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Wahoo ‘The Sportfishing Company’ in IJmuiden

Door Frits Kromhout van der Meer - Na het nieuws dat de mooie Offshore 105 de
‘Freedom’ van de sympathieke Kees Koper uit Zandvoort voortaan schipper/eigenaar is van
deze charterboot, is er nu nieuws over een andere spiksplinternieuwe charterboot – van
Nederlands fabricaat – in IJmuiden!
Eigenaar Jan Hein Braam wilde graag een model dat gelijkenis had van een Amerikaanse
lobsterboot, maar liet deze wél bouwen op Vlieland. Het resultaat is een zeewaardige, snelle
én grote boot met de naam ‘Wahoo’. Een prachtboot met veel visruimte, om minimaal tien
mensen in alle comfort te kunnen laten vissen…
Het hart van de boot is een dikke Volvo Penta D13, die goed is voor zo’n 800pk; met een
kruissnelheid van 24 knopen en een top van 32 knopen. De Wahoo heeft een lengte van 11,63
meter, een breedte van vier meter en de lengte van het visdek beslaat bijna acht meter.
Genoeg snelheid om de verder gelegen wrakken te bezoeken, met andere woorden: óók meer
overgebleven vistijd vanaf een lekker groot visdek.!

Jan Hein Braam is een zakenman die ontzettend veel van zeevissen houdt, en zodoende graag
als opstapper bij de betere schippers een dagje wilde vissen. Maar vaak gingen boekingen niet
door vanwege slecht weer of onverwachte zakelijke besprekingen. En zo werd het plan
geopperd om zelf een boot te kopen. Zijn voorkeur ging dus uit naar de lobsterboot, maar hij

kon het juiste model niet vinden in de USA. Totdat hij een link zag naar een werf in ons
Nederlandse Vlieland. Deze werf bouwt de ‘Northern Bay 38’ en zo werd na de nodige
gesprekken de droomboot gebouwd. Er werd daarbij nergens op bezuinigd. Qua veiligheid en
apparatuur (alles dubbel uitgevoerd!) is het dik in orde; topapparatuur van Garmin , AIS,
open-random-radar en ‘last but not least’ twee grote reddingsvlotten.
Daarna moest Jan Hein opzoek naar een goede schipper voor zijn mooie schip. Hij vond één
van de betere charterschippers van Nederland daartoe bereid, een schipper waarmee hijzelf in
het verleden er meerdere malen mee op uit is getrokken. Het moest zo zijn: dit was voor Jan
Hein de nummer één keus!
Eigenlijk mogen we hier spreken van een succesformule. Een superboot met een topschipper
en voor ieder wat wils: wrakvissen, zeebaarsvissen en geankerd vissen behoort namelijk tot de
mogelijkheden. Er staan zelfs wat trips gepland om op haai te gaan vissen, maar ook scholexpedities naar de ‘Duitse bocht’. De boot kan overigens ook voor allerlei andere doeleinden
worden gehuurd: de klant is immers koning. Ik mocht onlangs mee op een pilottrip en dat was
niet minder dan een topdag!
Ga voor alle informatie naar: www.sportfishingcompany.nl of bel tussen 10.00 en 22.00 uur
met tel. (0252) 830 399.

