

Zoals te zien is in tabel 6, is er nu een onderscheid te maken tussen de 
concepten op basis van criteria en variabelen. Hieruit is dus te concluderen 
dat Concept 2 daadwerkelijk de meest geschikte oplossing is. Tevens scoort 
dit concept het best op esthetiek en innovativiteit, de twee belangrijkste 
criteria. 

Afbeelding 20: Concept 268.



10. ZINDER 990
Het visuele eindresultaat met een uitwerking van 
alle onderdelen. Daarnaast wordt het eindontwerp 
toegelicht en geëvalueerd. 



10. ZINDER 990



10.1. UITWERKING

Het gekozen concept uit de vorige ronde is aangepast door middel van 
drie variaties, deze zijn te vinden in bijlage 10. Dit concept is nu volledig op 
schaal ontworpen. Wat er te zien is in afbeelding 21 zijn een zijaanzicht, twee 
bovenaanzichten (zowel dicht als open) en vier kleinere schetsen die laten 
zien hoe de boot zich in lijnvoering verhoudt tot de 880, hoe de boot in het 
water ligt, hoe de blokken passen binnen de boot en hoe het eruit ziet als er 
mensen aan boord zijn.

10.2. KENMERKEN

Dit concept bevat een hydraulisch dak dat het mogelijk maakt om met 
meerdere weertypes toch comfortabel te kunnen varen. Het hydraulisch 
systeem tilt het dak over de gebruiker heen en plaatst het op het voordek als 
er open gevaren wordt, zoals concept 2 (9.5.) al eerder liet zien. 
De glazen ramen in het dak en in het dak van de kajuit overlappen zodat er 
bij beide situaties licht in de kajuit valt. 

Het zijaanzicht is ontworpen op basis van de lijnvoering van de 880. 
Na meerdere schetsen, die te zien zijn geweest in dit verslag, is toch 
geconcludeerd dat de lijnvoering van de 880 meer invloed moest hebben in 
het eindconcept. Daarom zijn de steven en de spiegel afgeleiden van de 880. 

De indeling van het middenstuk is tot stand gekomen na meerdere schetsen, 
te zien in bijlage 13. Mede daardoor is gekozen voor een tweezitter bij de 
stuurpositie, zodat de kapitein nooit alleen hoeft te zitten. Tevens is er een 
grote bank geplaatst achter de stuurpositie zodat deze twee samen een 
tweepersoonsbed kunnen vormen, dit wordt later toegelicht. Op deze manier 
wordt er aan het Programma van Eisen voldaan, aangezien gesteld was dat 
de bestuurder betrokken moest blijven bij de gezelligheid aan boord en dat 
er een variabel tweepersoonsbed aanwezig moest zijn. 
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10.3. DRAAIEND DAK

Het dak is in het zijaanzicht en in het bovenaanzicht zodanig ontworpen 
dat er rekening is gehouden met de mogelijke hydraulische oplossing. Dit 
heb ik zo goed mogelijk visueel proberen toe te lichten in afbeelding 22. De 
balkconstructie is in het zijaanzicht getekend om zo de juiste hoek van de 
draaiende beweging en de juiste lengte van de balken in te schatten. Tevens 
is er vanaf het bovenaanzicht rekening gehouden met de vorm van de boot 
en de vorm van het dak. In het eindontwerp is dit al kloppend.

10.4. HYDRAULIEK

Hydrauliek is het gekozen systeem om het dak te laten bewegen vanwege 
twee redenen. 

Ten eerste levert een hydraulisch systeem meer kracht per volume dan een 
elektromechanisch systeem (AutomationWorld, 2015). Het hydraulische 
systeem dat nodig is om het dak te laten bewegen is ongeveer zo groot als 
een schoenendoos (afbeelding 23). Dit omvat naast de cilinder/zuiger ook het 
vloeistofreservoir en de elektra. 
Een elektrisch systeem dat deze beweging ook kan realiseren is vaak in 
totaal groter, mede doordat er meerdere accu’s aanwezig moeten zijn om 
voldoende stroom te kunnen leveren. 
Daarnaast is hydrauliek voor kleinschalige toepassingen meestal een 
goedkoper alternatief (EngineerLive, 2015). De kosten van onderhoud van 
een hydraulisch systeem liggen echter wel hoger dan bij een elektrisch 
systeem, zeker als de omgeving waarin het systeem moet opereren ‘schoon’ 
moet zijn (bijvoorbeeld in de voedselindustrie) (EngineerLive, 2015). Dit is dus 
in deze situatie niet het geval. 

Het draaien kan op basis van 3 manieren (afbeelding 24). De keuze is 
gevallen op een zwenkcilinder (optie 2), aangezien deze niet te zien is in het 
zijaanzicht: de esthetiek gaat dus niet verloren. 

Afbeelding 23: Grootte hydrauliek

Afbeelding 22: Hoek en armen
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Afbeelding 24: Hydraulische opties

TABEL 7: HYDRAULIEK

Criteria Lineair op stang Axiaal Lineair tussen stangen

Grootte + ++ +

Realiseerbaar ++ + -

Esthetiek + ++ --

Aangezien het hydraulische systeem nog expertise vereist om goed en 
kloppend uitgewerkt te worden is het voor Zinder wellicht noodzakelijk om 
externe partners te betrekken bij het project. Hiervoor heb ik meerdere 
bedrijven gecontacteerd en onderzocht om hun expertises en geschiktheid 
voor de samenwerking in beeld te brengen. 

TABEL 8: MOGELIJKE PARTNERS

Bedrijf Geïnteresseerd 
in samenwerking

Toepasbare 
expertise

Gecontacteerd

Holland Hydraulics ++ + Ja

PowerPacker - + Ja

Dyntec ? ++ Nee

MakeFast Marine ? - Nee

Winel ? ++ Nee

De Wilde Metaal ? -- Nee
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10.5. OVERIGE IDEEËN EN TOEPASSINGEN VOOR DE 990

Op deze bladzijden staan losse ideeën die geïntegreerd moeten worden in het 
ontwerp van de 990. 

TABEL 9: IDEEËN

Nummer Idee Locatie

1 Buiten-koelkast In de kuip tussen de banken

2 Ruitenwissers Voorruit

3 Klapbare rugleuning In de banken in de kuip

4 Dressoir met koelkast, 
kaarthouder en 
televisie. 

Middenstuk 

5 Parkeerhulp Zwemplateau

6 Lichten rondom de 
boot

Rondom de kimlijn

7 Ruimte tussen 
stuurpaneel en 
voorruit

Stuurpositie

8 Stootwillen opslag Tussen de banken en het middenstuk

9 Vasthoud reling aan 
het dak

Dak

1

2

3
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5

6

7

8

9
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10.6. VARIABELE BED

Het laatste idee  dat toegepast kan worden in het conceptontwerp is het 
variabele bed. Door de stuurstoel te laten zakken en de rugleuning te 
kantelen wordt er een tweepersoonsbed gecreëerd met de bank achter de 
stuurpositie. 
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10.7. VERHOUDING TOT DE CONCURRENTIE

In afbeelding 26 zie je de 990 in verhouding tot de concurrenten. Tabel 
10 hieronder vergelijkt meerdere data. De concurrenten zijn op basis van 
meerdere criteria gekozen, niet elke concurrent vecht voor precies dezelfde 
markt als Zinder wil doen met de 990. De criteria op basis waarvan de 
concurrenten zijn geselecteerd zijn esthetiek, prijsklasse en de lengte van 
het schip. Hiervoor is voornamelijk de HISWA gebruikt om de meest actieve 
spelers te vinden en te analyseren. 
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TABEL 10: CONCURRENTIE

Boot Prijs (€) LOA (m) Breedte (m) Lengte interieur (m) Motorconfiguratie Slaapplaatsen Max. aantal 
personen

Topsnelheid (km/h)

Von Dutch 30 355.000 9,56 2,80 3,30 2x Yanmar 8LV 260 - 16 70

Wajer 34 380.000 9,83 3,42 4,20 Yanmar V8 370 2 12 45

Rapsody R32 295.000 9,68 2,88 - Volvo Penta D6 330 2+2 - 65

Delta Lobster 338.000 10,30 3,40 - 130 3 - 65

Davinci 32s 250.000 9,80 3,00 4,00 2x Volvo Penta D3 200 2+2 - 75
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Zinder 880

Von Dutch 40 Delta Lobster

Wajer 34

Afbeelding 26: Verhouding tot de concurrentie



11. INTERIEUR
Een onderzoek naar de oplossing voor het interieur 
en de indeling van de boot.



Afbeelding 28: Concurrentie analyse

11. INTERIEUR

11.1. INSPIRATIE

Voor het ontwerp van het interieur zijn meerdere bronnen gebruikt. Er is 
gekeken naar de concurrentie en hoe zij hun interieurs inrichten. Tevens 
is er wederom gekeken naar de caravan- en camper-industrie als mede de 
interieurbeurs Salone Del Mobile in Milaan. Daarnaast zijn nog meer bronnen 
gebruikt die in dit hoofdstuk worden besproken, waarna een oplossing voor 
het interieur wordt gepresenteerd. 

11.2. PROGRAMMA VAN EISEN RECAPITULATIE

De belangrijkste eisen voor het interieur zijn gericht op de indeling van het 
interieur en de verplichte onderdelen. In het Programma van Eisen is gesteld 
dat de boot een bed, een keuken, douche en een toilet moet bevatten. 
Daarnaast moeten twee mensen ook nog op een ombouw bed kunnen 
slapen. 

De bergruimte van de boot moet anderhalf keer zoveel groot zijn als de 
bergruimte op de 880. Dit om te compenseren voor alle spullen die worden 
meegenomen als er een weekend wordt gevaren. 

Tevens is er in het Programma van Eisen gesteld dat de boot zowel buiten 
als binnen verlicht moet zijn. Deze verlichting moet dus ook worden 
meegenomen in het interieur-ontwerp. 

11.3. CONCURRENTIE

De indeling van het interieur van de Zinder 990 moet zich differentiëren van 
de concurrentie. Dit kan worden behaald door tijd te steken in het ontwerpen 
van het interieur en rekening te houden met de gebruikers. 

Om het vergelijk te kunnen maken met de concurrentie, dient de 
concurrentie nader geanalyseerd te worden. De interieurs van de 
concurrentie zijn te zien in afbeeldingen 28. 
De reden dat het interieur van de concurrentie niet passend wordt bevonden 
bij een Zinder boot is het kleur- en materiaalgebruik. Zoals te zien is in de 
drie afbeeldingen lijken alle interieurs praktisch gezien op elkaar. Bijna elk 
interieur is wit en gebruikt veel hout. Dit past niet binnen de stijl van Zinder, 
zoals besproken in hoofdstuk 2. 

Daarnaast zijn de meeste interieurs nog gebouwd op basis van de Italiaanse 
markt. De meeste interieurs zijn 1,80 m hoog of lager, wat voor Nederlandse 
begrippen amper geschikt is (afbeelding 27). Dit lijkt een gevolg te zijn van 
de mega impact die de Italiaanse Riva op de bootindustrie heeft gehad. Veel 
van de huidige merken bevatten nog steeds stijlkenmerken die Riva heeft 
geïntroduceerd. 
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Afbeelding 27: Riva Aquariva Super





Afbeelding 29: Caravan en camper analyse

11.4. CARAVANS EN CAMPERS

Zoals eerder vermeld loopt de caravan- en camper-industrie wat betreft 
innovatie jaren voor op de bootindustrie (International Trade Administration, 
2015). Daarom is ook voor de slimmigheden van het interieur ontwerp 
gekeken naar deze industrie. Deze inspiratiebronnen zijn te zien in bijlagen 6.

Waar vooral naar gekeken is zijn slimme producten/productideeën die 
worden toegepast binnen het interieur, de indeling van ruimtes en het 
gebruik van licht, materiaalgebruik en kleur. 

Bij het bed worden vaak de hoeken afgerond. Hierdoor wordt het bed 
toegankelijker. De badkamer wordt vaak zo ingericht dat op één oppervlakte 
meerdere functies uit te oefenen zijn. Zo wordt er gedoucht op dezelfde plek 
als waar de wasbak is. Of er kan gedoucht worden al zittend op het toilet. 

Om het interieur ruimer te laten lijken wordt er gekozen voor veel lichtinval. 
Zo zie je veel grote raampartijen zowel in de muren als in het dak. Daarnaast 
wordt bijna elke ruimte gebruikt om iets te kunnen opbergen. 
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11.5. SALONE DEL MOBILE

Een andere inspiratiebron was de internationale interieurbeurs ‘Salone 
del Mobile’ van 2014 (afbeelding 30). Op deze beurs worden de nieuwste 
producten getoond binnen de interieur industrie. Tevens worden hier veel 
trends gezet. 

Er zijn een aantal kenmerkende trends die enorm opvielen tijdens mijn trip in 
Milaan. Ten eerste is de combinatie tussen glas en hout erg populair. Zo zie je 
veel meubels die beide materialen gebruiken en vooral de unieke kenmerken 
van beide materialen benadrukken. Het glas wordt vaak als tafelblad 
gebruikt, zodat het hout dat de poten vormt goed zichtbaar is. Houtsoorten 
die veel gebruikt worden zijn houtsoorten met goed zichtbare nerven met 
een hoog contrast. 

Tevens is het gebruik van indirect licht erg populair. In de afbeelding 26 zijn 
hier drie voorbeelden van te zien. Indirect licht heeft als voordeel dat het 
prettiger is dan direct licht. Indirect licht zal, zoals de naam doet vermoeden, 
nooit in de ogen van de gebruiker schijnen. 

Daarnaast is een andere trend gericht op het kleurgebruik binnen de 
interieurs. Een groot deel van de interieurs waren gebaseerd op één enkele 
kleur die werd gecombineerd met ofwel een fel kleuraccent of een houtsoort.

Afbeelding 30: Salone del Mobile analyse84.





11.6. AUTO-INTERIEURS

Auto-interieurs, zeker die van auto’s met een flink prijskaartje, laten zien op 
wat voor niveau de kwaliteit en de afwerking kunnen zijn. Tevens bieden ze 
goede inspiratie voor het ontwerp van de stuurpositie van de 990. 

Een gelijkenis die auto-interieurs hebben met een trend die op Salone del 
Mobile was te zien, was het kleur- en materiaalgebruik. Veel auto-interieurs 
bevatten een basiskleur met ofwel een kleuraccent of een houtsoort of 
beiden. In tegenstelling tot de beurs wordt leer enorm veel toegepast in auto-
interieurs. 

Afbeelding 31: Auto interieur analyse86.





11.7. HOTEL INTERIEURS

Zoals Een klant in het interview vertelde, meende hij dat het interieur van de 
boot bijna gelijk moest zijn aan het interieur van een hotel om de gebruiker 
een reden te geven om op de boot te slapen. Als het interieur niet eens 
vergelijkbaar is met de kwaliteit en afwering van een hotel, dan is de neiging 
aanzienlijk groter om bij voorbaat al in een hotel te gaan slapen. Daarom is 
ook gekeken naar hotel interieurs, zoals te zien in afbeelding 32. 

Veel van de trends die te zien waren op ‘Salone del Mobile’ zijn wederom ook 
te zien in deze interieurs. Indirect licht, veel gebruik van glas en hout en het 
kleurgebruik zijn terugkerende thema’s. 

Daarnaast zie je bij twee voorbeelden een lange spiegel aanwezig in de 
hotelkamer. Deze biedt de mogelijkheid om je hele outfit te kunnen zien en is 
daarom een nuttige toevoeging aan het interieur. 

Afbeelding 32: Hotel interieurs
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Afbeelding 33: Moodboard

11.8. TOEPASSING 

Van alle bronnen zijn specifieke elementen toegepast op het ontwerp van het 
interieur. 

Eén van de grootste factoren die rust geeft in de interieurs is het kleur en 
materiaalgebruik. Voornamelijk bij de auto-interieurs is goed te zien dat het 
gebruiken van 1 basiskleur en 2 kleuraccenten erg goed werkt om rust uit 
te stralen (afbeelding 31).  Daarnaast worden er zo min mogelijk materialen 
gebruikt in het interieur. 

De collages van caravans en campers (afbeelding 29 en bijlage 6) tonen 
naast het vernuft in het creëren van allerlei bergruimtes, ook het vernuft 
om ruimtes en oppervlaktes dubbel te gebruiken. Zo zie je veel dat de wc, 
de douche en de wasbak bereikbaar zijn vanuit dezelfde vierkante meter. 
Hierdoor kan er dus niet tegelijkertijd gedoucht en getoiletteerd worden, 
maar wordt er wel veel ruimte bespaard. 
Zo is ook in die collages te zien dat indirect licht veel wordt gebruikt binnen 
de interieurs. Losse lampen worden nog maar zelden gebruikt, mede omdat 
indirect licht prettiger is voor de gebruikers omdat het niet in je ogen zal 
schijnen. 

Wat als trends geconcludeerd kunnen worden uit de collage van Salone del 
Mobile (afbeelding 30) is het gebruik van veel hout en glas. Tevens is hierin 
terug te zien dat er zeer minimalistisch wordt omgegaan met kleur- en 
materiaalgebruik. 

Al deze conclusies zijn samengevat in een drie verschillende moodboards 
(bijlage 20). Het moodboard dat uiteindelijk gekozen is om als basis te dienen 
voor het ontwerp is het moodboard hier rechts (afbeelding 33).  

90.





11.9. CONCURRENTIE ONDERZOEK 

In september 2015 was de HISWA te water. Op deze beurs had ik de 
mogelijkheid om aan boord te gaan bij boten van de concurrentie. Op 
deze manier kon ik ervaren hoe boot-interieurs ‘aanvoelen’ zodat er beter 
ingeschat kan worden wat de dimensies voor het interieur zouden moeten 
zijn. 

11.9.1. Dimensies

De boten die ik voor dit onderzoek heb meegenomen zijn boten die enigszins 
vergelijkbaar zijn in lengte. Boten die korter zijn hebben meestal geen kajuit 
en boten die langer zijn worden op een hele andere manier ingericht. 

Wat veel opvalt is de lage stahoogte in de kajuit. Bij meerdere boten is die 
1,80 meter of minder. De dealer gaf aan dat die lage kajuithoogte één van de 
meest voorkomende klachten is bij het uitzoeken van een boot. 

Dat de onderdelen (keuken, wc, enz.) dicht op elkaar zitten is geen probleem. 
De looppaden die caravans en campers hanteren (tabel 5) worden ook 
gehanteerd in de bootindustrie en dit is meer dan voldoende.

Daarnaast is het mogelijk bij veel boten om ruimtes van elkaar te scheiden, 
zodat er enigszins privacy wordt gecreëerd. Tevens kunnen ruimtes zo 
worden ingedeeld dat ze dubbel gebruikt kunnen worden, zowel open als 
afgesloten. 

11.9.2. Afwerkingen

Op gebied van afwerking zie je veel verschil als het aankomt op kwaliteit, 
maar weinig verschil op het gebied van thema/sfeer. Zo zijn veel interieurs, 
zoals in de collages al te zien was, ontworpen met het idee dat alles wit en 
hout moet zijn. Als er al een kleuraccent wordt gebruikt, dan is dat oranje 
en wordt die zo vaak toegepast dat het geen accent meer genoemd mag 
worden. 

Daarnaast wordt er weinig gelet op details. Zo zijn redelijk vaak onafgewerkte 
onderdelen te zien. De Rapsody Moto bijvoorbeeld heeft de stoel bij de 
stuurpositie op een aluminium blok staan dat een onafgewerkt constructie-
element is. 

Zo viel het ook op dat boten in het duurdere segment soortgelijke materialen 
gebruiken als IKEA. Dit doet afbreuk aan de luxueuze uitstraling van de boot, 
zoals het interieur van de SL Discovery OC (afbeelding 34).  
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Afbeelding 34: Interieur SL Discovery OC



TABEL 11: CONCURRENTIE

Boot Exterieur Interieur Waardering

Lengte (m) Breedte (m) Lengte Breedte Hoogte (O, V en G)

Sundancer 370 11.99 3.66 6.75 1.75 1.85 Goed

Apreamare 360 9.90 3.20 3.50 2.00 - Goed

Superlauwersmeer Discovery OC 12.50 4.15 8.25 3.50 2.10 Goed

Grandezza 33 OC 10.03 3.23 4.00 2.65 - Voldoende

Rapsody Moto 11.99 3.55 - - 1.80 Onvoldoende

Davinci 32S 9.80 3.00 4.00 2.50 1.75 Onvoldoende

Wajer 37 11.30 3.76 - - 1.70 Onvoldoende 

93.

11.9.3. CONCLUSIES

Elementen die meegenomen zijn in het interieur ontwerp zijn een lange 
rechtopstaande spiegel bij de kledingkast, een douchekop in de wasbak voor 
zittend en staand douchen, een inductiekookplaat en een mogelijkheid om de 
slaapkamer af te sluiten van de rest van de kajuit.  



11.10. UITWERKING 1

Voor de uitwerking van het interieur zijn er vele schetsen gemaakt op basis 
van de voorgaande analyses. Deze schetsen tonen allerlei ideeën voor 
de verschillende onderdelen van het interieur en voor indelingen van het 
interieur. Deze schetsen staan in de bijlagen 14 en 21.  

Bij dit zijaanzicht wordt ook dezelfde minimalistische stijl gehanteerd 
in kleur- en materiaalgebruik. Het  aluminium accent gebruik is hier 
voornamelijk terug te zien in het keukenblad en het handvat bij de ingang. 

Daarbij wordt indirect licht toegepast boven het keukenblad. De ramen in de 
zijkant brengen daarnaast natuurlijk licht in de keuken en in de slaapkamer. 

De kledingkast is vergezeld van een grote lange spiegel. De kledingkast heeft 
vier vakken. Het bovenste vak scharniert op een andere manier om toch 
bereikbaar te zijn van onderen. De twee middelste vakken zijn te verdelen 
voor hem en voor haar. Het onderste vak heeft een afvoersysteem voor natte 
schoenen die hierin geplaatst kunnen worden. Het lange vak biedt een plek 
om jassen, jurken en overhemden op te hangen.  

94. Afbeelding 35: Interieur - keuken





11.11. UITWERKING 2

De reden waarom het kleur- en materiaalgebruik tussen de buitenkant en de 
kajuit gelijkgetrokken is, is om de overgang tussen binnen en buiten zo klein 
mogelijk te houden. Zo lijkt het niet alsof er een andere boot wordt betreden 
als de gebruiker de kajuit betreedt. 

De aluminium accenten zijn hier te zien in de badkamer, in de vorm van de 
kraan en de knoppen, en bij het bed, in de vorm van het controlepaneel. 
Dit controlepaneel is naast het bed geplaatst om zo boordmanagement 
beschikbaar te maken vanuit bed. Dit wordt ook veel toegepast bij de 
caravans en campers (afbeelding 29). 

Andere elementen die vanuit de caravanindustrie is toegepast is de grote 
bergruimte onder het bed en de indeling van de badkamer. De bergruimte 
onder het bed is de grootste bergruimte aan boord. Hierdoor is het 
bijvoorbeeld mogelijk om vouwfietsen (of iets anders van soortgelijk formaat) 
mee te nemen op reis. 
Het oppervlakte van de badkamer is ook hier dubbel gebruikt. Zo is het toilet 
zo geplaatst dat er ofwel zittend op het toilet kan worden gedoucht als ook 
staand naast het toilet. 

96. Afbeelding 36: Interieur - badkamer





12. AANBEVELINGEN
Mijn persoonlijk advies voor de verdere ontwikkeling van dit project. 



12. AANBEVELINGEN

12.1. HET ONTWERP

Ik heb mijn best gedaan om het ontwerp zo goed en precies mogelijk neer te 
zetten, desondanks wil ik natuurlijk niet uitsluiten dat er fouten zijn gemaakt. 
Wat betreft het ontwerp raad ik aan het advies te volgen van De technische 
tekenaar. Mijn eindontwerp blijft namelijk een concept waar aanpassingen 
aan gedaan kunnen worden. Ter illustratie, de romp en de kimlijn worden 
zo ontworpen dat de vaareigenschappen van de boot optimaal zijn. Voor de 
tekeningen en schetsen heb ik zelf een romp en kimlijn getekend. Aangezien 
dit de expertise van De technische tekenaar is, zou ik hem verantwoordelijk 
stellen voor de verdere uitwerking.  

Het hydraulisch dak is daarnaast nog een onderdeel dat verdere uitwerking 
vereist. Na de gesprekken met PowerPacker en Holland Hydraulics zijn de 
mogelijkheden wel duidelijk en is er bekend wat nog vereist is voor het 
realiseren van het dak. Zo heb is er rekening gehouden met de hoek die 
de armen moeten maken om het dak de juiste beweging te laten volgen. 
Daarnaast moet er nog bepaald worden hoe lang deze actie moet/mag 
duren en moet er uitgerekend worden hoeveel kracht het kost om het dak te 
laten draaien. Hiervoor bieden de tekeningen alleen te weinig inzicht en is er 
een CAD-model vereist om deze berekeningen te maken. Elke berekening van 
het dak dat ik zelf zou willen doen, zou op te weinig informatie gebaseerd zijn 
en weinig tot niets toevoegen aan de daadwerkelijke realisatie.  

12.2. DE REALISATIE

Voor de realisatie moet er dus afgewogen worden of er nog een externe 
partner, met hydraulica als expertise, betrokken moet worden bij het project 
óf dat de uitwerking door De technische tekenaar moet worden gedaan. 
Wat betreft de andere partner denk ik dat Winel in Assen een geschikte 
mogelijkheid is. Dit bedrijf heeft een uitgebreid portfolio met veel maatwerk 
en dynamische constructies in de maritiem sector. 

Daarnaast vereist het ontwerp nog verdere detaillering die mogelijk is na het 
realiseren van het CAD-model. Het eindontwerp is immers een conceptueel 
ontwerp, zowel exterieur als interieur. Het CAD-model maakt duidelijk wat 
er precies aan ruimte overblijft na het toevoegen van alle elektronica, het 
hydraulisch systeem, de elektrische ramen en alle andere componenten.  

Zaken die nog (meer) detail vergen:

-Kastindeling binnen en buiten
-Raampartij topsides
-Raampartij stuurpositie
-Onderdelen (kikkers, etc.)
-Ruimtes onder de banken
-Rompvorm
-Kimlijn
-Curve in de topsides

12.3. GO, NO-GO

Uiteindelijk is het hele ontwerp afhankelijk van de kostprijs. Een goede 
volgende stap zou zijn om een schatting te maken van de bouwprijs op basis 
van de gegevens die er nu zijn en het CAD-model. Misschien loont het om 
bepaalde elementen van het ontwerp te schrappen vanwege een te hoge 
kostprijs. Zo kunnen alternatieve oplossingen misschien ook de essentie van 
het ontwerp vatten, voor een lagere prijs. 
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12.4. METS

Vlak voor de deadline van dit project ben ik op de METS in de Amsterdam RAI 
geweest. Deze beurs focust zich voornamelijk op alle onderdelen, accessoires 
en andere ‘equipement’. Van alle stands zijn een paar ideeën gebundeld 
die mogelijk nog meegenomen zouden kunnen worden binnen dit ontwerp. 
Aangezien deze beurs helemaal aan het eind van mijn Bachelor Opdracht 
plaats vond heb ik niet meer de tijd kunnen om dit mee te nemen in het 
conceptontwerp. 

TABEL 12: INTERESSANTE BEDRIJVEN 

Wie Wat ze doen Waarom 

Bootwerk Interieur Custom, uniek en modern. 

StickNSail Internet aan boord In België, genomineerd voor DAME Award

Marc Newson Unbreakable drinkware Mogelijk drinkwaar

Ideaworks Homemanagement Mogelijk geschikte boordmanagement

Alukwa Ramen, deuren en hydrauliek Custom, in Nederland. 

Cramm Schuifdeuren, schuifonderdelen met 
hydrauliek

Mogelijke partner voor dak

X-craft Suspension seats Stoelen die passen bij het merk 

Instanttrust Waterzuiveraar Voor drinkwater rechtstreeks uit de watertank

Arc Marine Meubilair, onderdelen en nog veel meer Mogelijke toeleverancier van alle onderdelen: één contact

GN Espace Interieurproducten en ontwerpservice Mogelijke toeleverancier van vele onderdelen: één contact

Afbeelding 37: METS inspiratie100.





13. EVALUATIE EN CONCLUSIE
Een terugblik op het proces en het resultaat met aanbevelingen voor volgende projecten. 



13. EVALUATIE EN CONCLUSIE

13.1. WAT GOED GING

Persoonlijk ben ik van mening dat ik mijn rol als Industrieel Ontwerper 
binnen dit project goed heb gespeeld. Naast het ontwerpen van de boot heb 
ik ook veel tijd gespendeerd in het verzamelen van alle kennis binnen Zinder 
en het toepassen van alle expertises, zowel binnen Zinder als erbuiten.  

Zo heb ik Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2 uitvoerig betrokken bij het 
kwantificeerbaar maken van het merk. De methodes, die ik als tip van Eric 
kreeg, werkten hierbij erg goed.
Daarnaast heb ik mijn best gedaan om via Dealer zo veel mogelijk te weten 
te komen over de klanten van Zinder en de algemene eisen en wensen van 
klanten in de bootindustrie. Het gesprek met Een klant hielp hier ook enorm 
bij. 
Het bezoeken van de HISWA te water en de METS waren een nuttige 
toevoeging aan het uitwerken van het ontwerp. Hier langs gaan liet me 
enorm veel zien en bracht me veel kennis. 
De gesprekken met Holland Hydraulics en Power Packer gaven me veel 
inzicht in de mogelijke hydraulische oplossingen voor het realiseren van het 
dak. 
Daarom kan ik constateren dat ik tevreden ben over alle bronnen die ik 
gebruikt heb tijdens dit proces. 

13.2. WAT MINDER GOED GING EN BETER HAD GEKUND

Achteraf gezien had ik misschien meer tijd moeten stoppen in de realisatie 
en uitwerking van het ontwerp. Zoals al eerder vermeld is, vergen sommige 
onderdelen zoals het interieur nog meer detail. Hier zou ik graag meer aan 
gewerkt willen hebben. Echter, dit had alleen gekund als het ontwerp eerder 
af was geweest. 

Dat was misschien gelukt als ik vanaf het begin meer focus had gelegd 
op het open-dicht vraagstuk. Pas bij de eerste conceptronde heb ik hier 
op gefocust terwijl dit wellicht al eerder had gekund. Ik had waarschijnlijk 
eerder moeten inzien dat het dak één van de leidende factoren was van het 
totaalontwerp. 

Daarnaast ben ik ietwat ontevreden over mijn tekenvaardigheden. Ondanks 
dat de tekeningen als communicatiemiddel dienen en ze daarin slagen, had 
ik het redelijk vaak wel wat lastig met het correct neerzetten van een boot in 
3D. Met meer voorbereiding vooraf of meer focus tijdens het project was dit 
misschien beter gegaan. Desondanks is het natuurlijk de vraag of het meer 
had toegevoegd aan het eindresultaat. 

Voor volgende keer zou ik toch met meer klanten willen spreken. Het 
gesprek met Een klant heeft me veel inzichten gegeven die ik niet ergens 
anders vandaan had kunnen halen. Echter, Een klant was de enige klant die 
benaderd kon worden voor een interview. 

Als laatst was het een uitdaging om de hele botenmarkt te analyseren. 
Steeds als ik dacht dat ik het meeste had gezien, kwamen er weer nieuwe 
ideeën en inspiratiebronnen bij. Ik weet niet of dit anders had kunnen 
aanpakken, maar wellicht is dit in te calculeren met het ontwerpproces voor 
de volgende opdracht. 

13.3. CONCLUSIE

Al met al ben ik zeer tevreden met het eindontwerp. Zoals gezegd heb ik 
mijn uiterste best gedaan om het ontwerp te laten kloppen en te laten 
aansluiten bij de eisen en wensen van mijn opdrachtgevers. Persoonlijk 
vind ik het jammer dat ik niet gedetailleerder te werk ben gegaan met het 
interieur, aangezien een CAD-model hiervoor noodzakelijk is. Zo zou ik graag 
ook nog alle zaken behandelen die nog meer detail vereisen. Ik hoop dat 
Opdrachtgever 1 en Opdrachtgever 2 tevreden zijn met het ontwerp en dat 
De technische tekenaar genoeg informatie heeft om het ontwerp verder uit 
te werken. 

Bedankt voor het lezen. 
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BIJLAGEN



ONTSTAAN ZINDER

Sinds 2010 is Zinder operatief. Opdrachtgever 1 wilde een boot laten 
ontwerpen voor zijn privégebruik. Hiervoor kwam hij in contact met De 
technische tekenaar. Na een paar besprekingen waarin allerlei ideeën 
werden geopperd, werd het ontwerp goedgekeurd en begon de bouw. Per 
toeval raakte Opdrachtgever 1 in gesprek met Opdrachtgever 2 over de 
boot. Opdrachtgever 2 was dusdanig enthousiast dat hij een voorstel deed 
om commercieel verder te gaan met de boot. Het merk Zinder ontstond 
en verdere contacten werden gelegd. De technische tekenaar werd als 
freelancer betrokken bij alle verdere  projecten en Dealer werden als dealer 
ingeschakeld. 

1. EXTRA INFORMATIE

105.



2. HISWA IDEEËN

106.



3. CONCURRENTIE

107.



108.



4. MEER LAY-OUTS

109.



5. CARAVAN INSPIRATIE

111.



6. CONCURRENTIE INSPIRATIE

111.



112.



Een klant en zijn vrouw varen gemiddeld twee tot drie keer per week. 
Aangezien hun 880 beneden in de haven aan hun huis ligt, is het relatief 
gemakkelijk om te gaan varen. Ze hebben de keus voor drie verschillende 
rondes. Een korte ronde is ongeveer 6 kilometer waar ze een uur over 
doen. Een langere variant duurt 2 uur, daar varen ze tussen de 6 en 
de 12 kilometer per uur. De langste ronde is een stuk van Almere naar 
Amsterdam, waar in Amsterdam door de grachten van het centrum 
worden gevaren. Deze ronde neemt een dag in beslag.

De familie neemt ter voorbereiding wat eten en drinken mee aan boord. 
De koelkast verkoeld de blikjes drinken niet snel genoeg bij een ronde 
van een uur, dus deze nemen ze koud al mee. Bij de langere rondes gaan 
ze meestal lunchen of dineren, afhankelijk van het tijdstip. Wat ook wel 
eens gebeurt is dat er eten wordt besteld en dit wordt meegenomen aan 
boord. Voor de rest is alles aan boord. Van regenpakken en zonnebrillen 
tot de vaarbewijzen en de registratiepapieren.

Eén van de belangrijkste reden voor de aanschaf van de Zinder 880 was 
de lage doorvaarthoogte. Deze was belangrijk vanwege de vele bruggen 
waar onderdoor gevaren moet worden in het vaargebied van Een 
klant. Meerdere boten hebben deze doorvaarthoogte, maar vaak is de 
actieradius dan beperkt. De actieradius van de 880 was wel geschikt. 

Daarnaast wordt de stabiliteit van de boot erg gewaardeerd. Een klant 
neem regelmatig vrienden en familie mee die geen boot bezitten en dus 
minder goed om kunnen gaan met golfslag en gewiebel. Zeker aangezien 
Een klant regelmatig het Noordzeekanaal afvaart, om naar Amsterdam 
te komen, waarin het water vergelijkbaar is met water op open zee. Deze 
stabiliteit is toe te dichten aan het lage zwaartepunt en de relatief zware 
massa van het aluminium in vergelijk met een polyester boot. 

7. CONCLUSIES INTERVIEW

Een bijkomend voordeel dat bijdraagt aan de stabiliteit van de boot is 
het ruime vermogen van Een klants 880. De motor kan sneller varen dan 
meestal nodig is. Hierdoor vaart de boot met 20 kilometer per uur maar 
op 30% van zijn totale capaciteit. Dit komt de stabiliteit erg ten goede. 
Tevens is het mogelijk om grote stukken water in een korte tijd af te 
leggen, waardoor het vaargebied relatief enorm veel groter is.

Andere kenmerkende elementen van de Zinder 880 die Een klant ervan 
overtuigd hebben tot de aanschaf zijn het vakmanschap en de esthetiek 
van het merk. Een klant vindt de Zinder een exclusieve boot waarin 
kosten noch moeite zijn gespaard om de afwerking op een hoog niveau te 
krijgen. 

‘Iedereen ziet dat daar een beest van een boot vaart, zonder dat deze dat 
uitschreeuwt.’ 

Dat vindt Een klant erg prettig.

Wat betreft vaareigenschappen had de 880 wel eerder mogen planeren. 
Alleen acht Een klant dit minder belangrijk voor de 990. Het vaargebied 
van een 990 zal waarschijnlijk anders zijn dan die van een 880. De 990 
zal eerder over het IJsselmeer varen. Echter moet er wel rekening worden 
gehouden met het weer in Nederland. Met een windkracht harder dan 
windkracht 3 zal het bijna onmogelijk zijn om comfortabel te varen. Het 
weer, en vooral de windrichting, is leidend in de mogelijke vaarroute.
Daarnaast denkt Een klant dat de 990 wat betreft lengte en toepassing 
het meest geschikt is voor maximaal vier personen aan boord. Dit komt 
omdat op een gebruikelijke weekender weinig plek is om te kunnen 
zitten. In een kajuit met interieur is tevens geen geschikte plek om lang 
te overblijven. 
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Wat Een klant minder prettig vindt aan de 880 is de kans op opspattend 
water. Vanwege de nagenoeg kaarsrechte topsides loopt het water via 
de zijkant omhoog. Een wind waait het water vervolgens in de boot. 
Echter, beide zonen van Een klant vinden dit juist bijdragen aan de 
beleving. Het wordt dan ook gecategoriseerd als een vrouwenprobleem 
(dit is uiteraard met knipoog).

Van de 990 wordt wel verwacht dat dit geen probleem is. De 990 wordt 
gezien als een andere klasse boot waarbij dit probleem niet wordt 
gewaardeerd. Ondanks dat de boot waarschijnlijk hoger ligt dan de 880 
zal dit wel een probleem blijven bij soortgelijke topsides. 
De scenario’s

Het gebruik zoals beschreven in de scenario’s acht Een klant ontzettend 
passend en kloppend. 

Hetgeen wat Een klant zorgen baat is de verhouding tussen esthetiek 
en functionaliteit. Hij is van mening dat een erg functionele boot per 
definitie niet mooi kan zijn. De styling en de afwerking van de 880 stelt 
hij zoals gezegd erg op prijs, dit kan dus niet verloren gaan bij de 990. 
Wat betreft de prijs twijfelt hij. In de markt zijn er meerdere weekenders 
te koop die in principe alles kunnen bieden voor een prijs van €60.000. 
Een prijs van twee ton of meer moet dus wel gerechtvaardigd worden 
met een uitgesproken stijl en een onderscheidende factor.

Daarnaast denkt hij dat het erg belangrijk is om de 990 sportief te 
houden ondanks alle functionaliteiten. Een sportieve 990 zal een groter 
vaargebied hebben dan een 990 met of een hele kleine radius of een 
lage maximale kruissnelheid. Een maximale snelheid van 30 kilometer 
per uur lijkt Een klant meer dan genoeg.

Een klant denkt dat wat betreft de indeling van de boot 10 meter te kort is 
om alle functionaliteiten voldoende te kunnen aanbieden.

Het succes van de 880 wijdt Een klant aan het ingetogen ontwerp. De 
kunst is om dit over te hevelen naar de 990. 

Het weer van Nederland is erg bepalend voor het gebruik van de boot. 
Door het regelmatig regenen en het vochtige weer ben je bijna verplicht 
om veel binnen te zitten.

Wat betreft concurrenten heeft Een klant naar LifeStyle boten gekeken en 
naar de XO 270. De LifeStyle boten zijn gemaakt van polyester en dat is 
mede de reden geweest om voor de 880 te kiezen. De XO vond Een klant 
erg mooi wat betreft de esthetiek. Alleen in de afwerking schoot deze 
boot te kort. Daarnaast zijn de ronde ramen die de XO heeft erg vervelend 
tijdens het gebruik. 

‘Ik vind sowieso de afwerking van de boot, de kwaliteit het 
allerbelangrijkste van Zinder.’
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FUNCTIONELE EISEN

De vaareigenschappen van de Zinder 990 moeten minimaal gelijk zijn aan de vaareigenschappen van de Zinder 880. 
 EIS: De aanvangsstabiliteit van de Zinder 990 moet gelijkwaardig zijn aan de Zinder 880. Dit is te verifiëren door een inschatting 
 te maken van de te verwachten aanvangsstabiliteit van de rompvorm (en voornamelijk de sprayrails) op basis van gegevens van het CAD-programma   
 Rhynoceros. 
 EIS: De boot moet net zo snel kunnen varen als de 880, mits de motorconfiguratie gelijkwaardig is. Dit is te verifiëren door een inschatting te maken 
 van de te verwachten maximale rompsnelheid die afhankelijk is van de rompvorm en het water dragend oppervlakte Deze gegevens zijn te simuleren met   
 behulp van het CAD-programma Rhynoceros. 
 
De boot moet worden geconstrueerd uit Aluminium.
 WENS: De boot moet zo geconstrueerd worden dat verschillende motorconfiguraties geen nadelige effecten hebben op de tijdsduur en complexiteit van de   
 bouw. Dit is te verifiëren door een inschatting te maken op basis van de constructie en ervaring binnen het vakgebied.  
 WENS: De boot moet zo geconstrueerd worden dat elk casco gelijk is ondanks verschillende  motorconfiguraties. Dit is realiseren door verschillende   
 componenten van plaats te laten veranderen bij een andere motorconfiguratie en het casco te bouwen met verschillende verbindingsmogelijkheden voor   
 de verschillende motoren.

De boot moet 4 slaapplekken bieden. 2 vast en 2 variabel. 
 EIS: De gebruikers moeten uit het bed kunnen stappen, zonder de ander te hinderen. Dit is te verifiëren met schetsen van de indeling van de Zinder 990.
 EIS: Het vaste bed moet in kwaliteit gelijkwaardig zijn aan een vast middenklasse bed in een  huis.  Dit is te verifiëren door het vaste bed te vergelijken in   
 prijs en kwaliteit met  concurrerende bedden. 
 WENS: Het variabele bed mag minder comfortabel zijn in vergelijking met het vaste bed. Dit  is te verifiëren door beide bedden te vergelijken in prijs,   
 kwaliteit en manier van constructie. 
 WENS: Het bed is afsluitbaar van de woonkamer. Dit is te realiseren door een (variabele) scheidingswand te plaatsen tussen het bed en de woonkamer. 
 Dit is te realiseren door een (variabele) afscheidingswand te plaatsen tussen het bed en de woonkamer.

Het interieur en exterieur van de 990 moet op een slimme manier ingedeeld worden, gebaseerd op het vernuft van een caravan. Er moet zuinig en efficiënt worden 
omgegaan met de ruimte en er moet rekening gehouden worden met de looppaden van de gebruikers.
 EIS: De Zinder 990 moet 9.90 meter lang worden (met een marge van 1%).
 EIS: Het gangboord moet dusdanig breed zijn dat er goed over te lopen valt (dat wil zeggen: breder dan 20 cm).
 WENS: De Zinder 990 moet niet breder worden dan 3,50 meter. 
 WENS: Fatsoenlijk kunnen zitten als lang persoon buiten op de boot. Dit is te verifiëren door de dimensies van de boot te vergelijken met de fysieke   
 proporties van een mens. 
 WENS: De kussens van de Zinder 990 moeten beter zijn in kwaliteit dan de kussens van de Zinder 880. Dit is te verifiëren door een vergelijking te maken   
 tussen de kussens van de Zinder 880 en de Zinder 990 op basis van kwaliteit. 

8. PROGRAMMA VAN EISEN

115.



De motorconfiguratie moet door de klant te bepalen zijn voor de Zinder 990. 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een volledig Volvo Penta systeem. Dat wil zeggen: twee losstaande motoren en een boegschroef die samen zijn   
 te controleren via één bedieningspaneel (Volvo Penta Joystick Docking). 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een Yet Thruster als boegschroef. 

De keuken moet voldoende zijn voor een simpele opwarmmaaltijd waar twee pitten voor nodig zijn. 
 WENS: Het gasstel moet lopen op de diesel van de motor, dat betekent dat er geen extra gasinstallatie nodig is om de pitten aan te sturen. Dit is te   
 realiseren door een verbinding te maken tussen het dieselreservoir en de het kookstel. 

De klant moet kunnen kiezen voor een verscheidenheid aan optionele toevoegingen. 
 EIS: De klant moet beschikking hebben tot zowel een binnen- als een buitenkoelkast. 
 EIS: Het gangboord moet aan de kant van het water afgesloten zijn met een reling.  
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een ingebouwde Quooker. 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een ingebouwd koffiezetapparaat. 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een geïntegreerde compressor (geïntegreerd met  de motor.)
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een televisie aan boord.
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een ingebouwde bier-tap achter op het dek. 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een systeem dat alle huishoudelijke apparaten (koelkast, thermostaat, verlichting, enz.) kan bedienen vanaf één   
 controlepaneel of een app.
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een muziekinstallatie die aan te sturen is via een 3,5 mm jack-input en bluetooth. Daarnaast is de muziek voor   
 binnen en buiten apart te regelen. 
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een draadloos internet netwerk aan boord. 

Er moet zo veel mogelijk bergruimte aanwezig zijn op de boot. In allerlei verschillende formaten, variërend van inhoud, soort en locatie. Dit is te verifiëren door 
de effectieve bergruimte van de Zinder 990 te vergelijken met de effectieve bergruimte van de Zinder 880.  Als de Zinder 990 meer dan anderhalf keer zoveel 
effectieve bergruimte heeft dan de Zinder 880, dan is deze eis voldaan. 
 EIS: Een (of meerdere) speciale bergruimte(s) voor de stootwillen.
 EIS: De inhoud van elke bergruimte mag niet uit de bergruimte vallen/schuiven als de afsluitende deuren worden geopend tijdens het varen.
  EIS: De kledingkasten moet ook een drietal jurken kunnen bevatten. 
 WENS: Een speciale bergruimte die groot genoeg is voor het meenemen van twee vouwfietsen (wat betreft het formaat). 

Je moet droog kunnen zitten op de stuurpositie. 
 EIS: Er moet een mogelijkheid zijn om nabij de stuurpositie te kunnen zitten, zodat de schipper niet alleen hoeft te zijn tijdens het varen.  
 WENS: Een stuurpositie die zowel volledig open als volledig dicht kan zijn. 
 WENS: Een stuurpositie die zowel staand als zittend te bemannen is. 
  



De boot moet zowel binnen als buiten verlicht zijn.
 EIS: De verlichting moet passen binnen de gedefinieerde stijl. 
 WENS: De verlichting moet te controleren zijn door de gebruiker. De gebruiker moet kunnen  kiezen welke verlichting wel of niet aan staat en hoe fel.   

Een zonnedek achterop de boot dat plek biedt aan minimaal 2 personen.    
 WENS: De mogelijkheid om het zonnedek om te bouwen tot bank. 

De Zinder 990 moet een wc en een douche bevatten. 
 WENS: De wc en de douche zijn van elkaar af te scheiden. 
 WENS: De wc en de douche moeten tegelijkertijd te gebruiken zijn door twee verschillende gebruikers.   

ESTHETISCHE EISEN

De Zinder 990 moet passen binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 

De Zinder 990 moet passen bij de Zinder 880. 

De Zinder 990 moet, net zoals de Zinder 880, in meerdere kleurcombinaties te verkrijgen zijn.

Alle onderdelen, ingebouwde apparatuur en controlepanelen moeten passen binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 
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9. SCHETSEN 2D
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10. UITWERKING CONCEPTEN
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Voor de evaluatie gebruik ik kleuren. Groen betekent voldaan aan de eis. 
Rood betekent niet voldaan aan de eis. Oranje betekent op dit moment nog 
niet voldaan aan de eis, want dit kan pas later bevestigd worden. 

ESTHETISCHE EISEN

De Zinder 990 moet passen binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 

De Zinder 990 moet passen bij de Zinder 880. 

Alle onderdelen, ingebouwde apparatuur en controlepanelen moeten passen 
binnen de gedefinieerde stijl van Zinder. 

FUNCTIONELE EISEN

De boot moet een oplossing bieden voor comfortabel varen bij alle 
weersomstandigheden. 
 EIS: Deze oplossing moet passen binnen het merk. Dit is te verifiëren   
 met de stijl van Zinder.

De boot moet 4 slaapplekken bieden. 2 vaste en 2 variabele. 
 EIS: De gebruikers moeten uit het bed kunnen stappen, zonder de   
 ander te hinderen. Dit is te verifiëren met schetsen van de indeling   
 van de Zinder 990.
 WENS: Het bed is afsluitbaar van de woonkamer. Dit is te realiseren 
 door een (variabele) scheidingswand te plaatsen tussen het bed en   
 de woonkamer. 

 
Het interieur en exterieur van de 990 moeten op een slimme manier 
ingedeeld worden, gebaseerd op het vernuft van een caravan. Er moet zuinig 
en efficiënt worden omgegaan met de ruimte en er moet rekening gehouden 
worden met de looppaden van de gebruikers.
 EIS: De Zinder 990 moet 9.90 meter lang worden (met een marge van  
 1%).
 EIS: Het gangboord moet dusdanig breed zijn dat er goed over te   
 lopen valt (dat wil zeggen: breder dan 20 cm).
 WENS: De Zinder 990 moet niet breder worden dan 3,50 meter. 
 WENS: Fatsoenlijk kunnen zitten als lang persoon buiten op de boot.   
 Dit is te verifiëren door de dimensies van de boot te vergelijken met   
 de fysieke proporties van een gemiddeld mens.  

De klant moet kunnen kiezen voor een verscheidenheid aan optionele 
toevoegingen. 
 EIS: De klant moet beschikking hebben tot zowel een binnen- als een   
 buiten-koelkast. 
 WENS: Het gangboord moet aan de kant van het water afgesloten   
 zijn met een reling.  
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een televisie aan boord.
 WENS: De klant moet kunnen kiezen voor een systeem dat alle 
 huishoudelijke apparaten (koelkast, thermostaat, verlichting, enz.)   
 kan bedienen vanaf één controlepaneel of een app.

11. EVALUATIE PROGRAMMA VAN EISEN
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Er moet zo veel mogelijk bergruimte aanwezig zijn op de boot. In allerlei verschillende 
formaten, variërend van inhoud, soort en locatie. Dit is te verifiëren door de effectieve 
bergruimte van de Zinder 990 te vergelijken met de effectieve bergruimte van de Zinder 
880.  Als de Zinder 990 meer dan anderhalf keer zoveel effectieve bergruimte heeft dan 
de Zinder 880, dan is deze eis voldaan. 
 EIS: Een (of meerdere) speciale bergruimte(s) voor de stootwillen.
 EIS: De inhoud van elke bergruimte mag niet uit de bergruimte vallen/schuiven  
 als de afsluitende deuren worden geopend tijdens het varen.
  EIS: De kledingkasten moet ook een drietal jurken kunnen bevatten. 
 WENS: Een speciale bergruimte die groot genoeg is voor het 
 meenemen van twee vouwfietsen (wat betreft het formaat).   

Je moet droog kunnen zitten op de stuurpositie. 
 EIS: Er moet een mogelijkheid zijn om nabij de stuurpositie te kunnen zitten,   
 zodat de schipper niet alleen hoeft te zijn tijdens het varen.  
 WENS: Een stuurpositie die zowel volledig open als volledig dicht kan zijn. 
 WENS: Een stuurpositie die zowel staand als zittend te bemannen is. 

De boot moet zowel binnen als buiten verlicht zijn.
 EIS: De verlichting moet passen binnen de gedefinieerde stijl. 
 WENS: De verlichting moet te controleren zijn door de gebruiker. De gebruiker  
 moet kunnen kiezen welke verlichting wel of niet aan staat en hoe fel.   

De Zinder 990 moet een keuken, een wc en een douche bevatten. 
 EIS: De keuken moet voldoende zijn voor een simpele opwarmmaaltijd waar   
 twee pitten voor nodig zijn. 
 WENS: De wc en de douche zijn van elkaar af te scheiden. 
 WENS: De wc en de douche moeten tegelijkertijd te gebruiken zijn door twee   
 verschillende gebruikers.   
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12. EINDCONCEPT VARIATIES
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13. MIDDEN INDELING
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14. OPLOSSINGEN AAN BOORD
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15. DASHBOARDS
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16. WATERAFSTOTEND

Afbeelding 44: Water afstotend
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17. HYDRAULIEK REALISATIE
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18. WAAROM NIET ELEKTRISCH

Wat er op dit moment veel gebeurt is de integratie van elektromotoren 
in boten (EBI, 2015). Echter, deze technologie wordt nog steeds zelden 
toegepast. Er daar zijn een aantal redenen voor.

Ten eerste zijn elektromotoren in verhouding tot bezine- of dieselmotoren te 
duur en bieden een te kleine actieradius. Daarnaast is het onderhoud van een 
elektromotor aanzienlijk duurder dan de twee alternatieven (EBI, 2015). 

Tevens is een deel van deze opdracht het opnieuw inrichten van het interieur 
en verstandig/vernuftig omgaan met de ruimtes op de boot. Er vervolgens 
een flink aantal accu’s in plaatsen om een degelijke actieradius te kunnen 
behalen is in tegenstrijd met deze gesteld opdracht. 

Daarnaast bepalen die accu’s voor een groot gedeelte ook hoe zwaar de 
boot gaat wegen. Een factor die veel invloed heeft op de actieradius en de 
topsnelheid van de boot is het gewicht. Het gebruik van de boot (zoals te 
lezen in scenario’s) vraagt om een hoge snelheid om ook de Waddeneilanden 
bijvoorbeeld te kunnen bereiken.

Op dit moment is er daarnaast een zo goed als volledig afwezige 
infrastructuur voor elektrische boten. Tankstations voor boten bieden geen 
sneloplaadpunt aan. Een deel van het succes van Tesla is dat het bedrijf 
naast de lancering van de auto’s ook allerlei tankstations kon plaatsen om 
het gebruik van de auto mogelijk en makkelijk te maken (Wu, 2015). Hiervoor 
heeft Zinder het kapitaal en de technologische kennis niet. 

Concluderend, accu’s alleen kunnen te weinig bieden om het gebruik en de 
ervaring van een dieselmotorboot te evenaren. Een hybride is een rendabele 
optie, maar wat is nou de toegevoegde waarde van die elektromotor? Zoals 
bij een Mitsubishi EVO kun je korte afstanden van 40 km overbruggen met 
alleen de elektromotor. Dit is ideaal voor werkwoonverkeer. Maar een boot 
zoals de 990 is bedoeld voor langere afstanden. 

Hierdoor is geconcludeerd dat een elektrische optie van de boot geen 
rendabel alternatief is. 

TABEL 11: MOTORVERGELIJK

Volvo D3 200 Torqeedo Hybride

Aantal motoren 2 2 2

Aantal tanks 2 0 1

Aantal batterijen 0 4 2

Bereik langzaam varend (uren) 50 16 33

Stuwkracht (pk) 400 160 280

Gewicht motor 520 160 340

Gewicht overig 10 596 303

Prijs motor (x 1.000 €) 53 36 45

Prijs overig (x 1.000 €) 8 78 43

Totaalgewicht 530 756 643

Totaalprijs 61 144 88



19. PRAKTISCHE OPLOSSINGEN
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20. MOODBOARDS
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21. INTERIEUR SCHETSEN
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22. NOG EEN MOGELIJKHEID

140.



23. REFERENTIES

Autoblog.nl. (2015, November 15). Porsche 911 Targa 4S: rijtest en video. 
Opgehaald van http://www.autoblog.nl: http://www.autoblog.nl/
nieuws/porsche-911-targa-4s-rijtest-en-video-66459

AutomationWorld. (2015, November ` 1). How to Decide Between Pneumatic 
and Electric Actuators. Opgehaald van http://www.automationworld.com: 
http://www.automationworld.com/motion-control-systems/how-decide-
between-pneumatic-and-electric-actuators

Boattest. (2015, Augustus 2). Sea Ray 370 Sundancer (2014-). Opgehaald 
van http://www.boattest.com: http://www.boattest.com/review/sea-
ray/2750_370-sundancer

Botentekoop. (2015, November 15). Delta Lobster 34. Opgehaald van 
http://www.botentekoop.nl: http://www.botentekoop.nl/motorkruisers/
Delta-Lobster-34-2014/236390

CBS. (2015, Juli 12). Beroepsbevolking; kerncijfers provincie 1987-2014. 
Opgehaald van http://statline.cbs.nl: http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?PA=71761ned

Davinci Yachts. (2015, November 1). DAVINCI 32S AANVULLENDE 
INFORMATIE. Opgehaald van http://www.davinciyachts.nl: http://www.
davinciyachts.nl/nl/modellen/davinci-32s/meer-davinci-32s.html
Davinci Yachts. (2015, November 23). Davinci 32S Exterieur. Opgehaald 
van http://www.davinciyachts.nl: http://www.davinciyachts.nl/nl/
modellen/davinci-32s/davinci-32s-exterieur.html

De Vaart Yachting. (2015, Augustus 4). Apreamare 32 Comfort. Opgehaald 
van http://www.devaartyachting.com: http://www.devaartyachting.com/
nl/apreamare/32-comfort.html

EBI. (2015). EBI sees growth in Europe’s boating sector. International Boat 
Industry, 13.

EBI. (2015). Optimism as domestic demand returns and exports strengthen. 
International Boat Industry, 38-56.

Eggink, W., & Mulder-Nijkamp, M. (2011). UNDERSTANDING THE 
2.5TH DIMENSION: MODELLING THE GRAPHIC LANGUAGE OF PRODUCTS. 
UNDERSTANDING THE 2.5TH DIMENSION: MODELLING THE GRAPHIC LANGUAGE 
OF PRODUCTS (p. 6). Londen: City University.

EngineerLive. (2015, November 1). Comparison of linear actuators with 
pneumatics and hydraulics. Opgehaald van http://www.engineerlive.com: 
http://www.engineerlive.com/content/18939

Geentjes, M. (nd). Antromopetrie. GESA.

Hiswa te water. (2015, Juli 23). Donderdag 3 september Rode-Broeken-Dag op 
Hiswa te water. Opgehaald van http://www.hiswatewater.nl: http://www.
hiswatewater.nl/nieuws/donderdag-3-september-rode-broeken-dag-op-
hiswa-te-water

HISWA Vereniging. (2005). De Watersportindustrie in 2004 . Rotterdam: 
online.

HISWA vereniging. (2014). De watersportindustrie. HISWA vereniging.

HISWA Vereniging. (2015). HISWA Conjunctuurenquête 2e kwartaal 2015. 
Amsterdam: HISWA Vereniging.

ICOMIA. (2013). Half Year Trend Report . www.icomia.org.

ICOMIA. (2013). Recreational Boating Industry Statistics 2013. www.icomia.org.

International Trade Administration. (2015). 2015 Top Markets Report: 
Recreational Transportation. United States of America: U.S. Department of 
Commerce.

141.



Lenger Yachts. (2015, November 18). Riva Aquarive Super. Opgehaald 
van http://lengersyachts.com: http://lengersyachts.com/en_GB/riva/
aquariva-super.html

Marinero. (2015, Augustus 2). XO 270 RS FRONT CABIN INBOARD. Opgehaald 
van http://www.marinero.pl: http://www.marinero.pl/106-XO_270_RS_
Front_Cabin_Inboard

Nautic Expo. (2015, Augustus 3). XO 270 RS Front Cabin. Opgehaald van 
http://news.nauticexpo.com: http://news.nauticexpo.com/press/xo-
boats/xo-270-rs-front-cabin-54089-211915.html

Nielsen, J. (1990). Paper versus Computer Implementations as Mockup 
Scenarios for Heuristic Evaluation. Noord-Holland: Elsevier Science 
Publishers B.V. .

Rapsody. (2015, Augustus 3). OMSCHRIJVING. Opgehaald van http://www.
rapsody.nl: http://www.rapsody.nl/nl/pre-owned/pre-owned-database/
yacht/yacht/1/95979.html

Sea Ray. (2015, Augustus 2). 370 Sundancer. Opgehaald van http://global.
searay.com/: http://global.searay.com/page.aspx/pageid/163647/
pmid/344378/370-Sundancer.aspx

Super Lauwersmeer. (2015, Augustus 3). Discovery OC (open kuip). 
Opgehaald van http://superlauwersmeer.nl: http://superlauwersmeer.
nl/nl/discovery/oc

Suydersee Boat Import. (2015, Juli 25). Lifestyle 818 . Opgehaald van 
http://www.suyderseesloepen.nl: http://www.suyderseesloepen.nl/
actueel-aanbod/lifestyle-818/

TU Delft. (2015, Juli 20). DINED. Opgehaald van http://dined.io.tudelft.nl: 
http://dined.io.tudelft.nl/en/database/introduction

Van der Bijl-Brouwer, M., & Van der Voort, M. (2013). Exploring future use: 
scenario based design. Enschede: University of Twente.

Van der Sluis Nautic. (2015, November 16). Delta Lobster 34 Specificaties. 
Opgehaald van http://www.deltasloepen.nl: http://www.deltasloepen.nl/
index.php/delta-lobster/delta-lobster-34-specificaties

Van Veen Yachting. (2015, November 17). Omschrijving. Opgehaald 
van http://www.vanveenyachting.nl: http://www.vanveenyachting.nl/
yachtdataitem/1/83939/Brandini_36.html

Vetus. (2007). Vaste dieselbrandstoftanks 40, 60 en 80 l. Schiedam, 
Nederland.

Volvo. (2015, November 15). Opgehaald van http://www.volvopenta.
com: http://www.volvopenta.com/volvopenta/brazil/pt-br/
MarineCommercialEngines/diesel-centro/Documents/D3-170%20I.pdf

Wajer & Wajer. (2015, Augustus 3). Wajer 37. Opgehaald van http://wajer.
nl: http://wajer.nl/en/models/wajer-37/

Wu, A. (2015, November 22). http://www.investopedia.com. The Story 
Behind Tesla’s Success: Opgehaald van http://www.investopedia.com/
articles/personal-finance/061915/story-behind-teslas-success.asp

Yacht World. (2015, Augustus 3). 2015 Grandezza 33 OC. Opgehaald van 
http://www.yachtworld.com: http://www.yachtworld.com/boats/2015/
Grandezza-33-OC-2739253/Arriving-soon!/United-Kingdom#.
VkukRfkveM9

Yacht World. (2015, November 17). 2015 Rapsody R32. Opgehaald van 
http://nl.yachtworld.com: http://nl.yachtworld.com/boten/2015/
Rapsody-R32-2747622/country.nederland#.VkumEfkveM9

142.


