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Good characteristics combined
Anchors, or the advantages and disadvantages of the various
types, are rather a popular subject. After our attention on the
remarkable Hydrobubble option, we were pointed by several
readers to the Rocna anchor. The concept has been designed by
a New Zealand yachtie, and therefore is subject to a lot of
experience and expertise. The Rocna anchor looks like a
combination of anchors which have already proven themselves.
We recognize elements of the Delta plough and the Bügel, the
last one immensely popular among German sailors.
The same anchors are also taken into consideration in the tests
which the manufacturer has done on video. It will come as little
surprise that Rocna's own product largely excels all competitors
during that test. Without further testing by ourselves we will
not dispute the results. Still, we believe in this combination of
the good properties of others. If the Rocna anchor is the first
universal anchor, for each boat and for all circumstances the
optimum solution, still must be proven. In any case we found it
interesting enough to include the complete eight and a half
minute video with moderate picture quality.

Zilte Spullen
Goede eigenschappen gecombineerd
Ankers, of liever gezegd de voor- en nadelen van
verschillende types, blijken een populair onderwerp. Na onze
aandacht voor de opmerkelijke Hydrobubble variant werden
we door verschillende lezers geattendeerd op het Rocna
anker. Het concept is bedacht door een
Nieuw-Zeelandse yachtie en dat
staat waarschijnlijk garant
voor een dosis ervaringsdeskundigheid.
Het Rocna anker
lijkt vooral een combinatie van
types die zich al bewezen hebben.
We herkennen elementen van het Delta ploegschaaranker en
van - het vrijwel uitsluitend onder Duitse zeikers mateloos
populaire - Bügel anker.
Diezelfde ankers komen ook aan bod in de proeven die de
fabrikant op video heeft vastgelegd. Het zal weinigen
verbazen dat Rocna’s eigen product alle concurrenten tijdens
die test ruim overtreft. Zonder uitgebreide eigen proef willen
we daar niet aan twijfelen.
terker nog, we geloven wel in die combinatie van de goede
eigenschappen van anderen. Of het Rocna anker daarmee het
eerste universele anker is
dat op elke bodem, voor
elke boot en onder alle
weersomstandigheden de
optimale oplossing is, zal
echter nog moeten blijken.
Wij vonden het onderwerp
in ieder geval interessant
video
genoeg om de volledige
achtenhalve minuut matige
beeldkwaliteit uit te zitten.
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