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De Woest is ook in een RAW hybride uitvoering leverbaar

als bestrtrrlrler cvcn ccn treet,e lto.qcr staarr cn jt' ltt'ltt or t'r'
rlc rntniqte hccrr toclr goerl tritzicltt crr jc krrrrt rtoq stcrils lrct
stttttrn'iel lrerlie ncn". i)c \\Ioes{ is ce n zccr praktisclte [loot,
tlic jtrist cioor gcbrLrik tc null(crt vlrn Ilusic nratcrialcn zijrr
bijzonclure stocrc r.lirstruling kr ct'g. [ )ic lipartc Lrilstrali rrg
bcgint al aarr rle bLriit,rrzilrlc \\'aar.et,lr stocrc ltor.ltcn ltlanl<,
clic nriclrlen ovcr'hc1. cusco Ioopr. rlit'nt ltls stooii)lani( ltij ltlt
luunicggctt iri rlt,iurvcir. Iliizonilt,r'zijrt ook rlc trvcr-. Itot,glicir-
tcn i'oorin lret l'r.ont. \'crrltr u'orclt hij gclcr crrl lltct I)uiskilll,
zoclat rr ook [rij nriircicr irr.er l<unt gaan lirr'('n. Ool< is clc

\\Iocst scsclrikt onr ee n itaclttje ovel t(, ltiijrcn. \\'uitt Itct zrtn
nctlek lri'ltterin is gioot genocg orn I ntCrrst,n tt'laten sllrltcn.
Ooli [rcschil<t Iiij rrr t,r.ccn tirntastiscltt, gelLrirlinsta]lutic. \\iant
zorlru rrrcri dc lir-rsst,rrsct r,tin Itt,t zorrnetlek vern,ijrlcrt, oni
stirilt ('cn rilurtc rllrnsr ktt'r. /.o is clr,\\ircst ool< tt, gcltrtrikcn
luls "li'cstbccst". ()nrlel cle vlocr zijn naast volrlocnrlc bcrs
rLriiute, lrvcc l<ocll<astrn \\,('gÍlc\\'erli1 cn I<an clt,sinallt,(lr1'cl
irt Iret vrlorstc'gcclc,Jlle rvr.rrrlcit vci'\ angen rloor t't,n qloot
tal't'l[rlucl. Intcrit'ur urr vloclcrr zijrt r olltriig r lrn tcak tritgcrtrst
Irct loil('1, spoeibak, clckrvas, rloLrclte, sluultpiaut:;trn r,n Jlll.
soun(lsYStcnr. [)e \\irt'st is ccrt onclt,r'ltorrrlsirltnt en ze lÍlo
zcn(lc sloel). I)e rornp is seltouri'rl cloor I.rcrltlic Blocrnsntir
alLunirii'.rrui-roLr\\' cn tlc alltorru is vcr-zrtrgcl dortr (llaascrr

laclrLborrrr'. I Iet ontri crlt is virn clc\irsclc\,'t'ics clesign.
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t,,f' Motorisch is deWoest ge$reldig. Hij is voolzien valt een
'e VW'lDI lrotor rlet 265 pk. I-let lage toerental van de

nrotor zorgt dat hij bijna genrisloos is. Over pit heeft de 265
pk motor niet te klagen. Binnen enkele seconden ligt hij op
volle snelheid. Ook bij hoge snelheid laat hij zich gemakkelijk
besturen. Linkse en rechtse bochten, hij blijft zeer stabiel en
altijd op koers. Gelukkig had de havenmeester ons
vooraf al gewaarschultd, toerr hij zei:"Het is een wolf in
schaapskleren". Het ontwerp van de Woest is een afgeleide
van de oude sloepen uit de jarer-r dertig. "lk heb hem ger.naakt

zoals ik zelf nrijn gedroomde sloep zie. Toen hij klaar n as

hebben r,ve hem gepresenteerd op de Millli«,rnair Fair. Daar
bleek de bijzondere interesse voor cle Woest, vandaar dat .,ve

hem toen op de r-narkt l-rebben gebracht. De Woest is eigenlijk
een szunenvoeging van twee scllepen. De norrnale spitgat-
sloep, die gecombineerd werd met een speedboot als onder-
uraterschip. Zo ontstonden de hoge stabiliteit en de grote
vaarkwaliteiten. Naast deWoest die r,r,ij hebben gevaren is hij
ook als RAW hybride tritvoerir.rg leverbaar.

Links Frank Kastetijns van Woest, rechts Minouk Barkey Wol.f.
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