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Ontwerp 

•Be Daimio ib een toerzeiljacht met OOR- modern gelijnde S-spant romp en met 
een, in verhouding tot de lengte, hoog vrijboord. *'"V..«-«.j» 
De romp heeft forse kimmen en hooft bovendien -e-e-ft brede moterlijn, waardoor 
een goede aanvangsstabiliteit verkregen ire-i {+/"&*>' 
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A de kiel, diepgang 1.10 m, ax^B- normaal voor een schip van 

Dg Daimio heeft een korte schegVTtJónfet aanc;ehanffemröerA w«"' ?ts^vtt<r /A/ e«" 
De kajuitopbouw is goed van proportie, heeft een hoekig front en een naar 
achter vloeiend verlopende kuiprand. De goed begaanbare gangboorden leiden 
naar een ruim voordek. 
üe-t schip_h.ee-f t o on -totaal:-aei 1 oppervlak—v-a-rr^26—m—y--waan1'ank f ok—er—-t^- m 
-v-oor haa-r--r-ekening-jaeemt» De giek wordt hoog gevoerd, hetgeen het totale 
ontwerp niet schaadt en de kans op "hoofdstoten" verkleint. 

Constructie f* /f f> h/* * "'" £ 

De romp is ve-lgens de 'Hand Lay Up11—ffie^fe-h-ed-e-veyvaareV^gé—van—glasvezelversterkt 

>>« R a • t 
pelTC^ter,en is voldoende sterk en stijf gebouwd. 

word~t~gevormd door een houten schot onc 
4ia±__b-r-ê d-sJLe-

ge~voTrmrt aoor een nouten scnot onder de kuip, bijna op~ 
de romp, er& een aantal multiplex wrangen in de kiel, *--<- ^u 

l/̂ s/2̂ /"'"Pè* jwJ^cstcr binr enschaal. i-s op het vlak bovos-tLgxl met een .aantal korte-
_s-t^ek-e«—gla s versterk-t—poly-es t e r.. 
Het dek en de romp zijn op degelijke wijze met elkaar verbonden door middel 
van glasvezelversterkt polyester. 
In de kajuit -wordt de mast goed ondersteund door een RVS pijpstut. 
tfet massief mahoniehouten roer ia smal maar diepstekend en uitgerukt mot R V S — 
•vingerlingen. Dek en kajuitopbouw zijn uitgevoerd in sandwichbuuw e'n- de -k-aj-ai-t-
ib uilgeiubl me L—trpge-seh-F-oe-fde—g-ê feirrrt̂ p̂eT"sp~e~x--raï»en. De romp strookt goed 
maar is niet overal even strak. De gelcoat vertoont wat kl-eine onvolkomenheden. 
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In de kajuit is de ruimte goed benut. •£« het voorschip bevjna-den zichltwe-e 
•kooien en zowel—aan---s-tuurbo rd als aan bakboord is een»-hondckooifleTwee kast
jes boven beide hondekooien beperken do'T^niiui. eni gszins,-deze zijn hinder
lijk bij het omdraaien. ti^f i's ^o^^T 
Aan bakboord bevindt zich tus-sen de beide küüieu- een klein keukenblok me4-

een glazen-rekje. Recht tegenover de keuken bevindt 
zich aan stuurboord een halfcardanisch opgehangen éénpits gasstel met daar
achter eveneens een mogelijkheid om glaswerg^e.d. neer te zetten. 
ffaast het-ke*rieeab*ok-Trs een pomptoilet aaagebraeht.'* •fr/"M'*1 *«-*'*f« 
Do kooè-e-n- zijn voorzien va-n--met ska-i beklede kussens van voldoende dikte. 
Aojgnn np V)Qt-. i î-i ir wa.ajp*MxciaT—^}y~±—t-,ïint p-r.pjaatfff -i R _i -i gt een wat dunner kussen. 
B^hrSTve dè^geT^ëf^genoemde~kastjes^bovenr-be-i-de-hondekooien-is erheen ruime 
berging o^a4e4=_iijj3_k_aaiefl-* Er is geen hangkas: maar er zijn wel twee forse 
legplanken in het voorschip. 
In de kajuit staat een zeer eenvoudige losse tafel en er is een kleine ronde 
tafel aangebracht om de maststut. Deze kan naar eigen inzicht omhoog en omlaag 
langs de maststut worden geschoven. 
-Be-; btah^ó^Tê"Trn-~de__ka-j-u4t—i-e 1.60 -tn. De gehele binnenschaal is van wèt poly
ester en de summiere mahonie betimmering kan samen met de kussens en gordijn
tjes niet verhinderen dat alles wat kil aandoet. 

.-3-ft hftt v^^rsnh-'p i g . - w n i i m n n i n i vi-H^-ïuta^i-rk—m^f—'pTpvTgï ag ruit aangebracht. 
De kajuitverlrctrtxrrg bestaat uit "1rwee plafonnières. 

Indeling kuip 

De kuip is ruim en de zitbanken bieden een goede zit./Er is geen brugdek aan
wezig maar wel een _+ ̂ 0 cm hoge drömpel voor de kajuitingang. Een voldoende 
groot loosgat is in het midden van de spiegel aangebracht. Bij zeilen onder 
helling betekent dit dat niet jal_Jifi_i_water wegkan en d\os__in_de_hoek blijft 
staan. 
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Oncier de kuipbanken bevindt zich een erg diepe bergruimte die niet onderver
deeld is, waardoor alles naar het diepste punt kan wegglijden. 
Vanaf de banken heeft men goed zicht naar voren. 

Tuigage 

De masttoptuigage is uitgerust met een enkel onderwant, een binnenvoorstag en 
een achterstag met spruit, alles uitgevoerd in RVS. 
Mast en giek zijn van goudkleurig geanodiseerd aluminium. 
De Daimio is uitgerust met twee schootlieren met daarachter twee handige- kunst
stof kikkers waarop de schoot gemakkelijk kan worden vastgezet. 
De genuarails zijn van voldoende lengte en het schootblok is goed verstelbaar. 
Voor de vallen zijn geen lieren aanwezig, doch deze worden door de mast gevoerd 
en belegd op kikkers. 
De zeilen zijn goed van snit. Voor het voorlijk van de fok is een strekKer aan
wezig, alsmede een halstaK*e| voor de giek. 

Uitrusting 

De Daimio is voorzien van een RVS voor- en achterpreekstoel en RVS scepters 
en zeerailing. 
In het voorschip bevindt zich een zelflozende ankerbak en op het stevenbeslag 
is een ankerrol aangebracht. 
De navigatielichten zijn standaard, doch de genodigde accu wordt niet bijge
leverd. 
Aan beide zijden van het kajuitdak is een mahoniehouten handrailing aangebracht, 
Het noodzakelijke grondtakel (ankergerei) moet als extra worden aangeschaft. 

Zeileigenschappen 

De Daimio is een goed en vlot zeilend schip, de snelheid viel ons voor een 
toerzeiljacht alleszins mee. 
Wij voeren het schip bij een windkracht van 3 tot k Beaufort op,de Loosdrechtse 
Plassen, en onder deze omstandigheden gedroeg de boot zich eÜ-fiteâ alle koersen 
prima. Het schip is goed manoeuvreertoaar en gaat moeiteloos overstag. De Daimio 
is licht loefgierig en de dwarsscheepse stabiliteit is goed. In langsscheepse 
richting reageert het jacht duidelijk op verplaatsing van het gewicht van be
manning of eventuele inventaris. 
Mede dankzij de kleine roerscheg is de koersstabiliteit goed. Bij de eerder 
genoemde weersomstandigheden konden wij geen oordeel vormen over de bewegingen 
van het schip als rollen, stampen en slingeröfc. Ook het overkomen van buiswater 
was niet te beoordelen. 

Varen op de motor , 

De Daimio was uitgerust met een 8 pk Yamaha.(Een motorbok is niet standaard, een 
opklapbaar exemplaar kan tegen een meerprijs van f.195»-- worden geleverd. Niet 
alle motoren zullen geheel vrij uit het water komen, maar voor langere tochten 
op ruim water is er voldoende ruimte in de kuipbanken om de motor daar op te 
bergen. cu 

We schatten de snelheid van de boot met bovengenoemde motor op^l km per uur. 
het schip is goed manoeuvreerbaar en door de goede roerwerking draaibaar binnen 
één lengte. ^cAj££l: 
Stoppen kost nat meer dan éénVTengte, gunstig voor een dergelijk type buiten
boordmotor. 

De*Jlaijaiois een sterk ruimwaterschip. De verwerking van_iiet--pro-iyést̂ r is niet 
overal even natrwfrouri f̂ îtgevoer_gl__eji--4e--f̂ fflp--v̂ rTö~ó̂ ït~Jderhalve wat kleine on
volkomenheden, nie.j 
0oJc__d̂ _J34̂ Tn"ëlïafwerking laat hier en daar te wem 
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De Daimio is voor z'n lengte van 7 meter een ruim schip en als gezinsboot 
bruikbaar voor k tot 5 mensen. • (/Hgffi-f- idh'&lov'éicf • 
De uitrusting van het jacht is*v^oldoende jaaaa? zeker niet -luxuWua-, 

ƒ ̂ oals eerder gezegd is deze boot bij uitotelt geschikt voor ruim water en met 
aangepaste vaaruitrusting bruikbaar voor kustreizen. 
De pri js voor het gebodene is gunstig en een fervent doe-het-zelver heeft 
alle mogelijkheden om de Daimio naar eigen smaak te vervolmaken. 

Llk arcveviti*/ kaai- k'er en ot&ar Ji txQuise^ ovov on O/Q 6innen wrtcAV'nf 

InacxUJ t/M b/anti re/ad/ ivaAoH/e. 

indruu^ 
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