
Conyplex specialiseert zich in degelijke, goed gebouwde
toerzeiljachten, bekend onder de naam Contest, varierend
in een range van lengten tussen 35 tot 62 voet (10.68 m tot
18.93 m). De Contests zijn in relatie met boten met
vergelijkbare lengte niet goedkoop, maar de werf staat er
niet ten onrechte om bekend dat zij kwaliteit naar prijs
levert. We staken van wal met de Contest 40s.

Proefvaart

Het laminaat heeft bij de werf gro- dus geld gaat op die manier verlo-
te aandacht. Men hanteert bij de ren. Hoewel nog steeds niets on-
bouw de hand lay-up methode. De mogelijk wordt geacht op dit ge-
keuzes van de harsen, zorgvuldig bied, adviseert men de klant tot
gekontroleerde temperatuur en keuze van pakketten met bepaalde
vochtigheid en vooral ook de zorg, merken, waarbij de onderlinge uit-
die zich vertaalt in tijd die men wisseling en koppelbaarheid gega-
aan het lamineren besteedt, moe- randeerd is. Door intensieve sa-
ten spontane delaminatie en osmo- menwerking met de betreffende le-
se voorkomen. En inderdaad: na veranciers kan gegarandeerd wor-
navraag bij enkele belangrijke be- den dat die systemen onderling ge-
handelaars van osmose-verschijn- gevens kunnen uitwisselen en dat
selen kunnen we geen Contesten zo’n combi-systeem ook werkt.
met dit verschijnsel achterhalen. Binnen de beperking van de Con-
De kwaliteit van het interieur test-modellen houdt men zo veel
duidt op dezelfde aandacht en mogelijk rekening met de wensen
zorgvuldigheid. van de klant (semi costum-built).
Wat betreft de inbouw van appara- Dat kan leiden tot drastische ver-
tuur maakt men duidelijke keuzes. anderingen in het interieur en
De werf signaleerde dat er stee- zelfs aan de spiegel. We zagen een
vast problemen zijn met de aanleg Contest in aanbouw, waarvan de
en onderlinge koppeling van elek- kuip iets voorlijker is geplaatst,
tronische apparatuur. Veel tijd en de kombuis aan de andere kant

staat om meer ruimte te creëren
en een met een voor Conyplex zeer
ongebruikelijke ‘suikerschep’ op
de spiegel.
De grotere modellen, waaronder
ook de 4OS, vertonen een vrij klas-
siek bovenwaterschip met een ty-
perend berghout. Dat voorkomt
ongetwijfeld schade in sluizen en
boxen. Een nadeel van deze kon-
struktie is het lawaai als de boot
aan de wind met het berghout in
het water ligt. Brekertjes bruisen
dan konstant onder die rand, wat
op lange reizen een onplezierig ge-
hoor kan worden. Ook eigen aan
Contests is de konstruktie van zi-
jramen boven het berghout in de
de romp. Dat geeft een goed, op
natuurlijke wijze verlicht inte-
rieur en voorkomt het bekende
‘groteffekt’, dat van met veel hout
betimmerde interieurs kenmerkt.
Een kombinatie van veel hout en
toch veel natuurlijk licht blijkt
mogelijk. Alles heeft echter zijn
prijs: hoewel men op de werf
slechts de hoogste kwaliteit zijra-
men gebruikt, zullen deze op den
duur aandacht vereisen om lekka-
ges te voorkomen.
Aan dek is gekozen voor een ver-
hoogde middenkuip en een kajuit-
vrij voor- en achterdek. Om sta-
hoogte onderdeks te realiseren is

de vrijboordhoogte van de Con-
tests dan ook relatief hoog. De mo-
dellen tot 58 voet hebben een licht
negatieve spiegel zonder achter-
platvorm met een kleine over-
hang.
Typerend ten opzichte van moder-
ne ontwikkelingen is bij de Con-
testen de vrij schuine boeg (zo’n
50º met de waterlijn), die bijdraagt
aan vrij droog voordek. Hoe die-
per een dergelijke boeg in het wa-
ter duikt, hoe groter het verplaat-
ste water, dus ook de opwaartse
druk. Rechte steventjes werken
zich weliswaar minder snel in de
golven, maar duiken relatief snel-
ler onder.
De onderwaterschepen zijn platter
en moderner dan men van het bo-
venwater uiterlijk zou verwach-
ten. Dit verhoogt ongetwijfeld de
snelheid en de vaareigenschappen
van de boten.
Contests zijn standaard uitgerust
met een zorgvuldig gekonstrueerd
teakdek. Het is op een plastic on-
derdek verlijmd, waardoor lekka-
ges tot de onmogelijkheden beho-
ren.

De 40s is geheel in deze traditie
door Dick Zaal ontworpen en door
de werf gebouwd. We hebben het
hier over een ruim, onder Lloyds-



keur gebouwd toerschip dat ge-
heel de bovenstaande typering van
de Contests uitstraalt. De afwer-
king van romp en interieur tonen
de kwaliteit die we van Conyplex
mogen verwachten. Kenmerkend
voor het interieur is het veelvul-
dig gebruik van hout. Het inte-
rieur oogt dan ook klassiek. Uiter-
ste zorg wordt besteed aan het ge-
bruik van goede partijen hout, een
zaak waar onder druk van de ont-
wikkelingen op de houtmarkt en
de kritiek op het gebruik van tro-
pische houtsoorten momenteel
nog al eens de hand mee wordt ge-
licht.
De 40s heeft een zeer ruime ach-
ter- en voorkajuit, beiden voorzien
van een komfortabele natte cel. In
beiden is ruim stahoogte gereali-
seerd. De doorgang tussen voor-
en achterkajuit is onderdeks en
ook daar is stahoogte en een kom-
fortabel ruime doorgang. Een der-
gelijk concept eist zijn tol: een
middenkuip en een bepaald gebrek
aan bergruimte bovendeks. Voor-
en achterkajuit zijn gescheiden
door een ruime, luxueuze kajuit
met een grote, goed beveiligde
kombuis. Een navigatiehoek, die
de benaming ‘kantoor’ waardig is,
is geprojekteerd tegenover de
kombuis. We wezen al op het over-
voedig gebruik van hout, dat
prachtig verwerkt is. Onderdeks is
meer dan voldoende bergruimte
om voorraden voor een lange reis
op te slaan.

De kondities tijdens de test zijn
voor de boot ideaal: windkracht
vier en in buien flinke uitschie-
ters. We hadden zelf de prestaties
graag onder lichter weer willen
bekijken, maar de kondities kun-
nen we zelden kiezen. In deze si-
tuatie zeilt de boot goed. Aan de
wind krijgen we een kleine zeven
knopen op de klokken en op halve
wind tikt de meter herhaaldelijk
de 7.6 aan. In buien met zo’n 35
knopen wind moeten we even re-
ven. Het pleit voor de dekindeling

dat dat vanuit de kuip eenvoudig
te bewerkstelligen is. De kuip op
de testboot is beschermd met een
buiskap. Een aangename bescher-
ming, maar wel een opstakel voor
de doorloop naar voren om even-
tueel bij de mast werk te verricht-
ten. Deze boot heeft een doorgelat
grootzeil. Daardoor staat uiter-
aard het grootzeil goed en heeft
het wat meer zeiloppervlak. Naar
wens is ook een mastreef-grootzeil
of een normaal grootzeil te leve-
ren.
De boot ligt onder vol grootzeil en
volle genua neutraal op het roer
Dat verandert echter bij afnemen-
de wind met een gereefd grootzeil
en onder volle genua. Onder deze
tuigage konstateren wij enige lij
gierigheid. Overigens denken we
dat dit euvel er met een zorgvuld-
ger masttrim wel uit te krijgen is
Op halve en ruime koersen ver-
toont de boot een vriendelijk vaar-
gedrag. De boot loopt goed, hoe-
wel wij eigenlijk nog wel wat me
zeiloppervlak willen voor een boot
van elf ton.
Wij vinden zelf reven bij wind-
kracht vijf vrij normaal en dat
blijkt bij deze boot niet nodig.
Opmerkelijk is het rustige gedrag
in golven. Het dek lijkt ook in
zwaardere omstandigheden vrij
droog, mede dankzij de overhan-
gende boeg en het hoge vrijboord
Over de opzet van de kuip zijn we
minder tevreden. Een dergelijk
schip wordt doorgaans door een
kleine bemanning gevaren en dat
wil zeggen dat de roerganger ge-
makkelijk het touwwerk en de lie-
ren moet kunnen bedienen, ook
als hij niet de beschikking heeft
over elektronische stuurautoma-
ten. Lieren, stoppers en dergelijke
zijn echter zo geplaatst dat de
stuurman zich over behoorlijke af-
stand moet verplaatsen om ge-
koördineerde handelingen te ver-
richten als het oppervlak van de
rolgenua, de schoothoek en de
schootspanning op elkaar af te
stemmen of het grootzeil te reven
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Conyplex, Overleek 3, 1671 GD
Medemblik, tel: 02274 - 3544

IMPORTEUR
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ONTWERPER
Dick Zaal

UITVOERING PROEFVAART
Standaard vinkiel

VARIATIE
Vleugelkiel (meerprijs)

TUIGAGE
Torentop

PRIJS
f 499.375

GEGEVENS
Lengte over alles
Lengte waterlijn
Breedte dek
Diepgang

Waterverplaatsing
Ballast
Hoogte boven waterlijn

12.00 m
10.00 m

3.23 m

1.95 (1.70) (vin vleugel) m
11.000 kg

4800 kg
18.50 m

ZEIL-SPECIFIKATIES

I-maat
J-maat
p_maat
E-maat
Grootzeil
Genua 1
Totaal aan de wind
Genau II
Genua III
Fok I
Fok II
Stormfok
Spinnaker

Zeiloppervlak tot water
verplaatsing

INSTALLATIE
Type motor en vermogen
Inhoud brandstoftank
Inhoud watertank
Aantal kooien

KONDITIES
Wind 18 - 22 knopen wind;
in de buien 35 knopen
vaarwater IJsselmeer voor 
Medemblik

16.90 m
4.75 m

14.80 m
4.20 m

35.69 m2
59.49 m2
95.18 m2
47.27 m2

- m2
32.47 m2
19.53 m2

9.43 m2
135.50 m2

8.6 m2/t

59 pk
350 l
500 l

2
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links de achterkajuit. Hierboven de navigatiehoek. Rechts de kombuis. Foto’s Theo Kampa

De afwerking van romp en

Middenkuipen met stuurwiel da- deks. Men kiest voor een ruimte interieur tonen de kwaliteit die

gen ontwerpers ten onrechte uit, achterkajuit en doorgang onder- we van Conyplex mogen

de ene helft van het touwwwerk deks. Dat wreekt zich in de uitrus- verwachten. Kenmerkend voor

voor en de andere helft achter het ting van de kuip. Open kastjes, zo- het interieur is het veelvuldig

stuurwiel te plaatsen. De bedien- genaamde ‘vogelnestjes’ ontbre- gebruik van hout; het oogt, ook

baarheid wordt er dan niet groter ken. Lijnen en navigatiegereed-
qua indeling, klassiek.

OP. schap als verrekijkers en peilkom-
Bij de boot is veel aandacht be- passen kunnen moeilijk boven- Konklusie
steed aan het komfort beneden- deks worden weggelegd. Al met al vinden wij de Contest

Een van de twee toiletten.
In beide ruimten is stahoogte.

40s een uiterst zorgvuldig ge-
bouwd, luxueus toerjacht met een
komfortabele zeegang. Het loopt
goed onder de testkondities (be-
hoorlijk wat wind). De prijs is
daar ook naar. Voor langere rei-
zen zouden we wel de aanschaf
van voldoende lichtweerzeilen wil-
len adviseren met het oog op de
wat behoudende zeil-tonnage ver-
houding.

HB/PS


