
 

 

Winter 2013, testtijd Smart Tabs.       

We zitten nog maar een week binnen, maar het lijkt al wel een maand. Op 11 januari hebben we nog 

lekker gevangen en nu is alles wit. Een tripje naar Hengelsport Fauna is het enige verheffende 

moment. Nog een paar kleine plugjes scoren en daar aan het rek een beetje bij wegdromen. Tijd zat 

voor wat onderhoud, maar dat is eigenlijk allemaal al gedaan. Nou ja, die nieuwe trim-tabs op de 

boot… dat wordt nog een beetje uittesten de komende tijd. 

Door de vorm van de romp (deep-V) en de gewichtsverdeling in onze boot –meeste gewicht 

achterin- is het in plané  komen altijd wat lastig. Zeker in je eentje achter het console en met 

de motor in exact verticale stand verdwijnt het uitzicht voor de boeg. Eerst de motor helemaal 

neer trimmen, dan gas en dan gaat het wel. Ben je in zo’n 12 seconden aan het planeren. Met 

4 man op de boot gaat het gemakkelijker omdat er dan ook gewicht vóór in de boot zit. Aan 

de motor ligt het niet, die 70 PK is sterk genoeg. De onderstaande foto is nog zonder tabs en 

geeft een indruk hoe de boot de kont naar beneden drukt met verticale motor en een gangetje 

van ca. 9km/u. Met 12km/u zou het zwarte stipje op de motor waarschijnlijk niet meer te zien 

zijn. 

 



Een ander hinderlijk euvel is het zoekerige sturen bij lage snelheid (chine walking). Logisch, 

want de scherpte van de boeg stuurt dan eigenlijk niet meer mee en de boot moet koers 

houden op het vlakkere achterste deel van het onderwaterschip. Zeker met 2 man achter het 

console is het dus constant bijsturen geblazen. 

 

Na wat rondneuzen op het net zijn een paar Smarttabs besteld bij Bateau Bootservice te 

Kerkdriel. Aangezien de tabs volledig autonoom werken (met stikstof gevulde cilinders) is de 

montage in een wip gebeurd. We hoeven geen draden te trekken en/of trimmetertjes en 

switches te monteren. De Smart Tabs staan in een hoek van ca 25 graden naar beneden en 

drukken bij voorwaartse verplaatsing het achterschip omhoog. Er zijn 5 standen die meer of 

minder druk vereisen om de tabs omhoog te duwen. Naarmate de snelheid toeneemt en de 

druk onder de tabs groter wordt, gaan ze omhoog. Geen gemier dus met onafhankelijk 

hydraulisch of electrisch in te stellen tabs maar een volledig autonoom systeem dat zichzelf 

links en rechts continu aanpast. Kost je ook niet direct twee ribben en een arm om aan te 

schaffen. De tabs worden vóór de proefvaart ingesteld op de middelste stand (3) van de 5 

mogelijkheden. 

 

Op 11 januari met 2 man in de boot wordt een eerste testvaart gedaan en de conclusie is al na 

20 meter van de helling, dat het stuurgedrag met lage snelheid perfect is geworden. Niet 

alleen verbeterd, nee echt perfect! Het stuur is los te laten en de boot vaart op dezelfde koers 



door. Ook een snelheid van 9-12km/u levert niet meer die belachelijke hekgolf op waar 

beginnende kanoërs het altijd zo warm van krijgen. Ook het rollen op dwarse golven is sterk 

verminderd, de tab aan de opgaande kant moet water verplaatsen naar boven en die aan de 

neergaande kant naar beneden. Te vergelijken met een peddel die je door het water trekt, het 

vereist een kracht die een tegenkracht in de andere richting oproept. Kijk, dat belooft wat voor 

de trol-uurtjes die voor ons liggen! 

 

De tweede test is het in plané komen. Dat gaat werkelijk als een speer. Met volledige 

neergetrimde motor (zoals we het eerder altijd deden) zijn we in 4 seconden op 

planeersnelheid. Met exact verticale motor (de meest efficiënte stand) in 6 seconden. In beide 

gevallen blijft het uitzicht over de boeg prima en het achterschip hoger in het water. 

Bijkomend voordeel is dat je in relatief ondiep water minder risico loopt de schroef in het 

zand te steken. We worden steeds enthousiaster! 

Bij het snelvaren op kruissnelheid ( 2/3 van het maximale toerental en 35-40km/u) is de 

stabiliteit prima, maar dat was die daarvoor ook. Voor ons gevoel houden de tabs de neus toch 

wat teveel naar beneden. Een beetje optrimmen van de motor helpt, maar met enige golfslag 

van betekenis dreigt de schroef dan wat eerder boven water te komen. Vinden we toch wat 

minder. Een beetje doordenkend ga je je dan ook voorstellen dat de boot wat eerder de boeg 

ín een golf drukt i.p.v. er mooi overheen te gaan. Een en ander direct gerelateerd aan de 



snelheid van dat moment natuurlijk. Met golven meevaren zal vermoedelijk met wat minder 

snelheid moeten, maar dat hebben we nog niet kunnen uitproberen.  

De tabs zijn nu op de lichtste stand (1) gezet en het wachten is op een wederom bruikbare 

trailerhelling voor de vervolgtest. Het E-woord is al gevallen, het kan dus nog even duren! We 

verwachten dat we in standje 1 wat langer doen over in plané komen, maar dat het uitzicht 

wèl goed behouden blijft. We verwachten ook dat de lage snelheidsvoordelen 100% behouden 

blijven. Aangezien we meer langzaam dan snel varen slaat de balans voorlopig nog helemaal 

door naar de gunstige kant. En die paar seconden winst om tot planeren te komen maken ons 

dus helemaal niets uit. Het gaat meer om de manier waarop! 

 

Er zijn naast het standaardpakket  nog een paar andere opties. In plaats van de 60lbs 

gascilinders zijn ook 40lbs gascilinders te monteren. Ook is er een bevestigings-alternatief 

voor de bovenkant van de cilinders. Hiermee kan je met één klik de tabs in horizontale stand 

zetten. Zoiets als een raamuitzetter. Is bv. toe te passen als er vanaf het begin al voldoende 

gewicht vóór in de boot zit (b.v. met 4 man plus volledige bepakking uit vissen gaan). Zou 

ook handig kunnen zijn als je gaat back-trollen met de kont in de wind (en golven). Komt er 

wat minder snel water over de spiegel. 

Conclusie. Voorlopig zijn we uitermate tevreden over de Smart Tabs. Temeer daar we nog 

alle kanten op kunnen om te fine-tunen. Als die helling nou maar eens uit zijn winterslaap wil 



komen! Toch morgen even kijken, met wat strooizout en een bezem. En een paar hengeltjes 

natuurlijk, want ge wit nooit nie! 

Wordt vervolgd. 
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