2eHANDS

\
\
1

AA

..*'-J::@$,

Fors brugdek met de kajuitingang uit het

midden en een raam lloven de kombuis.

A

Het teakdek .igi ptaatsel.tjk los en sommige

deelties staan zeL{s omhoog!

{

Talings zijn veel door amateurs

afgebouurd, maar het schip dat

we hekijken, is waarschijntijk
door de werf hetimmerd.
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0e a{dichting van de

hennegatskoker met een stuk
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Tating 32
Klassiek

geLij

nd toerjacht

Tating toerzei[jachten kennen met hun traditionele s-spant romp met [ange kiel en
vee[ zeeg een trouwe schare tiefhebbers, getuige de actieve eigenaarsvereniging.
0pgetet: de TaLing 32is veel geleverd a[s polyester casco en door eigenaren zetf
afgebouwd. Hierdoor zijn er grote kwatiteitsverschitten in afbouw en techniek.
TEKST ALEX BROEKAART

i FOTO S BERTEL KOLTHOF ] TEKEN]NG VERONICA CONCEPT DESION

ONTWERP EN BOUW

De Taling 32 heeft een lange polyester doosl<iel die is gevuld met gegoten
Iood als ballast. De klassieke vorm-

geving is heel herkenbaar, evenals
de naar voren uitgebouwde roestvast

stalen preekstoel, die tevens dienst
doet als boegspriet. Het voorstag
grijpt hierdoor verder naar voren aan
zodat loefgierigheid wordt gecompen-

seerd. Opvallend zijn de brede, goed
beloopbare gangboorden en de brede
diepe kuip met brugdek. De opbouw
is hoog en hoekig. Het teakdek van
deze boot is slecht gelegd en verkeert
in slechte staat. Aan bakboord bollen
de dekdeeltjes op en liggen los van de
ondergrond. Het voordek veert sterk
door bij belopen.

INTERIEUR

Het interieur is netjes betimmerd en
verkeert in een zeer behoorlijke staat.
Opvallend is de muffe lucht. Aanbrengen van permanente ventilatie en opheffen van lekkages zijn klussen die
een nieuwe eigenaar beslist moet uitvoeren. De kombuis is ruim en licht
dankzij een extra raam in de achterwand en bevat een tweepits thermisch

beveiligd gaskooktoestel en een koelkast. De stahoogte in de kajuit is met
circa 1,85 meter alleszins acceptabel.
De kaartentafel staat in dwarsrichting;
navigeren met je gezicht in vaarrichting wordt door velen als prettig ervaren. Aan boord is slaapplaats voor vijf
personen, maar de toiletruimte is niet
afgescheiden van de voorpiek.

TECHNIEK

Een gasbun ontbreekt. Verder is de
afdichting van de hennegatskoker op

en sterk verkrijt. De stalen puttings zijn
onderdeks roestig en vertonen lekspo-

niet-professionele wijze uitgevoerd met
een plastic zak en lijntjes. Monteren
van een pakkingdrukker met vetl<oord
is een oplossing, verlengen van de hennegatskoker tot dekhoogte zou nog be-

ren. De direct gekoelde Bukh-motor
is redelijk ingebouwd, maar de injectiebocht van de uitlaat vertoont roestsporen. De isolatie in de motorruimte
is vergaan en dient geheel te worden
vervangen. Het elektrische systeem is
eenvoudig maar heeft wel hoofdscha-

ter zijn. De polyester romp is aan de
binnenzijde slordig gecoat en buiten is
vrijwel alle zichtbare gelcoat zeer dof

kelaars, zekeringen en een diodebrug.

VAAREIGENSCHAPPEN

Deze Taling heeft een helmstokbestu-

ring. Opvallend bij achteruitvaren op
de

motor is dat hij weinig last heeft van

wielwerking van de schroef. Bepaald
een uitzondering voor een s-spant met

lange kiel. De draaicirkels alsmede de
stopweg zijn met circa lqq scheepslengte acceptabel. Ook de zeileigenschappen zijn voor een toerjacht zeker niet
slecht, met een Iichte loefgierigheid die

niet storend is. Een verbeterpunt zijn
de schootlieren: ze staan niet goed in
lijn, waardoor de schoten valse slagen
op de trommel krijgen. Met de buiskap
omhoog loopt de grootschoot tegen de
kap, een euvel dat we vaker aantreffen
op jachten waarvan de overloop ver
naar voren staat. De masttoptuigage

op deze boot is uigevoerd met een
strijkwant.
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