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H

et is een zondagmiddag in de zomervakantie. We komen
met z’n vieren van Texel,” vertelt Nelleke Kooiman. “Mijn
dochter van 15, een vriendinnetje, mijn man en ik zeilen
met onze Dehler 34s. Hoewel de zon schijnt, waait het
hard; windkracht zes en meer.” Waar anderen besluiten
binnen te blijven, doet de stabiele bakstagwind het viertal besluiten
om vanaf Texel op de genua naar het vasteland te varen. “Als je het zo
uitrekent dat je ook stroom mee hebt vanaf het Wad, schiet het lekker
op. Het blijkt een prachtige tocht en tussen de pieren van Kornwerderzand is het tijd om de zeilen te strijken.

DE PIEP VAN DE MOTOR
“Mijn man en ik zijn erg op elkaar ingespeeld, maar de rolgenua is
nieuw aan boord en zit nog niet in ons systeem. Nieuwigheid.” Nelleke
strijkt normaliter de zeilen, dus ook de rolgenua komt voor haar rekening. Het loopt anders. “Kun jij het doen? Het gaat te zwaar! Vraag ik
mijn man. Ik pak het roer van hem over, terwijl de genua pijnlijk staat
te klapperen.” Ook manlief lukt het niet om het splinternieuwe, wild
slaande voorzeil in te draaien. “Dan hoor ik de piep van de motor. Hij
is afgeslagen. Ik probeer hem weer te starten, maar dat lukt niet. Vanwege de harde wind komt de kant snel dichterbij. De genuaschoot
hangt overboord en verdwijnt onder de boot. Ik kijk om me heen: geen
andere boten in de buurt. Wat moeten we doen?” Een sleep is geen
optie en Nelleke stuurt de kinderen naar binnen. “Meer ruimte om na
te denken en meer ruimte in de kuip. We proberen het grootzeil te hijsen, maar het is al te laat en de boot waait bonkend en krakend op de
basaltblokken.” Van binnen klinkt een kreet: “Mam! Er komt water
binnen!” Dochter en vriendin worden aan het hozen gezet. Een uur
lang hozen ze.

KNRM HELPT
“Via de KNRM-app, die ik toevallig net voor de vakantie heb gedownload, vraag ik assistentie. De reddingsboot ligt om de hoek en is snel
ter plaatse.” De sleeplijn wordt op één van de kikkers op het voorschip
van de Dehler belegd. Die begeeft het onder luid protest. “Daar zijn ze
duidelijk niet voor gemaakt.” De KNRM sleept de boot naar Makkum,
waar een lokale werf de boot kan kranen. “En dat op een zondagmiddag! Als de boot uit het water komt zien we direct hoe het water binnen kon komen: de schroefas staat uit het lood. Op de romp en aan het
roer zijn diverse beschadigingen. We bellen de verzekering, die ons
adviseert een taxi te nemen naar onze bestemming Hindeloopen.

De watersporters van
Nationale-Nederlanden

JAN LODEWIJK GOORHUIS
BEN RUTTE

Jan Lodewijk is senior expert pleziervaartuigen en is opgeleid als maritiem
techneut. Hij was zeilinstructeur bij de

46

ZEILEN SPECIAL 2019

zijn gezin op het water te vinden. Soms in zijn prachtige
houten Valk (569), vaak op zijn zelf gereviseerde stalen
motorsloep met een Optimist op sleep richting het starteiland. “Wat ik echt leuk vind in mijn vak is dat ik concreet kan
bijdragen aan het oplossen van problemen van watersporters, ongeacht waar en wanneer die zich voordoen.”

BEN RUTTE

De vakantieplannen zijn gemaakt, de zon schijnt en er staat een lekker briesje. De boot is volgepakt en
iedereen heeft er zin in. Drie of vier weken vakantie lijkt heel lang, maar eenmaal onderweg vliegt de
tijd. Als alles maar goed gaat. Met deze tips van de watersporters van Nationale-Nederlanden voorkom
je dat je vakantie in het water valt bij pech of een ongeluk. En als er dan toch iets gebeurt, helpt het
om een verzekeraar te hebben die met je meedenkt. Omdat ze zelf ook watersporters zijn.

Veenhoop, is woonachtig in Sneek en is veel en vaak met

BEN RUTTE

Tips voor een zorgeloze zeilvakantie

Kleine moeite, groot (vaar)plezier
• Luister regelmatig als de motor loopt of er koelwater uitkomt en
kijk of de rook normaal van kleur is. Meters en alarmen zijn handig,
maar zelf horen en zien is nog beter.

•N
 eem reservefilters mee en zoek uit hoe je verstopte filters moet
vervangen.

•C
 ontroleer je impeller en zorg dat je deze eenvoudig kunt vervangen. Bereikbaarheid is cruciaal. Laat hem desnoods verplaatsen.

•G
 ebruik periodiek fuel conditioner tegen bacteriegroei in de
brandstof.

•Z
 ijn alle splitpennen, borstbouten of harpjes nog aanwezig?
Een snelle controle kan het behoud van je mast zijn.

•S
 meer blokken en schijven, ook in de masttop. Dat scheelt
de wereld!

•B
 erg lijnen netjes opgeschoten op. Als je ze snel nodig hebt ben je
er dankbaar voor.

•B
 erg je landvasten op als je gaat varen. Aan de reling hangend
komen ze makkelijk in de schroef.

•D
 ownload de KNRM-app.
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In de jachthaven huren we een appartementje, dat, net als de taxi,
wordt verzekerd onder de noemer ‘vervangend vervoer’. Onder de
noemer vervangend vervoer valt ook vervangend verblijf. We hadden
ook voor een vervangende boot kunnen kiezen, maar dat wilden we
niet. In Makkum zaten alle accommodaties vol, in Hindeloopen hadden ze door een afzegging wonder boven wonder één plekje.”

SERVICE

BEN RUTTE

De volgende dag vaart personeel van Jachthaven Hindeloopen de boot
van Makkum naar Hindeloopen, waar de boot wordt leeggepompt en
op de kant gezet. Het is natuurlijk verschrikkelijk om je geliefde boot
zo te zien, maar gelukkig wordt er goed voor haar gezorgd,” vertelt
Nelleke. Eenmaal op de kant in de jachthaven kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen. “Vanuit het appartementje op het jachthaventerrein kunnen we alles volgen. We hoeven niet eens te wachten op
een expert.” Alleen het eigen risico – in het geval van de familie Kooiman 100 euro – moet worden betaald. De rest van de afwikkeling gaat
via de verzekeraar. “Elk nadeel heeft z’n voordeel; nu de mast er toch
af moet, laten we ook direct de verstaging vervangen. Uiteraard is dat
wel voor eigen rekening.” Het toeval wil dat er een bevriend echtpaar
in de haven ligt, waardoor ze zich niet hoeven te vervelen als het mooi
zeilweer is. “Na een paar dagen is de boot uitstekend gerepareerd en
kunnen we onze vakantie vervolgen.”

Tips van de experts voor een
zorgeloze zeilvakantie
•K
 en je boot: weet waar je accu’s staan, waar leidingen liggen,
afsluiters en huiddoorvoeren zitten. Controleer ze regelmatig.

•N
 iet alles op je boot hoeft spiksplinternieuw te zijn, maar weet in
De watersporters van
Nationale-Nederlanden

LEREN
BEN RUTTE

DINEKE POLMAN
Dineke woont aan het water en heeft

IRENE WINKEL-DE JAGER

BEN RUTTE

“Een domme fout van onze kant zorgde ervoor dat we op de stenen
terechtkwamen. Een achtknoop in de fokkenschoot is nu een vast

periode vaak mee op. Vervang ze van te voren. Een mobiel accupack doet wonderen en daar maak je ook nog vrienden mee in de

Als marketeer van het team Bootverzekeringen zorgt
Dineke ervoor dat de naam en faam van Delta Lloyd
bootverzekeringen onder de nieuwe ‘oranje’ vlag van
Nationale-Nederlanden wordt voortgezet en uitgedragen.

De watersporters van
Nationale-Nederlanden

onderdeel van het ritueel voor vertrek geworden. Zo kan de schoot
niet door de leiogen overboord schieten. En voortaan hebben we altijd
het grootzeil volledig standby staan, ook al zijn we niet van plan om
het te hijsen. Had dat onze redding kunnen zijn? Ik denk het niet,
maar in een soortgelijke situatie met iets meer ruimte had dat wellicht
de schade beperkt.”

IRENE WINKEL-DE JAGER

WIE KRIJG JE AAN DE LIJN?

Irene is teamleider van het team Boot-

“In dit geval was de KNRM al aan het bellen geslagen en was de schade vrij snel duidelijk,” zegt zeilster en teamleider Bootverzekeringen
Irene Winkel-de Jager. “Schoot in de schroef met gevolgschade. Dan
moet je gewoon de verzekeraar bellen.” In het team Bootverzekeringen zitten watersporters. “Die krijg je dus ook aan de lijn,” zegt Winkel. “Zowel de mensen aan de ‘voorkant’, waar de aanvragen voor verzekeringen binnenkomen, als aan de ‘achterkant’, waar eventuele
schadeclaims worden ingediend, zijn experts op het gebied van watersport en zeilen zelf ook.”

water geboren’, actief wedstrijdzeilster
en betrokken lid van de Watersportvereniging Aalsmeer
waar ze zich bezighoudt met het jeugdzeilen. Ook vanwege
haar twee dochters die zeilen in de Optimist. “Als waterBEN RUTTE

sporters onderling begrijp je elkaar veel beter en daarom
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kunnen wij vaak veel sneller helpen.”

vuil en water.

•A
 ccu’s in twijfelachtige staat houden er tijdens een lange vakantie-

gevaren. Van een Etap 22 groeide ze
op tijd je onderhoud, daar heb je een hoop vaarplezier van.”

verzekeringen. Ze is ‘nog net niet op het

deringen tijdens het varen opmerkt.

•C
 ontroleer het groffilter voor de brandstof daags voor vertrek op

een interessante lijst zeiljachten
naar de Dehler 34 die ze nu met haar gezin bevaart. “Doe

Irene tijdens een wedstrijd in een Efsix met Robin Bleeker.

wat voor staat onderdelen zich bevinden, zodat je eventuele veran-

haven.

•L
 eg een geplastificeerde lijst met belangrijke gegevens voor het
grijpen. Denk aan telefoonnummers van KNRM, huisarts, kustwacht, verzekering en polisnummers.

•E
 en bedrijfsklaar anker is goud waard, zorg dat je weet hoe het
anker werkt en gebruik het wanneer nodig.

EXPERTS EN SNELLE AFHANDELING
Schade-expert Jan Lodewijk Goorhuis van legt uit: “In het geval van
de Dehler schakelen we ons schadeherstelnetwerk in. Dat is een lijst
van een stuk of 30 bedrijven door heel Nederland waarvan we zeker
weten dat ze de schade naar behoren kunnen repareren.” Zijn collega
Hans Vink vult aan: “Via internet kunnen deze bedrijven de informatie over de schade, foto’s en de kosten uploaden. Hierdoor zijn we snel
op de hoogte van de omvang en kosten. Zij weten dat wij een overzichtsfoto en detailfoto’s nodig hebben en welke gegevens van toepassing zijn. Wij kunnen eventueel telefonisch advies leveren of alsnog
besluiten de boot op te zoeken voor nadere inspectie.”
Nationale-Nederlanden heeft afspraken met die bedrijven – die
overigens gewoon op de website staan vermeld – waardoor de
lijntjes kort zijn en er snel kan worden geschakeld. Goorhuis:
“De werf in kwestie weet dat de zaak financieel vlot wordt afgehandeld en wij weten dat de reparatie goed en snel gebeurt, zodat de boot
voor je het weet weer te water kan.”
ZEILEN SPECIAL 2019
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DE VOORKANT

Als gastheer aan de poort komt Oelen vaak dezelfde vragen tegen. “In
Nederland is er bijvoorbeeld geen verzekeringsplicht voor een pleziervaartuig zoals dat voor een auto geldt. In sommige andere Europese
landen is dit wel het geval.” Oelen adviseert om in ieder geval het aansprakelijkheidsrisico te verzekeren. “Natuurlijk ben ik blij met iedere
klant, maar ik meen het serieus. Op de gewone aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is daarvoor namelijk veelal geen dekking. En in het
geval van een schade met letsel bij de tegenpartij, kan het schadebedrag flink oplopen.” Een andere vraag die regelmatig de revue passeert gaat over de bijboot. “Die is in de meeste gevallen meeverzekerd,
tenzij de boot langer is dan de breedte van het ‘moederschip’ of als-ie
sneller kan dan 20 kilometer per uur.” Een veelgestelde vraag die niet
een twee drie te beantwoorden is: wat kost het? Dat is geheel afhankelijk van onder andere de leeftijd van de boot, het vaargebied en de
dagwaarde. “Ben je eenmaal verzekerd, dan kun je met een gerust
hart op pad!”

WEL OF NIET VERGOED?
“Het is belangrijk om te weten wat wel en niet wordt vergoed,” zegt
Irene. “Natuurlijk moet je dat per claim bekijken, maar als het valt
onder ‘regulier onderhoud’, dan wordt het waarschijnlijk niet vergoed.
Denk aan onderdelen die versleten zijn of periodiek vervangen moe-

De watersporters van
Nationale-Nederlanden

JEROEN OELEN
Jeroen is sinds 2006 acceptant
Bootverzekeringen, sinds 2010 bij
Delta Lloyd, nu Nationale-Nederlanden, en als zodanig zoekt hij altijd een
passende oplossing voor een verzekering. “Wij verzekeren
in principe alle zeilplezier in Nederland. Of het nou een
kajuitzeilboot of een open boot is.” Jeroen is een fervent
zeiler, zowel op het Wad als op de Noordzee. Als hij niet
zeilt woont hij in het hartje van Amsterdam op zijn Koopmans Cormorant.

Zes tips voor het verzekeren van je boot
Nog niet verzekerd? Naast het vergelijken van bootverzekeringen

De watersporters van
Nationale-Nederlanden

HANS VINK

op basis van de premie, is het belangrijk ook de voorwaarden te

Hans, met een lange carrière in de

vergelijken. Let daarbij op:

watersport, heeft jarenlange ervaring

• Is schade als gevolg van een eigen gebrek en de gevolgschade

als schade-expert scheepstechniek en

hiervan meeverzekerd?

•G
 eldt dit ook voor de motor als deze wat ouder is?
•H
 oe wordt deelschade vergoed? Is er aftrek nieuw voor oud van
toepassing?

•P
 ast het verzekeringsgebied bij jouw vaarplannen?
•P
 ast het eigen risico bij je situatie? Vaak levert een hoger eigen
risico premievoordeel op.

is nu branchemanager Bootverzekeringen. Hij surft en zeilt
fanatiek op een scala aan jachten en was jarenlang zeilinstructeur bij de WSV Hoorn, en is trotse vader van twee
fanatiek zeilende zoons. Hans klust naar hartelust aan
verschillende boten waaronder een paar prachtige klassiekers. Naar eigen zeggen ‘om kennis door te geven en om te
helpen ze in de vaart te houden.’ Door zijn jarenlange

•H
 oeveel no-claimkorting verlies je bij de eerste schade?
•H
 eeft de verzekeraar contacten met professionele herstelbedrij-

ervaring in, op en onder boten kan hij écht iets toevoegen

ven? Hoe korter de lijntjes, hoe sneller je weer het water op kunt.

bellen dan te weinig. Bij schade bel ons gerust, wij kunnen

als klanten hem bellen. “Ik heb liever dat mensen te vaak
je adviseren wat te doen.”
HANS VINK

We hopen allemaal dat je nooit een beroep hoeft te doen op je verzekering, maar voor de zekerheid sluit je hem toch af. Het heet niet voor
niets een verzekering. “Dan kom je bij mij terecht,” zegt acceptant
Jeroen Oelen, die midden in Amsterdam op zijn zeiljacht woont. “Ik
zie het als een manier om je vrijetijdsbesteding veilig te stellen. We
kunnen niet iedere boot verzekeren, maar het gros wordt gewoon
standaard geaccepteerd, wat voor boot het ook is. De staat van onderhoud is erg belangrijk. Maar ook het vaargebied. Een reis rond de
wereld vormt bijvoorbeeld een groter risico. Er blijven altijd risico’s
die we helaas niet kunnen verzekeren.”

ten worden. Dat soort dingen wordt overigens wel veel geclaimd. Wat
we zeker vergoeden, zijn motorschades, aanvaringen, storm, brand,
diefstal en inbraak.”

SCHADELOOS
“Als verzekeraar willen we het liefst dat iedereen zo schadeloos mogelijk vaart,” stelt marketeer Bootverzekeringen Dineke Polman. “Dat
levert de zeilers een onbezorgde en veilige tocht op en dat kost ons
niets. Wij zijn transparant en zorgen ervoor dat klanten vooraf weten
waar ze aan toe zijn door heldere voorwaarden. Daarom kader je van
te voren zo duidelijk mogelijk af wat je wel en wat je niet verzekert. In
principe wil je je verzekeren voor dingen die je zelf niet zomaar kunt
bekostigen. Mijn advies zou dan ook zijn om je eigen risico daarop af
te stemmen.”

Hans Vink zeilt de zonsondergang tegemoet.

“Sommige mensen verwachten dat normaal onderhoud of slijtage ook
door de verzekering wordt vergoed,” zegt Polman, “maar een verzekering is alleen voor incidentele schades of gebeurtenissen, voor zaken
die je niet verwacht.” Waar sommige klanten dus iets te snel naar de
telefoon grijpen, zijn er ook veel gevallen waarbij niemand aan de verzekering denkt. “Ik heb zelf wel eens gehad dat het deurtje van de
kajuitingang overboord woei,” vertelt Polman. “Ik had al helemaal
bedacht wat een vervanging dan zou kosten, totdat iemand suggereerde dat de verzekering het misschien zou dekken. Dat bleek gewoon
het geval!”

ZEKER VAN ZEILPLEZIER
Veel schades die worden geclaimd, hadden voorkomen kunnen worden. “Het is heel makkelijk om te denken ‘het oliepeil was de vorige
keer prima’ of ‘het koelwater komt er vast wel uit’,” zegt Branchemanager en kajuitjachtzeiler Hans Vink. “Dat is mens eigen. Dingen
waarvan je eigenlijk wel weet dat je ze moet nalopen – en die meestal
ook in de handleiding staan – waarvan je denkt: ‘dat zit wel goed’.”
Collega Jan Lodewijk Goorhuis valt hem bij: “In 99 van de 100 gevallen
zit het ook wel goed, maar je moet wel 100 keer controleren om die ene
keer dat het misgaat op te merken.” Vink: “Het is een kleine moeite,
maar levert een groot genoegen. Zeilplezier verzekerd.”

BEN RUTTE

Dit artikel kwam tot stand in samen
werking met Nationale-Nederlanden.
ZEILEN SPECIAL 2019

51

