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Het is een tijd geleden dat we een voortgangsbericht hebben opgesteld. We waren druk 
met de restauratie. Maar nu met de kerstdagen hebben we wat tijd om te vertellen wat we 
hebben gedaan in het afgelopen jaar. 

Alle spanten die we vooraf hadden aangemerkt om te vervangen hebben zijn vervangen.  

De nieuwe mastspoor is gemaakt. Met laserlijnen hebben het 
midden van het schip proberen aan te geven. Blijkt het schip niet 
symmetr isch te z i jn . Het kwam du ide l i j k op onze 
scheepstimmermansogen aan om het midden te bepalen. De 
mastspoor is ook anders geworden dan de oude. Het wordt geen 
knikmast maar een staande mast van af de kielbalk. We hadden 
besloten terug te restaureren naar de oude vissersman 
uitvoering. 

De grote charterschepen gaan allemaal over naar stalen 
masten we hebben een oude  mast kunnen kopen. 
Daarvan gaat Sjoerd een mooie nieuw mast van maken. 
De zaag die hij gebruikt is 17 cm diep. Onze inval zaag is 
maar 5,5 cm diep. Dit scheelt uren schaven, dagen met 
de hand. Eerst weer vierkant, dan achthoekig om hem 
uiteindelijk weer rond te krijgen. 

 

Voor de gangen, de huid van 
de boot hebben we langen 
houten planken nodig. Daarom 
hebben een boom gekocht. De 
lengte bedraagt ruim 9 meter 
en de breedte is ruim 40 cm tot 
wel meer aan de voet van de 
boom. Omdat de meeste delen 
van de boom meer dan 1.5 
duim dik is hebben we ook een 
vandiktebank gekocht. Hier ziet 
u onze tweede houtlading. 



De eerste gang aan bakboord zijde is een 
extra brede van wel 35 cm, de zandstrook.  Na 
de mal, uitzagen en krommen is deze reeds op 
de boot gemonteerd. De tweede gang is een 
stuk smaller. Om hem te monteren hadden we 
aparte klemmen laten maken.  

Plankklemmen en klemmen met langere bekken. Gemaakt door Peter uit woudsent. Heel 
handig je kunt ook een steeksleutel gebruiken om hem aan te draaien 

En nu nummer drie, reeds de mal gemaakt, reeds uit het de plank gezaagd, reeds van 4,2  
mm naar 27 mm geschaafd alleen nog even krommen. En dan nog even monteren. Dit 
halen we net niet in 2019. 

We wensen ieder een goed nieuw jaar en veel restauratie plezier. 


