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Vierentwintig jaar na de laatste Drascombe komt Churchhouse Boats met
een nieuwe: de Drifter 22. Een typisch Brits bootje dat het ongetwijfeld goed
zal doen op de nichemarkt van liefhebbers die dit soort scheepjes kent.
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Op zo’n kleine ruimte blijft het behelpen: de koelbox start naast het toilet.

De keuken is eenvoudig en vooral
geschikt om thee te zetten.

I

DRIFTER 22

BALLAST EN ZEIL
Het kompas en de centrale lier zijn op een
‘binnacle’ gemonteerd.
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TEST HENK BEZEMER EN HENNIE TEN DAM FOTO’S EN ADVIES ROB BONTE

DRASCOMBE DRIFTER 22
Testomstandigheden: Gooimeer, noordwest 10 tot 15 knoop (3 - 4 Beaufort)

ONTWERP
ZEILEIGENSCHAPPEN
ZEILCOMFORT
ERGONOMIE KUIP
BEDIENINGSGEMAK
STAAND WANT
LOPEND WANT
KWALITEIT BIJGELEVERDE ZEILEN
BESLAG
ROER, CONSTRUCTIE + EFFECT
INTERIEUR
INTERIEUR AFWERKING
KOMBUIS
SLAAPACCOMMODATIE
TOILET

De voorpiek is vrij ruim voor twee personen, maar de matrassen zijn wat dun.

BERGRUIMTE
PLAATSING TANKS EN ACCU’S

N.V.T.

MOTOR INBOUW

N.V.T.

TECHNISCHE INSTALLATIE
VENTILATIE
WATER AFVOER BILGE
CONSTRUCTIE ZWAARDEN
PRIJSPRODUCTVERHOUDING
Ontwerpcategorie CE: C (Kust, windkracht ≤ 6 Beaufort, golfhoogte ≤ 2 m)

DE ROMP IS VAN POLYESTER,
MAAR DE KIELBALK VAN
TROPISCH HARDHOUT IROKKO

De brandstoftank voor de buitenboordmotor bevindt zich in de stuurboord bakskist.

SCHOOTVOERING

De rolinstallatie van de fokroller heeft een eindloze lijn.
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MET HET DRUILTJE IS HET MOGE
LIJK DE BOOT ZICHZELF OP VELE
KOERSEN TE LATEN STUREN

BOUW
LEVERANCIER NEDERLAND

Churchhouse Boats Ltd, Whitchurch, Hampshire,
Engeland, www.drascombe.org.uk
Drascombe Nederland, +31 (0)35 6830515,
www.drascombe.nl

ZIE OOK ZEILEN.NL VOOR DE VIDEO VAN DEZE TEST
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DRASCOMBE DRIFTER 22

Een zeer Brits warmwatersysteem zorgt voor de juiste temperatuur voor de kuipdouche.

ONTWERP
LENGTE ROMP
BOXLENGTE
LENGTE WATERLIJN
BREEDTE ROMP
DIEPGANG ZWAARD NEER
DIEPGANG ZWAARD OP
WATERVERPLAATSING

Deze dekdoorvoeren bij de voet van de strijkbare mast zijn kwetsbaar.

BALLAST IN KIELBALK
BALLAST IN ZWAARDEN
DOORVAARTHOOGTE
KRUIPHOOGTE BIJ GESTREKEN MAST
AANDEWINDS ZEILOPPERVLAK
BIJGELEVERDE ZEILEN
I
J

ONDER DEK

P
E
MOTOR
SLAAPPLAATSEN
PRIJS VANAF
STANDAARDLUXEPRIJS

Paul Fisher
6,70 m
7,46 m
5,88 m
2,25 m
1,05 m
0,40 m
1,2 m³
170 kg
114 kg
6,10 m
1,40 m
21,76 m²
fok, grootzeil en druil
(ongeveer) 5,80 m
2,80 m
(incl. gunter) 7,47 m
3,53 m
buitenboordmotor, optie
4 tot 6
€ 33.775 (vaarklaar, inclusief BTW)
€ 56.217 (inclusief BTW)

De standaardluxeprijs is berekend ten behoeve van de prijsvergelijking. Hierbij zijn alle extra’s
berekend, die een andere importeur bij de prijs in rekent. Vaak zijn de toevoegingen in uw
ogen misbaar. U zult in de praktijk dus vaak minder kwijt zijn dan onze standaardluxeprijsberekening aangeeft. Bij de berekening van deze standaardluxeprijs zijn de volgende extra’s berekend: buitenboordmotor (Yamaha 8 pk), elektronische ontsteking voor buitenboordmotor,
buiskap, hand gps, marifoon, 'binacle' met lier, vier landvasten, vier stootwillen, anker, ankerlijn
en kettingvoorloop, log, dieptemeter en windset, acculader en walaansluiting, 85 amp/h accu,
boord- en binnenverlichting, driekleurentoplicht en ankerlicht, bronzen patrijspoort, mik,
spanbanden voor op trailer, chemisch toilet, gootsteen, waterpomp en gastoestel, anticondensbekleding in de kajuit, invulstuk tussen matrassen, kuiptafel, kuipkussens, kooikussens inclusief hardhouten kajuitbertimmering, rolreeﬀok, zwemtrap, hardhouten berghout, antifouling, transport naar Nederland.
Gezien de schaarste aan teak en de omstandigheden waaronder wilde teak gewonnen wordt,
vermelden we bij de standaardvoorzieningen, noch bij de extra’s teakproducten.
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Even peilen met een bamboe peilstok of we al overstag moeten.

Voor een tweeëntwintigvoeter heeft de Drascombe Drifter een ruime kuip.

"DIT IS EEN BOOT DIE DOOR DE
WERF NAAR DE WENS VAN HET
BRITSE PUBLIEK IS INGETIMMERD"

De buitenboordmotor kan in de bun boven water geklapt worden.

Dergelijke traditionele boten met een typisch Britse sfeer zijn een
nichemarkt. Het is dan ook de vraag hoe zwaar u onze opmerkingen
moet opvatten. De boot zeilt niet optimaal aan de wind, maar
“... a gentleman never sails windwards”. De boot is ontworpen voor binnen- en kustwater, maar verschillende Drascombes zijn veilig de wereld
rond gezeild. Het blijkt een degelijke, redelijk zeewaardige boot te zijn
en dat zegt wel wat in deze afmetingen. En zo is overal wel een antwoord op. Die relativeringen snijden wel hout. Met een boot als deze
Drifter 22 kunt u ontzettend genieten van de klassieke lijnen, de pure
techniek van de zeilbehandeling en de trim.
In een nichemarkt is het comfort onderdeks ook relatief. De geconstateerde omissies ten aanzien van de veiligheidsnormering van de CE en
afgeleiden daarvan in brede zin kunnen echter niet worden genegeerd.
Op dat gebied is er de laatste vijftig jaar veel veranderd; het meeste ten
goede.
De boot is vanwege de hoge koers van de pound sterling niet goedkoop.
Maar ook dat is op een beperkte markt van liefhebbers doorgaans geen
bezwaar. Drascombe Nederland zegt de nodige verbeteringen toe en als
die niet te duur uitvallen, zou dat veel goed doen aan de verhouding
tussen prijs en kwaliteit.
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