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Via het ontwerp van de Ten
ontstonden contacten in China.
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ln de reeks over ontwerpers en ontwerpbureaus meren we ditmaal af bij Kees van de Stadt van
Satellite Yacht Design. Hij tegt zich al sinds t996 toe op het ontwerpen van zeilboten waar hijzelf

afrniteit mee heefi.
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Behalve ontwerper is l(ees van de

Stadt (r962) vooral zeiler. Dat verklaart
waarom zijn portfolio voor het
leeuwendeel uit zeilschepen bestaat.
"Zeilen is mijn passie, ik heb er het
meeste gevoel bij", legt hij uit, "bii
voorkeur ontwerp ik niet al te grote
schepen. Daar zeil ik zelf het liefste op
en het zijn overzichteli,ike projecten. lk
houd mijn bureau bewust klein, zodat ik
vrijheid behoud."
Niettemin heeft Van de Stadt ook
motorboten ontworpen. Een juweel
van een io meter sloep, de Aquarius,
afgeleid van een zeilboot-romp. En
warempel een motorcatamaran, de
Wildcat rzro, bedoeld als snelvarende
pendelboot tussen eilanden in
lndonesië. De sloep is gebouwd,
maar de cat is in het ontwerpstadium
gebleven.
Bekende naam

Zijn achternaam roept onmiddelli,i k
associaties op met de beroemde

ontwerper E.C. (roepnaam Ricus) van de
Stadt. "Het is verre íamilie, mijn vader
was een achterneef van Ricus." Tijdens
zijn studie scheepsbouw aan de HTS in
Haarlem, liep Kees van de Stadt stage
bij Van de Stadt Design en het bleek
dat hij goed kon tekenen en veel gevoel
voor lijnen had. ln r99i trad hij bij het
ontwerpbureau in dienst, na eerst bij
Jaap Kramer te hebben gewerkt, waar hij
veel leerde over houtbouw. ln r996 was
de tijd rilp voor een volgende staP en
begon Van de Stadt voor zichzelf.
Onder zijn eigen naam werken zou te
veel verwarring geven en hi.i koos voor
Satellite, wat een wereldwijd werkterrein

moest benadrukken. "lk begon zonder
opdrachten, maar had al snel werk.
De eerste serieboot die ik tekende was
de lmpact 37. Die werd bij Holland
Composities met de vacutiminjectie
methode gebouwd en bij KM
Yachtbuilders in Makkum afgebouwd.
lk maakte een aantal ontwerPen voor
Waarschip en ontwierp ,iachten die in

woodcore werden gebouwd bij Klaas
Bood. Er ontstond een klantengroep die
uit vertrekkers bestond.
Een eigen signatuur leg ik niet in miin
ontwerpen. Het moet vooral klikken
met een klant; je moet samen een
goed gevoel hebben bi.i een ontwerp.
Of dat nou klassiek of heel modern
is, dat maakt niet uit. lk heb wel een
ontwerpfi losofie: veiligheid staat vooroP,
de verhoudingen van een schip moeten
kloppen, het moet vlot kunnen zeilen
en het comfort moet goed zi,in. Dat
wil zeggen: je moet je goed kunnen
bewegen aan boord en prettig zitten
in de kuip. lk ontwerp het liefst lichte
schepen in composiet en aluminium;
staal valt daar buiten. Waterballast benut
ik ook wel en ik heb zelfs kantelkielen
toegepast."
Een voorbeeld van een klassiek ogend
ontwerp is de Charlotte 4t. Een mooi
compromis tussen de klassieke liinen
en moderne structuur en lijnen onder
de waterliln. De opdrachtgever van 1,90
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Deze aluminium lcon 48 is gebouwd bij KM
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in composiet, van t4,65 meter lengte.
Daarvan moet de Chinese werf er vijftien
opleveren, en waarschíjnlijk komt er een
vervolgorder.
De lcon 48 is eerder al bij l<M
Yachtbuilders in Makkum in Sealium
(hoogwaardige aluminiumsoort)
gebouwd en krijgt nu dus een vervolg in
composiet in China. De bouwmaterialen
maken niet veel verschil in zijn manier

van ontwerpen, volgens Van de Stadt.
"ln composiet heb je meer vrijheid om
bepaalde lijnen te maken. Bij aluminium
moet je wel rekening houden hoe dat in
praktilk vorm krijgt."
Recente projecten
Een recent project is de RS r9oo,
waarvan momenteel het sni.jpakket
wordt gemaal<t. Het schip wordt in

De nieuwe Saffier is een co-productie met de gebroeders Hennevanger. Let op centrale stuurstand.

aluminium gebouwd bij Bloemsma
Aluminiumbouw. Bijzonder is dat de
klant het ontwerp gedetailleerd had
uitgewerkt in zD. Van de Stadt kan
het wel waarderen: "Het is prettig om
een l<lant te hebben waarrnee je goed
l<unt sparren. De leukste projecten
komen tot stand als je met z'n allen
ideeën aandraagt. Het wordt een schip
voor in het Middellandse Zeegebied.
De constructie wordt licht gehouden,
zonder daarbi) grenzen op te zoeken."
Een ander nieuw project is de nieuwe
SaÍÏer Se 37 Lounge die Saffier Yachts
op Boot Dusseldorf aankondigde.
Een samenwerl<ing met de broers
Hennevanger, die zich intensief met het
ontwerp van hun modellen bezighouden
en ool< uitgesproken ideeën hebben wat
ze wel en niet willen. Van de Stadt: "Ze
wilden voor deze 37-voeter bijvoorbeeld
geen negatieve zeeg en holle rompvorm,
en het ontwerp moest aansluiten op
de bestaande lijn. Qua concept past de
nieuwe ll bij de 33, maar zitten er enkele
nieuwe gadgets in verwerkt en ool< is de
rompvorm weer wat moderner. Ze willen
een mooi ogend schip met uitstekende
zei leigenschappen. Het uitgangspunt
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