Bouwhandleiding

Een woordje vooraí
Zelf iets naken gêeft voldoening,
een eigen jacht bouwen geêft niet a11een volavonÈuur, dat eigenlíjk
doening, maar is een kostelijk
iedere zeiler
eêns zou
u spaart veêl geld uit door zelf te bouwen, maar
moeten meemaken. Natuu!1ijk,
1áat dat niet het enige moÈief zijn.
Het pLezíer, dat men aan het boulren bei,raarde zíjn, Zotg daarom dat de onstandighêdên
leven kan, kan van veêl grotele
zijn,
l,Ierkruimte dicht bi.j huis, betrek zo mogelijk
de
zo gunstig oogelijk
(ieder kan wêl elgens uee helpen), naar voor alles stel
erbij
hele fanilie
Maar a1 te vaak wordt er
u zelf geen datlrn, vaarop uv verk klaar ooet zijn.
gewerkt om het schip op een vastgesteldê
koortsachtig
vakantiêdatun
klaar te
hebben, Er wordt nachten doorgeq'erkt, vermoeidheid,
haast, slordígheid
en fouten
verknoeien dan hêt hêle avontuu!. l4ogelijk bouvt u eeDmaal in uw leven een boot.
Neem er de tijd
voor en doe het zo goed roogelijk,
llaak er êen êcht feest van,
vêar u later met geooegen aan terug denkt.
dat het eindresultaat
van al uw zwoegen goed is, dat het waarde
Zorg elvoor,
heeft, dat het verkoopbaar blijft.
volgens goede en beproefde tekeningen en laat u nooit verBouw daaroo altijd
te gaan spelen. Ieder kent de zelfbouwgedrochten,
leiden om zelf voot ontverpêr
die hiervan al zo vaak heË gevolg zijn geveest. Het bouven en ontererpen van
schepen is een vak, dat opleiding
eo veel ervaring verêist.
Het is steeds weer
bijzonder
voo! vele zelfbou$ers
verteidê1ijk
orn zelf te gaan experimêntêren,
Of ovêrleg desnoods êerst eens met ons. De ervaring
doe hêt niet.
is steeds
wêer, dat slec.hÈs een doodeokele keêr door eeo ahateur eefl nerkelijke
verbeteriÍrg wordt bêdachÈ.
Bijna steeds rordt de kr^ralitêit
minder en bedeok, dat de levens van de bemanning
van de sÈerkte van het schip afhangen.
Met goede tekeningen en de nodige handvaardigheid
kunnen velên een schip bou!'en.
Een schip ontliêrpen is een vak, dat jaren van êrvaring
veleist.
Met deze zaken voor ogen is het lraarschip-afbou\rsystêen
ontvikkeld.
zijn
stuk voor stuk ltret veel êrvaring
De konstluktiês
ontl^'orpên en beproefd
oo door een geroiddeldê anateur zonder speciale kostbare gerêedschappen uet een
goed resultaat
te kunnen rdorden genaakt.
dat de een of andere konstruktie
HeÈ rDag u soms toeschijnen,
andels of beter
Verander echter niet zonder neer of vraag oos minsteDs oÍn
zou kunnen zijn.
advies. NaÈuurlijk
kan rnen bij de inrichting
van b.v. kornbuis of kastjes vêl
van het schip te schaden, maar velgeet niet,
afwijken
zonder de konstrukÈiê
het resultaat
dat ook de inrichtíng
is van jarenlange
bouwervaring,
zeil-en
Ve1ê toekomstige jachteigenaren
hêbbên de neiging om hun oieuwe schip net veLe
schotteÍr eD dêurên in kleine ruimtên te verdelen.
Tracht u zich tegen deze
Iloud a11es ruim en rlaak desnoods een afsluiting
Bet
neiging te verzetten.
eên goldij n.
tijd
tot
l.Iie de bouvplannen precies volgt kont gegarandeerd binnen redê1ijkê
een stevig en goed schip. De !esultaten
van velê honderden oaarschipbouwers
hebbên diÈ bêttêzen,
De Ínêe! of sons helaas ook ninder fraaie afirelking
ván
is echter afhankelijk
uv eigen nerkwij ze. De een doêt dit Det vêe1 neer zorg en toevijding
dan de
ander. Evenals ovêra1 êo altijd
zijn et ook hiet mensen, die gauÍ' tevleden zíjn
met hun eigên prêstatiê€.
Dat resulteelt
gebouwde schepen,
dan in de slordig
iedêr nel bekend,
0nze ervaring
is, dat de aEaÈeurbouve! roinder tijd
besteedt aan de afa'erkir€
vao zijn naarschip dan onze eigen vaknensen doen. Dat is jamer,
rdant vele
gebouwd waren zijn daardoor verkooeid.
schepen, die redelijk
Een slecht
gebouwd schip kan door fijne
afwerkiog en schilderverk
toch nog een goed
áanzicht klij gen.
Bij de anateutbouv gebeurt êchter meêstal het oEgekeerdei Hei Í[erknaardige
is, dat vele anatêurs in het begin tegen de eigenlijke
bouw opzien en afvetking
wel goed kunnen doen naar hun roening. Hêt orngekeerde is vaak
en schilderserk
het geval.
Lijmvlekken,
scherpe hoeken en kaÍrten, ktassen, en heel erg ook de zgn.
in heÈ hout nog zichtbaar,
oÍrtsieren veel zelfgeboucde schepen.
"machine slaf
Nadat êr gel.akt i6 zí1r. d.eze "missers" bijna niet meer te hersellen.
Zo'n schip
is eigenlijk
voorgoed verknoeid.
fout,
Hêt is de meesÈ vootkonende en glootstê
die door de zelfbouwers wordt geoaakt.
Voordat Íre nu overgaan tot dê eigenlijke
wij
bouw van uw nieuwe schip, riLleo
een aantal punten op dit gebied nog evên op een rij
zetten,
I(nip ze desnoods uit
en hang ze bovên urí rderkbank.

Afwerking
verk oauvkeurig,
verk net scherp geleedschap.
[te!k netjês,
goed passend, zodat de nedeÍr gesloten zijn.
IÍaak iedere verbindíng
De sterkte van dê lijrnvêrbinding
is afhankelijk
vao het lijrooppêr.rlak.
Indien de
lijrnoaad gêdeeltelijk
blijft
open sraan kan deze welisvaar
wateldicht
zijn,
naar lang niet zijn vo11e sterkte
hebben. l,Iees niet Èe gaun tevreden. lalanneer
desondanks toch een naad gedêe1telijk
is opên gebleven, vul heÍn dan op net lijn
vernengd raet houtslijpsel.
Schuten

l*

Schuur alle onderdelen, welke r-rin de boot gaat ponEeren, vantevoren glad en gaaf.
i_.i-.---'---+
Op een lrerkbank gaêË drt vlugger en beter dan later als het bewuste stuk ergens
bereikbale
plaats
op een lastig
is ingebouvd, Schuren verveelt
spoedig, hoe
langer de bouqr duurt des tê vervelender
wordÈ het, BegiÍr er daaroÍ0 nee in een
wanoeer u nog vêrs en vol goede noed benÈ. Bouw nooit de boot af
vroeg stadiu$,
Eet het goede voorueneo om al1es aan het ej.Dd in één keer op te knappen.
Niet alleên dat u de rnoed zult verliezen,
ltraar $at veel e!ge! is, u kunt niet
goed neer in ieder hoekje komen. De lijn
is glashard ger^'orden en is vrijwel
niet -;eer zonde! bêschadíging van het hout te vernijderen.
Men kont io de verleiding orn "dwarsdraads" Èe gaan schuren, waÈ afschuwelijk
zichtbarê
krassen geeft,
Kortoro zorn schip is zelfs met dê bêste nabehandeling niet meer goed tê krijgen.
Schuur dus zoveel nogelijk
vooraf en schuur altijd
met de houtnêrf mêê. Laat
ieder die u bezoekt desnoods eeo onderdeeltje
helpen opschuren, Zo moeilijk
is het hêus Íriet.
Eventueel neemt u steeds enkele onderdelen mee naar huis oe
Opschuren doet mêÍl het allêlbeste
voor te beleiden.
met de hand en op een
schuurkurk. Oebruik zo ruogelíjk een beÈer soort slijppapier
mêt een kunsthars
(resin)
verlijaing.
Het is ve1 veel duurder dan het ordinaire
"zandpapier",
dat op hald nahoniê direkt
velsleten
is en boveodienl als het maar evên vochtig
geweest is rolt het zend e! direkt
af. coed slijppapier
kunt u ook bij ons
bestellen:
nr, 60 grof en nr. 80 fijn.
Druk nooit te hald op het papier bij het
ael6ïÏ6-[6ËËËi-7áï*ËG:Í=á-i"ttt
slijpen,
men kan her stul weggooien.
Nornaal
schuren en heÈ papier regehnatig
êveo leeg"r, kloppen, - zo blijfÈ
het lang zijD
schuurkrachË houden -.
HechthouÈ heeft stêeds één zijde fijn
geschuurd en een zijde vat ruver,
| lruynzeel
minder
fijn
afgênerkt.
Let
er
bij
her
bouwen
gebr-lil-v-an naakt.
eêns
op, aaË-[àaar
I
Í Met het gebruik van een schuurmachine noet men als aDateur vooral voorzichtig
De haakse slijpmachine
zijn,
met londe schijf
is voor houtwerk vrijoel
onbruikbaar,
De vlakschuurmachine werkt voor de leek het gemakkelijkst.
Goed besqhouvd maakt
deze welisl'aar
zeer kleine maar toch cirkelvornige
bewegingen. voot hout dat
geschilderd
noet worden is dit geen bezwaat, naar hout dat blank gevêrnist
moet
worden, noet beslist
net de hand oog even in de richting
van de nerf nageschuurd
vorden, Eên bandschuurnachine kaÍl zuivê! in de richting
van de nerf schuren,
toaar a1s men dê lrachinê niet zorgvuldig
vooftbeneegt,
is de kans groot, dat r0eÍt
Wanneer dat gêbêurd is heeft oen erg vêê1 lreÍk on dat nog goed
kuiten slijpt.
Ëe krijgên.
U bent gewearschuwd I
tiintsLekken

.

Na het lijmen laat men de uitgeperstê
lijnranden
a1s het ook naa! even kan nooit
geheel hard nolden. Hêal ze vêg na b.v. ê_ggg- als de lijru nog eoigerDatê taai is.
warrneer u's
avonds heeft gê1ijed haalt u de volgende ochtend, vooldat u aan uw
dagelijkse
arbeid gaat, vlug even deze randen weg. Dat scheelt niet alleen enorm
veel werk, rnaat zo'o glasharde rand is bijna niet neêr zondêr beschadiging van
het hout weg te. krijgen.
Haal de lijn
ook nieÈ veg irannee! ze oog vers is. De daarbij
onÈstane vlekken
dringen diep in de houÈnerf en zijn ook lastig
te vervijderen.
Wees zeer nauwkeurig met het r4reghalen en vegschuren van de vlekken totdat verkelijk
alles verdwenen is. De lijn
heefr n1. de nare eigenschap in de loop der
(tot zetfs
steeds beter zichtbaar
JEïën steeds Aonkerder te wordên en daarbij
zl'art toê), De lijmranden
kunt u hêt beste &et êen scherDe beiÈel wegschraper,
(steeds in de richting
van de nerf ), ook een scherpE-EïËk-iáïE-GrfkiabberbeQijsthiê!goedediensten.Menkangenakkêt@ats
orn êen haakse hoêk goed schoon te kunnen eakeo. Ook een schraapstaal
slijpeo
(zie gereedschap). uaak de-Táil6-Eï'is een goed stuk gereêdschap hiervoor
hoeken zuiver schoon en schuu! het betrêffende
gedeelte fijn
op, Men kan iedere
keêr dat er weer een gedeelte opgeknapt is dit zelfs êen eerste laag vernis geven,
l,Ianneer het houtnerk dan eennaal klaar is, is ook deze eerstê laag goed doorgehard.

Schezpe kqnten
Een veel voorkomende slordigheid bij anateurboulrprodukten zijn de scherpe kanten
en hoekên aan het houtlrerk. Niet alleen dat nen zichzelf aan boord genakkelijk
be6chadigt, Íoaa! vat nog veel erger is, er koDt bij het schilderen erl lakken op
geen verflaag. Bínnen de koltst rrogelijke tijd zijn
zo'n seherpe kant vrijvel
zulke hoeken kaal gesleten, oenen walet op en worden zwart. Alleen met heel veel
inspanning is zoiets i'eer goed te krijgen. Bij veel nieuw geboulde amatêurboteo
is dit proces reeds duidelijk
Èe zien. Daarou, rond alle hoêken en kanten net
schaaf, rasp en schuurpapier zo rond mogelijk aFËí-irááí-niei
vooial niet te
bescheiden rnee.
Itde ?iauwer de ronding verloopt, hoe betêr hiêrop een laklaag is op te bouwen en
bovendien hoe mindêr deze eraf zal vorden gestoten.
Let eens op het hout!'erk van jachten op gerenodreerdê velven geboundt a11es is
daar even prachÈig en net zorg afgercnCl
I'lachinesLag
Ieder stuk hout dat machinaal geschaafd is, vertoont bij een nauwkeurig onderzoek
een licht golvend oppêrvlak. IIoe snei. de beitels van de schaafbank ook mogen
draaien, er is toch steeds een fraktie van eeD secondê nodig, waarin de ene
beitel het hout vêr1êat en de volgende wee! arriveert,
lloe hoger de beitelsnelheid
is, hoe minder deze slag zichtbaar zal zíjr., roaar geheel te voorkonen is het niet.
Schuur dus iecier onderdeel altijd
even nêt de hand na.
Het ê11endige is, dat zulke oneffenhedên na het lakken attiid veel nêér zichtbaar
rdorden. Pas ook
dat u voldoende schuurt
kanten ván dè
en
er kleu! behouden en het geheel wordt

gestreept

en zichtbaarde!

dan ooit.

Werkplaaès
Eerr goede werkplaats, liefst díchtbij huis, is heel belang!íjk. Wie dit plobleen
heefÈ opgelost is a1 êen goed eind op veg.
De lijn die vij gaan gebruiken vraagt een miniouo tenperatuur van 8 à l0 graden
celsius.
De boulrruinte noet daaroE in de vinÈer liefst geheel, naar in ieder geval toch gedêe1te1ijk verwarDd kunnen worden. Er zijn natuurlijk van die gelukkigen' die iêÈs
dergelijks kunnen vinden, Daar veel .Eateurs zullen zich Eoeten behelpen net een
priuitieve
ruinte. Tegenwoordig kan nen echter voor bêtrekkelijk
weinig geld
plastic folie kopen in zeer gloÈê afr0etíngen. Met dit nateliaal zíjn hele bour,r
rerken te naken. Wie b.v. een plaatsje kan krijgen in eeu grote onverwarDbare
lrinÈerberginggloods, in een boerenschuur of in een oude fabrieksloods,
kan det Ílateriaal en wat latten uitstekend een paar .scheidingslranden inproviseren.
Ook het spannen van een horizontaaT zelL boven de boot uaakt de zaak veel comfortabeler, doordat koude, stof, tocht en lekríater vorden tegên gehouden.
werkOp deze manier kunt u llet enige goede lril vaak toch een héé1 gerieflijk
Dlaats i e boulten.
roogelijkheid i8 de boot in de tuin naast het huis af te boulten.
È"n
Wie "tá"t.
een fli.nke tuin heeft kan dit ernstig ovêrvegen' want het voordeel on dichtbij
huis tê werkên is werkelijk van nieÈ te ovelschatten !taa!de. ook buiten kunt u
het plastic folie goed gebruiken, a1 doet er natuurlijk we1 voor gezorgd ltorden,
daÈ uv bouswerk niet veg lraait. Vaak is een dergelíjk bounsel let een extra vel
plasÈic aan de binnenzijde zelfs nog nin of ueer dubbeLwandigte naken. Ondanks
a!.1ê voorzolgen zal het Èoch l^rel voorkoEen' dat in de vinter alles te koud is
on te lijuen. Zelfs dan echter is het net enig inproviseren nog ve1 nogelijk net
het ríerk te kunnen doorgasn' Met eên elektrisch straalkacheltje kan nen ter plaats'
blijven verwarnen, of na het lijnen van een bepaald gedeelte kan nen de ronp van
boven afdekken en een kacheltje in het schip plaatsen. In die kl.eine ruiEte loopt
de tenieratuur dan ve1 vol.doendê op. Natuurlijk Doet u af en toe gaan kijken of er
geen brandgevaar ia ontalaaB. In ieder geval is het gebluik van een therlto![eter
ve1 aan te raden.
Gedulende de afbouwperiode

nordt

de boot

de kiel
lbslk

-',>
-/

en

gewicht
rusterr, Let er vooral op, dat het vo11e gewicht dus
sop
nooit op een blok in de zijde kont te ruaten. De huid is daarop niet berekend
kan daardoor elnstig beschadigd vorden.
ook nooit direkt op de vochtige bodem te sÈaan,
De kielbalk koot natuullijk
me&r steeds op een paar balkjês on het optrekken van vocht te voorkoEen.
Ilet beste i6 on de roop in een paar bokjes te zetten. Deze kunnen gêluat eenvoudig zija en behoeven nieÈ al te precies oo dê ronp te pessen. llet enige handigheid kan nen êen paar balkjes van weerszijden schuin onder de roup steken en roet
een paar vertikale plankjes vasÈ spijkeren, De open blijvende ruiote vulÈ oen op
met een oud kussen of uatras.
on Ëe kontroleren of de boot watêrpas staat, $ordt er een Plank aan de binnenkant
I
wrangen gelegd en daarop een wateeas gezet.
| op de eiken

Gereedschap
Voor het afbouwen van een waarschip zijn geen speciale kostbare gereedschappen
iedere aEateur rêeds bezit,
nodig. Met het norloale handgereedschap, zoals vrijvel
kont oen een heel eind.

onootbeerlijk.
Een goede handzaag, goed gezet en goed gescherpt, is natuurlijk
Ook een stel houtbeitels, voolal 6-12-37 om breedte, oag niet ontbreÈên. EeD staler
(stanley)
soort Írelk veel beter dan eea houtèn blokEchaaf. Een
hanclbooÍ4atblrfe ontbrêekt ook bijna nergens nee!. NatuurLijk beholetl
elektriÉch-e""lr;efE-;;iait
er dan ook spiraalboorties biÍ vanaf I m tot b.v. 8 tm.
en eên l0 @ &p_pgÈgI
voor het boren van gaÈen
Een souverein of verzinkboorgig
en s nod i g.
voo rEÏïGopp6TEEEï-F"-"e
Een geweldig stuk gereed6chap is de zgn. poopschroevedraaier. Koop troultens r.rê1
het grootste roodel in zware uitvoering, De kleinere nodellen zijn van rtêinig nut.
Het vereist enige oefening om hieroee te kunnen verken, naar daarna zult u ook
nooiE meer ieta anders rrillen gebruiken. Zorn ding kan nen ook a1s ratel-schroeveis ook een nuttig stuk gereedechap voor het harde
draaier gebluiken. Een Egllelp
uahonie. Koop eeo hal.frond plat dodel.
niet ontbreken en nisschien zult u nog we1 een zgn.
En lg!!&91!gg! nag natuurlijk
zweihaak moeten kopen, Dit is 'n soolt inBtelbare winkelhaak, waarmeemen iedere

gewenste hoek kan opDeten en overbrêngen.
Zeer belangrijk
is ook een d!iekante
verfkrabber
ên een zgn. spookschaafje om
holle vlakkên glad te kunnen schaven (b.v. dekbalken).
I,lanneer u toch gereedschap gaat kopen, nêeÍn dan ook een zgn. schlaapstaal
nee.
Dit is een stukje meestal rechthoekig
sraalplaat
lan ongeveer--iGlïÉ-l?Ël
Mer een
vijl
woldt Bêt enige strêken dê kantên zuivêr haaks gevijld,
zod,at et vlijnscherpr
haakse hoekjes ontstaao.
Indien men het nu Det bêide handen beet pakt en net bêidr
duinen hêt staal over het hout van zich af duwt, irerkt het a1s eeD soort schaafje
en schaaft het heel fijne
krulletjes.
Vooral bij het opknappen yan kleine vlakken
van warrig hout bewijsÈ het soms goede diensten.
De kunst is natuurliik
oll heÈ
goed !e kunnen aanzetten:
voor alle soorteD gereedschap, Goêd geslepen gereedschap is
Dit geldt uiteraard
llanneer een zaag niet geheel schêrp oeer is, is het vaak
uitermate
belangrijk.
onmogelijk oI! êr nog goed haaks mêe te zagen. zorg er dus voor, dat zaag, beitels.
schaaf enz. goed geslepen zijn.
Vraag eens een tiDnernan hoe dit moet of laat het
anders doen, JuÍst als anateur met uinder ervaring dan een valoan rtroeÈ tnen ervoor
zorgen, dat het gereedschap steeds piekfijn
in orde is on niet dubbel bij de
vak$an ten achter te konen:
Alvorelrs dit verhaal te besluiten
wi11en vij nog even wijzeo op de onontbeerlijkheid van een tiental
De
neeste mogen gerust vrij
ktein zijn ueÈ een
-1ÉEgqgen:
bekdiepte van 5 à 6 cn, naar koop toch ook een paar van wat groter model of een
klêin type lnêt extra lange stee1.
Met deze klemmen kan rnen alles vast zêtten om eveo te passen of gedureDde het
lijnen.
Ook bij
schuun^rerk kunt u het l'erkstuk
êr even meê vast klerímen.
Bij afzagen, boren elrz., enfin,
voor dui zendendoe 1e indeo zijn deze lijntangen
te
gebruikên. Ook later wannner het schip klaar is vindr u er bij allerlei
karr,reitjes
eoplooi voor.

Liim
Iedêre velbinding en iedere naad wordt steeds gelijmd, Op deze vijze trordt de
konstruktiê niet al1een sterk, maar bovendien kan nergens water binnen dringenl
Let er op, dat i.edere lijmnaad steeds "gevuld', is. Zcrg ervoor, det telkens een
veinig lijro uit de voeg geperst L'ordt, nant eerst dan is men er zeker van, dat
de naad "vol" is. !Íaa! Iijm is komt geen waÈe!.
Als Íneêst gêschikte lijur wordt dringend aanbevoleo de Aerodux 185 rnet bijbehorende
poedêrverharder . Deze Resorcine 1ijÍn lrordt geleverd door Ciba-cei.gy te Arnhen of
door Waarschip 3. V.
Deze lijrn i6 beperkt houdbaar.
Eenzelfdê lijo wordÈ geleverd door de duitse BASF. De naan hiervan is Kauresine 44
De aangeEaaktê lijrn is van een I tot 3 uur houdbaar, afhankelijk van de teroperatuur in uv werkplaats. Men mêke dus steeds k1êine hoeveelheden kLaar voor direkt
gebruik.
Bnige hardplasÈic lijrobakjes zijn bijzonder handig on de lijrn in ki.aar te nêken.
De verdloogdê lijnrestjes
zijn hieruit naderhand genakkelijk te verlrijderen.
Met een spatêl kunt u de 1ijó goed verdelen,
Lijro nooit op een gelakt oppervlak, naar schrap dê 1ak eerst I'êg tot op het hout.
Probeêr steeds na + 8 uu! de uitgeperste
landen veg tê schrapen. Ze worden later
glashard en zijn bijna niet neêr zondêr beschadiging vao her hout te verwijdelen.
Mocht u per abuis bij het nakên van een verbinding
teveê1 hout hêbben $eg genomen, geen noodl Lijm veer een stukje hout ter plaatse en oaak, oadat dê lijÍi
hald gevorden is, de zaak opnieuw pas.
Kunt u geen stuk hout van voldoende lengte krijgen,
daÍt kunÈ u genakkelíjk
twee
stukkeÍr aan elkaar lijnen
Ínet een rrschuine 1as',. De lengÈe van de las is daarbij
ongeveer tiêímaa1 de houtdiktê.
VerschiÍende
ondeldelen noeten ltret Epoxy-1ijln worden v a s t g e z e t , z o a l s b . v . dê
lenspijpen
en de hênnegatkoker.
Deze lijm is in kleine tube verpakking verkrijgbaa!,
o. a, bij Waarschip,

Houtschrocven
In hê! algeloeeo eorden alle 7 Írn. hechthout onderdelen net (3/4 x 7)(20 x 3l)
vastgezet, Wateldichte naden en randen net eeo schroefafaÈand van l0 naal de
houtdikte: dus 7 cn.
Daar waar heÈ alleen Eaar sterkte betreft, b.v. de langslatÈen onder heÈ dek,
dekbalken (dus in hêt algeneen nidden in de plaaÈ) oêg de afstand 15 Eaal de
houtdikte zijn, dus l0 cn.
voor l0 @. H,It. zijn de afstanden dus resp ect j.êvenl ij k l0 en l5 co. gleÈ
lx8 (25x4) schroeven. De l0 g. {ekplatea ríolden l0et 314x7 (2Ox3L) geschroefd,
A11e schroêven in blank gêlakte onderdelen worden afgedêkÈ net houtproppen. Deze proppên worden bij ièder houÈpakket neegeLeverdl
Dezê proppen passen in zuiver geboorde l0 m gaten en oorden net lijn vast gezêt.
voor het boren van deze gaten beEtaan spÊcia1e boren, Wil men dê schroeven op
deze wijze afdekken, dan moet eerst het dopgat geboord rrorden en eerst dan heÈ
schroefgat.
Bij schilderwerk vorden de schroefgatên gestopt aet 2 conp. pasta.(zie
ook "voorbereiding").
Schroeven nerden steeds opgegeven in Engelse EaÈên b.v. 3/4"x7. Steeds neer
''èchter lrorden ze ook in metrigche Daten opgegeven 314"t7 ís dan 20mx3l.
aaDgebrachÈ.
Op de têkeningeo is een l^erleidiig8tabel
Ilet boren van de juiste gaten vogr de houÈgchroeven is betaogrijk. Iliettegen
lrordt Ílaar al te vaak gezondigd. On een oaxinuo - houdkracht - Èe leveleÍr'
en de geoiddelde dikte
lloet llen net 2 naten voorboren. Dê naat van de stift
van de kern van heÈ schroefdraad.
Bij het opzetten van de beslagen ooet oèn in ieder geval op deze Êíize te
lrerk gaan.
l{oet een schloêf verzonken vorden ingedraaid, dan behoeft uen in occume-platen
nauwelijks - voo! - te verzinken. Bij nahonie echter ttel, andêrs kout de schroefkop niet diep genoeg ondêr de oppervlakte od later te kulrnen "stoppen".
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kui.pzitting 60
klosjes 76
1...,i-^^L^l
u,re
Nur.P5

L

<(
JJ

rugs Èukken 63
ret,èLrrdyPeu

I

knieen 46
nr. /
bnrgdekscho t /kuipbak/
zitting
draaglatjes 83
draaglatj es achterdek
kooidrager l7
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De s chroefafs tanden r,rorden
De opgegeven aantallen geven een globale verdelíng.
Èekening
aangegeven
de
op
de
tabelLen.
bepaald volgens
Er worden 190 extra 3/4x7 meegeleverd Í/telke gebruikt kunnen worden om de dekgedurende de f.ijmperiode vast
balken ll9 door het opbouwdekje heen tijdelijk
ze
en
verwijderd
kunnen
elders nog gebruikt r{torden.
te zêtten. Later worden
(b.v. kombuis indeling)
op
roinder
belangrijke
plaatsen
kunnen
Koperen spijketjes
gebruikt woïden i. p.v. schroeven.

Voorbereiding

Yan het wê?k

Kontloleer ![et behulp van de onderdelenlij st of u a1le onderdelen kunt vinden.
Berg hêt houtverk daarna op een koele plek (uit de zon) op, Triplex-onderdelen
zo roogelijk vlak 1íggeDd.
Alvorens net het eigenlijke
timerwerk
te beginnen, kan Een heÈ beete d,e.roop
onàèisteboveir lreerzetten en de boot buitenou schilderen. EersÈ lrolden de sehroefdie tegenvoordig
date; gestopt llet een van de "tvee-kooponeatÀnii iiófnàterialen,
door verschillende fabrikanten gelevêrd wordeo. (ook door de werf).
Zorg ervoor, dat de gaatjes vo lkoDen wij van stof en vuil zijn on een goede aanhechting te verkrijgen.De kopse kanten van de gangen zi.jn door ons Eet Aerodux
geinpregneerd, deze bruinê laag oag in geen geval vervijderd
uordenl
Woldt de kiel voor 1.20 ro diepgang gebruikt, datt Eoet de buitenkiel lerplaaÈse
met 2 latten aan weerszijden velbleed vorden tot EinsÈens 15 cm. Voor de
sÈandaardkiel behoeft dit uitelaard niet.
Na te zíjn glad geschuurd kan de ronp onder ríater voorzien uorden van 3 lagen
bronsverf direkt op het hout. De huid boven lrater wordt voolzien iran een laag
glondverf ên lrordt hierna geheel geplauuurd. Bedenk !reI, dat plaDuren
bizonder veel ervaring vereist. La8È dit zo oogelijk door een vaknan doen of
pla$uur desnoods in het gehêel niet.
De naterlijn
is reeds door ons aangegeven. Dezê ligt ongêveer 6 cu. boven de
qrateloppervlakte . ZeE een eventuele gekleurde bie8 aan dê bovenkan! van de lijn af.
Gebruik voor ur{ schilderwerk een bekend Derk jacbtlak en houdÈ u aan de voorschriften.
l.Íaak dê roup op heÈ afschilderen
na geheel klaar. Pas daarna ríordt de boot
reehtop gezet ou te nolden afgeÈi@eld.
Leg enige oude dekens in de rornp, naarop llen tijdens het afboulren lopen kan zonder
het schip vuil te naken. Schoonnakenkost later bizonder veel tijd en energie.
Zie ook hèt hoofdstuk "Schildernerk".

Bouw- en werkvolgorde
Binnenaerk
Begio de loÍtrp van binnen sqhoon te klabbên eo oveltollige
lijmresten te verwijderen
(verfkrabber, beitê1, schuurpapier), Later gaat dit uoeilijk. Met de stofzuiger
haalt u het beste dê laatste beetjes eruit.
Het binnenverk en alles, tat daattij behoolt, r^rordt bij voorkeur klaar genaakt en
aangebracht, voordat het dek op de boot gemaakt voldt. Begin hier dus mee.
Voordat hêt eigenlijke tiElerwe"k begint, dient eerst de boot ho!izontaal (waterpas
vastgezet te !ro!den. Goed controleren en goed vastzetten. Denk aan het in- en
u itkl imnen.
Begin met de opberggchappen I net behulp van de schuinê latten 2 tegen de huid te
zettên. Eerst de 1at, daarna het schapje vastzetten. Zet dê vloerliggêrs 3 en 4
in elkaar en nonteet deze over de wrangen zodanig, dat zij het voorste vloerdeel
l0 ornsluiten. Het is heel belang!ijk dat deze onderdeleÍr goed bevestigd Írorden,
ondat zij mede dienen our de krachten van de ballastkiel
op Èe vangen,
Vervolgens de kooifronten 5 en 6 in elkaar zetten en op dezelfde vijze uonteren.
Vooraan woÍden beide verbonden met het afdêkstukje 7. Het is de bedoeling verder
eerst aIIe onderdelen in te boulren, welke direkt tegeÍi;è-liuià gelronteerd vorden.
àit gebeurd is, tan n.f. dè gehele'rornp ván binnen gelakt ríorden.
{!
OJvier toóiv foêrêinds teuntj es l6 kornenbegen de konbuiskastjes, aan vàor--en
a c h t e r zi j d e .
gnde! de nunmers 20 (hondekooi) vorden stukjes op de huid gelijmd on beschadigingen Ëe voorkomen. no.24
De kombui.skastjes geven een apart eerkje, dat het beste ook in dit stadiun klaa!
geÍlaakt kan worden. l.Iie over een aantal lijmtangen beschikt, behoeft ruaal r,reinig
te schroeven,
De onderverdelÍng van de verschíl1ende vakken' kan naar eigen inzicht en de naten
vên ulr konaliwant nolden geEaakt. De aauechtbladen zijn 1os en uitneembaar
gedacht en sluiten een evenlueel kookapparaat na gebruik geheel af.
De vloerdelen en de kooivloeren (alleen de voolste kooien) vorden pas geoaakt
(enige speling rondom) en voorzien van vingergaten. Maak de gaten in de kastflonten
Maak vloeren, deurtjes en dergelijke vooral niet Le plecies pas' |I!aa! denk aan
de laklaag.
Met de hondekooien wachten lre totdat de kuipbak is aangebracht.
Als laatste stukken q'orden de dubbelstukken 59 v-an de lenspijpen aangebracht.
geschuurd ên houtproPPen worden lraar nodig
Het binnennerk wordt nu definitief
ingezet en afge$erkt. De looP ltoldt liefst net een stofzuiger schoon genaakt en
dai van een laag goed verdunde bLanke lak voorzien. Nadat deze laag goed gedroogd
is, trordt zij licht geschuurd en voorzien van een Èweêdeen eventueel van êen
onveÍdund.
derde laag, vrijvel
Cockpíë
De waterdichte bak van de cockPit ltotdt vantevolen in elkqal g9?9t .9q,q-a!!9a
' Begin roet de bodeE 52 te voorzien van de
in zijn geheel in het schiP iqggbg,uwd
'iatten
Daarna
maakt men de kuipzijden 47 klaar door dêze
dL'ar€líggers
54.
de
en
53
te voorzien van de latten 48 en 49. De driê aldus klaa! SeEaakte deLen ltorden nu
Èegen elkaar vast gezet. Denk eron, dat de bodeÍn3 cn. naar achter afloopt. !{aak
de naden goed pas' zodat hier geen lekkage kan ontstaan later. De bak kan nu
buitenorn geschilderd srorden en is dan klaar voor het inbouwen.
Vooldat de kuip kan vorden ingebouvd' lrorden nu de beide hoeklatten 50 tegen het
schot in het schip^(nauwkeurig op naat) vast gezet, evenals de beide vulstukjes
op de wrang bij FÍll De kuip kan nu voorlopig op zijn plaats gezet worden'
Nu wordt eárst-de roerkoker ingebouwd. Deze staat haaks op de kielba1k. Doo! het
vuLstuk 58 bij te schaven, kan de koke! zuiver haaks en lecht afgesteld torden'
De koker $ordt nêt houtdraadbouten en pakking vastgezet.
om de kuip tê kunnen aanbrengen, noet het gat oE de roerkoker heen ruimer genaakt
worden. Màt een klein stukje hout itordt dit later op het vulstuk 57 dicht genaakt'
De doorgang kan rnet b.v. selastiek verpakt vorden. vêe1 beter is hier echter
te gebluikelr.
Epoxy-1ijn
Dê kuipbak kan nu wordên ingebouvd ' Let eroP, dat 49 in het verlengde van de
Is aL1e6 goed gedaan,
HieloP ligt
n1' later de kooivloer.
loopt.
hondekooivloer
3 crn. af.
dan loopt de kuiPvloer
aan de huid
Nu wordt schot 55 Sepast. De plaats wordt bepaald doo! de knietjes
van de kuipbak. Mogelijk moet hier ên daar iets afgezaagà o f
en dê achterkant
staan'
opgevuld worden. Io ieder geval moet hêt schot haaks op de hartlijn
l4êt 5l lrordt eeo en aoder verbonden.

Voordat 55 nu definiÈief
ïordt
vastgezet,
iíorden eelst de zittingen
60 en de
rugstukken 63 ingebourd. We kunnen dan de juiste
plaats van het schot op dêze
ondeldelen aftekeneo en ze plecies op de juiste
lengte afzagen.
60 lrordên voorzien van de latten
te zittiogen
6l en de balkjes
62 waaldoo!
tevens het oodel van de cockpit wordt vastgelegd.
Zij'r deze net 65 aan het brugdekschot vastgezet,
dan Írorden ook de rugstukken
ó3 geBonÈeerd. L_et !_ij dit werk echr.er goed op dat Sb- en_B.qjE1t:]!!L
t.o.v:

de hartlijn
van trËr --Èàtrip--vèr rripen aïaeiJ geêi-r áia tij-de-à;ns
l-rniinto|
de
oobous oroblenen.
55 geheel worden pasgenaakt en ingebouwd. DeÍrk e! aan dat de
j,,4N".39!+Êt:chot
zitting en rugstuk niet haaks zijn.
bSrhoeklatjea-fuoor
:
)enk er bij het aanbrengen van 63 aan dar de ziÈti[g vlak blijft.
Bij 64 op de
strook letten. Kijk over de dekrand of het ve!1oop regelmatig is, Lijrn en schroef
áchterschotdekbalk 66 teged kuipachterschot 55.
Bij het inboulren van de kuip kan het gebeuren, dat nên noeilijkheden ondervindt
net het uitlijnen
en waterpas stellen van kuip en roerkoning, De nogelijkheid
bestaat dan, dat dê roap iet$at scheef getrokken is. Meo kan dit Íreer cotrigeren
door aan de linker- of rechterzijde van de spiegel een stut ondet het berghout
Èe plaatsen.
Vooldat het dek is aengêblacht, kunt u de roEp trouwens Ínet bêhulp van êen stut
(zgn.stearpel) ovelal nog uat corrigeren, wanneet dit uitêraard nodig trocht blijken.
Breng 56 aan en lDaak gaten voor de loospijpeo. Deze pi.jpeo lrorden vastgezet met
Epoxy-1i jÍn, (eerst oprusên)
De loospijpen in de kuip laten uitmonden in de kuipbak. Binnenkant pijp lager
' Can nr.52 en verder naar buiten dan nr.47. Doo! de spiegêl gaan de loospijpên zo
laag mogelijk. De pijpen vorden net Epoxy-lijra ingezet. (eerst oprulrên).
N!.56 eventueel boren, of door nidden zagen via middellijn en dan pas Lijmen
(van veerskanten tegen pijp)

Voordat met het dek begonnên kan vorden, noeten de zi.jden van de romp Ínêt de
Dit bestaat voornarnelijk
schaaf worden opgestrookt.
uit het wegzagen en schaven
van de hecht hout randen, velke boven de wegers uitsteken.
Sons kan het nodig zijn
van de $egêrs zelf iets Èe moeten vegnemen. In ieder geval is dit vooraan de neus
daar de wegers hier zo schuin staan, dat het dek er niet zonder
noodzakelijk,
neêr oP kan aanslui.ten.
cootroleert
nên de strook door van voor en vaÍl achter vlak over
Het gernakkelijkst
de bovenrand van het schip heen te kijken.
De gehele deklijn
behoort daarbij
in één vlak te liggen.
Begi.o Ílet dê voordekbalken 82. Deze komen Ínet de einden op de draaglatjes
83 te
voorlopig
liggen.
Klern deze latjes
vast met enige lijntangen,
zodat nen het
gehele saÍnenstelsel, wanneer dit gereed is, zuiver op de juiste hoogte kan.uitIndien de "strook"
van de romp niet geheel zuiver is, kan door de dekrichten,
plaatsen te zetten de romp nog vat gecorrigeerd
balken op de juiste
norden.
Nu vordt het midden van de hoofddekbalk bepaald en de níddenlaË ingelaten.
De lattên
liggen dus ingelaten
in de hoofddekbalk en g
de overige balken, ook
op de kleine balk in de neus, De latten moeten volkoÍlen recht lopeo. Dit kan nen
bereiken doo! de dekbalken iets te laten zakken of orohoog te brengen. Lukt dit
niet helemaal, dan kan uret de rasp een kleine verdieping
in de balk geuaakt
wo!den.
Wannee! álles naar urt idee goed is, buig dan eens eeo strook triplex
dwals over
om te zien of de dekplaten goed koÍnen aan te líggen (speciaal
bij de
de latten
vegers). AIs al1es korrekt is boort u de gaten voor de schroeve! ll x 9 (30x41),
tekent de dekbalken af, neemt alles los en lijrnt het definitief
tesanen. De dekEet een enkê1e steekspijker
voorlopig
vastgezet.
balken lrorden daalbij
38 vasL gezet. Ook ll vastzetten,
De Íniddelste balk vordt uet knie 39 en vullat
Wanneer a1les is uitgehard moeten de voorste 30 - 40 crn. extra vlak geschaafd
welkê terplaatse
vorden, omdat de dekplaten,
zeer $tral zijn geworden, daar niet
neer zu1len meebuigen. Dit vlak schaven betekent,
dat de strook van het dek hier
Dit is echter, nede door deklij6t
iets gereld lrordt aangedaan en htat zal aflopen.
niet oeer zichtbaa!.
Ook ll vastzetten.
en boegbeslag, later
vorden'
en halve dekbalken 87 en 88' velkê niet ingelaten
Nu volgêo de vulstukken
vreem,
op hun plaats.gezet
volden. Dit zal u nogelijk
maar alleên rnet lijrr voorlopig
later
a11es voldoende.
voolkonen, ltraar de dekplaat verbiodt
Het balkjê 87 onder het gangboord lrordt later als de dekplaaÈ reeds i5 aangeen
Laat de !'ulstukken
I m.
te hoog uitsteken
blacht op zijn plaats gelijnd.
in de dekrondte mee.
schaaf deze eoigzins
79 worden gebogen over de 1atÈen 78. Het ltêrkÈ het genakkelijkst
De achterdekbêlken

om de einden hier net als bij het voordek op korte latjes
te steunen
op hun plaats te houden totdat
de dekplaar
ze definitief
verankert.
Ilet luikear
'ordt
later uitgezaagd'
Nu noet hêt gehele dekbalkenstelser
worden opgestrook;
ot' de dekplaten goed te kunnen ontvangen. Bij het opstroken noet u bàáenken, dat
het vooldek een geheel andere dekbalklondte
heeft (veel sterker)
dan het achterdek. Beide systeuen lopen in elkaar over, over de afstand van hêt gangboold naast
de opboue. Legt o'en een lat.over
hêt voordek via gangboord naar hei achterdek,
<ran
zal deze 'n enigzins
S-vornig verloop hebben,
Nu kunnen lrij net de dekplaten beginnen. Leg beide zo goed mogelijk
op hun
plaats,
teken de ni.dden[aad af en zaag of schaaf ze goed pas tÀgen elkàar,
Zet
hier en daar de plaÈen tijdelijk
'oet een schloef op hun plaats vast. Míddendeknaad
niet te arm schaven' doch zuiver passend naken, schroefgàten dicht tegen de land
plaatsen (10 -12 m).
Nu volden aan de onderzijden
van de platen (met potlood)
alle plaatsen aangemerkt
vaar deze aanliggen tegen de dekrregels, dekbalken, langslatten
enz,
Deze moeteo nauwkeurig afgetekend nrorden:
Wanneer men nu de platên weer afneemt, kan men fussen de potloodlijnen
de schtoefgaatjes boren (3,5 nm diarneter). Afstand langs dê randen lO cÍ!., vêrder 15 cm.
Leg nu de plaÈen rechtop en draai de schreoven (3/4 x 7) met de hand al zover
nogelijk
in de gaatjes. Bij het va6r schloeven straks sDaarr diË veê1 tiid.
Voor het lijrnen van de dekhelften
dezê t of 2 keer lakkln,
daar waar g..i
lij.
koÍ!t. (later
boven het hoofd lakken is erg vervelend).
Het lijrn opbrengên en vast schroeven van de dekplaten rnoet met minsteDs Êwee man
man gebeuren on een en ander snel te laten verlopen.
Nadêt dan de dekbalken, ÍÀregers ênz. net lijn
rrordt de plaat op
ingesneerd zijn,
plaats gelegd, Wannee! nên een ponpschroevedraaier
de juiste
heeft,
kan nen zonder
verder voor te boren gaan vast schroeven. Eerst oordt de plaat op de juiste plaats
vast gezet Ínet een enkele schroef bij de voorsteven eo de spiegel,
vervolgens de
rest. Vooraan bij de neus schroevên iets dichter bij elkaar zeccen.
Het achterdek bestaat uiÈ twee afzonderlijke
platen 90.
Deze worden (zie Èek,) oet een schuine las aen de grote dekplaten 89 vast gezêt.
HeÈ brugdek met ll0 Í.'o!dt als laatste aangebracht. Denk eraan, dat llO iets voo!over staat,
en niet haaks op het brugdek. Vooraf op elkaar zetten.
Het gedeelte van dê dekplaten,
dat buiten de romp uitsteekt,
kan worden LreggeÉchaafd als men aan de halfronden 100 toe is.

Opbouu
Vooral bij heÈ máken van dê opbouÍ,r is de velkvolgorde
belangrijk.
Men begint net het voorfront
102 te voorzien van onder- en bovendêkbalk, en hêt
geheel syrnetrisch te Ínaken, Maak de onderzijde
vooral ook goed passend op de
dekrondte, li.aar zet het schot rlog njet vast: Zet nu de achterschotjes
in elkaar
en leÈ erop, dat ze volkomen gelijk
zijn.
Zer de haltlj.jn
op balk llO en bepaal
ook ÍDet behulp van het ingangpaneel 129 de juiste
plaats van beide schotjes,
Nadat beide voorzien zijn van een inkepiog voor opboulrweger 108, kunnen ze
vorden vastgezet(iets
voorover) dus niet haaks op dek.
Met behulp van het voorftont
102 vinden wij de breedte van het gangboord terpleatse
Neem halveritege de opboun nog een of
neet breedÈematen uit de tekeni.ng.
Zet de L'eger nu ven achteren vast en klem deze in een strokende tijn
door de
gevonden punten op het dek vast.
Laat de neger vooraan wat langer doorlopeo on een beter vloeiende lijn
te krijgen.
De wegers kunnen daarna vorden vast gezet.
Is de lijn
hard, dan kan het gedeelte v6ór het voorschot worden afgezaagd.
Beide vegers lopen tot têgen het voorsèhot.
Dêze naad kunt u zuiver passend krijgen
door even de zaag tussen beide delen
door te halen. Nu kan ook het voorfront
vast.
voor het definitief
vastzêtten
van het voorfront
kan men dit nog voorzíen van
de juiste
zvei waar later de opbouvzijden
ll4 tegenaat konen,
I,legers êr! frontje
vorden van onderen af geschloefd nêt I x I (afstand lO cm.)
Voordat de opbouwzijden l14 kunnen worden aangêbrac.ht, is het beter oB nu de
kuipraaden in te bouven. IIoe deze aansluiten
op de opbouw, vj.ndt nen op de
detail tekening.
De kuipranden staan du6 haaks op de dekplaat en lopen tegen de binnenzijde
van
dê opboun. Het is duidelijk,
dat de opbouvzijden en dê kuiprandên aan Sb en Bb
afstanden vanuit hart schip staan, daar andêts deze hoeken opwallend
op gelijke
vêrschillend
wordên. Deze gehele hoêk kan op deze wijze genakkelijk
vlak opgeschaafd lrorden, zodat de zijden
I14 zuiver passend konen aan te liggen.
Nu zijn de opbouvzijden
ll4 aao de beurt. Maak deze goed pas en zorg, dat de

gelijknatig
schuinte daarbij
blj.jft
verlopen.
Her over de volle lêngte pas
ftaken vao ll4 op het dek is een lastig
verkje,
dat alle aandacht vergt.
De t'amen vorden later
ingezaagd, wanoeer de opbour*, geheel klaar is.
De dubbelingen l15 vordên tru vast gezet rnet enige schroefjes
van binnen uit en
lijrntangen
aan de achtêrzijde.
De ll6 e11eêÍr Ínet lijrntangen.
Bij hêt vastzetterl
hiervan moeten de opbouvwanden rnet enige klacht naar binnen gedlukt \rorden om
een goede strook te krijgen,
Een plankje rijdelijk
op her dek gêschroefd,
houdt zê op hun plaats totdat
de lijrn hard is, (1eg er we1 een sÈukje papier
tussen anders plakt alles aan elkaar).
VergeeÈ vooÍal niet tijdig
de irat er loopgaat j es vooraf in Il6 te makenl
lte boven$egers ll7 moeten goed stroken om een Ínooie opbouw te krijgen,
rnen
heeft gau!, de neiging deze tê bol te laten vêllopen.
Ze moêten van opzij gezien recht en praktisch horizontaal te lopen. Meet met een latje de hoogte bovên
írrangen aan voor- en achterschot
en zorg dat in het rnidden van t17 deze hoogte
het gerniddelde is van die aan de einden.
Is a1le lijrn uitgêhard,
dan kunnen de boven-kanten \rorden opgestrookt
ên klaar
gemaakt voo! de dekplaat ll8.
Or deze plaat en de ingebogen dêkbalkeo l19 op de juisre wijze te laten buigen,
noeten tijdelijk
tlree hulpsteunen in de lengterichting
oorden aangebracht.
De dekbalkjes ll9 worden hierin ingelaten en aan de zijvegers in een kleine
inkeping met een hechtspijker
vast gezet,
Het opleggen van de dekplaat gaat in dezelfde volgordê als heÈ hoofddek.
De plaat vordt geschroefd rnet 3/4 x 7 terplaatse,
van de dekbalken echter tijdefijk
Zê nordên hier na hard lrordèn van de lijm neer uitgedraaid.
Denk er i^'el on, dat de opening van het luik êerst later uitgezaagd nag vrorden.
Nadat de lijm van de gehele kap hard genorden is, kunnen de hulpsteunen norden
wêggenonen en ranen-en 1uÍkopening woldeo uitgezaagd.
llierna volgeo de schuifluikgeleidêrs
t2t van voot naar achter over de opbouv.
Dezê gêven de opbouw een belangrijke
sterkte.
Bij het drogên van dê lijm moten
deze goed rêcht sÈaan (rnet een stut êronder zelfs iets doordrukkenl).
Schuifluik
en ingang worden nu volgens de tekening vêrder afgemaakt.
Dê opbour.r kao nu oetjes afgewerkt worden, waarbij men er vooral op let de
hoeken af te rondenl
Berqhout

en toetLij

eten

I00 kunnen worden aangebracht, nadat het overstekende
De bêrghouthalfrondlijsten
deel van de dekplaten buiÈen de Íregers \nreggeschaafd is. Dit schaven rnoet heel
precies gebeuren en vooral v1ak, zodat de lijsten
zuiver passend konen aan Èe
liggen en de verticale
oaad volledig gesloten vordt. Deze lijsten
worden gelijmd,
geschroefd en de schroevel met houtproppen aan het oog onttrokken.
l0l moeten ook veer net zorg gestrookt vorden bij het opzetten.
De voetlijsten
Zij worden vastgezêt rnêt 2' schloeven. Nadat de lijsten
zijo vast geschroefd,
kan rnen de strook waar nodi.g net êen stevigê hamertik corrigeren.
Bij een eveotueel plaatsen van relingscepters
Lrordt de lijst
terplaatse later onderbroken.
voor een goed verloop diênt hij echter Íre1 eerst in zijo geheel te oorden aangebracht.
Roe"
geschaafd volgens de tekening,
Het roerblad !,o!dÈ opgebour,rd en in profiel
Meet door de hennegatskoker de juiste
lengte af vao het gedeelte in het schíp.
en zaag zoveel af van het houten blad als
Zet deze maat af op de roerkoning
te draaien.
nodig is orn goed vrij
iets afronden elr insmereÍr Ínet lijrn. Daar vaar de
Dê bovenkant van het roerblad
uit het hout kont dient Epoxy-lijm
roerkoning
aangeblacht te wordên oo invateren
van hej' loer te voorkomen.
gaat moef men heÈ gat aan de binnenWaa! de roerkoning door de kielbalk
zijde afsneren met l_ijm (tegên inwatere_n).
Vlak voor de têwatêrla:ing
nordt het roer valt onder af in de koker gestoken,
waalna aán de bovenzijde de ring net borgschroef over de koning wordt getikt
en
hoogte geborgd. Hêt helnstokbeslag
op de juiste
vordt als laatstê met de
conische pen vêst gezet.
is tegen neerprijs
dat onder zvare
een blad levelbaal
Naast het standaardroer
geeft.
ornstándigheden een nog beter resultaat
vedstrijd
bij gebruik van een 1.50 m. kiel.
Dit roer is echter a11een nogelijk

Beslagen
Voordat het schip vordt geschilderd
is het verstandig
on de juiste
plaats van de
beslagen va6t te stellen
en de gaten voor de boutjes te bolen.
tê zien waar de diverse vulstukkeo
Het is dan nog gênakkelijk
en dubbelingen
zitten,
Itanneêr alles geschilderd
is, is dêÈ veel noeilijkerl
t{en loopt dan ook
niet de kans om onverhoopt op êen houtschtoef
Èe stoten of te boren, Evêntuele
splintêrs
en beschadigingen
zijn ook nog goed $eg te verken en nocht er eens eên
gat op de verkeerde plaats gêboord vordeo, dalr kan dat nog genakkelijk
gerepaleerd volden.
Een bijkornend voordeel is, dat u later oiet in uv vers geschilderde
schip weer
houtboorsêl krij gt.
Bij het opzêÈtên van de beslageD is het op de juiste
lrijze vooÍboren van de
belangrijk,
schroefgaten bijzonder
Maar al te vaak gebêurt dit verkeerd (ze1fs
door vaklieden).
Een houtschroef Doet (vanaf ll " lengte in ieder geval) met 2 verschillende
diaÍneters voorgeboold vorden. Eêrst met een boor gelijk
aan de sti-ftdiamete!
en
daarna net een boor gelijk
aan de kerndiameter van het schroefdraad.
Vaak neemt men I boor met een gemiddelde van beide dianetels.
Het gevotg is, dat
van de schroef io het:gat
dê stift
vast loopt en een bedrieglijke
schijn van
t'hou vast" suggereert.
Eên schroef gedeelrelijk
inslaan is natuurlijk
geheel foutl
De houtnerf nordÈ op die wijze gebroken, vaaldoo! het schroefdraad gêen houvast
rnêêr kan krijgen.
Een "dol" gedraaide schroef nag natuurlj.jk
nooit in het beslag
blijven
zitten.
Er moet een houtsplinter
roet li.jn in gezet worden eo de volgênde
dag een nieuv gaatje geboord worden, Desnoods kan de schroef met lijÍn ingezet
worden.
Doorgaande bouteo rtroeten met een zuiver passende boor van dezelfde dianêtê!
voorgeboord voxden om lekkage te voorkoÍneo, Bovendien moet dê bout bij de doorgang
van het dek roet pakking verpakt worden, anders vindt het vater beslist
zijn weg
naar uw droge kooien.
Nadat rneo enige keren met de niêulre boot gezeild hêêft,
dient men alle noeren
opnieurd aan te draaien.
Ook de moeren van dê kielbouteo.
moêÈ voolaf pas gemaakt rdolden op de voorsteven,
Het boegbeslag
zodat a1les nog
goed geschildêrd
kao r"rorden.
is precies te veÈen i^'elk beslag u gaat Dnonteren, dus niêt allêelr de
Belaogrijk
grote belangrijke
stukken, naar vooral de diverse leidblokken
voo! schoten en
vallen.
Hiêmee r,rordên veel fouten gemaakt, doordat ze niet in de juistê
trêkrichting
van va1 of schoot staarÍ.
Niet all.êen schaviel.È de bevuste 1ijn, rnaar het hele blok wordt naar al Èe vaak
van zijn plaats van het dek afgetrokken
door de verkeerde bêlasting
die er op komt.
Maak dus vooraf u$ plan, zet de blokken mêt alle sluitingen
op dek of opbouw en
trek er een stukje lijn
door, U kuÍlt dan precies zien of de zaak goed s!aaÈ.
Door hier en daar een stukje lrigvormig hout op heÈ dêk te lijnen,
kan roen de
blokkên in de gevenstê richting
laten kanrelen.
Dir is geveldig belangrijk
voor
het goed en prettig
r,rerken aan boold en daarbij
is het heus aardig wetk on dit
uit te kieoenl
Bevalt u de juiste
stand der sceptels rlier? Ook dan is een gelijod
vigje op het
dek het antnoord,
llanneer u toch met dit verk bezig beot, konÈroleert
u dan ook even de stand van
uw genuaschootlieren,
Zet de kordplete genuaschootblokkeo daartoe op hun plaats
en de lier
en leid daar een touvtje
als schoot door. De schoot noet steeds ietwat
schuin van ondêr op de liertromel
konen. Itij mag beslist
op de
nooit loodrecht
lierás
staan, r^rant dan va11en de slagen van de schoot vroeg of laat over elkaa!.
De schoot kao dan niet ltreer los zo lang hij onder druk van het zêil staat.
Zoiets gebeurt maar al tê vaak op een kritiek
roooellt, paniek is dan het gevolg.
Doo! de lier
ook vat tê kanÈelen (in tegengestelde
richting
van dê schoot) is
dit te verhelpen.
Let êr dan ook even op, dat de lierhandel
niet tegen een der
relingscepters
of draden aanslaat.
Dit ri1 nog Íre1 êens gebeuren. Mogelijk
voor
u onnodig vi11en wij hier Èoch oog Í7ee! eens vertellêÍrr
dat a1le lieren
rechÈsom(klokgewij s) werken en dat "linkse'r
en "rechtse',
lieren
niet bestaan.
Hieruit
volgt,
dat de kikker of nog beter een noderne clancleat
(eeD nederlands
woord is moeilijk
te vinden) steeds in een lijn
steêt,
die vanaf de rechÈerkant
(van boveoaf gezien) vao de liertromnel
loopt.
Bakboord en stuurboord zijn dus
niet gelijk.
De elaÍocleats moeten zo geplaatst
wordêÍr, dat dê schoteD of va11en, die van de
lieren
afkouen niet te vêeL van bovenaf komen, De schoot vordt er dan gemakkelijk

uitgetrokken.
*
/

Plaats dus ook hier zo nodig een vigvorbig

stukje hout eronder.

lZet nooit aluminium beslagen vast met koperen schroeven of boutjes.
verking ireggev!êten
ll zolt uater zal heE alurlininm dooÍ elektrolische

Speciaal
vorden,

in

Bij het dênonteren van de lier
vordt dêze voorzichtig
van boven 1os gedraaid,
Pas op bij het aftillen
vao de drum(tromel),
dat de pallen en veerÈies niet
weg springen. Kijk hoe ze gezeten hebben:
Denk er bij heÈ vastzetten
van de grondplaat om, dat dê schoot steeds probeert
dê lier
on te kantelen.
Nj.et aan de schootkant,
rÀaar juist
aan de andere kant
het best vastzitten,
moet de lier
dus dààr de bouten.
Bij het in elkaar zetten goed erop letten,
dat de pallen juist
worden íngezet.
Ieder jaar Í{eer krijgen
wij lieren
terug, diê volgens de kopers niet goed zijn,
op het palverk is dan telkens vee! te zien, dat de pa1 verkeerd
maar nêt één blik
op zijn plaats was geduwd en ziedaar:
een hele winch naar de maanl
De groo t schootover loop met slêedje en korrigeêrlijntjes
is een enorne verbêÈeri.ng
met vroegere systeÍnen. Montêer êchter precies volgens tekening,
in vergelijk
anders verkt het niet.
De rail
op hêt dek gemonteerd r\rorden, waarbij er geen vuil of water
kan dilekt
onder kao koÍnen. Of op houlen klosjes
vaÍr ongêveer I cm. dikte.
Het vêter op het brugdek kan dan weglopen.
op
nonteren rooet op de volgende manier gebeuren: leg de rails
Schuifluikrails
zoÍiel voor als achter,
Bêpaa1 hêt geniddelde
hun plaats en rleet de breedten,
op deze naat voor en achter op de onderzijde
van
en schroef de nylon glijders
het 1uik. Let er op, dat zê para11el en in elkaars verlengde staan.
er nu op en leg het geheel op zijn plaats.
Schuif de rails
Eerst vordt de achterl{êÈ luik r,rordt nu oaar boven geschoven, Vervolgens dê
ste schroef ingedraaid.
en daarna de rest.
voorste schroef inzelten
Mocht het luik op een bepaalde plaats nog k1êÍmen, dan koot dat doordat bij het
de boor iets vellopen
is. Mên kan dit Ínet êên hanertik
boren ven de schroefgaten
(houd er we1 een stukje hout Èussen). Vet en glafj.et
doeo verder
verbetêrên
vonderen.
Doe dit karvei in ieder geval vó6r het schilderen,
zodat u luik en geleiders
nog kunt bijverken,
a1s ze êens niet geheel vlak nochten zijn geworden.
De handreliogen Eorden door ons steeds oá het schilderen
genonteerd. Hêt is n.1.
erg lastig
hierom heen te schildereo.
Zê vorden genonteerd oet schroeven net
kop en teneinste
een flinke
36 rm. lengte.
Bolkopschroeven eventueel Eet een
vlak ringetje
eronder of velzonkeo schloeven met zgn. kraalringetjes,
Zet de
Íail
op het kajuitdek
en tekeo de voetjes af, Boo! de gateo van boven naar onder
en draai de schroeven van onderaf erin. Natuurlijk
iets van pakking er tussen
tegen lekkage.
De maststut r,rordt ook voor het schilderen
pas geDaakt. Deze staat onder de
opbouwbalk eD op een klosje op de kie1ba1k.
Door dê dikte van dit klosje aan te passêd, krijgt
nen de juiste uaat.
Denk er bij het monteren aan, daÈ êerst de voet van de mast op dêk ooet rcorden
aangebracht. Uen kan daD de stut keurig in het Didden van de mastboutjes plaaÈsen.
Dit gaat genakkelijker
dan andelson.
líanDeer na het schilderên
de sÈut I'ordÈ gêplaatst,
zet deze dan eelst vên boven
plaaÈs en schuif de voeÈ daarna, al of Íliet loet een paar fikse
op de juiste
Èikken, ook op zijn plaats.
Niet andersoo, vart dan beschadigd u un plafond,
De pêrspex ranen worden met de bijgelêvêrde
schloefjes
ên pakking aan de buitenzijde opgeschroefd.
On êen Booi rêsultaat
te krijgen
worden de randen van dê
ramen met rasp en schuurpapiêr glad genaakt ên van een kvart ronde rand voorzien.
Men zet het raam met enkele schroeven op de juiste
plaats vast en nadat u op
enige afstand heeft gekêken of de stand naar uw zio is, boort u alle overige
gaaÈjes voor in het hout. Nu noÍden de Íarnen 1os genouen, ongekeerd neergelegd
en langs de rand voorzien van de ureegeleverde strook pakking, preciê€ ove! de
lijn
der gaaÈjes. Met een prikke!
steekt u nu door de pakki.ng in de gaarjes,
zodêt e! in de pakking geatjês ontstaan.
De pakking blijft
plakken aan
daalbij
de prien, maar een beetje speeksel doet hier lroDderen.
De ralren worden nu l'eer met een paar schroefjes
op hun plaats gehangen, Daarna
\rordên de restereode
schroefjes
gêlijknêtig
en vooral niêt te zÍaê! ingedraaid.
Na enige tijd
begint de pakking $eg te pereen en kunnen de schroefjes
opnieuw
aatrgêdraaid $ro!den, Wees echter steèds voorzichtig
andels breekt hêt gla6 tussen
de gaatjes. Vooral bij lage temperaturen.
Met êen scherp stukje hout snijdt
nren de overtollige
pakkingrandên r^reg. Deze

pakking

kunt

u oog voor

andere doeleinden

gebruiken.

let men er vooral op' dat de
Bij het monteren van de prêekstoê!.en en zeereling
houtschroeven in hêt nidden van de Íreger \rorden gezet, neet dit even precies uit.
plaats door de zeebepaalt Ínen de correcte
Bij de montage van de hekpleekstoel
vast
hierop aan te sluitên
en deze via de scepters op de voorpreekstoel
reling
te zetten. À11een dan is men zeket dat de lel1ngdraden
ook goed passen. Draai
vooraf we1 de spanscbroeven geheel open, zodat u later de draden goed kunt
spannen.

Het onderzetten van de ballastkiel
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probleen.
Dit karirei zien vê1en a1s een onoverkomelijk
Indien de zaak echte! van
te vo!ên goed is georganiseerd,
is het besl,ist door een leek goed ten ui.tvoer
te b!êngên.
Het bêste zet nerl de kiel kort voor de têwaterlating
onder het schip. Hef genakkelijkst
werkt nen indien hierbij
gebruik genaakt kan \n/orden van een hijskraan,
tewater gelaten kan worlen.
waarmee het schip na de monÈage ook direkt
Dit voorkont znaar tiLn'erk,
is dan als volgt:
een
De aanbevolen werkvolgordê
maak van een strook triplex
po;itie
van de gaten in de kiel weergeefÈ, Deze naakt nen h
boonoa1, die de juiste
door eerst een weinig verf rond de gaten te smeren, de stlook triplêx
makkelijkst
erop te lêggen en met een hamer een paar tikken terplaatse
van de gatên Èe geveu.
Deze boolmal legt nen nu binnen in het schip op de w-rangen. Denk eraáD, dát u
kant boven houdt, schrijf
de juiste
het er desnoods op, Hiermee vorderl vaak
genaakt),
velgissingen
Nadat de-gaten van de mal goêd over de wrangen verdeeld zijn,
boort men één van
de gaten van binnen uit daar buitêÍI. A1le gateo kunnên 2um. ruimer geboord vorden
dan de diarneter van de kielboutên.
De boorrnal vordt ou uit dê boot genomen en onder tegên dê houten kieL gespijkerd,
denk er weer aan de goede zijde naar boven.
net
Ilet vast zettên gêbeurt zodaoi.g, dat het reeds geboorde gat korrêspondeert
gat van de rna1.
het juiste
De overige gaten vorden nu van onderaf naar boven in het schip geboord. Laat
iernand op enige afstand kijken of het gat haaks op de waterlijn
koot.
De tapeiÍrden vordeo nu in de kiel gêdraaid. Met een glote Íraterpomptang of met
twêe noêlen op elkaar vast gezêÈ met een sleutêl.
Meet met eên van dun ilzerdraad
gebogen haakje de velschillende
houtdiktên
van de geboordê gaten, zodat u de
tapeinden op de juiste
hoogte in de kiel kan draaien.
Denk eraan: de moeren op de
bouÈen noÍden in de rrrangen ingelaten
zodat de kajuitvloer
vlak kao kouren liggen.
Tussen de i j zeren kiel en de boot wordt een vulmiddel
gebruikt,
Dit kunnen wij
desgewenst meelêveren, Dit spuit nen nu vooral rond de bouten en dê rand van de
op de ijzeren kiel.
kielflens
Lêg de boorrdal op de ingedraai.de bouten en mochten een of neer bouten nieÈ precies
dan kan men met eên h.uner dezê bout alsnog een tik in de
itr de gaten vallen,
geven.
goede richting
Itet schip lrordt daarda opgehesen en boven op de kiel gezet.
Mên laat het schip nu zakken ên vannêer de boot halvervege de bouten is giet
mên vanbinoen uj.t wat lijn
in de boutgaten.
De roÍ[p kan nu verdêr zakken, desnoods gebolpeo door enkele flinke
rukken,
vaarna de onderlegplaten
en moêren aao de binnenkant kunneÍr worden vast gezet.
voor de Èewaterlating
moêt de gietijzeren
kiel uitêraêrd
geschilderd
wordên Bet
êen verf,
velke geschikt
is voor stalen schepên. Er zijn hiervoor diverse verfsystemefl in dê hêndel. In geen geval nag êr bronsverf
op een ij zeren kiel aangebracht \rorden. Voor hêt schildêrelr r0oet dê kiel
zorgvuldig
met een roestborstel
gehaakt rrorden oÍn een goed resulËaat
vrij
van roest en vuil
te krijgen.
Het oppervlak van een pas gegoten kiel
i9 bedekÈ met een zgn. "giethui.d".
Deze laag zaL vtoeg of laat 1os loesten,
zelf6 vanneer de kiel geverfd is.
Het besÈe is daaron de kiel buiten te laten liggen om deze laag te laten afloesten.
Zo r[ogelijk
zeÈ u de kiel dirêkt
bij aankomst ondet de kraan, velke
u later voor de têlraterlating
gaat gebruiken en laat deze dáa! zo lang lltogelijk
in weer en wind liggen "uitroesten".
Door de kiel pas op het laatste
moment te Írolrtêren blijft
het schip oakkelijk
transporteren
en verroijdt
U ook een uiterst
vermoeiend in en uit k1iÍmen
gedurende dê bouw.
De kj.e1 is

ook te monlerên

zonder hijskraan.

Men zetÈe de boot

te

dan op 4 olievaten

net dvarsbalkên hoog genoeg on de kiel ne! de bouten onder te kunnen rollen'
lateo
Door het vulhout van de stoppings veg te nemeÍI kan men de boot op de kiel
zakken,
onderstoppên en vool net een z.g'n'
ook kunt u de boot aan de achterzijde
of boontak. OP deze wijze kan rnen
aan
b'v'
een
deurpost
ophaogen
"vestontakel"
omhoog en laag bewegen.
de romp makkelijker
in de
z o w e l d e 1 , 2 0 m d i e p g a n g a l s d ê l n d i e P g a n g k i e l kan zonder wijzigingen
ronP wordeo aang êbourítl van de lomp aan weer sz ij den
Bij gebruik vao de eelste echter wordt de buitênkie1
latteo vêrbreed'
net 2 aangeschroefde en gelijnde
i s e r n o g e e n d e r d e t y P e k i e 1 , velke het schip
Voor optiÍnale wedstrijdprestaties
o o k nog een extra
1,50 Ín.diepgaog geeft, Hiervoor moet daast de kielverbrêdir€
wrang in het schiP worden ingêbound.
en
lastíg
Het inbouÍren en precies pas rnaken hiervan is echter eeo bijzonder
Í.'erkje, daÈ door de meêstê amateurs naur"relijks goed uit te voerên is.
moeilijk
in de Èoekoarst, ltordt dringend
of mogelijk
Indien rnen tot deze kiel besluit
aanbevoled deze wrang reeds bij de bouw door ons in de roÍnP te laten zêtteni
opdracht hierÈoe is we1 dringend geqtenst.
Eeo zeer tijdige
kao uitstekend
HêÈ boren van kielgaten
hiervoor de bekendê zgn. omslagboor.

rnet dê hand gebeuren.

Men gebluikt

Schilderwerk
afgei^telkt worden of met een zgn.
Houten schêpen kunnen met normale jachtlak
betêr bekend als 2 comPonentenverf. Deze bestaat 6teêds uit een
kunststoflaag'
verf(hars) r[et êen kata]ysator voor de omzetting.
niets gernengd behoeft te vorden, zijn
verven, vaarbij
Zgt. "eet pot" plastic
tot de nonnalê jachtlakken.
en behoren eigenlijk
gêán echte kunststoffen
Laat u hi.erdoor dus niet misleiden.
te ververken daÍr de
verven zijn veel duurder en veel noeilijke!
De kunststof
hoge tenPelatuur,
De grootste moeilijkheid
is vooral de vrij
ger^tonejachtlak.
onderhouden.
coostant op 18- C. moêt kunnen vorden
velke 1ênge tijd
Dê voordêlen van de kunstsÈof bekledi.ng zijn vooral de langere bestendigheid.
met het schip te blijÍen
varen, dan is het alle extra
Is men van plan lange tijd
zorg en moeite vel vaard, andets naur,telijks.
verven is de zgo. polyurêthane verf
Vên de kunststof
a$rartêur te velwerken en hierom sterk aan te bevelen.

heÈ genakkelijkst

door de

de
Deze geeft veliswaar
verf is de zgo. epoxy verf.
Een ander type kunststof
diê nen kan verlangên, Daar de vervrerking is echter
hechtiog,
allerbeste
moeilijk,
Niet a11een dienÈ nen de verflagên oet kolte tussenPozen
6ijzoader
binnen enige dagen op te brengen, Ínaar ook zijn de vrijkomende gassen giftig'
zodaÈ Ineo net een zgn, spuitrnasker moet verken.
Voor aÍnateurgebruik raden wij deze verf niet aan, alleeo voor de volledigheid
maken wij hiervan neld ing.
te verwerken.
0o}; is deze epoxyverf id koxobinatiê net polyurethaneverf
geeft mits goed vêr!,rerkt êên uitstekende
bescherning aan
De nornale jachtlak
de hechthouten waarschepen. VergeeÈ bij het schildeleÍr vaÍ uv boot niet dat
vêê1 stelker
zijn dan blanke 1ak(vernis).
kleurlakken
en weiIlig
I,Iie het onderhoud wil beperken aan zijn schip Eoet veel schildereo
rnaar ve1 prakÈisch.
blaok lakkeo. Minder fraai'
en houdt u steeds aan de voorGebruik voor al1es êen bekend nerk jachtverf
noeilijk
en de Íneeste
gesch!even werkvij ze. Goed schilderên
is bijzonder
aan het klaar Baken van de
a.&ateur s childer s besteden veel te weinig tijd
tr'raterproof"
slijpen
ondergrofld. Stoppent schuren en tussen de 1agên nat met
ruiÍnschoots de Èijd:
lnoet lllet zeer veel zorg gebêuren. Neem hiervoor
boten worden geplanuurd, naa! zoals eêrder reedsop dê verf gesèhilderde
u alleeo aan planuren, vanoeer u daarbij
ervaring heeft'
opgeÍnerkt begilt
Laat het anders door een vakhan doen of laat het desnoods heledaal achterqrege. Een slecht gepla$uulde boot is bijna niet Ídeer goed te krijgen.
\,norden meestaL geschilderd
net een normale jachtlak.
tlelfbotên
onder grêter..,.....3
lagen brons op kale huid
Ons velfschema is:
bovên i/ater........1
laag grond, I laag plamuur
2 lagen j acht 1ak.
blanke lak . . . . , , . .oinstens
4 1asen.

Belangrijke mededelingen

AÍlevering
Od uv boot ên onderdelen goed en op tijd
te kunnen afleveren,
moeten rrij in ons
bedrijf,
vraat per Í[aand een flink
aantal boten (mêt hun speciale eisen) precies
op tijd
de deur uitgaan,
een vrij
sÈrikte organisatie
in acht nenen.
Dit betekent vooral,
dat wij zo vroeg nogelijk
uv rrenserl rnoêtên kennen. Ze6 tot
acht weken vóór de aflevering
van de romp wordt daaltoe kontakt oêt u opgenomen.
op dat moment noet de definitieve
uitvoering
valr tomp ên onderdelen vastgesteld
kunnên vorden.
Bijgesloten
vindt u daartoe een lijst
Ioet divetse uogelijkheden,
waaruit u
tijdig
een keuze kunt naken. Is uw order op deze wijze gekoÍnpleteerd, dan wordt
een en ander in onze planning ingedeeld. Om op het laatste mooenÈ nog wijzigingen
in ut.' bestêlling
te brengen is dan niet meer oogelijk
zonder de leveitijá
tà
vertragen.
Natuurlijk
zijn vij
in principe
bereid u zoveel nogeli.jk
ten dienste
te staan, Íraar u zult begrijpen,
dar bij de omvang van ons bedrijf
dit niet
steeds rDogê1ijk kan zijn.
Het bestellen
van onderdelen vêrloopt
gemakkerijker,
natuurlijk
rnaar ook hierbij
verkt a1les bêter (ên goedkopêr),
indien u een 4antal zakên tegelijkertijd
kunt
bêsÈe11ên. Bedenk steeds, dat de oeeste boten in het voorjaar
têÍíatêrgaan en
dat het aaÍrtal opdrachten juist
in deze Raanden enorm i6. Bestel zo urogelijk
dus buiten deze "top"tijd.
Vooial rnasÈen, kielên en zêi1en kunnên oosal eens
flinke levertijden
hebben.
Zorg steeds voor een duidelijke
opdracht, vooral wannêer het geen standaard
onderdelen van de beslaglijst
betreft.
Indiên u zelf niet geheel zeker bent welk onderdeel u nodig heeft,
overleg dan
desnoods even met een van onze technische mensen, die u gtaag zu1len adviseren.
RegelmaÈig wordên ê! fouÈieve bestellingen
uitgevoerd
door een onvolledige
technische ornschrijving
van het geirensre artikel.
Dit kost u tijd,
geld en
etgernis,
geschiedt beter en vlugger,
Ut' levering
indien u een vaste levertijd
en vijze
van aflevering
afspreekt,
l,lanneer u te zijner
rijd
het artikel
"wel-eens-k;ntophalen" noet dit soos weken ter bêschikking
bij onze expêdiríe
blijven
liggen.
De kans is dan groot, dat uw bestelling
bij uw plotseling
verschijnen
niet
direkÈ voorhanded is.
A1le naalschíponderdelen
kunnen sepalaat nabestê1d en nagezondên lrorden, De
verzendkosten Írorden u echter irel in rekening gebracht.
Bij bestellingen
beneden de t 100.-- netto koÍlt hier bovendien oog t 5.-- behandel ing skos ten
bij per bêstêlling.
Het is duidelijk,
dêr deze kosten het laagst kunnen worden
gehouden door zoveel rnogelijk alles in grote parÈijen
te be€te1len. Het nazenden van naEteo en kielen
is naar verhouding zêer ko6tbaa!.
Indien deze tegelijk
Det de romp kunnen votden neegenoueo, spaart
men deze kosten geheel uii.
Indiên u zelf de kiel kont ha1en, dient u goed te ovêrleggen hoe u zo'n zwaar
stuk gietijzer
kunt neerleggen en vast sjorren.

Transport
Hêt Èransport van een vaarschiproup
kan door ons oÍ door u zelf verzorgd vorden,
Om een dêrgelijk
transpolt
goed en zo voordêlig
nogelijk
tê laten verlopen,
is
het bêlangrijk
dat u têrdege rekening houdt loeÈ onderstaande punten,
Maak vooral duidelijke
afspraken en oveltuig
u steeds de dag van te voren of
geen plot6elioge
onvoolzienê omstandighêden van overÍrErcht a1s ziekte,
brand,
ongêvallen enz. de afspraak hebbelr doolkruist.
Een dergetijk
transport
is kostbaar ên men kan betêr een keer teveel opbellen
dan loet uw cornite van ontvangst urên voor niets staat Èê wachten.
Lêêst

u ook de rubriek

Irqneport

,ez,zorgd

"Èransport"

in onze zelfbouvkrant

nog eên6 nauwkeulig

door.

dooz, de uerf:

De ronpen worden in dit geval pêr vrachtauto
op het door u opgegeven adres afgeleverd. Uiteraard
aadat loêt u de juj.ste dag en tijd
is overfàla.
De chauffeur

zal zotget op het afgesploken uur aaowezig te
zijn.
Bij dit soort transporten
kan er echter buiten onze schuld vertraging
ontsÈaan, !/aarvoor wij dan ook nj.et
verêntwoordel ij k gesteld kunnen !'orden.
Zorgt u er:voor, dat dê plaats van aflevering
voor de vrachtrdageD goed bereikbaar
is, Dit voorkont tijdverlies
en dus extra kosten. De transportprijs
is nanelijk
bêrekend op ongevêer een half uur tijd
voor het afladen.
U diênt zelf voor êen
aantal helpers bij het afladeo te zorgen.
De chauffeur
za1 meestal vel meehelpeo meÈ afladen,
maar behoefL dit in principe
niet te doen.
De afleveringen
kunnen op nonoale werkdagen vorden uitgevoerd.
Kontlolêert
u zelf of u al1es heeft. Maar al tê vaak blijveo onderdelen b,v. in
de cabine achter.
I.lij zoekeÍr steeds de voordeligste
transportr^ri j z e voor u uit,
x[aar dit betekent,
dat soÍns onderdelen voor addêrê waarschipbouwers ook op de
vagen liggen.
Kijkt
u dus a11es goed nal
De velantwoording
berust bíj u.
À11es wordt zeer nauwkeuríg door ons gekontroleêrd
bij
Zoek goed voordat u reklaÍneert:
Maar a1 te vaak blijkÈ
naderhand toch aanwezig te zijn.
Klachten Ínoeteo binnen
klacht te ooderzoêken.
Dê transportkosten

ee^r rnreekvordên getreld.

wordên vrijwel

steeds direkt

het laden i/an de vagen.
het bewuste onderdeel

Daarna is

het ons onmogelijk

net de chauffeur

uv

afgerekend.

ZeLf afTnLen:
lÍêt een boottrailer
of elakke aanhangvagen kunÈ u ook zelf uv iraarschipronp
koÍnen halen. Kontroleert
u echter nauwkeurig of de vagen groot genoeg is.
Maak vooraf een plan hoe u de boot zult plaatsen en hoe alles vast gezet kan
wordêd. Kontroleer
ook of de instelbare
steunen niet vast geroesÈ zijn en of u
passende sleutels bij u heeft.
In de prijs
van de roÍrp is I uur hulp bij het afleveren
(door I nan) ingekalku1êerd. Is er nee! tijd
nodig, dan lrordt dir in rekening gebracht.
Zorgt u er voor goed voorbereid
bij ons te kouren. Dit voorkont niet alleen tijdverlies,
naêr ook extra kosÈen,
Het ophalel van boten kan a11een gedurenCe dê nornalê Lrerktijden plaats hebbeo,
Maakt u vooral een duidelijke
afsp!êak lnet ons over tijd
van aankomst et! het
soort tlailer
vaarmeê u koot. Wij kunnen dan uv boot op de gunstigste
Ínaníer
klaa! zettê!,
ook wanneer u onderweg verÈraging krijgt
is het geq'enst ons even op Èe be11eo.
In het algeÍneen is het het beste om de rourp bij tlansport
rechtop te zetten.
De trailer
noet zodanig zijn,
dat de boor daarbij 92 de kiel
staat en slechts
licht
in de zijden vordt gesteund.
U kunt de trailer
tíjdeli.jk
voorzien van een stuk hout als sÉeullpunE, naarop
de kielbalk
komt te lusÈen.
In geên geval nag de booÈ alleen in de zijden sÈeunen, daatbij
kau ernstige
schade ont staan.
0p eên vlakke aanhanger krijgt
rnen een goed rê€ultaet
door eerst de tomp Det
oude autobaÍrdeD te onderstutten
en daarna ÍDet touw vast te sjorrên.
Denkt u er aan het beoodigde touw mee tê b!e[gen:
De houtên onderdelen

kan nen hêt bestê

in de roup transpolteren.

IlêÈ nat wordên van de ronp en onderdelen is geen ramp, naar geefÈ later q'e1 Í{at
meer verk meÈ het opschuren. Bij kans op regen kunt u een stevig
dêkzei1 nêeneBen. Een dun, licht
zeiltje
za1 spoedig losklapperên
ên scheuleD.
overleg zo oodig met êêI1 van onze têchnische meÍrsen.

Financiële afirerking
Denk er aan, dat onze voowaarden o.a. luiden:
"rest van hêt bedrag netto kontant bij aflevering".
Dit betekent,
dat her nog verschuldigde
bedrag op onze
rekening bij _de Nedêrladdse Middenstandsbank in Delfzijl
bijgêschleven
dient
Èê lrorden v66r de dag dat ulr schip bij U q'ordt aangeleverd ài op de nerf doot U
VanzêlfsprekeÍrd kunt U het bedrag ook cootaot bij un konst
wordt êfgehaald.
op de nerf aêebrengên.
l,locht U een andêre nijze van bêtaling
voorstaaa,
dan diênt U dit vooraf neÈ ons
te overleggen.

Verzekerlng
dat uw schip ea uv geld verongelukt in uw afbouvtijd.
toop niet het risico,
Zorg daaroD voor eeB afbouwverzekeriog of laet deze door ons vetsorgen.
Ooze verzekeringamaatechappij
geepecialiseerd.
is hieril
ltij kunaerr bij eventuele schadegevalleD Deestal als deskundigen optrede[. Deze zgn. aatbouwverzekering kan later heêl geuekkelijÈ iu een vEerverzekeriug wordeu ongezêt.
Ro[pea en bonwpakkettèn zijn door ona verzêkerd, zo Lar.g zíj op onse verf
verbl ij ven.
Alle goedered, dus ooÈ de roupea' reizea êchter tê alle
tijde voor uw risiko
e! zijn dus de! niet 4oor ons verzekerd.
De boten vorden door ons gaaf opgeLade! en vakkundig vaat gezet. Schade gedurende het tËanport oatgtaab is voor uw rekening. !ti1t u een en alder ueÈ èen
verzekering dekken, ala! zullen ll.ij u graag hieriu adviserea.
"Denk er a4n dat de verzekering
aan het gebruik van een trailer

van ulr auto (en belaetiogkaart)
aalgepast
als U zelf de boot kont ophalêu.
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