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 TeksT: BerTel kolThof, foTo’s: BerTel kolThof en leveranciers

elekTriciTeiT aan Boord is inmiddels neT zo 
gewoon als waTer uiT de kraan. we kunnen meT 
onze moBiele Telefoon en TaBleT eigenlijk nieT 
meer zonder. en wie lang op de BooT verBlijfT, 
wil misschien wel een wasmachine. waT heB je 

nodig als je zelfvoorzienend wilT zijn? 

e vinden het fijn als we aan boord 
nog wat kunnen werken op onze 

laptop, nog een aflevering kijken van een 
favoriete serie op de tv of  ons haar föhnen 
voordat we uit eten gaan. Dat betekent dat 
er niet alleen 12 volt aan boord is, maar 
ook 230 volt. Wanneer we langer aan boord 
verblijven, nemen ook de wensen toe. Een 
espressomachine is allang geen vreemde 

W meer op wat grotere jachten. En wie maan-
den aan boord woont, heeft niet zelden een 
(vaat)wasmachine aan boord. 

Zolang je in de haven aan de walstroom 
ligt, is het verbruik niet zo belangrijk. Het 
wordt wat anders wanneer we een paar 
dagen aaneengesloten in een oppertje lig-
gen en aangewezen zijn op de stroom die 

Marktwerking aan boord
Elektriciteit aan boord is een kwestie van vraag en aanbod. Ook hier is de vraag leidend. Afhankelijk van 

het aantal gebruikers aan boord zal je moeten investeren in accu’s, laders en omvormers, zoveel als nodig 
om in je stroombehoefte te voorzien. Daar spelen vier vragen een rol:

1welke stroomgebruikers 
wil ik aan boord?

Als eerste inventariseren we 
de vraag. Welke stroomver
bruikers je gaat gebruiken 
bepaalt hoeveel stroom er 
verbruikt gaat worden. Wat 
gebruikt er allemaal stroom 
aan boord? Tel alle lampen, 
telefoons, tablets, de auto
radio, de navigatieappara
tuur, de kachel, de koelkast, 
de tv, et cetera. Zowel 12 als 
230 volt.

2Hoe vaak gebruik ik de 
verschillende gebrui-

kers en wanneer? 
Bepalend voor het stroom
gebruik per dag is hoe lang 
je de verschillende gebrui
kers inschakelt. Een koelkast 
draait bijvoorbeeld 24 uur 
per dag. Een telefoon laadt 
je meestal één keer per dag 
op. Navigatieapparatuur zal 
je op een motorboot en op 
een zeilboot gebruiken als 
je vaart. Het verschil is dat 
wanneer er gezeild wordt 
de dynamo van de motor de 
accu’s niet zal laden.

3welke gebruikers wor-
den tegelijkertijd inge-

schakeld?
Dit is belangrijk om te weten, 
want op die manier kan je 
zorgen dat je installatie die 
piekbelasting ook aankan. 

4Hoe lang wil ik zelf-
voorzienend kunnen 

zijn?
Op basis van de gegevens 
hierboven kan je uitrekenen 
wat je verbruik per dag is. 
Vermenigvuldig dat met het 
aantal dagen dat je zelfvoor
zienend wil zijn en je komt 
tot het aantal ampèreuur 
dat je nodig hebt en waar
mee je de benodigde accu
capaciteit uitrekent.

Stroom
op

maat

in onze accu’s is opgeslagen. In dit artikel 
maken we aan de hand van drie voorbeel-
den duidelijk hoe je, rekening houdend met 
de maat van je schip, je vaargedrag en de 
wensen aan boord kunt uitrekenen welke 
elektrische installatie de meest geschikte 
is. We gaan bij al onze voorbeelden uit van 
AGM-accu’s die je liever niet verder dan 
vijftig procent ontlaadt.

SMaLL
Een 22 voet kajuitzeiljachtje waar in het 

weekend mee gevaren wordt en waarmee 
soms een nacht op een eilandje wordt over-

nacht.

MediUM
Een 34 voet kajuitzeiljacht van een gezin met 
twee kinderen waar niet alleen in het week-
end mee gevaren wordt, maar waar ze ook 

mee op vakantie gaan en soms twee nachten 
in de natuur liggen.

Large
Een flinke motorboot van een meter of 12 
waar een echtpaar van april tot november 
op verblijft. Het schip is van alle comfort 

voorzien. Ze varen veel, maar liggen ook drie 
dagen aan een Marrekrite-ligplaats.

de kandidaten

Stappenplan



EEn klEin 
zEiljacht
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waLStrooMkabeL
Een eenvoudige walstroomkabel omdat 
we geen aansluiting buiten op het schip 
hebben. Neem een kabel van ca. 2x de 
lengte van je schip.

inVoerdooS
Deze eenvoudige walstroom-invoerdoos 
kun je op het schot van een bakskist 
plaatsen.

wandContaCt-
dooS
Dit stopcontact bouw je 
ergens in de kajuit in, je 
verbind het direct met de 
invoerdoos. Er is alleen 
230 volt als je aan de 
walstroom ligt.

aCCULader
De Victron IP 22 Blue Smart 
acculader kan 20 A continu 
leveren. Genoeg om de ge-  
bruikers te voeden en tege-
lijkertijd de accu te laden.

aCCU
Een AGM-accu kan kort heel 
veel stroom leveren. We 
kiezen voor AGM omdat hij 
ook startaccu is voor de bui-
tenboordmotor.

diStribUtor
Met vier zekeringen kunnen 

verschillende gebruikers 
achter hun eigen zekering. 

Wel zo veilig.

Stappenplan

BoodschappenlijstjeWat hebben we nodig voor dit kleine zeiljacht?
 Walstroomkabel:  

€  62,56 Walstroom invoerdoos:  € 14,34 Acculader Ip 22:  
€ 203. Zekering distributor:  € 14,81 Accu AGM 110 Ah: 
€ 363,98 230 volt stopcontact met kabel:  € 15,Totaal:  
€  673,69

it 7,5 meter zeiljacht heeft een bui-
tenboordmotor met een elektrische 

start. Het zeiljacht wordt met name in de 
weekenden gebruikt en soms wordt er een 
nacht aan boord geslapen op een plek waar 
geen walstroom is. Er gaat een 12 volt koel-
box mee die aan boord blijft draaien. Er 
zijn ook twee telefoons aan boord en een 
tablet. Een ingebouwde autoradio is rede-
lijk standaard op de boot en uiteraard is er 
verlichting. Deze eigenaar heeft gekozen 
voor zuinige led-lampjes. Eenmaal in de 
haven aan de walstroom is er een 220 volt 
stroompunt aan boord. Een omvormer van 
12 naar 230 volt is hier dus niet nodig.
Het gebruik per dag aan de hand van de 
gebruikers en hun gebruikstijd per dag:

de gebrUikerS
  aantal vermogen/W vermogen totaal/W uur/dag Watt/Uur/dag
Telefoon  2 5 10 2 20
Tablet  1 12 12 2 24
Autoradio  1 25 25 5 75
Koelbox  1 40 40 24 840
Led-lamp  3 2 6 4 24
TOTAAL    93  983

In dit voorbeeld wordt 983 watt/uur 
gebruikt per dag. Dit wetende kunnen 
we berekenen hoe we het aanbod moeten 
inrichten. 

Van watt naar ampère
Uiteindelijk willen we weten hoe groot 
onze accu moet zijn om aan onze elektri-
citeitsvraag te voldoen. Daarom eerst even 
wat natuurkunde: watt = volt x ampère, 
dus ampère = watt/volt. In ons voorbeeld 
is dat 983 watt gedeeld door 12,8 volt, dus 
76,8 ampère. Maar omdat in het elektrisch 
systeem altijd wat rendementsverlies 
optreedt, hanteren we niet het voltage 
van 12,8 maar delen we door 10 om een 

VuiStrEgEl
Alle loodzuuraccu’s (AGM, Gel, Start, Tractie) mogen 50 procent ontladen worden. 
Bij regelmatig dieper ontladen neemt de levensduur af. Bij 70% ontlading raken de 
platen zelfs geïsoleerd, waardoor de chemische werking sterk vermindert, en de 
capaciteit definitief afneemt.

VuiStrEgEl 
Van watt naar Ah: bij 12 volt delen door 10, bij 24 volt delen door 20.

D zekerheidsmarge te hebben. We gaan dus 
uit van een verbruik van 98,3 Ah per dag. 
Omdat we onze AGM-accu niet verder dan 
50% willen ontladen zou dat betekenen 
dat we, wanneer we een nachtje zonder 

dat zomaar 40 Ah, zodat een kleinere en 
dus lichtere accu van 120 Ah genoeg zou 
zijn.

Als we alle gebruikers tegelijkertijd 
inschakelen, wordt er 93 watt gebruikt. 
Dat is gelijk aan 7,2 A. Een lader van 20 
ampère zou moeten voldoen. Die kan ons 
wanneer we aan de walstroom hangen 
van stroom voorzien en daarnaast de accu 
nog opladen zodat we ’s morgens de motor 
weer kunnen starten. Wanneer we varen 
laadt de buitenboordmotor ongeveer met 
9 ampère. We moeten dus 9 à 10 uur op de 
motor varen om de accu zo goed als hele-
maal te laden na een dag voor anker. 

‘s nachts de koelbox 
uit scheelt enorm

wal stroom willen liggen, 200 Ah accuca-
paciteit nodig zouden hebben. We zien dat 
met name de koelbox een flinke gebruiker 
is. Als we die ’s nachts uitzetten, scheelt 
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it gezin met twee kinderen is 
meestal in het weekend aan boord. 

Ze gaan ook mee op vakantie. Ze liggen 
ook wel eens twee dagen voor anker. Er 
is een koelkast met vriesvakje aan boord, 
een heteluchtkachel, een led-tv en in het 
weekend moet de laptop ook worden gela-
den. Er is een espressomachine aan boord, 
dus zit er op de boot ook een omvormer 
om zonder walstroom toch over 230 volt 
te kunnen beschikken. In de hutten van 
de kinderen en van de ouders kunnen 
tablets en telefoons worden geladen. In de 
haven beschikt ons gezin over 230 volt. In 
alle hutten zit een stroompunt. Mama en 
dochter willen hun haar kunnen föhnen, 
voordat ze uit eten gaan.
Voor de navigatie is er een gps-plotter een 
windset/ logdiepte-combi en een marifoon. 

Het gebruik per dag aan de hand van de 
gebruikers en hun gebruikstijd per dag:

de gebrUikerS
  aantal vermogen/W vermogen totaal/W uur/dag Watt/Uur/dag
koelkast compressor 1 27 gem 90 24 650
standkachel  1 29 29 3 87
telefoon  4 5 20 2 40
tablet  2 12 24 2 48
laptop  1 160 160 1 160
led TV  1 60 60 2 120
radio  1 25 25 4 100
föhn *  1 600 (600)* 0,25 150
espresso *  1 1200 1200 0.2 240
verlichting  8 2 16 3 48
navigatieverlichting  10 10 4 40
navigatie-apparatuur  19 19 8 152
TOTAAL    2253  1835
(* apparaTen die nieT gelijkTijdig geBruikT mogen worden)

eenmaal aan de walstroom in drie uur de 
accu’s weer zo goed als vol zijn ( 85-90%).

onderweg
De stroomhuishouding vraagt aandacht, 
omdat er tijdens het zeilen wel verbruikers 
aanstaan, zoals de marifoon, plotter, wind-
set/log /dieptemeter en koelkast, maar er 
niet geladen wordt. Daarmee moet je bij 
de keuze van de accu’s rekening houden. 
Een belangrijke afweging daarbij is hoe 
lang je zelfvoorzienend wil zijn. Als je een 
dag en nacht op een mooie ankerplek wil 
liggen, zal je accucapaciteit nog groter 
moeten zijn. Bij een gebruik van 183,5 Ah 
per dag zal je in ieder geval 367 Ah accuca-
paciteit moeten hebben. Wil je twee dagen 
en nachten blijven liggen, dan zal je dus 
tweemaal je dagverbruik van 183,5 = 367 
Ah verbruiken. Dan moet je accupakket 
eigenlijk 734 Ah zijn om niet meer dan 50 
procent te ontladen. 

In dit voorbeeld wordt 1835 watt/uur 
gebruikt per dag. Dat is 183,5 Ah. Om die 
hoeveelheid stroom weer op te laden kan 
je de motor laten draaien. Een gemiddelde 
dynamo levert ongeveer 35 Ah, wat bete-
kent dat je dik vijf  uur de motor moet laten 
draaien om de accu’s weer vol te krijgen. 
Omdat er ook 230 volt aan boord moet zijn 
als we niet aan de walstroom liggen, is er 
een omvormer aan boord. De espressoma-
chine, de laptoplader en de föhn draaien op 
230 volt en vragen als alles tegelijk aanstaat 
1920 watt. Wanneer we niet tegelijk föhnen 
en koffiezetten - en waarom zou je ook? - zal 
een 1600 watt omvormer/lader zwaar genoeg 
zijn. De lader kan 70 ampère laden, waardoor 

besparen
In het bovenstaande schema wordt reke-
ning gehouden met alle gebruikers op 
beide dagen. Maar wanneer je twee dagen 
helemaal niet vaart, waardoor de navi-
gatieapparatuur en navigatieverlichting 
niet worden gebruikt en het is lekker 
weer zodat de kachel uit kan blijven en je 
de föhn niet gebruikt, bespaar je zomaar 
152+40+87+150 = 429 watt/uur. Dat is toch 
zo’n 43 Ah. Als je dan ook je laptop niet 
oplaadt en geen tv kijkt, komt daar nog 28 
Ah bij. Met een dagverbruik van 183,5 - 43 
- 28 = 112,5 Ah kan je plotseling met twee 
accu’s van slechts 220 Ah twee hele dagen 
van de rust genieten.  

34 VoEt  
kajuitzEiljacht
D

waLStrooMkabeL
Een luxe walstroomkabel die in de aan-
sluiting buiten op het schip past.

inVoerdooS
Een waterdicht af te sluiten connector 
waar de walstroomkabel maar op één 
manier in past.

aCCU’S
De twee 220 Ah AGM-accu’s staan paral-
lel-geschakeld.

aCCUMonitor
Wat is je accuspanning? Hoever zijn de 
accu’s ontladen? De monitor toont het 
allemaal.

Stappenplan

MULtiControL
Een slim paneeltje 
dat regelt hoeveel 

stroom er uit de wal 
getrokken kan wor-
den. Ook toont het 

de laadstatus van je 
accu’s.

Lader/
oMVorMer
Deze Victron Multi-
plus 12/1600 – 70 is 
niet alleen een accu-
lader van 70 ampère, 
maar ook een omvor-
mer die van 12 volt 
in de accu’s 230 volt 
maakt.

Waarom zou 
tegelijkertijd je 
haar föhnen en 

koffiezetten?

Boodschappenlijstje
Wat hebben we nodig voor het 34 voet zeiljacht?

 Walstroomkabel: € 246,84 Walstroominvoerdoos:  € 101,64 Combi lader/omvormer:  € 1.139,82 Accu’s 2 x AGM 220 Ah:  € 1.391,50 Digital Multicontrol:  € 181,50 Accumonitor:  € 139,95Totaal: €  3.221,25

VuiStrEgEl 
Tip van Wouter Baarspul van Stroom-
winkel.nl: “Maak voor je stroomvoor
ziening altijd een energiebalans op. Alle 
componenten in de voorziening moe
ten op elkaar zijn afgestemd voor een 
goed functioneren. Als er gebruikers of 
stroombronnen worden toegevoegd of 
afgehaald, kan dit invloed hebben op 
het wel of niet goed functioneren van 
het hele systeem.”

VuiStrEgEl 
Zonne-energie: In Nederland in de 
zomer levert een zonnepaneel van 1 m2 

gemiddeld 300 Wh per dag. Dat bete
kent een laadcapaciteit van 25 Ah per 
m2 per dag bij een 12voltsysteem. 



EEn 12 mEtEr 
motorboot
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e eigenaar en zijn of  haar partner 
zijn vaak lang aan boord. Ze varen 

van april tot november. Er is 230 volt aan 
boord, ook als het schip niet aan de wal-
stroom ligt. Het schip kent alle comfort 
zoals thuis. Er zijn een koelkast, een vaat-
wasser, een espressoapparaat, een mag-
netron en een wasmachine aan boord. 
Het schip wordt centraal verwarmd. De 
eigenaren hebben de tijd en liggen soms 
drie dagen op een Marrekrite-plek zonder 
walstroom. 

BoodschappenlijstjeWat hebben we nodig voor de 12 meter motorboot?

 Walstroomkabel: 
€ 246,84 Walstroominvoerdoos: € 101,64 Combi lader/omvormer 24/ 5000: € 2.814,46 Accu’s 12 x AGM 220 Ah: € 8.349, Balancer: 

€ 89,54 Digital Multicontrol: 
€ 181,50 Accumonitor: 
€ 139,95Totaal 
€   11.922.43 

Het comfort op dit schip doet niet onder 
voor dat wat de eigenaren thuis hebben. 
Daarmee komen zij op een verbruik van 
meer dan 4,5 kilowatt per dag. Dat bete-
kent dat ze 450 Ah moeten laden om de 
accu’s weer te vullen. De motor heeft een 
dynamo die 85 ampère levert en dus in zes 
uur de accu’s weer zo goed als vult. 
Op een schip met zoveel grote gebruikers 
is het gebruikelijk om niet voor 12 volt 
maar voor 24 volt te kiezen. Omdat de 

spanning verdubbelt, neemt de stroom-
sterkte met de helft af.

Voorbeeld met de wasmachine van 2300 
watt:
2300 watt  / 12 Volt = 191,6 A
2300 watt / 24 Volt = 95,8 A

Hoe meer stroom er door de kabels loopt, 
hoe dikker deze moeten zijn. Om niet te 
dikke én erg dure kabels te hoeven gebrui-
ken, die ook nog eens meer rendements-

verlies geven, is het verstandiger om voor 
een 24 volt-systeem te kiezen. In het voor-
beeld van deze motorboot doen we dat ook.
Zo verbruikt dit echtpaar per dag dus geen 
457 Ah bij 12 volt, maar 228,5 Ah bij 24  
volt. Omdat ze drie dagen zelfvoorzienend 
zijn, zullen ze bij 24 volt driemaal 228,5 
Ah = 685,5 Ah aan beschikbare stroom 
aan boord moeten hebben. Het accupak-
ket wordt dan 12 x 220 Ah is 2640 Ah bij 
12 volt. 

geLijktijdigHeidSfaCtor
Voor de bepaling van de capaciteit van de omvormer bekijk je welke grote 
gebruikers tegelijkertijd gebruikt moeten worden. Als je tegelijkertijd wilt 
wassen (2300 watt) en de vaatwasser wilt laten draaien (1900 watt) terwijl je 
een cake bakt in de magnetronoven (1500 watt), moet de omvormer op dat 
moment 5700 watt leveren en trekt hij 570 ampère uit de accu’s. Dat is een 
enorme hoeveelheid stroom. Door apparaten niet tegelijk te gebruiken, vraag 
je veel minder energie. In het schema is daarom in het totaalvermogen alleen 
rekening gehouden met de grootste gebruiker: de wasmachine. 

MULtiControL
Een slim paneeltje 
dat regelt hoeveel 

stroom er uit de wal 
getrokken kan  

worden. Ook toont 
het de laadstatus van 

je accu’s.

Lader/
oMVorMer
Deze Victron Multi-
plus 24/5000/120 
kan de accu’s met 
120 A laden en 5 kW
leveren uit het 24 V- 
systeem aan boord.

waLStrooMkabeL
Een luxe walstroomkabel die in de aan-
sluiting buiten op het schip past.

inVoerdooS
Een waterdicht af te sluiten connector 
waar de walstroomkabel maar op één 
manier in past.

aCCUMonitor
Wat is je accuspanning? Hoever zijn de 
accu’s ontladen. De monitor vertelt het.

aCCU’S
Omdat we 24 volt aan boord  
willen, staan elke twee accu’s serie- 
geschakeld. De zes serie-geschakelde 
pakketten van twee staan weer paral-
lel-geschakeld.

baLanCer
Twee serie-geschakelde 12 volt accu’s 
maken samen 24 volt. De balancer zorgt 
dat de spanning in beide accu’s gelijk 
blijft, van belang voor de levensduur.

Stappenplan

de gebrUikerS
  aantal vermogen/W vermogen totaal/W uur/dag Watt/Uur/dag
koelkast combi 1 45 150 24 1080
vaatwasser * 1 1900  0,45 850
magnetron oven * 1 1500  0,25 375
espresso machine * 1 1200  0,2 240
wasmachine * 1 2300 2300 0,45 1035
centrale verwarming  1 29 29 3 87
led tv  1 60 60 4 240
autoradio  1 25 25 4 100
tablet  1 12 12 1 12
telefoon  2 5 10 1 10
föhn  1 600 600 0,25 150
verlichting  10 2 20 4 80
laptop  1 160 160 2 320
TOTAAL    3366  4579
(* apparaTen die nieT gelijkTijdig geBruikT mogen worden)

e-bikeS
Meer en meer watersporters  en 
met name motorbootvaarders 
hebben een elektrische fiets 
aan boord. Als de fietsen na een 
mooie tocht weer opgeladen 
moeten worden, betekent dat ook 
wat voor je stroomhuishouding. 
Een gemiddelde ebikelader heeft 
een vermogen van 350 watt. Het 
duurt vier uur om een volledig 
lege fietsaccu weer helemaal 
op te laden. Dat betekent dat er 
1400 watt/uur, dus 140 Ah nodig 
is om één accu op te laden. Fiets 
je samen, dan is dat dus 280 Ah. 
Laad ebikes dus alleen op als je 
vaart en de motor loopt of wan
neer je aan de walstroom ligt.
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