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MODERNE
AUTOBOOT
Wie kent niet de watertaxi’s van Hotel New York in Rotterdam? De bouwer van deze watertaxi’s,
Botenservice Tatje uit Nieuwkoop, heeft in 2014 deze klassieke autoboot een facelift gegeven en
er een sportieve open versie van gemaakt: de T-liner 850 Cabrio. Een gebruiksvriendelijke boot
die een modern uiterlijk combineert met klassieke teakhouten details.
EDWIN DE VELD
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Tim en zijn zus Skipper zijn de tweede generatie in het fa-

nog in de vaart, met meer dan 120.000 vaaruren op de tel-

1 Het uiterlijk van de

miliebedrijf Botenservice Tatje, dat service, onderhoud en

ler. Na de facelift in 2014 is de modelnaam gewijzigd in

T-Liner 850 Cabrio is

stalling verzorgt voor ruim 150 boten. Daarnaast is het wa-

T-Liner en is het model leverbaar in een 7,60 en 8,50 m

een mooie mix van

tersportbedrijf dealer van Yanmar dieselmotoren en Bell-

Cabin, Cabrio en Tender-uitvoering. Een 10 meter versie is

modern en klassiek.

marine elektrische aandrijfsystemen. Speciaal daarvoor

in ontwikkeling. Tim Tatje: “We vinden het leuk om samen

Foto: René Dissel.

ontwikkelde het bedrijf in 1997 een elektrisch aangedreven

met de klant een boot op maat te creëren die past binnen

polyester sloep voor de verhuurbranche, de Volta. Van de

het handschrift van onze werf. We willen daarbij ver gaan in

Volta 5.40 en 6.35 zijn er inmiddels ruim 100 gebouwd en

het invullen van wensen, maar het is voor ons wel belang-

die varen nog dagelijks rond. Tevens worden er boten op

rijk dat onze schepen herkenbaar blijven als T-liner.”

maat gebouwd in staal of aluminium. Sinds 1990 bouwt
Tatje watertaxi’s, gebaseerd op de klassieke autoboot. De

DOORDACHT

eerste taxi was geheel open, maar al snel werd er een pas-

Voor onze testvaart gaan we naar Jachthaven ’t Raboes in

sende opbouw bij ontworpen zodat de passagiers comfor-

Eemnes, waar de T-Liner 850 Cabrio klaar ligt in een bo-

tabel, droog en warm naar hun bestemming konden

tenhuis. Wat direct opvalt is de lichtblauwe kleur van het

worden vervoerd. Met de kwaliteit van de watertaxi’s zit het

strakke en slanke schip. Dat de watertaxi als uitgangspunt

wel goed, want ondanks het intensieve gebruik op de wa-

is genomen bij de ontwikkeling van de T-Liner Cabrio zie je

teren van Rotterdam zijn alle veertien gebouwde schepen

direct terug aan de relatief lage romp en het lange voordek
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met het voorraam erop. Vanaf de wal bekijken we het interi-

zetel van de bestuurder zit aan de voor- en achterzijde een

eur, dat is afgewerkt in dezelfde kleur als de romp. De

lade. Deze zijn van aluminium, voorzien van een stopcon-

combinatie van de teak vloer en gelakte teakhouten accen-

tact voor het opladen van bijvoorbeeld je smartphone en

ten van onder andere het dashboard en de kuiprand maakt

zelfs aan de binnenzijde in kleur gespoten.

dat het er chique en gezellig uitziet. De beige kleur van de

Aan stuurboord is de toegang naar de cabin onder het

lederen kussens maken het een licht en fris geheel. Het

voordek. De binnenzijde van het casco is hier afgewerkt

voordek is glad uitgevoerd, de aanwezige luiken zijn ver-

met Liquid kurk: een isolerend materiaal dat geluid en con-

zonken aangebracht. Afwatering geschiedt via rondom

densvorming reduceert. De inrichting van de cabin is be-

aanwezige goten. Daar kan je dus niet over struikelen. Het

perkt tot een ruim tweepersoons bed met aansluitend een

voorste luik is de bergruimte voor het anker en de lijnen.

zitje. In de kast aan bakboord zit de optionele heteluchtver-

Daar vinden we ook de hoorn en een uitklapbare kikker.

warming. Bergruimte is er onder het matras, een gedeelte

Handig als je voor anker gaat om je ankerlijn aan vast te

ervan is afsluitbaar. Er is eventueel nog ruimte voor een toi-

maken. Bovendien fungeert de kikker als steun voor het

let, maar door de rompvorm is er voorin niet veel hoogte.

T-LINER 850 CABRIO
AFMETINGEN

Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Kruiphoogte
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voor ventilatie. In de gebogen voorruit van de testboot kan

VAREN

het middelste deel worden opengeklapt. Zo kom je makke-

We nemen plaats achter het stuur en varen de haven uit

lijk en veilig van het voordek de open kuip in en uit. Aan de

voor een testvaart op de Eem. De comfortabele zit achter

spiegel zien we een vast zwemplateau waaraan een mooi

het stuur geeft weer duidelijk het gevoel van een autoboot.

vormgegeven zwemtrap kan worden bevestigd. Onder het

Een iets achterover hellend sportstuur met een dashboard

plateau zijn elektrische trimplaten uit het zicht gemonteerd

erachter. Links van het stuur de elektronische bediening

en een mooie ovale uitlaat siert de achterzijde van het pla-

van de Yanmar diesel en het trimsysteem en rechts de be-

teau. Vanaf hier kunnen we goed de elektrisch open te

diening van de boegschroef en het Raymarine-scherm

klappen bergruimte bekijken waarin de cabriokap elegant

waarop navigatie en motorgegevens uit te lezen zijn. Om

kan verdwijnen. Het geheel is goed doordacht, fraai ge-

het geheel zo strak mogelijk te houden is gekozen om al-

maakt en werkt perfect. Alleen al de ingewikkelde schar-

leen de meest noodzakelijke zaken in het dashboard te

nieren zijn een waar kunstwerk.

plaatsen. Rechts van het dashboard zitten twee luikjes

Achterin de kuip is een U-vormige bank met daaronder

met daarachter het Yanmar display en de overige (hoofd-

bergruimte. Het deel tussen de banken kan van extra kus-

stroom)schakelaars. Hier verrast de werf ons wederom

sens worden voorzien zodat een (zonne)bed ontstaat. In te-

met een praktische vondst; het bovenste luikje is zo zwaar

genstelling tot de oorspronkelijke autoboot staat de motor

uitgevoerd dat het tevens dienst doet als opstaptrede naar

niet onder het voordek, maar in een motorkist centraal in

het voordek.

de open kuip. De motorkist is onderdeel van de tweedelige

De 195 pk Yanmar diesel zorgt voor een hoge aanvangs-

zitbank achter het raam. Deze bank is voorzien van een

snelheid van 8,5 km/u. Gelukkig is de testboot voorzien

slimme constructie met rugleuningen en zetels die onaf-

van de optionele ‘trolling valve’, waarmee de aanvangs-

hankelijk van elkaar kunnen scharnieren, zodat je zowel

snelheid kan worden verlaagd en je beheerst kunt ma-

naar voren als naar achteren gericht kunt zitten. Ook hierbij

noeuvreren. Samen met de proportioneel bedienbare

valt weer de strakke en degelijke uitvoering op. Onder de

boegschroef kun je zo zonder stress op elk plekje komen.

Gewicht
Materiaal
Constructie

CE-markering

Diesel
Drinkwater
Vuilwater

Standaard motor
Motor testboot
Aandrijving
Besturing
Boegschroef

Boordnet
Accu’s
Omvormer
Acculader
Walstroom

Topsnelheid
Kruissnelheid
Minimale snelheid
Verbruik

Vanafprijs
Prijs testboot
Belangrijkste extra’s

beïnvloeden. Omdat er een stevige wind staat met dito
golven, komt er buiswater over. Het voorraam blijkt echter
hoog genoeg om ons droog te houden. We ervaren 27
5

km/uur als een prettige kruissnelheid, de Cabrio glijdt dan
mooi door het water bij een verbruik van 11,5 liter/uur.
TOERENTAL, SNELHEID EN GELUID T-LINER 850 CABRIO
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48
zeer rumoerig

Met de autoboot als inspiratiebron heeft Botenservice Tatje

80

een stijlvolle, moderne Cabrio ontwikkeld geschikt voor

70

40
rumoerig

60
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Opvallend is daarbij het hoge kwaliteitsniveau en de gede-

40

24

Snelheid

stil

16

zeer stil

8

dB(A)

km/uur
toeren per minuut

750

1000 1250 1500

1750 2000

€ 159.000,- incl. btw
op aanvraag
zwaardere motor, zonnebed, Webasto
heteluchtverwarming, vast zwemplateau,
trimsysteem, klapraam in voorruit, Raymarinedisplay, lederen bekleding en stoelverwarming,
elektrische bediening opbergruimte voor
verhoogde cabrioletkap, luiken in voordek

BOUW EN INFORMATIE

Ontwerp
Bouw

Botenservice Tatje
Botenservice Tatje				
Energieweg 4, Nieuwkoop			
tel: 0172-57 16 70 / 0172-57 52 19		
www.t-liner.nl

32

Geluid
duidelijk hoorbaar

resulteerd in een even strakke als functionele vormgeving.

bovendien van iedere T-Liner een unieke boot.

46 km/u
27 km/u
8,5 km/u zonder trolling valve, 3 km/u met
optionele trolling valve
11,5 l/u bij kruissnelheid

PRIJZEN

neus uit het water rijst. Met de trimplaten kunnen we dat

tailleerde afwerking. De hoge mate van maatwerk maakt

12 / 230 V
1 x 100 Ah startaccu, 1 x 100 Ah service accu
optie
standaard
standaard

PRESTATIES

Op ruimer water laten we de snelheid oplopen, waarbij de

ting. Er is veel energie gestopt in het design, wat heeft ge-

Yanmar 4JH45, 4-cilinder 45 pk common rail
diesel
Yanmar 4LV195, 4-cilinder 195 pk common rail
diesel
watergesmeerde vaste schroefas
hydraulisch
Vetus, 35 kgf (optie: traploos regelbaar)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

4

draulische besturing gaat prettig licht.

sportieve dagtochten en zelfs zo nu en dan een overnach-

160 l, kunststof
optie
optie

VOORTSTUWING

achteruitvaren. Bovendien is de boot koersvast en de hy-

CONCLUSIE

2.600 kg
aluminium
aluminium platen 5 mm dik, spanten om de
50 cm, 8 mm dik
V-romp met uitwaaierende boeg,
semi-planerend
B (8 personen)

TANKS

Met enige oefening laat de T-Liner zich ook makkelijk recht
2

CASCO

Rompvorm

rondom schijnende witte navigatielicht. Het tweede luik is

8,50 m exclusief zwemplateau 		
9,00 m inclusief optioneel zwemplateau
2,25 m
0,90 m
1,50 m

2250 2500

2750 3000

3250

2 De stuurstand geeft je het gevoel in een klassieke autoboot te zitten.
3 Fraai gemaakt, deze bergruimte voor de cabriokap! 4 Ruim tweepersoons
bed in de cabin. 5 Comfortabele bank in de open kuip. Grafiek toerental,
snelheid en geluid: de piek in het geluid op 1.000 toeren werd veroorzaakt
door een zingende schroef. Om dit te verhelpen wordt de schroef nog voorzien van een zogenoemde anti-zingrand.
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