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PROEFVAART ABIM-CLASSIC 118 XL

Met de start van hun eigen werf maakten Peter en Dinie Oord destijds van hun hobby

hun beroep. Peter gaf er zijn baan als accountmanager bij een levensmiddelenfabri-

kant voor op, terwijl Dinie ontslag nam bij de bibliotheek waar zij werkte. Nu – meer

dan zes jaar later – kunnen ze er met terugwerkende kracht af en toe nóg van schrik-

ken: ,,Dat we dát gedurfd hebben!’’

DOELGROEP

De eerste boot die destijds als ‘huismerk’ van de nieuwe werf op de markt werd ge-

bracht, was de ABIM-Cruiser 117. De in 2005 geïntroduceerde 118 zat toen al in de pen:

een stalen multiknikspant, op en top ontwikkeld voor toervaarders die er van houden

om er daadwerkelijk met de boot op uit te trekken. En feitelijk bouwden Peter en Dinie

daarmee een schip voor watersporters als zijzelf. Of zoals Peter het zegt: ,,Wij ‘kennen’

onze doelgroep niet, wij zijn de doelgroep; we staan er middenin.’’

Peter en Dinie varen sinds 1989; aanvankelijk met een huurboot, daarna met het eer-

ste eigen acht meter-bootje. ,,We lazen álle reisverhalen in Motorboot en gingen in

‘Alle Begin Is Moeilijk’. Dát is waar de letters ‘A.B.I.M.’ voor staan. En

beter had de werf haar naam achteraf gezien ook bijna niet kunnen

kiezen, want ‘Nine Eleven’ en de overschakeling van gulden naar euro

maakten de start van de toen nog fonkelnieuwe onderneming er destijds

niet gemakkelijker op. Inmiddels is ABIM echter uitgegroeid tot een

begrip. Hoog tijd dus voor een proefvaart met één van haar schepen: de

ABIM-Classic 118 XL.

HANS PAPENBURG
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01 / 02 / 03 De ABIM-Classic 118 XL is een degelijk gebouwde multikniks-

pant voor toervaarders die er graag langdurig met de boot op uit trekken.
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1993 voor het eerst zélf met de boot naar Frankrijk. Later onder meer ook naar

Duitsland. Nog altijd gaan we ieder jaar met de ABIM op vakantie en we weten dus

precies wat het is, om er als man en vrouw samen met de boot opuit te trekken.

Vandaar ook dat we ook sámen dit bedrijf runnen: we verkopen onze schepen als

echtpaar aan echtparen. Dat is de filosofie van waaruit wij werken. En als zo’n

echtpaar nooit eerder een boot heeft gehad, gaan we – als ze dat willen – de eer-

ste vaartocht met ze mee.’’

OSSENZIJL

De eerste jaren was ABIM gevestigd in Wanneperveen. Eind 2005 verhuisde het be-

drijf naar het voormalige pand van Antaris in Ossenzijl en dat is achteraf een gou-

den greep gebleken. Het personeelsbestand groeide daar de afgelopen tweeënhalf

jaar van twee naar zeven personen en in september komt de achtste in dienst. Een

hoogtepunt qua productie was 2007, met in één jaar dertien nieuwe boten. ,,Maar

dat is achteraf toch eigenlijk nét te veel van het goede gebleken’’, vinden Peter en

Dinie. ,,Vanaf nu bouwen we maximaal acht boten per jaar, om het beheersbaar te

houden.’’

TECHNIEK

Sinds 2002 zijn er in totaal tweeëndertig ABIM’s gebouwd. De casco’s komen van

Marvis in Groningen, het interieur wordt ingebouwd bij FMB in Westergeest. De

techniek aan boord verzorgt ABIM echter zelf. ,,We hebben daar een stel gewel-

dige kerels voor’’, zegt Dinie trots.

Juist de techniek aan boord biedt volgens ABIM overigens volop mogelijkheden om

een schip extra geschikt te maken voor de toervaart. De basisgedachte daarbij is

dat het allemaal zo eenvoudig mogelijk moet: geen ingewikkelde checklist, maar

één schakelaar waarmee je op de koelkast en de verwarming na alle apparatuur

aan- en uitzet.

Ook de tot het standaardpakket van de 118 behorende was/droogcombinatie, is

zo’n typische toervaardersvoorziening. Het apparaat heeft geen walstroom of ge-

nerator nodig, maar draait tijdens het varen op de elektriciteit van de dynamo.

‘FRANS RAILTJE’

Behalve qua techniek, is de onder CE-categorie C gebouwde ABIM-Classic 118 XL

ook qua afmetingen een echte toerboot: 11,85 meter lang, 4,05 meter breed, een

diepgang van 1 meter en een minimale kruiphoogte van slechts 2,45 meter. Om

daadwerkelijk onder zúlke lage bruggen door te kunnen, moeten tent, mast en

windscherm overigens wel omlaag. Met het windscherm omhoog is de kruip-

hoogte 2,95 meter en met staande mast 5,0 meter.

Met de tent omhoog en de mast naar beneden bedraagt de kruiphoogte 3,75 meter.

Voor wie met de boot in Frankrijk komt, is dat een goede 25 centimeter te veel.

Om die reden heeft ABIM het tentframe voorzien van een ‘Frans railtje’, waarmee

men de tent in een handomdraai dertig centimeter kan laten zakken. Een gouden

vondst!

VEEL RUIMTE

De ABIM-Classic XL is een goed geproportioneerd schip met een aantal leuke de- 09
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04 Twaalf vierkante meter achterdek. 05 Peter en Dinie Oord. 06 Stuurstand. 07 ‘Fietsenhok’. 08 RVS bolders en kikkers. 09 Fenderhouders op het voordek.
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tails in het lijnenspel. Daarbij oogt de boot op het eerste gezicht overigens iets

compacter dan hij in werkelijkheid is. Pas als je aan boord bent, merk je hoeveel

ruimte dit schip biedt. Vooral het achterdek – met daarop centraal gesitueerd de

stuurstand – is gigantisch: 12 vierkante meter!

Onder de bank aan de achterzijde van het dek is ruimte voor twee fietsen. De gang-

boorden zijn voorzien van een degelijke rvs reling en breed genoeg voor een ge-

makkelijke gang naar het voordek. Daar waar de op het terugvallend boeisel

geplaatste reling begint, wijkt die op ons proefschip overigens iets te ver naar bin-

nen, wat de doorgang voor wat bredere personen wat lastiger maakt. Dat is ech-

ter gemakkelijk te verhelpen. 

Benedendeks bevinden zich voor en achter twee hutten, twee gescheiden en ge-

makkelijk schoon te houden natte cellen voor toilet en douche, een ruime salon en

een comfortabele dinette. De eigenaarshut heeft opvallend veel kastruimte, de gas-

tenhut is wat dat aangaat iets minder royaal bedeeld.

De salon van de 118 is ruim genoeg voor een langer verblijf aan boord. Je kunt er

heerlijk zitten en ondertussen van het uitzicht genieten. De kombuis, met daar te-

genover de dinette, is voorzien van alle apparatuur, die nodig is om onderweg se-

rieuze maaltijden te bereiden. Helaas is één van de hoeken in de betimmering – in

tegenstelling tot alle andere – niet afgerond, waardoor je je er lelijk aan kunt sto-

ten. Dat wil de werf echter nog aanpassen.

COMPLEET

De boot is in standaarduitvoering opvallend compleet uitgerust, met onder meer

een elektrische boegschroef, omvormer/acculader, kachel en koelkast, 75 liter boi-

ler, cabriokap, Digitenne, wasmachine/droger, GPS kaartplotter met motorma-

nagement gegevens, dieptemeter en log. Je kunt met de 265.000 kostende

standaarduitvoering van de ABIM-Classic 118 dus zo wegvaren, zoals dat volgens

ons trouwens ook hoort te zijn. Bij de 287.000 kostende 118 XL is de inrichting nóg

completer, met onder meer ook een verlengd zwemplatform, hekschroef, dek-

waspomp, combi-oven/magnetron, marifoon, bimini, teakline vloeren en de bank

op het achterdek. Er blijft dan eigenlijk weinig meer te wensen over. Of je moet

toevallig teakdekken willen laten leggen op het hele schip; maar gezien de huidige

teakprijzen ben je dan wel in één klap ruim 35.000 euro verder.  

MOTOR

Onder de salonvloer ligt de motor: een vijfcilinder Volvo Penta D3 common rail

dieselmotor, die 110 pk levert bij 3000 omwentelingen per minuut. Feitelijk zou de

12 ton wegende ABIM ook met minder pk’s toekunnen, maar in de toervaart lijkt

de vuistregel van 5 pk per 1000 kilo inmiddels bij geen enkele werf meer van toe-

passing, simpelweg omdat de klant hoe dan ook méér pk’s in de machinekamer

wil.

De motor in de ABIM is prima bereikbaar, met de meest essentiële controle- en on-

derhoudspunten direct onder handbereik, al moet wél eerst de salontafel opzij om

het luik van de machinekamer te openen. Het motorluik is overigens voorzien van

gasveren.
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10 Salon. 11 Kombuis. 12 Dinette. 13 Eigenaarshut. 14 Doucheruimte.

15 ‘Frans railtje’. 16 Spoelbak in de toiletruimte.

PROEFVAART ABIM-CLASSIC 118 XL
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VAREN

Onze proefvaart met de ABIM maken we op de Linde. Al bij het wegvaren uit

de haven valt op hoe gemakkelijk deze multiknikspant zich laat manoeuvre-

ren. De boot reageert prettig direct op het roer en op de bediening van gas en

keerkoppeling. Eenmaal op de Linde hoeft er nauwelijks te worden gecorri-

geerd, om in een kaarsrechte lijn door het water te gaan. Een lange kiel, bijna

over de volle lengte van de waterlijn, bewijst hier zijn dienst.

Het stuurwiel is laag geplaatst, in verband met de gewenste doorvaarthoogte;

een compromis zoals dat op meer toerboten met achterdek wordt toegepast.

Ergonomisch gezien is zo’n laag stuur natuurlijk niet ideaal, maar doordat er

op deze ABIM weinig hoeft te worden gestuurd, ervaren we het in dit geval be-

paald niet als problematisch.

De smalle Linde is ideaal om de manoeuvreereigenschappen van deze ABIM uit

te proberen. Draaien over stuurboord vergt anderhalve scheepslengte, over

bakboord ongeveer twee scheepslengtes. Met een beetje slim gas geven kan

het echter ook krapper. Als we achteruit slaan, valt in eerste instantie de ste-

vige wielwerking op. De boot trekt even fors in naar stuurboord (prettig als je

aan stuurboord wilt afmeren), maar is daarna opvallend gemakkelijk te corri-

geren. Achteruit varen met deze ABIM is een eitje!

Wat tijdens het varen echter pas écht opvalt, is de rust aan boord. Deze boot

maakt nauwelijks geluid. Bij de stuurstand op het achterdek meten we met

neergeklapte zonnetent slechts 44 dB(A) bij stationair draaiende motor. Bij

een kruissnelheid van 12 kilometer per uur (2200 omwentelingen per minuut)

meten we 64 decibel. Met de zonnetent omhoog komen we uit op respectieve-

lijk 48 en 69 dB(A). In de salon – pal boven de motor – slaat de meter uiteraard

iets verder uit. Maar ook hier meten we met 51 en 69 decibel nog altijd waar-

den waar je als jachtbouwer beslist mee voor de dag kunt komen.

Het verbruik tijdens varen op kruissnelheid ligt iets boven de 8 liter diesel per

uur. Een acceptabele waarde, maar bij 10 km/uur is het verbruik de helft daar-

van. Voor wie lange toertochten maakt loont het wat dat betreft de moeite om

het gas te temperen. Op een volle tank (600 liter) kun je dan 150 uur varen.

Voor de snelheidsmetingen blijkt de Linde overigens mínder ideaal. Op het on-

diepe water registreren we een ‘top’ van nog geen 12 km/uur, terwijl hij met 110

pk gemakkelijk zo’n 15 km/uur moet kunnen halen. We besluiten daarom voor

dit onderdeel gebruik te maken van de meetgegevens van een klant van ABIM.

Volgens de werf zijn deze gegevens betrouwbaar en als we de uitkomsten ver-

gelijken met wat we zelf meten op dit ondiepe water, zien wij geen enkele reden

om daaraan te twijfelen.

CONCLUSIE

De naar specificaties van Peter en Dinie Oord gebouwde ABIM-Classic 118 XL

is als het ware uit de praktijk geboren. In combinatie met de degelijke bouw, de

prima afwerking en de zeer complete uitrusting, maakt dat van deze fluister-

stille multiknikspant kruiser een ideale boot voor toervaarders die er graag

langdurig met de boot op uit trekken.
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ROMPSNELHEID:  14,8 KM/U

De gegevens zijn deels ontleend aan informatie (snelheid) van de werf en deel aan metingen van

 Motorboot (geluid). Voor de gegevens over brandstofverbruik is gebruik gemaakt van de boordcomputer.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ABIM CLASSIC 118 XL

AFMETINGEN
Lengte over alles 11,85 m

Lengte over de waterlijn 10,90 m

Breedte 4.05 m

Diepgang 1,00 m

Kruiphoogte 2,47 m

2,95 m (met windscherm)

3,45 - 3,75 m (met tent)

5,00 m (met mast omhoog)

CASCO
Waterverplaatsing 12.000 kg

Materiaal gestraald staal (romp 5 mm, kielzool 10 cm, dek-

ken en opbouw 4 mm)

Rompvorm multiknikspant (3 gangen)

Constructie spanten om de 40 cm (T-profiel, 40 x 40 x 5 mm) 

Schotten 2 motorschotten en piekschot

Schilderwerk twee componenten systeem 

CE-markering C 

TANKS
Diesel 600 liter (staal)

Drinkwater 600 liter (rvs) 

Vuilwater 225 liter 

VOORTSTUWING
Motor Vijfcilinder Volvo Penta D3 dieselmotor, 110 pk

bij 3000 toeren per minuut

Koeling interkoeling 

Keerkoppeling hydraulisch (1:2,45)

watergesmeerde schroefas (in lijn) vierblad

schroef, linksdraaiend (23'' x 16'')

Blusinstallatie blusautomaat fire-pro

Boeg- en hekschroef elektrisch, 75 kgf

ACCOMMODATIE
Aantal hutten 2

Aantal slaapplaatsen 4

Verder kombuis, dinette, salon en gescheiden

douche/toilet

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Boordnet 12 en 220 Volt 

Accu’s startaccu 65 Ah onderhoudsvrij

verbruikers 3 x 225 Ah onderhoudsvrijomvor-

mer/acculader 3000 Watt en 120 Ahwalstroom

aansluiting drie elektrische lenspompen, met

 automatische vlotter

PRESTATIES
Topsnelheid 15,4 km/uur

Kruissnelheid 12 km/uur

Rompsnelheid 14,8 km/uur

Draaicirkels over stuurboord: 1,5 lengte 

over bakboord: < 2 lengtes

Stopweg een lengte

PRIJZEN
XL-uitvoering 287.000 euro inclusief BTW

Standaarduitvoering 265.000 euro inclusief BTW

(XL-pakket omvat onder meer: verlengd zwemplatform, hekschroef,

hekdouche, dekwaspomp, combi-oven/magnetron, marifoon, elek-

trisch toilet, bimini, teakline vloeren, bank op achterdek en mast

elektrisch strijkbaar.

BOUW EN INFORMATIE
Ontwerp ABIM/Marvis 

Bouw Marvis

Werf ABIM Watersport, Opdijk 10, 8376 HH Ossenzijl

Tel: 0561-477440, internet : www.abim.eu 
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