
Wie weet waar ik een nieuw logo voor mijn ETAP kan vinden? 
Toen ik in de loop van 2021 een kleine zes maanden met mijn 28i “Karavanserai” aan het zwerven was rondom en 
dwars door Frankrijk op weg naar de Middellandse Zee en terug was dit de vraag die ik bijna wekelijks op de een of 
andere manier voor mijn zeilersvoeten geworpen kreeg.  
Ik heb toen al snel besloten daar op dat moment niets mee te doen en heb iedereen geantwoord dat ik begin 2022 
mij hierin zou vastbijten. 
De Karavanserai gaat over een aantal weken in de verkoop en dan hang ik mijn watersport ambities definitief aan 
de wilgen. 
Ik heb inmiddels mijn bedrijf beëindigd en werp mij nu op mijn andere hobby’s. 
Maar beloofd is beloofd, ik zal nog één keer een sticker-productie opstarten en dan is het voor altijd over. 
 
Wat kan je bestellen? 
Een logo ofwel de eend. (2 stuks per boot) 
De naam ETAP zoals die op jouw boot staat. (2 stuks per boot) 
Lift Here stickers (4 stuks per boot) 
Een pictogram van een Sail Drive (aan bakboord en stuurboord) 
Een pictogram van een Speed Log (aan bakboord en stuurboord) 
 
Om teleurstellingen te voorkomen heb ik van jou eenduidige informatie nodig. 
Hieronder geef ik per uitvoering op wat ik precies van je wil weten. 
Nadat jullie deze mailing hebben ontvangen krijgen jullie 2 weken de tijd om je wensen kenbaar te maken. 
Na die twee weken sluit ik de inschrijving, maak een begroting van de totale productiekosten en pas daarna kan ik 
je een exacte prijs voor jouw specifieke product(en) mailen. 
Dit betekent hoe meer bestellingen jullie plaatsen, hoe lager de prijs per stuk voor jou alleen wordt. 
Na ontvangst van jouw bevestiging is je bestelling definitief en wordt hij meegenomen in de productierun. 
De betaling kan je dan op mijn bankrekening overmaken. 
Als het klaar is krijg je het per post thuisgestuurd, voor de leken onder ons doe ik er een kleine handleiding bij. 
 
Om verwarring te voorkomen:  
Dit is géén zakelijk verdienmodel maar puur een kwestie van kostendekkend liefdewerk-oud papier. 
Ik bied alleen mijn kennis en ervaring aan om jullie in staat te stellen om weer een nieuw maar wel origineel logo op 
je boot aan te brengen. 
 
 
 
Er zijn diverse typen logo’s 
 

Type A   het allereerste logo met de rechte vleugel 
 

Type B  het tweede logo, de gestroomlijnde vleugel 
 

Type C het nieuwere logo, ook wel de “reiger” genoemd 
 

Type C  het allernieuwste logo, na de Dehler-ETAP fusie 
  



Hoe meet je het logo op? 
 
Het klinkt onlogisch maar binnen hetzelfde type boot zijn er verschillen in uitvoering en het formaat van het logo. 
Geloof je mij niet? Dan hier een voorbeeld: 
 

  
op de ETAP 22 – van 1972-1981 op de ETAP 22 – vanaf 1983 
 
 
 
Is dat belangrijk?  
Ten dele, een zo goed mogelijk nagemaakt logo zal over het originele logo geplakt kunnen worden zodat je zo min 
mogelijk kans loopt om de “schaduw” van het vorige logo te zien. 
Maar….. de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er altijd kans is op een gering maatverschil. 
 
 
 
Hoe en wat geef je aan mij door: 

1. Maak een duidelijke foto van het logo op jouw boot 
2. Vermeld het exacte type PLUS het bouwjaar van jouw boot 
3. Vermeld de naam van jouw boot 
4. Vermeld het type logo A, B, C of D van jouw boot 
5. Vermeld als de hoogtemaat van het logo als volgt; logo-H=…… 
6. Vermeld als de breedtemaat van het logo als volgt; logo-B=…… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

De formaten van het logo op mijn 28i 

logo-B= 353 mm 

logo-H= 60 mm 

logo-H= … mm 

logo-B= … mm 



tekst-dik-H= ..… mm 

Hoe meet je de naam ETAP op? 
 
Het klinkt onlogisch maar binnen hetzelfde type boot zijn er verschillen in het formaat van het logo. 
Is dat belangrijk?  
Maar….. de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er altijd kans is op een gering maatverschil. 

I. Maak een duidelijke foto van de tekst op jouw boot 
II. Vermeld het exacte type PLUS het bouwjaar van jouw boot 

III. Vermeld de naam van jouw boot 
IV. Vermeld als de hoogtemaat van de tekst als volgt; tekst-H=…… 
V. Vermeld als de breedtemaat van de tekst als volgt; tekst-B=…… 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Wat kan je nog meer bestellen? 
Behalve het logo of de merknaam heb ik ook nog drie soorten pictogrammen voor je. 
 
voorbeeld van de Lift Here stickers…. van het Sail Drive pictogram…. en van een Speed Log pictogram 
 

    

tekst-H= … mm 

tekst-H= … mm tekst-H= ..… mm 

tekst-B= … mm 

tekst-B= … mm 

Wanneer opgeplakt zijn het Sail Drive 
pictogram en het Speed Log pictogram 
ETAP-rood. Op de foto zit de applicatiefolie 
er nog over 



Je kan jouw bestelling plaatsen via; 
 
marcel.kok.55@gmail.com  
met als onderwerp    logo voor “naam boot plus type” 
 
 
Vermeld in jouw mail de volgende zaken: 
 

1. Een duidelijke foto van het logo op jouw boot 
2. Vermeld het exacte type PLUS het bouwjaar van jouw boot 
3. Vermeld de naam van jouw boot 
4. Vermeld het type logo A, B, C of D van jouw boot 
5. Vermeld als de hoogtemaat van het logo als volgt; logo-H=…… 
6. Vermeld als de breedtemaat van het logo als volgt; logo-B=…… 

 
VI. Een duidelijke foto van de tekst op jouw boot 
VII. Vermeld het exacte type PLUS het bouwjaar van jouw boot 
VIII. Vermeld de naam van jouw boot 
IX. Vermeld als de hoogtemaat van de tekst als volgt; tekst-H=…… 
X. Vermeld als de breedtemaat van de tekst als volgt; tekst-B=…… 

 
 
Lift Here stickers 
Sail Drive pictogram 
Speed Log pictogram 
 
 
Denk om de aantallen van elk item dat je wilt bestellen. 
 
 
En… het klinkt als een open deur…vergeet niet te vermelden; 
jouw naam 
adres 
postcode woonplaats 
thuisland 
 
 
En tenslotte, vergeet niet je foto’s mee te sturen. 
 
 
 
Succes. 
Ik meld mij ruim twee weken na deze mailing bij hen die iets willen bestellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Kok 
 
marcel.kok.55@tekstra.com 
06-5381 7000 
 
www.sailing-karavanserai.nl 
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