


eilhorloges
Het bord moet onbreekbaar zijn, het mes van
roestvrijstaal. De kleding willen we vochtabsorberend,
de tafel kardanisch, en de schoenen antislip. Er zijn
nauwelijks gebruiksvoorwerpen op te noemen, die voor
gebruik aan boord niet werden aangepast.
Dit keer onderzocht de redaktie zogenaamde nautische
horloges, jacht- horloges, watersport horloges en andere
uurwerken die als bijzonder geschikt voor de zeilsport
op de markt gebracht worden. We onderzochten slechts
de funkties van de uurwerken die het tot een
'zeilhorloge' bestempelen, uitdrukkelijk niet de algehele
kwaliteit.
En zo kon het gebeuren dat de redaktie op een dag over
een achttiental ingezonden horloges gebogen stond en
gek werd van alle akoestische alarmen die we in de
gauwigheid niet wisten uit te schakelen.

Kriteria
Een horloge geeft primair de tijd
aan en dat is nuttig. Een jachtzeiler
zal echter meer van zijn uurwerk
vragen. Allereerst zal een horloge
bij gebruik aan boord redelijk wa-
terdicht moeten zijn. De hieronder
besproken horloges worden daarop
gegarandeerd zodat een test hiervan
in het kader van dit onderzoek niet
nodig werd geacht. Belangrijker in
het kader van een vergelijkend on-
deroek zijn de 'nautische' funkties.
We laten ze hieronder de revue pas-
seren.

1. Wedstrijdfunkties
1.1. Startfunktie
Wedstrijdzeilers mogen van een
horloge verwachten, dat het mini-
maal is uitgerust met de mogelijk-
heid om af te tellen vanaf het tien-
minuten schot, het vijf-minuten
schot tot het startmoment. Er moet
helder en in een oogopslag worden
aangeven, hoeveel minuten en se-
konden nog resten voor het start-
schot valt. Met name elektronische
horloges kunnen vaak veel langer
dan tien minuten van tevoren be-
ginnen af te tellen. Dat kan handig
zijn.
Bij een goede startfunktie speelt
ook de bediening een rol. Het is een
pré als de startfunktie met één
knop in werking te zetten is. Het
tien-minutenschot valt, een druk
op de knop en het aftellen begint.
De waarschuwing voor het start-
schot moet duidelijk zijn, zowel vi-
sueel als bij voorkeur ook akoes-

tisch, dus met een geluidssein.

1.2. Taktische ring
Deze bestaat uit een draaibare ring
met een kompasroos, verdeeld in
3600

• Bij het zeilen van een Olym-
pische baan zijn de hoeken van de
baan bekend (mits de baan korrekt
is uitgezet). Door de gradenring zo
te draaien, dat de windrichting op
de twaalf van het horloge staat, is
de ware koers naar de boei direkt
van het horloge af te lezen. Bij het
kiezen van de positie op de startlijn
kan dit ook nuttig zijn.

Het
allround

zeilhorloge
bestaat
niet

horloge, dan is het handig als de
tijd met één druk op de knop stil
gezet kan worden, zodat het resul-
taat opgeschreven kan worden. Een
tweede druk op de knop moet dan
de wijzers weer op de juiste tijd
doen schieten. Geheugens in deze
helpen bij het schieten van sterren.

verge/ekelJ
2. Navigatiefunkties

2.1. Stopwatch
Bij het herkennen van een ton of
een vuur is een chronometer of
stopwatch handig. Het uittellen
van het licht wordt overbodig en de
stuurman kan zich konsentreren op
het karakter van het licht. Het is
daarvoor van belang, dat de wijzer-
plaat in het donker afgelezen kan
worden!

2.2. Astronavigatie
Wie op open water vaart, zal te ma-
ken krijgen met astronavigatie.
Daarbij is het handig als een horlo-
ge specifieke funkties bezit, zoals
tweede tijd en splittime.

2.2.1. De tweede tijd
Een horloge staat doorgaans op lo-
kale tijd. Dan weten we tenminste
wanneer het tijd is om de aardap-
pels op te zetten. Astronavigatie re-
kent echter in GMT. Het is prak-
tisch als het horloge met één druk
op de knop op GMT te zetten is.

2.2.2. Het stilzetten van de tijd
('split-time')
Bij het schieten van een hemelli-
chaam moet exakt de tijd (GMT)
bekend zijn, op de sekonde nauw-
keurig. Gebruiken we daarvoor een

Kwaliteit van mechanischehorloges
Een mechanisch uurwerk is duur,
met name de zelfopwindende
automaten. Zo'n horloge bevat tal
van kleine radertjes, schijven en
veertjes en de fabrikatie betekent
veel handwerk. Dat vindt u terug
in de prijs. _
Op de lagere school leerden we al
dat het Zwitsers uurwerk voor
traditie en kwaliteit staat. Wat
het laatste betreft heeft men ern-
stige konkurrentie gekregen van
een aantal Japanse merken. De
Zwitsers reageerden daarop met
het ontwikkelen van robuuste me-
chanische horloges met een kwali-
teitsuitstraling.
Hoewel verschillen in kwaliteit
tussen Zwitserse en Japanse me-
chanische uurwerken te betwijfe-
len zijn, heeft het eerste type haar
status behouden. Net als voor een '

krokodil op een T-shirt of een
streep op een schoen betaalt u
voor een image. Veel merken, zo-
als bijvoorbeeld Pontiac, leveren
zoals dat heet 'Zwitserse kwali-
teitsuurwerken'. De fabriek of im-
porteur koopt zijn horloges in
zo'n geval bij Ebauche, een Zwit-
serse verkooporganisatie, en laat
daar zijn merknaam op drukken.
Vanuit puur kwaliteitsoogpunf
zijn dergelijke klokjes uitstekend.
Zelfs hele grote merken die perti-
nent beweren Zwitserse fabrieks-
merken te zijn, maken soms ge-
bruik van Ebausche uurwerken.
Een Zwitsers fabrieksmerk als Le-
mania, Rolex of Omega heeft on-
getwijfeld een hogere status dan
een Ebausche. Daar betaalt u
voor. Kwaliteitsverschillen zijn
moeilijk vast te stellen.
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3. Bedieningsgemak
We wezen al op de voordelen als di-
verse funkties met een druk op de
knop in te schakelen zijn. Daarbij
komt, dat de knoppen ook met ver-
kleumde vingers te bedienen moe-
ten zijn.

4. Draaggemak
Hier gaat het om de grootte van de
kast, de konstruktie van uitsteken-
de delen en met name ook het ge-
wicht van het horloge.

5. Andere nautische
funkties

Soms zijn er op horloges andere
handige 'gimmicks' verwerkt. Zo
bestaan er horloges (helaas niet in
deze test) met een getijde-ring, zo-
dat direkt de stand van het tij afge-
lezen kan worden. Ook een barome-
ter hoort onder deze kategorie.

Konklusie
Welke horloges verdienen nu het
predikaat 'zeil'-horloge? Van de
door ons geteste horloges kunnen
we duidelijk stellen dat er er een
paar bijzonder goede en een aantal
goede starthorloges tussen zaten,
maar daarmee blijft de nautische
funktie wel erg beperkt. Een zeil-
horloge dat praktisch dienst kan
doen als starthorloge en tegelijker-
tijd als navigatiehorloge kwamen
we niet tegen. Vooral de navigatie-
funkties van alle onderzochte hor-
loges schoten tekort. Meestal heb-
ben de horloges wel een stopwatch,
maar geen enkel kon goed verlicht
worden. Alle andere navigatie-
funkties die we hier boven opnoem-
den, werden bij de onderzochte kol-
lektie niet aangetroffen. Alle onder-
zochte horloges hadden voor de wa-
tersport ongeschikte bandjes. Kort-
om, een allround zeilhorloge bestaat
niet.

Redaktie
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Overzi1cht van de geteste horloges
Nr. Merk en type Prijs Startfunktie Taktische Navigatiefunkties

in kwali- bedie- aflees- alarm ring van 2e tijd 'split Stopwatch
guldens teit ning baarheid visueel geluid 3600 time'

1. L.E. Regatta 1535 ++ ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 0
2. L. Regatta 810 ++ -++ ++ ++ 0 0 0 0 0
3. L.E. 5001 995 + +/- +/- +/- 0 ++ 0 0 0
4. L.E.5003 995 + +/- +/- 0 ++ 0 0 0
5. Casio 1218 125 + +/- +/- + 0 0 +
6. Casio 1207 135 + +/- + +/- + 0 0 0 +
7. Casio 1208 240 + +/- + +/- + 0 0 0 +
8. Casio 1205 199 + +/- +/- +/- + 0 0 0 +
9. Casio 1211 595 + +/- +/- +/- + 0 0 0 +

10. Casio 1204 249 + + +/- + 0 + 0 +
11. Casio 1203 695 + +/- +/- + + 0 +
12. Seiko Y.T. 495 ++ +/- + + + 0 0 0 ++
13. Pulsar P.O. 325 + +/- + + + 0 0 0 +
14. Festina S.C. 899 +/- + ++ 0 0 +
15. Citizen A.C. 799 ++ +/- + ++ + +/- 0 0 ++
16. Citizen Y. 429/449 +/- +/- + +/- + +/- 0 0 ++
17. Citizen Surf 329 + +/- + + + +/- 0 0 ++
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De horloges
l.lemania ElvströmRegatta
Prijs.j' 1535,-
• Automatisch mechanisch

Zwitsers uurwerk
• Zeewaterbestendige, roestvast-

stalen kast
• Tot honderd meter diepte

waterdicht
• Schokbestendig
• Krasvast en ontspiegeld glas
• Beschermde drukknop en kroon

Nautische funkties:
• 10 en 5 minuten startfunktie met

een kleurenkode voor het aftellen
• Instelbare taktiekring

Het aantal nautische funkties is be-
perkt. De startfunktie en ook de
taktische funk ties zijn makkelijk
afleesbaar en goed te bedienen,
kortom, een uitstekend starthorlo-
ge.

2. lemania Regatta
Prijs.j' 810,-
• Mechanisch automatisch Zwit-

sers uurwerk
• Zeewaterbestendige roestvast-

stalen kast
• Tot honderd meter diepte water-

dicht
• Beschermde kroon

Nautische funkties:
10 en 5 minuten startfunktie met
kleurenkode voor het aftellen. Een
sekondenwijzer, die afloopt van 60
naar 0 tijdens de startfunktie.

Een uitstekend, goed afleesbaar en
makkelijk te bedienen starthorloge.

3& 4. lemania Elvström
Nautical, type 5001 & 5003
Prijs! 995,-
De horloges zijn technisch identiek.
De een heeft een witte wijzerplaat,

de andere een donkere.
• Kwartshorloge
• Roestvaststalen kast
• Waterdicht tot 50 meter diepte

Nautische funkties:
• Instelbare taktiekring
• 10 en 5 minuten startfunktie met

minutenteller
• 'Tactician P.E.-System'

De startfunktie heeft geen
sekondenaanduiding en dat maakt
het horloge voor een serieuze start
weinig bruikbaar. De aflezing van
de startfunktie is matig en bij de
5003 (donkere wijzerplaat) ronduit
slecht. De nulstellingsknop gaat
zwaar, is nogal klein en werkte bij
de 5003 in het geheel niet. Vanuit
onze kriteria is dit geen goed jacht-
horloge.

5.Casio 1218 (Sud)
Prijs! 125,-

• Digitaal kwartshorloge
• Kunststof kast
• Waterdicht tot 100 meter diepte
• Wekker

Nautische funkties:
• Startfunktie met 10 en 5 minu-

ten, terugtellend met geluidsalar
• Stopwatch

Matig afleesbare startfunktie en
voor de bediening moeten twee
knoppen gebruikt worden. De alge-
mene bediening is ingewikkeld.

6. Casio 1207 (niet afgebeeld)
Prijs.j' 135,-
• Digitaal kwartshorloge
• Kunststof kast en band
• Waterdicht tot 50 meter

Nautische funkties:
• Startfunktie van 5 minuten, te-

rugtellend met geluidsalarm.
• Stopwatch



5.Casio 1218 (Sud) 7. Casio 1208 8. Casio 1205 Vacht 9. Casio 1211

Goed afleesbare startfunktie met
duidelijk alarm. Het is niet echt
een jachthorloge. De knoppen zijn
stevig en goed te bedienen.

7. Casio 1208
Prijs:! 249,-

Het betreft hier de 'klassieke' uit-
gave van de 1207, met stalen kast
en lederen band. Voor de funkties
en opmerkingen, zie de 1207.

8. Casio 1205 Vacht
Prijs.j' 199,-
• Analoog kwartshorloge met ook

een digitale aflezing
• Kunststof kast en band
• Waterdicht tot 100 meter
• Wekker

Nautische funkties:
• Tien en vijf minuten startfunktie

met geluidsalarm • Stopwatch

1gemene Gewicht Barometer
diening in gr,

94
131
52
52
39
37
60
37
80
53
73
73
41
117
108
95/63
60

o
o
o
o
o
o
o
o
o
+
+
o
o
o
o
o
o

+
+
/-

+

Mechanische of elektronische horloges

Matig afleesbare startfunktie en de
bediening van de funkties is vrij
ingewikkeld. Daar staat tegenover
dat 'het piept dat het een aard
heeft', zoals een der onderzoekers
vrij naar Van het Reve opmerkte.

Het gros van de in de handel zijn-
de horloges is momenteel van het
kwarts-type. Dergelijke horloges
bepalen de tijd op elektronische
wijze, waarbij de konstante fre-
kwentie (trilling) van een kwarts-
kristal de tijd bepaalt. De veertjes
en radertjes, die een klassiek uur-
werk kenmerken, zijn hier ver-
vangen door een elektronische
schakeling. Geheel in de lijn van
deze konstruktie, wordt de tijd di-
gitaal (in cijfers) weergegeven op
een zogenaamd 'liquid-cristal'
schermpje. Een dergelijk horloge
heeft geen bewegende delen en
heeft daardoor een bijna onbe-
grensde levensduur. In de loop der
tijd kan alleen het schermpje iets
aan helderheid inboeten. Met de
opkomst van de chiptechniek ont-
stond de mogelijkheid, in dergelij-
ke mikro-elektronische uurwerk-
jes tal van aparte funkties in te
bouwen zonder dat de kast daarbij
een onhandelbaar formaat krijgt.
De prijs van-het uurwerkgedeelte
kan door de massaproduktie laag
gehouden worden. Een digitaal
kwartshorloge vindt u met allerlei
in de chips meegebakken futuris-
tische funkties in prijzen van en-
kele tientjes tot enkele honderden
guldens. Deels wordt die prijs be-
paald door de kwaliteit van de
sturende kwartskristal.
Digitale kwartshorloges zijn goed-
koop, nauwkeurig en hebben een
lange levensduur. Het horloge
dreigde met deze ontwikkeling
zijn funktie als statussymbool en
kostbaar sieraad te verliezen. De

lederen bandje. Voor de funkties en
opmerkingen, zie nr. 8. De knop-
pen zijn goed bedienbaar. De af-
leesbaarheid van de startfunktie is
matig. Het prijsverschil met de
1205 is groot.

9. Casio 1211
Prijs.j' 595,-

De klassieke en wat sjieke uitvoe-
ring van de 1205 met stalen kast en

industrie probeert dat uiteraard
op allerlei manieren te voorko-
men. Een groot deel van het pu-
bliek wenst uit dergelijke overwe-
gingen geen digitale, maar een
analoge tijdaanduiding. De wij-
zers moesten terug. Hoewel wij-
zers ook op een liquid-eristal
schermpje af te beelden zijn en
daarmee de duurzaamheid behou-
den blijft, ligt de voorkeur van het
publiek bij gewone mechanische
wijzers. Een elektronisch horloge
van enige allure wordt dan ook
uitgerust met een mikro-elektro-
motortje dat de wijzers bedient.
Aan nauwkeurigheid doen derge-
lijke elektronische horloges niet
onder voor hun digitale zusjes. De
mechanische elektromotor is ech-
ter wel meer aan slijtage onderhe-
vig dan een volledige elektroni-
sche schakeling.
Van enkele typen door ons beke-
ken elektronische horloges heeft
de fabrikant naast de standaard-
versie een 'klassieke' - uitgebracht.

. Die heeft dan een stalen kast en
een lederen band. Het mechaniek
en de elektronika is echter gelijk.
Zo'n klassieke uitvoering is door-
gaans behoorlijk wat duurder.
Voor de meerwaarde van enkele
honderden guldens koopt u
schoonheid en status aan de pols.
Elektronische horloges hebben
echter ook enkele nadelen. Elek-
tronika is erg vochtgevoelig, dus
de horloges moeten goed water-
dicht zijn. Ook hebben elektroni-
sche schakelingen een batterij no-
dig en die moet zo nu en dan ver-

vangen worden. Gezien de vocht-
gevoeligheid van de schakelingen
is de vervanging van een batterij
en de waterkering een nauwkeurig
werkje, dat de maritieme gebrui-
ker van een horloge liefst aan een
deskundige overlaat. Een zeevaar-
der die lange reizen maakt, doet
er verstandig aan voor de aanvang
van de reis de batterij te laten ver-
vangen door een horlogemaker.
Een kwartskristal kan enigszins
temperatuur gevoelig zijn. Aange-
zien deze uurwerken echter om de
pols gedragen worden, zijn de hor-
loges nagenoeg verzekerd van een
konstante temperatuur, namelijk
die van de huid. De achterkant
van een precisie uurwerk is dan
ook meestal gemaakt van een
goed geleidend materiaal, bijvoor-
beeld staal.
Na een periode van terugval staan
de puur mechanische horloges in
hernieuwde belangstelling van een
veelal statusgevoelig publiek. Met
name de zelf-opwindende model-
len, de zogenaamde automaten,
zijn nog in trek omdat ze nog
minder zorg vereisen dan een
elektronisch horloge. Hierbij
hoeft immers zelfs de batterij niet
vervangen te worden. Daar staat
wel een beduidend hoger prijs-
kaartje tegenover. Indien een me-
chanisch horloge meer funkties
heeft, wordt de kast ook groter.
Goede mechanische automaten
zijn weliswaar niet zo nauwkeurig
als kwartshorloges, maar benade-
ren die weL Mechanische horloges
zijn aan slijtage onderhevig.
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10. Casia 1204 Weotherstation 11. Casio 1203 12. Seiko Yachttimer Sports 13. Pulsar, Pacific Ocean

10. Casio 1204 Weatherstation
Prijs:! 249,-
• Digitaal kwartshorloge
• Kunststof kast en band geluids-

alarm
• 'Waterdicht tot 100 meter
• Hoogte- en dieptemeter

Nautische funkties:
• 10 en 5 minuten startfunktie met

geluidsalarm
• Stopwatch
• Barometer
• 2e tijd

De startfunktie is vrij ingewikkeld
te bedienen. De barometer stond te
hoog afgesteld, maar is bij te stel-
len. We ontdekten een lampje voor
de stopwatchfunktie. Helaas bleek
dit onbruikbaar voor nautisch ge-
bruik, omdat het bediend werd
door dezelfde knop als de nulstel-
ling. Lampje aan, en de stopwatch
vliegt op nul.

11. Casio 1203
Prijs. j' 695,-

Het gaat hier weer om een 'klassie-
ke uitvoering' van de 1204 met sta-
len kast en lederen band. Voor de
funkties en opmerkingen verwijzen
we naar daar. De knoppen zijn
goed, de afleesbaarheid van de
startfunktie iets minder. Het horlo-
ge is uitgerust met een niet-draai-
bare taktische ring, zoals we die
draaiend op de Lemania's aantrof-
fen. Doordat de ring niet draaibaar
is, lijkt ons het gebruik vrij moeilijk
en moet deze als nautische versie-
ring worden opgevat.

12. Seiko Yachttimer Sports
Prijs.j' 495,-
• Analoog kwartshorloge
• Waterdicht tot op 50 m=er
• Stalen kast en lederen band
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Nautische funkties:
• Startfunktie voor 15, 10 en 5

min. met visueel en geluidsalarm.
• Stopwatchfunktie

Het uurwerk heeft geen sekonden-
wijzer. Dat is lastig voor weerbe-
richten en tijdseinen en maakt het
horloge weinig geschikt voor nau-
tisch gebruik. Bij de startfunktie en
bij de stopwatch funktioneert de
grote wijzer als sekondenwijzer. De
afleesbaarheid en de bediening zijn
goed.

13. Pulsar, Pacific Ocean
Prijs! 325,-
• Analoog kwartshorloge
• Stalen kast en lederen band
• Waterdicht

Nautische funkties:
• Startfunktie met 15, 10 en 5 min.

en visueel en geluidsalarm.
• Stopwatch
• Wereldtijdaanduiding

De wereldtijdaanduiding is op de
ring gegraveerd in de vorm van af-
kortingen van plaatsnamen. Dit is
weinig serieus en dient meer als
versiering. De startinstelling is ma-
tig afleesbaar. Het horloge heeft
geen sekondenwijzer. Dat is lastig
voor weerberichten en tijdseinen

en maakt het horloge weinig ge-
schikt voor nautisch gebruik. Bij de
startfunktie en bij de stopwatch
funktioneert de grote wijzer als se-
kondenwijzer.

14. Festina Super Chrono
Prijs! 899,-
• Kwartshorloge met analoge

aflezing
• Stalen kast
• Stalen band
• Waterdicht tot 100 meter

Nautische funkties:
• Startfunktie met tien en vijf min.

visueel en geluidsalarm.
• Stopwatch
• Taktische ring

Een door zijn gekompliceerde wij-
zerplaat matig afleesbaar horloge
met te veel gekombineerde funk ties
die ertoe leiden dat alleen al voor
het stilzetten van de stopwatch
twee verschillende handelingen
moeten worden uitgevoerd. Het
horloge heeft vanwege zijn gehom-
pliceerdheid in aflezing en bedie-
ning veel weg van een intelligentie-
test.

15. Citizen 'America's Cup'
Prijs! 799,-

Veel moderne horloges hebben
een kunststoffen kast en band.
Meestal is kunststof heel sterk.
Kunststofbandjes kunnen wel
uitdrogen en verharden. De kans
dat een dergelijk bandje breekt is
groter dan bij een lederen band.
Bandjes worden doorgaans beves-
tigd aan pennetjes aan beide zij-
den van de kast. Voor zeilers is
dat een af te raden konstruktie.
Haakt het horloge even achter een

Bandies
stag, dan breekt een pen en vliegt
het hele horloge overboord. Het is
beter een doorlopend bandje te
nemen, dat via de pennetjes ach-
ter de kast van het horloge door-
loopt. Breekt dan een pen, dan
blijft het horloge hangen aan de
andere. Geen enkel van de door
ons bekeken zeilhorloges was
voorzien van een dergelijk doorlo-
pend bandje.
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17. Citizen Windsurfing
Prijs! 329,-
• Kwarts horloge met digitale afle-

zing
• Stalen kast en kunststof band

• Kwarts horloge met analoge
aflezing

• Stalen kast
• Stalen band
• Waterdicht tot 100 meter

Nautische funkties:
• Startfunkties voor 15, 10,5 en 3

minuten, visueel weergegeven
met alarm

• Stopwatch
• Taktische ring

Een horloge met veel verschillende
startmogelijkheden. Daardoor
neemt het even tijd deze te leren
kennen. De bediening is niet inge-
wikkeld. De taktische ring zit vrij
los en kan niet worden geborgd te-
gen schuiven. Het horloge 'America
Cup' geeft aan dat Citizen optreedt
als een van de sponsors in de Ame-
rica's Cup 1992.

16. Citizen Yachting
Prijs! 429,-/f 449,-
• Kwarts horloge met analoge en

digitale aflezing
• Stalen kast met stalen band of in

uitvoering met kunststof band
• Waterdicht tot 100 meter

Nautische funkties:
• Startfunktie 'countdown' instel-

baar vanaf 60 minuten
• Stopwatch
• Taktische ring

Een horloge met zowel analoge als
digitale aflezing. De uitvoering met
de kunststof band heeft een Olym-
pische baan als pdruk. De takti-
sche ring zit vrij los en kan moge-
lijk tijdens de wedstrijd verschui-
ven.



17. Citizen Windsurfing

ONZE COMPLETE TUIGERIJ
kan ook bij uw schip

LANGSKOMEN
Ter plekke zorgen wij voor:

- NIEUWE VERSTAGING
- NIEUWE VALLEN
- ROLREEFINSTALLATIES
- LEVERING EN INBOUW VAN
APPARATUREN.

• Waterdicht tot 100 meter Verklaring
o Afwezig
++ Zeer goed
+ Goed
+/- Matig

Slecht
Zeer slecht

Nautische funkties:
• Startfunkties: countdown vanaf

60 minuten en een 5 minuten
countdown met visuele weergave
enalarm
Stopwatch. Taktische ring

en verademing om een surfhorlo-
e te zien dat niet gelijk lolligpro-

beert te wezen. Een ingehouden
evenwichtige vormgeving. De takti-

che ring zit evenals bij de andere
Citizens te los.

HANS ]ANSEN ]ACHTSERVICEMet dank aan Fred Kats, beëdigd
expert en rijksgediplomeerd horlo-
gemaker maar bovenal zeiler, voor
zijn informatie en adviezen.

Vierambachtsweg 59b
2481 KS Woubrugge
Tel. 01729-9172 fax: 8913

_· M_E_T~~
Kompakt met grote
mogelijkhede

Een kompakte
baroscoop met
enorme mogelijk-
heden.

egeven naar wens in kunst-
niehout.

,novertroffen .
R biedt u ondermeer:

. Itg~evoerdmet electronische

tisch en akoestisch waarschuwings-
naai bij kritische drukveranderingen
eciaal ontwikkeld voor de pleziervaart
ebouwde kalender en quarztijdmelding

, , of op ingebouwde batterijen
e bouwen en te bédienen

81 mm), licht en betrouwbaar
S
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