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Via ‘Marktplaats’ koop ik een 

stel RVS davits, die volgens 

mij goed passen op een F25.



De hoogte is 80 cm en de 

overhang100 cm. Gemaakt 

door een RVS lasser van 

standaard materialen, met 

nylon schijven voor de 

touwgeleiding.

Het geheel is wegneembaar

en zwenkbaar (maar ook 

vast te zetten) door de 20 

cm lange ingelaste ronde 

buis aan de basis, over een 

vast gemonteerde buis te 

plaatsen.



De positie wordt bepaald / 

beperkt door de aanwezige 

bolder, de huid van de spiegel 

en de polyesterrand van de 

kuip.

Vanwege de schuine en 

tevens vlakke spiegel (BB/SB 

gezien) van de F25 kom ik 

binnen de preekstoel uit.

Vervolgens ‘DE STAP’….een 

gat zagen in je boot…door 

het teak van het potdeksel en 

het dikke polyester.



Wel natuurlijk even 

opletten dat het zaakje 

haaks op het potdeksel 

staat…

Aangezien dit schuin 

afloopt moet ik een teak 

vulstuk verzinnen voor de 

flens en ronde buis die 

ergens in de bakskist zijn 

verankering moet 

krijgen…



De buis is 20 cm boven en 

20 cm beneden het potdeksel 

vastgemaakt om te 

voorkomen dat de davits 

gaan ‘hevelen’ (of ‘kiepen’ 

zo je wil), zodra de bijboot 

met zijn gewicht eraan 

hangt.



Een op maat gemaakt 

hardhouten blok, met 

een ronde uitsparing 

voor de buis, zit aan de 

basis onder de 

kuiprand….ingeklemd 

tussen de huid van de 

spiegel en de kuipwand.

Met twee lange 

schroeven wordt het op 

zijn plek gehouden…de 

buis kan geen kant meer 

op…



Hijslijnen bevestigen en Zodiac hijsen! 



Zonder bijboot draai 

ik de davits naar 

elkaar toe, zodat ze 

minder uitsteken…



Het uitzicht naar achteren is 

nog steeds prima, zonder het 

gesleep van een bijbootje

achter je aan en gedoe in 

sluizen…

Wel had ik de Zodiac 

uiteindelijk wat meer vrij 

willen houden van het 

roerblad, waar het nu tegenaan 

hangt, oftewel meer 

‘overhang’ van de 

davits…(maar ja, een goede 

koop op ‘Markplaats’ sla ik 

niet zomaar af…).



Ik ben blij met mijn altijd parate ‘zwevend bijbootje’, die keurig binnen de 

rompbreedte past…alsof het altijd al zo was! 



Materialen

Via Markplaats gekocht; stel RVS davits (€ 175), bestaande uit:

RVS ‘316’ standaard profiel: 30 mm x 60 mm x 3 mm ( nieuw +/- € 33 

per m). Nylon schijven, boutjes, moeren.

RVS ‘316’ buis 38 mm x 3 mm (Metaalshopper € 48 / m)

RVS ‘316’ muurflens 38 mm (RVS land € 10)

Teak restjes als vulhout.

Kit, schroeven, hijslijn 8 mm.

Tufnol dubbele en enkele blokjes (Bootaccessoires Vinkeveen € 35).


