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vaarimpressie

Augustus 2007. Ik zit in de kanto-

ren van Warrior Boats te kletsen 

met de eigenaren Phil Byrom en 

Paul Haynes, wanneer Phil plots een 

tekening van een scheepsromp op 

zijn computerscherm tovert. “Wel? 

Wat vind je ervan?,” vroeg hij, en 

voegde eraan toe: “Dit is de romp 

die we voor onze nieuwe Warrior-

reeks gaan gebruiken. Hij krijgt  

170 als reeksnummer mee en biedt 

als het ware de synthese van de  

175 en de ProAngler.” 

Het was alsof ik een déjà-vu kreeg. 

Een paar jaar geleden had ik 

 namelijk precies dezelfde situatie 

meegemaakt, toen men mij op dit-

zelfde kantoortje mededeelde dat 

Warrior Boats besloten had om hun 

 ProAngler-boot te ontwerpen. Toen 

was ik zo stom geweest om niet mee 

te werken, waardoor ik een uitgele-

Warrior 170 Fishing
Wat je noemt een allround visboot
Een goede visboot dient aan specifieke eisen te voldoen. Zaken als zijwaartse stabiliteit, manoeuvreerbaarheid 
en gedrag op de wind zijn voor een visboot van groot belang, evenals als voorzieningen om eenvoudig en veilig 
te kunnen ankeren. Het helpt natuurlijk als reeds in het ontwerpstadium ervaren zeevissers actief bij het proces 
worden betrokken, zoals het geval was bij het ontwikkelen van de nieuwe Warrior 170 Fishing. 
Onze Engelse correspondent Phill Williams volgde het ontwerpproces van het begin tot het eind.

zen kans miste om de ontstaansge-

schiedenis van zo’n visboot van nabij 

mee te maken. Dat zou mij niet nog 

eens overkomen en dus vroeg ik 

deze keer meteen of mijn fototoestel 

en ik er de hele rit bij mochten zijn: 

vanaf deze eerste papieren schets 

tot het tastbare eindresultaat… Het 

zou een fascinerende tocht worden, 

waarop ik enorm veel bijleerde. Ik 

zal bijvoorbeeld nooit meer met de-

zelfde ogen naar de afgeborstelde en 

glimmende boten kunnen kijken als 

ik een bootshow bezoek. Nee, je acht 

het echt niet voor mogelijk hoeveel 

geploeter en gestoei met MDF, karton 

en piepschuim er nodig is vooraleer 

een scheepsbouwer tot een mal komt 

die goed genoeg is om werkelijk mee 

aan de slag te gaan… Een vuil en 

vooral ook frustrerend werkje, neem 

dat maar van mij aan.
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Geboorte van een mal 
De nieuwe romp werd speciaal ont-

worpen door John Moxham, een 

computertovenaar die ook aan de 

basis stond van de andere modellen 

van Warrior Boats. Eerst werd met 

behulp van lasergestuurde machines 

een ‘plug’ -het opvulsel voor de 

romp, als het ware-  uitgesneden, 

die tot op een millimeter nauwkeurig 

identiek was aan het getekende mo-

del. Dit ding was begin november 

2007 klaar en er werd een hele poos 

gesleuteld aan de afwerking van dit 

schaalmodel, zowel om het zoveel 

mogelijk op een boot te laten lijken 

als om het uiteindelijk gemakkelijker 

los te krijgen van de mal die er rond 

werd gegoten. 

Wanneer die mal dan uiteindelijk 

een feit was, werd ze uiteraard zeer 

grondig gepolijst. Daarna werd de 

eerste romp vervaardigd, die dan 

maar liefst elf maanden lang dag 

in dag uit in de werkplaats tot in de 

 puntjes werd bewerkt om deze ba-

sis van de nieuwe boot toch maar 

zo uitgebalanceerd en accuraat mo-

gelijk te maken. Men werkt daarbij 

van onder naar boven: eerst wordt 

de holte onder de vloer gemaakt, 

waarop men dan het interieur van 

de boot (vloer, zijkanten, console en 

kasten) monteert, om dan pas aan de 
 bovenkant van de boot te beginnen. 

Stukjes van een ProAngler werden 

gecombineerd met MDF, metalen 

plankdragers, houten frames en op-

vulpasta – tot men van dit ding uit-

eindelijk de finale mal kon vervaardi-

gen…

Het duurde nog tot september 2008 

voor de eerste boot het water op kon 

voor testvaarten. 

bijzondere eisen
Tot op dit ogenblik in de productie 

was men van plan om de boot de 

naam ‘Warrior 170 Free Time’ mee 

te geven. Daar zat een uitgekiende 

strategie achter: een vissende kan-

didaatkoper die zijn vrouw ervan wil 

 overtuigen dat het gezin een boot 

nodig heeft, kan dat makkelijker doen 

als het schip nadrukkelijk als een ‘ge-

zinsvakantieboot’ wordt geprofileerd, 

dan als hij wordt aangeprezen als 

‘visboot’. Dat verklaart ook waarom 

de eerste versie van deze boot een 

bevestigingspunt had voor het koord 

van waterski’s, kussentjes op de 

stoeltjes, opvouwbare zitplaatsen op 

het achterdek en natuurlijk ook het 

woord ‘Leisure’ (‘Vrije tijd’) in koeien 

van letters op het naambordje. ..

Uiteindelijk werd echter van dit plan 

afgeweken. Die ‘Leisure-boot’ is nog 

altijd leverbaar, maar gelukkig is er 

eveneens een versie specifiek voor 

vissers, waarbij al die watersportach-

tige gadgets ingeruild werden voor 

de hebbedingetjes die de eerdere 

Warrior-visboten in het verleden 

zo’n goeie naam hebben bezorgd in 

 bootvisserskringen.  

De 170 Fishing is dan ook in alle 

 opzichten een waardige telg van het 

nobele Warrior-visbotengeslacht. En 

toch is ze helemaal anders dan haar 

voorgangers en dat heeft ze te dan-

ken aan de radicaal gewijzigde romp. 

Begrijp me niet verkeerd: ook de 

vorige modellen deden precies wat 

ze moesten doen; het enorme pres-

tige (en de verkoopscijfers) van deze 

 firma toont dat glashelder aan. 

Phil en Paul hadden de ontwerpers 

echter een duidelijk verlanglijstje 

meegegeven: de boot moest zo’n  

17 voet lang zijn en even sterk zijn als 

de vorige modellen, maar ze moest 

minder wegen, meer kracht en snel-

heid hebben en ook bij geringe snel-

heid uiterst koersvast kunnen varen. 

Om dit te bereiken, zorgden de 

 ingenieurs voor een diepere V-romp. 

De boot werd bovendien helemaal 

bovenaan 2,4 centimeter breder en 

bijna tien centimeter ter hoogte van 

de waterlijn.

verbeterde romp
In en aan die vernieuwde en nog 

verder verbeterde romp zijn de die-

pere kiel en zes naar buiten gekeerde 

kimmen verdwenen, ten gunste van 

twee omgekeerde kimmen, die er-

voor zorgen dat de boot niet opzij 

glijdt als zij op hoge snelheid vaart. 

Dit genereert een volstrekt ander 

gevoel, neem dat maar van mij aan. 

Phil, Paul, Dave Devine en ik wisten 

niet wat we meemaakten, toen we 

de eerste keer rond toerden met het 

vaarklare prototype. 

Wie, zoals ik, gewend is geraakt aan 

de Warrior 165, zal bij het varen met 

de nieuwe 170 nog wel vaker vreemd 

opkijken. Het schip voelt namelijk to-

taal anders aan en reageert anders 

dan de andere boten uit het gamma, 

niet per se beter, maar anders. En 

toch ziet ze er precies hetzelfde uit… 

Een paar jaar geleden kreeg ik precies 

hetzelfde gevoel, toen ik overschakel-

de van een ‘volledige trimaranromp’ 

naar een ‘semi-trimaranromp’ en 

ook wel toen ik de 165 voor het eerst 

probeerde. Dat is eigenlijk ook wel 

logisch; verschillen in het ontwerp 

van een romp zorgen nu eenmaal 

voor een ander gevoel en het kost 

altijd wel wat tijd voor je een nieuwe 

romp gewend bent geraakt. 

De 170 heeft een iets diepere V-romp 

dan de andere boten uit het gamma 

en doordat ze ter hoogte van de wa-

terlijn breder is, heeft ze een wat 

meer afgeronde vorm in vergelijking 

met de hellende zijkanten en de plat-

tere basis van de 165. Uiteraard heb-

ben deze beide aanpassingen zo hun 

effect op de manier waarop de boot 

reageert wanneer gewicht aan boord 

naar de zijkant wordt verplaatst, of 

wanneer er bruusk gedraaid wordt 

bij een hoge snelheid. 

Wanneer je gewoon rechtdoor vaart 

met vergelijkbare motoren, dan zal 

deze boot de 165 en de 175 ver ach-

ter zich laten. Ze versnelt namelijk 

onvoorstelbaar vlot en het is extreem 

gemakkelijk om de topsnelheid te be-

reiken. Op een bepaald ogenblik wa-

ren wij zo’n 48 km per uur aan het 

varen, maar als ik dat niet met mijn 

eigen ogen had kunnen verifiëren op 

de GPS, had ik nooit geloofd dat het 

meer dan twintig mijl per uur was. 

Ook de 165 kan eens snelheid van 

48 km per uur makkelijk aan, maar 

het gaat toch wat moeizamer, terwijl 

het bij de 170 een fluitje van een cent 

was. Het ging dan ook nog eens veel 

vloeiender, zonder veel geklap op de 

golven. En zelfs bij de absurd hoge 

snelheid van 64 km per uur kwam 

daar geen verandering in.

Het nemen van een bocht is al even 

spectaculair. Dat ging zo snel, dat ik 

instinctief de snelheid terugschroef-

de. Het was dus niet de boot die het 

niet aankon, maar ik durfde het zelf 

niet aan, puur vanwege die extreme 

snelheid! Na een poosje wordt een 

mens echter wat dapperder en ik 

besloot een test uit te voeren: ik liet 

de boot in een cirkel varen en gaf al-

tijd maar meer gas. Het duurde niet 

lang, of we bereikte een respectabele 

snelheid – veel sneller dan vissers 

normaalgesproken nodig hebben, 

aangezien wij bijna altijd rechtdoor 

varen. Alles ging goed… Phil Byrom 

waagde zich aan iets wat nog riskan-

ter was: hij gaf plankgas en draaide 

dan vervolgens het stuur bruusk om. 

Probeer dit maar liever niet thuis, 

want het is normaalgesproken vra-

gen om problemen, maar toch hield 

de 170 zich kranig. Natuurlijk kwam 

ze in een “interessante” schuine 

stand te staan, maar ze stabiliseer-

de netjes op tijd en als je dan blijft 

draaien of blijft gas geven, dan draait 

de achtersteven zodanig bij dat zo’n 

gevaarlijke manoeuvre als het ware 

wordt geneutraliseerd. 

HoGer profiel
Bij de allereerste testvaart hadden 

we ervoor gezorgd dat er ook een 

ProAngler naast ons dobberde – bij 

wijze van veiligheid, maar ook als 

platform voor de filmmaker. Aanvan-

kelijk zaten Paul en Phil aan het roer 

van de 170, terwijl Dave en ik volgden 

in de ProAngler. Halfweg de testvaart 

legden we beide boten zij aan zij, 

 zodat we konden omwisselen. Toen 

pas zagen we goed hoeveel hoger de  

170 boven het water uitsteekt; 

zo’n tien centimeter hoger dan de 

 ProAngler of de 165! De ruimte 

aan boord verschilt niet noemens-

waardig en dus moet het verschil 

 louter en alleen te wijten zijn aan 

het rompdesign en aan de manier 

 waarop de romp water verplaatst. 

Ook de boeg is opmerkelijk hoger 
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en wat meer is: hij blijft ook hoger 

liggen wanneer al het gewicht aan 

boord naar voren wordt gescho-

ven. Zelfs toen Dave en ik ons niet 

te onderschatten lichaamsgewicht 

(samen zijn we goed voor dik 170 ki-

logram) helemaal naar de neus van 

de boot verplaatsten, bleef de boeg 

hoger liggen dan de achtersteven. 

En dát is iets wat je van maar wei-

nig kleine bootjes kunt zeggen, want 

daarin ben ik steevast bang om het 

anker binnen te halen als de zee wat 

woeliger is… 

Niet alleen de romp kreeg een nieuw 

design. Ook de drie profielen en veel 

van de leidingen en accessoires wer-

den minutieus herbekeken met de 

bedoeling het gebruiksgemak te ver-

hogen en de boot tot in de puntjes 

te verzorgen. De vloer, die in feite 

deel uitmaakt van een dubbelwan-

dige romp die bijvoorbeeld ook de 

tanks en de console bevat, werd bij 

dit testmodel nog gewoon in de boot 

gelegd, dus zonder bijkomend raster 

waar het op kon steunen. Tijdens de 

test bleek er echt wat speling en bui-

ging op te zitten, zodat er uiteindelijk 

toch een raster kwam dat zowel de 

vloer als de romp nog extra onder-

steunde. Overigens was die romp al 

verstevigd door middel van speciale 

matten. En mocht er ooit water in de 

boot komen – God beware ons, maar 

je weet maar nooit – dan is er nog 

geen probleem: het water kan name-

lijk via plastic buizen in de hoeken  

afgevoerd worden naar de holte on-

der de vloer, waaruit het makkelijk 

kan worden verwijderd. 

De uiteindelijke vloer van de  

170 lijkt trouwens heel erg op die van 

de ProAngler en de 175. In feite is de 

bergruimte onder het midden van de 

vloer de enige tegemoetkoming aan 

de liefhebbers van de ‘Leisure-versie’ 

die ook nog aanwezig is op de sport-

visserijversie. Wat mij betreft, had 

die bergruimte overigens best weg 

gemogen, maar dat had al te radicale 

gevolgen met zich meegebracht. En 

zo erg is zo’n extra bergruimte na-

tuurlijk ook weer niet. Aanvankelijk 

was ze bedoeld voor het opbergen 

van waterski’s, maar het spreekt van-

zelf dat ook reservehengels, reserve-

touwen, kussens en noem maar op 

-zolang het maar niet te veel rammelt 

als er wordt gevaren- daarin een 

plaatsje kunnen vinden.

verdere uitvoerinG
Net achter deze bergruimte zit de 

achterste holte, waarin twee grote 

brandstoftanks van elk 22,75 liter 

staan, en ook is er een kleine ruimte  

waarin standaard een elektrische 

pomp zit om boordwater te verwijde-
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ren. Op de vloer ligt speciale non-slip 

Treadmaster – op de Leisure-versie 

is die modieuzer, maar op de Fisher-

man-versie stukken functioneler. 

De bergkasten in de voorkajuit hebben 

robuuste deksels met roestvrijstalen 

bevestigingen van hoge kwaliteit en 

ook zit er aan de kant van de passa-

gier nog een extra box die makkelijk 

tot een bun kan worden omgebouwd 

voor levende aasvissen. Voorin kan je 

ofwel een ankerkast laten monteren 

aan de buitenkant van de voordeur, 

ofwel kan je er een speciale anker-

kluis in laten plaatsen. Dat laatste 

geniet mijn voorkeur,  want ik ben 

ervan overtuigd dat dat de gemak-

kelijkste en de veiligste manier is om 

te ankeren. 

perfect afGewerkt
Om de puntjes op de ‘i’ te zetten, 

werd ervoor gezorgd dat de stuur-

console alle moderne navigatieappa-

ratuur kan bevatten, alsmede verdere 

bedieningspanelen, lichtschakelaars 

en alle meetinstrumenten die bij de 

motor horen. 

De voorkant van de kajuit lijkt heel 

erg op die van de ProAngler en werd 

uitgerust met hardglazen ruiten, die 

desgewenst van ruitenwissers kun-

nen worden voorzien. Hier en daar 

specificaties warrior 170 fisHinG
• lengte: 5,20 meter

• breedte:  2,12 meter

• diepgang: 0,33 meter

• hoogte vrijboord: 0,76 meter

• gewicht: 750 kg

• max. motorvermogen: 90 pk

• laadvermogen: 5 personen of 540 kg

• CE-klassificatie: “C”

• Prijsindicatie: inclusief kuipzeil, viskap, navigatie-

  beugel met verlichting elektrische   

  bilgepomp enz. € 12.990,= 

  (incl. 19 % BTW)

De gehele range aan Warriorboten wordt in Nederland en 

België verkocht door:

Poelgeest Fishing Boats

Bezoekadres: Hugo de Vrieslaan 1

2341 NT  Oegstgeest (NL)

tel. (+31) 071 - 5 17 33 77

e-mail: info@poelgeestfishingboats.nl

website: www.poelgeestfishingboats.nl

roestvrij staal waarop hengelsteu-

nen en een aasplankje gemonteerd 

zijn. Ook de motorbun vlak na het 

dwarsschot is anders: ze is nu wat 

smaller in het midden, met andere 

toegangstreden en hellende flanken, 

precies zoals op de 175. De twee con-

tainers voor levend aas die de 165 en 

de ProAngler wel nog hadden, zijn 

dus verdwenen, maar je krijgt er heel 

veel plaats bij voor accu’s, anker en 

reservebrandstof. Ook zijn er nu een 

trapje en een rail om je aan vast te 

houden – uiteraard allebei gemaakt 

van topkwaliteit roestvrij staal, wat 

niet alleen mooi is, maar ook zeer 

functioneel. 

Tijdens onze testvaart deden Phil en 

Paul heel wat ideetjes op waar ze 

op konden doordenken bij wijze van 

voorbereiding op de officiële lance-

ring van de 170 in de jachtclub van 

Portland begin oktober 2008. Het al 

vermelde werk onder de vloer werd 

verricht en ook werd, zoals ik al 

schreef, besloten om twee volstrekt 

andere versies uit te brengen en wel 

de Fishing en de Leisure. 

snel en aanGenaam
Toen we de eerste keer vanuit Wey-

mouth vertrokken voor een volgende 

vaartest, hadden we dan ook een 

behoorlijk verschillende boot on-

der de benen waarmee we moch-

ten spelen. Het werd, opnieuw, een 

bijzonder aangename ervaring. De 

boot is nog altijd krachtig en versnelt 

nog even vlot: hij ging zelfs nog wat 

sneller dan voorheen: 67 km per uur. 

De nieuwe Suzuki DF 90 bleek dus 

een perfecte speelkameraad voor 

dit schip  en het feit dat deze motor  

11 kilogram minder weegt dan 

de motor die we bij de allereerste 

 testvaarten gebruikten, zal natuurlijk 

ook wel tot die winst aan snelheid heb-

ben bijgedragen. Ook werd er een tap-

se plaat tussen de buitenboordmotor 

en het schip gemonteerd, om het mo-

gelijk te maken de motor beter uit te 

trimmen. Dit alles zorgde er naar mijn 

gevoel voor dat de Fishing-versie uit-

eindelijk beter functioneerde dan de 

 Leisure-versie. Haar neus steekt na-

melijk iets verder uit en dat zorgt be-

slist voor een vloeiender vaart. Of dat 

uittrimmen werkelijk ook helpt om de 

 laterale stabiliteit te verhogen, kan 

ik niet zeggen – misschien is het wel 

een gevoel van mij. 

Hoewel de 170 er net zo uitziet als 

de andere Warriors, gaat ze toch uit 

van een volstrekt ander vertrekpunt. 

De tips uit de harde praktijk hebben 

er beslist voor gezorgd dat de uitein-

delijke boot beter presteert dan het 

prototype.

kreeg een en ander een enigszins an-

der jasje, zoals bijvoorbeeld de rvs-

handrail en de rvs-navigatiebeugel 

boven op het dak. Ook zijn optioneel 

extra zijvakken leverbaar die in de 

 zijwanden passen.

Aan de achterzijde, echter, is de boot 

helemaal anders dan al zijn voor-

gangers. Het binnenste dwarsschot 

vertoont nu drie curves: de twee in 

de hoeken kijken naar buiten, wat 

de toegankelijkheid verhoogt, en de 

curve in het midden gaat naar bin-

nen, zodat de motor in alle mogelijke 

standen kan kantelen.

Op de Fishing-versie zit een rail in 

De Warrior 170Fishing  zal dan ook 

beslist een eigen markt gaan bespe-

len door die vissers te bedienen die 

klasse, comfort en prestaties hoog in 

het vaandel dragen.

Om het in autotermen uit te drukken: 

de vertrouwde en veel verkochte  

165 kun je vergelijken met een 

 Volkswagen Passat, even degelijk en 

 betrouwbaar. De 175 kan dan worden 

gelijkgeschakeld met een Audi A6 

en de Pro Angler met een BMW. De 

nieuwe 170 Fishing zou daar zelfs 

nog boven uit kunnen torenen…. 

Wie het volledige traject, van bouwen 

tot testen en finaliseren, wil volgen, 

kan grasduinen in het videoarchief 

op www.fishingfilmsandfacts.co.uk

Phill Williams


