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Sneller
1

dan je denkt
eén van de verrassende nieuwkomers op de HIsWA te water is de Korvet 14 CLr. Dit 

door Willem Nieland ontworpen ‘Compact Long range’ aluminium motorjacht valt niet 

alleen op door zijn eigenzinnige uiterlijk, maar vooral door zijn vaarprestaties. eigenaar 

en oprichter van Deep Water Yachts Peter Bost: “We hadden een verdringer besteld, 

maar kregen een snelvarend schip!”
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building in Lemmer, de technische installatie is verzorgd 

door Brown Marine in ridderkerk. voor de aftimmering 

ging de Korvet 14 naar Hardinxveld-Giessendam, waar 

D.K.s. het schip voorzag van een strak, modern teak interi-

eur. over het resultaat dat deze vakmensen hebben neer-

gezet is Bost zó tevreden, dat hij de firma ‘Deep Water 

Yachts’ oprichtte om de Korvet op de markt te brengen. 

Geen verf 
Waar de Korvet zijn opvallende uiterlijk aan ontleent, is 

onder meer zijn geschuurde romp waar geen likje verf op 

zit. “Het voordeel van onbehandeld aluminium is dat er zich 

door blootstelling aan lucht een dunne laag aluminiumoxide  

vormt, dat als een harde schil het onderliggende metaal 

beschermt”, aldus Bost. De opbouw liet Bost voorzien van 

een speciaal door 3M ontwikkeld folie dat in allerlei kleuren 

is te verkrijgen. voor een extra speels effect zijn bepaalde 

details in de opbouw ‘gepareld’. Dit is een techniek waarbij 

het aluminium wordt gestraald met minuscule  glasdeeltjes,  

voor een fraai, mat effect. Geheel in lijn met de onder-

houdsvriendelijke buitenkant is de Korvet voorzien van 

Flexiteek dekken. op het eveneens met dit materiaal be-

klede voorkajuitdak ligt de bijboot, die door middel van een 

in de rvs zeereling geïntegreerd kraantje te water kan wor-

den gelaten − een even eigenwijze als elegante oplossing! 

een ander lekker eigenzinnig detail treffen we aan op het 

dak van de stuurkajuit, waar een bovendek voor twee per-

sonen is gecreërd, compleet met sober ingerichte stuur-

een paar hondeogen slaat ons argwanend gade terwijl wij 

het stuuhuis instappen. Het is scheepsteckel Jasper, die 

nog wat onwennig rondloopt over de dekken van de Korvet 

14 CLr van Peter Bost en Tom Mikkers. Het schip maakt 

met zijn kersverse bemanning zijn eerste vaaruren door 

Nederland. vandaag ligt de 14 meter lange aluminium blik-

vanger in Drimmelen, waar Motorboot de eer heeft hem 

aan een test te onderwerpen. “Dit is vooral Peter zijn 

droom”, onthult Mikkers, met een handgebaar om zich 

heen wijzend. “Hij tekende in zijn jonge jaren al bootjes in 

zijn schoolschriften.” Bost kninkt bevestigend en voegt er 

aan toe: “Ik heb altijd iets met water en bootjes gehad. De 

wens om ooit mijn eigen droomschip te bouwen, zat er al 

vroeg in.” Toen de tijd rijp was voor de realisatie van zijn 

droom nam Bost contact op met Willem Nieland, die vol-

gens hem al vanaf de eerste schets aanvoelde wat hij voor 

ogen had. “Het moest een rondspant verdringer worden 

van ongeveer 14 meter, die lange afstanden zou kunnen af-

leggen onder vrijwel alle weersomstandigheden”, verklaart 

Bost het concept dat aan de Korvet ten grondslag ligt. 

“Bovendien moest hij zeewaardig en zelfvoorzienend zijn, 

met weinig diepgang.” Nieland vertaalde dit eisenpakket in 

een modern jacht, geïnspireerd op de klassieke Ameri-

kaanse trawler. De ranke romp heeft een onderwaterschip 

dat veel weg heeft van dat van een zeilboot en ter hoogte 

van de waterlijn is de stijlsteven voorzien van een bulb – of, 

zoals Nieland het liever noemt, een ‘wave piercer’. Bost liet 

het casco bouwen door aluminiumspecialist Frisian ship-

2

1 Dankzij de ranke rompvorm en scherpe stijlsteven met bulb glijdt de Korvet 14 CLR moeiteloos door het water. 

2 De indrukwekkende stuurstand, voorzien van twee grote multifunctionele displays voor navigatie en controle van de boordsystemen. (foto: Rob Becker)



3 De stuurstand lijkt boven de loungeruimte en kombuis te ‘zweven’. (foto: Rob Becker)

4 De eigenaarshut, met in de voorpiek de badkamer met douchecabine, wastafel en toilet. (foto: Rob Becker)

5 Geen druppel verf zit er op de Korvet 14 CLR. De romp is geschuurd, de opbouw is beplakt met een speciaal folie van 3M. 

6 De machinekamer staat vol, maar ziet er goed verzorgd uit en is prima toegankelijk. (foto: Rob Becker)

korvet 14 clr

AfmetinGen 

Lengte over alles 14,00 m
Breedte 4,35 m
Diepgang 1,35 m
Kruiphoogte 3,50 m (met gestreken mast)

cASco 

Waterverplaatsing ca. 22 ton
Materiaal aluminium
rompvorm rondspant met stijlsteven en bulb
Constructie spanten om de 50 cm, tanks voor water, vuilwater 

en brandstof maken deel uit van de constructie
Waterdichte schotten 3: piekschot en voor- en achterzijde motorruimte
Ce-markering: A

tAnkS 

Diesel 2.800 liter verdeeld over 3 tanks: 2 in motorruimte, 
1 midscheeps onder loungeruimte

Drinkwater 1.000 liter, onder bed eigenaarshut
vuilwater 2 x 100 liter, onder vloer toiletruimtes

voortStuwinG 

Motorisering testschip 2 x steyr se 196, 6 cilinder, 190 pk
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineet
Boegschroef MaxPower 125 CT, 115 kgf

elektriSche inStAllAtie 

Boordnet 24/230 volt
Accu’s 2 x 120 Ah starten (gel)   

2 x 60 Ah boegschroef en ankerlier (optima) 
1 x 60 Ah generator (optima)   
4 x 220 Ah service (gel) 

Acculader/omvormer Mastervolt Ultra, 24/3500
Generator Kohler, 5 Kva
Walstroom het boordnet is voorzien van een scheidingstrafo 

en 230 volt walstroomaansluiting

preStAtieS 

Topsnelheid 31,9 km/uur 
Kruissnelheid ca. 16 km/uur
rompsnelheid ca. 17 km/uur
Draaicirkels ca. 1,5 scheepslengte over sB en BB

prijzen

vanafprijs € 685.000,- incl. BTW
Prijs testschip  € 825.000,- incl. BTW
Belangrijkste extra’s zwaardere motorisering, hydrauliekinstallatie, sta-

bilisatoren, uitgebreid navigatiepakket met simrad 
multifunctionele touch-schermen, vaatwasser

Bouw en informAtie

ontwerp Willem Nieland Design   
www.willemnieland.nl

Bouw Deep Water Yachts    
Louis Couperusplein 23, Den Haag  
tel: 06-22978803     
peter.bost@deepwateryachts   
www.deepwateryachts.com

www.motorboot.com###*P

5

4

3

6



km/u

35

30

25

20

15

10

toeren per minuut

toerental en snelheid Korvet 14 Clr

700 1300 1600 1900 2200 2500 28001000 3100

dB(A)

90

80

70

60

50

40

zeer rumoerig

rumoerig

duidelijk hoorbaar

stil

zeer stil

toeren per minuut

toerental en snelheid Korvet 14 Clr

700 1300 1600 1900 2200 2500 28001000

buiten

binnen

3100

###*P###*R*Z+28*n *Y

TesT KorveT 14 CLr

stand. “zo hebben we toch de mogelijkheid buiten te 

sturen, terwijl onze doorvaarthoogte beperkt blijft.” Minder 

geslaagd vinden wij het vluchtluik bij de trapopgang naar 

dit bovendek, gezien de gevaarlijke situatie die kan ont-

staan als het luik open staat. 

loungeruimte 
vanaf het achterdek, waar je met minstens zes personen 

gezellig bijeen kunt zitten op de aanwezige bakskisten en 

bankjes, is de stuursalon te betreden. vanaf de hoge bank 

aan bakboord kun je goed meekijken over het water en 

voor de roerganger en de navigator zijn comfortabele stoe-

len achter de stuurstand geplaatst. Wie even genoeg heeft 

van het water, komt in de lager gelegen loungeruimte zeker 

aan zijn trekken. Hier staat behalve een comfortabele bank 

onder meer een flinke flatscreen tv. Aan stuurboordzijde is 

de kombuis ondergebracht, die van alle gemakken is voor-

zien. Bijzonder is de manier waarop Nieland dit vertrek 

heeft verbonden met het stuurhuis. vanuit de loungeruimte 

gezien lijkt de stuurstand te ‘zweven’! een andere unieke 

vondst treffen we aan in het voorschip, waar Nieland niet 

het tweepersoonsbed van de eigenaarshut in de voorpiek 

heeft gestopt, maar de badkamer. De eigenaarhut bevindt 

zich derhalve in het bredere gedeelte van het voorschip. De 

Korvet van Peter Bost en Tom Mikkers is ontworpen voor 

twee personen, met de mogelijkheid om zo nu en dan gas-

ten mee te nemen. Daarom is in het achterschip een 

tweede hut ondergebracht, voorzien van twee kooien, 

grenzend aan het dagtoilet aan bakboord. De gastenhut is 

niet afsluitbaar en wordt slechts deels afgeschermd van de 

stuursalon door middel van een transparante glasplaat. 

“voor meer privacy kan uiteraard ook matglas worden toe-

gepast”, aldus Bost. De stahoogte is er beperkt, maar voor 

incidentele logees voldoet de accomodatie prima. 

techniek
vanuit de achterhut komen we via een waterdichte knevel-

deur in de motorruimte, waar twee zesciliner steyr diesels 

opgesteld staan. De voortstuwingsinstallatie is vakkundig 

aangelegd, waarbij veel aandacht is besteed aan het voor-

komen van problemen door brandstofvervuiling. zo zijn de 

omschakelbare brandstoffilters dubbel uitgevoerd en heeft 

Bost geïnvesteerd in het nieuwste fuel polisher-systeem 

van racor, dat de diesel reinigt op momenten dat er lan-

gere tijd niet wordt gevaren. De Mastervolt Ultra acculader/

omvormer staat keurig buiten de motorruimte opgesteld, in 

de technische ruimte aan stuurboordzijde in het achter-

schip. Hier zijn ook een wasmachine en een werkbank on-

dergebracht. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, is de 

technische ruimte niet weggestopt achter een deurtje, 

maar direct toegankelijk vanuit de salon. “Waarom niet”, 

zegt Bost. “Techniek mag toch gezien worden?”

varen
Dat de eigenzinnigheid van de Korvet zich niet beperkt tot 

wat we kunnen zien, wordt duidelijk als we op de Amer het 

toerental van de twee diesels laten oplopen. Al rond de 

1800 toeren varen we op rompsnelheid, die bij dit schip 

zo’n 9 knopen bedraagt. ook al zoiets: de lengte van de 

waterlijn is in het geval van de Korvet gelijk aan de lengte 

over alles. Dit komt door de stijlsteven met ‘wave-piercer’ 

en het in het casco geïntegreerde zwemplateau. Het schip 

maakt zó gemakkelijk snelheid, dat we ongelovig naar de 

GPs staren: varen we nu echt ruim 31 km/uur?!? een kleine 

smet op de feestvreugde is dat tot 1600 toeren een verve-

lende hoge toon is te horen, die vermoedelijk wordt veroor-

zaakt door de middelste schroefaslager. “Dit wordt nog 

verholpen”, verzekert Bost ons. Daarnaast zal de spoed 

van de twee schroeven nog worden verkleind, aangezien 

de motoren nu het maximale toerental van 3400 niet halen. 

conclusie
De vraag die ons sinds de test bezighoudt, is wat het mini-

male motorvermogen zou moeten zijn om de Korvet een 

top van 10 knopen te bezorgen. verbluffend weinig, ver-

moeden wij. Behalve dat de Korvet dan nóg meer zou 

overtuigen dan hij nu al doet, wordt het schip daarmee 

aantrekkelijk voor zowel globetrotters als toervaarders.  




