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Zo glad als
een spiegel
Als je besluit om de boot te schilderen heb je keus uit drie

door heel Europa nog wel eens wat mis gegaan en dus

mogelijkheden: Zelf doen, een ‘mannetje’ uit de haven of naar een

zit hier en daar een kras. Verder is goed zichtbaar dat de

professionele schilder. Daar kun je hele discussies over opzetten,
maar in ons geval was het snel bekeken: Jenny, mijn vrouw, verbiedt

huidige (twee componenten) verflagen indertijd bij een
te lage temperatuur zijn aangebracht; dan vloeit de verf
niet mooi. Wij denken in eerste instantie aan spuiten en

mij om er zelf aan te beginnen... Een ‘mannetje’ dan maar? Nee,

vragen daarom twee offertes aan bij bedrijven die zich

want die is bij de eerste schilderbeurt al aan het werk geweest en

hierin hebben gespecialiseerd. Op voorspraak van een

juist daarom wordt deze tweede beurt vervroegd. Er blijft dus maar
één mogelijkheid over: de professional.
Albert Eefting

medewatersporter vragen we ook nog een offerte aan bij
een ambachtelijk schildersbedrijf.
We gaan ook kijken bij deze drie bedrijven en constateren dan met enige verbazing dat de ambachtelijke schilder net zulk strak en glanzend werk blijkt af te leveren als
de twee spuiterijen. Het belangrijkste bij de uiteindelijke
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Na zo’n besluit ben je nog lang niet klaar. Er moet een

selectie is natuurlijk het vertrouwen, dat het allemaal

bedrijf gekozen worden en het is gebruikelijk (en ver-

goed gebeurt; óók het voorbereidende werk. Worden de

standig!) daarvoor een paar offertes te vragen. Bij onze

roestplekjes goed aangepakt en wordt het kale staal weer

Elixier – een tien meter lange stalen boot met open kuip

van een primer voorzien? Zo niet, dan kun je na een jaar

– gaat het er speciaal om dat er behoorlijk geplamuurd

immers wéér aan het werk. En wat als er iets mis gaat? Er

moet worden op de daken en in de naden, de aansluitin-

bestaat voor de jachtschildersbranche geen overkoepe-

gen van daken op de zijwanden. Daarnaast is er natuur-

lende organisatie, dus ook geen keurmerk en al helemaal

lijk in acht lange seizoenen met avontuurlijke tochten

geen klachtenregeling. Een goede verstandhouding met
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want uiteraard komt er ook een forse dosis vakmanschap om de hoek kijken.
Met drie man (vader, zoon en een medewerker, dat is de
volledige personeelssterkte) gaan ze aan het werk. Met
professionele machines en vooral veel geduld wordt het
oppervlak super vlak geschuurd, totdat er geen glimmende verf meer zichtbaar is. De machines zijn met een
01 Goed schuren is de basis voor een spiegelglad resultaat. 02 Professionals

lange slang verbonden aan een soort super stofzuiger,

als Kooistra gebruiken grote messen voor het plamuren. 03 Plekken waar de

om stofvorming te voorkomen. Waar roest zat wordt

machine niet kan komen worden met de hand geschuurd.

doorgeschuurd tot op blank staal. Deze plekken, gelukkig zijn het er bij de Elixier maar weinig, worden na het
schuren met een primer behandeld en daarna samen
met andere oneffenheden geplamuurd. Hoekjes en rondingen worden met de hand geschuurd.

het bedrijf waar je de klus laat uitvoeren is dus uitermate

Als de boot egaal dof is, wordt het plamuurmes gepakt.

belangrijk.

Amateurs gebruiken hier net als bij de kwasten, altijd

Juist omdat vertrouwen zo’n grote rol speelt, gaat onze

te klein materiaal. Bij Kooistra worden juist flinke pla-

voorkeur al snel uit naar de traditionele schilder. En als

muurmessen gebruikt, met bladen van een centimeter

daar dan ook de offerte meer dan 5000 euro lager blijkt te

of twintig. Na het plamuren worden de bewerkte plek-

zijn, is het besluit gevallen: onze schilder wordt Kooistra

ken opnieuw geschuurd en eventueel voorsgestreken

Jachtschildersbedrijf in Akkrum. Dat hij zo goedkoop

en wéér een keer geschuurd. Als ook het laatste plekje

kan werken, komt overigens mede doordat de beide an-

volledig glad is, wordt er schoongemaakt. Omdat stof de

dere bedrijven spuitcabines gebruiken, wat door Arbo-

grootste vijand is van natte verf, wordt zowel de boot als

en milieuwetgeving tegenwoordig erg duur is geworden.

de loods volledig stofvrij gemaakt. Dat is een heel werk
en daarom worden er bij Kooistra altijd twee boten te-
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gelijk behandeld. Nu nog ‘even’ afplakken en dan kan de

Na afloop van het vaarseizoen wordt de Elixier in okto-

kwast worden gepakt.

ber uit het water gehaald, schoongespoten en in de schilderhal geplaatst. En daar mag ik dan vervolgens tóch

SCHILDEREN

nog zelf aan het werk: de boot moet winterklaar worden

Dan volgt eindelijk het schilderen. Kooistra werkt tradi-

gemaakt en alles wat er aan- en opgeschroefd is moet

tioneel, maar wel met een roller! Op blote voeten – want

er af. De ramen mogen blijven zitten, maar antennes,

dan maak je geen stof en vuil – klimmen twee mannen

stopcontacten, roosters, verlichting, uitlaten (kachel en

op de boot om vervolgens in hoog tempo aan het werk

koelkast) en ook al die piefjes waarmee de tent wordt

te gaan. De een brengt verf op, de tweede verdeelt die

vastgezet moeten worden gedemonteerd. Al dit materi-

en zorgt ervoor dat alles wordt ‘geraakt’. Met een kwast

aal wordt – samen met de talloze schroefjes – zorgvuldig

gaat hij daarbij even langs plekjes waar de roller niet kan

opgeborgen, want het moet er straks uiteraard ook alle-

komen. Het geheim zit hem in de snelheid waarmee dit

maal op.

alles gebeurt. Met een tweecomponenten systeem moet

Daarna kan Kooistra aan de slag. En dat begint met...

je zo kort mogelijk ‘in de verf werken’: opzetten, verde-

schuren, schuren en nog eens schuren! Het schuren be-

len en dan niet meer aankomen.

slaat minstens driekwart van het totale werk en is bijna

De bewegingen van de schilder zijn zo snel, dat de foto’s

100% verantwoordelijk voor het eindresultaat. ‘Bijna’,

dreigen te mislukken. Tenslotte vragen we Kooistra om
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TIPS voor doe-het-zelvers
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
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Besteed veel aandacht aan het schuren, het eindresultaat hangt er van af!
Neem tijdig een nieuw vel schuurpapier.
Roestplekken nauwkeurig uitschuren en goed behandelen met primer en plamuur, passend bij het gekozen
verfsysteem. Een minuscuul plekje roest is volgende
jaar een grote!
Gebruik grote plamuurmessen en voor grotere oppervlaktes hele grote! Dat geldt ook voor de kwasten.
De boot na de voorbehandeling helemaal goed schoon
maken (en houden: blote voeten!).
Tweecomponenten lak blijft langer glanzen, gaat langer
mee en kan heel goed worden aangebracht op een
‘gewone’ verflaag van enkele jaren oud.
Zet meerdere (drie) lagen op. Je hoeft dan later minder
vaak de hele klus opnieuw te doen en kleine beschadigingen (van stuurfouten) zijn ook minder snel zichtbaar.
Werk snel. Hoe langer je in de verf werkt hoe groter de
kans op sinaasappeleffect.
Laat de roller het werk doen; druk niet ‘door de verf
heen’, want dan blijft die afdruk staan.
Het opzetten van de verf – ook met de roller – gebeurt
in twee richtingen: horizontaal en vertikaal. Daarna
verdelen en gladmaken steeds in één richting. Voorkom
‘zakkers’ op hoeken en bij uitsteeksels, door het teveel
aan verf daar weg te halen met een afgestreken kwast.
Altijd (licht) schuren tussen de lagen, dan hecht de verf
beter. Dat kan ook het de hand. Wel met een blokje,
want anders schuur je alleen de oppervlakte van je
vingertoppen.
Koop alleen het allerbeste materiaal.

04 Zorgvuldig schuren. 05 Het schilderen gaat in een razend tempo, met twee
man op de boot. 06 Een kluisgat wordt afgeplakt. De boot glimt dan al zo, dat
Kooistra’s gezicht op de romp weerspiegelt.

dan maar even te ‘poseren’ en dus de roller stil te houden. Hij doet het, maar met tegenzin en heel kort.
05

D rie la gen

Het resultaat van het schilderwerk is verbluffend. Niks
sinaasappeleffect, gewoon zo glad alsof het gespoten is.
Maar de klus blijkt nog (lang) niet geklaard. Als de eerste
laag verf hard is, wordt er opnieuw ‘licht’ geschuurd en
tegelijkertijd gecontroleerd op plekjes die eventueel nog
niet helemaal perfect zijn. Daarna wordt er een tweede
laag aangebracht en vervolgens wordt de hele behandeling nog eens herhaald voor de derde laag. En omdat
Kooistra na de derde laag niet helemaal tevreden is over
de romp, doet hij die vervolgens (letterlijk) nog eens
dunnetjes over. Met deze drie/vier laagdiktes kan onze
Elixier er weer jaren tegen!
Op advies van de vakman kiezen we ervoor géén bies
te laten aanbrengen op de romp, maar in plaats daarvan een witte ‘waterlijn’. Het afplakken ervan gaat ook
al weer super snel. De hoogte wordt op een paar punten
met een krijtje aangegeven en daarna wordt het band
06

38

w w w. m o t o r b o o t. c o m

erop geplakt. Kooistra staat daarbij een paar meter van

08
09

07 Plamuren. 08 Sjablonen voor de opschriften in de juiste kleur. 09 Schuren,
schuren en nog eens schuren. Wie daar een hekel aan heeft, kan beter geen
jachtschilder worden.

07

het punt waar het band de romp raakt. Op deze wijze

K osten

kan hij veel beter ‘sturen’.

De kosten van een dergelijke behandeling zullen niet al-

Vervolgens resten nog slechts de opschriften op de spie-

leen per bedrijf, maar ook per boot verschillen. Een

gel. Wij hebben sjablonen laten maken in plaats van plak-

belangrijke factor daarbij is de conditie van het aange-

letters; nu krijgen de letters de juiste kleur. De naam van

boden schip. Stel je een schilderbeurt te lang uit dan

het schip zal later overigens ook nog opzij worden aan-

wordt het automatisch ook duurder. In principe gaat een

gebracht; thuis liggen de traditionele houten naambor-

moderne goed aangebrachte coating tien tot vijtien jaar

den met (echt) gouden letters al klaar.

mee, onder voorwaarde dat beschadigingen direct bijgewerkt worden.

MONTA G E

Het is een misvatting om te denken dat een pas geschil-

Nu volgt nog de afwerking: dekken afplakken en een-

derde boot ineens veel meer waard is geworden en dat

maal rollen met tweecomponentenverf met antislippoe-

je het geld daarmee als het ware ‘terugverdient’. Schil-

der. De tweede laag is alleen lak. Ook de deuren krijgen

deren is, hoe je het ook wendt of keert, een kostenpost.

een nieuwe laklaag en de aansluitingen van hout op staal

Maar als een boot verkocht moet worden, gaat dat wel

in de kuip worden van een frisse kitlaag voorzien. De

veel sneller als hij er perfect uitziet! Bovendien heeft

boot blijft vervolgens nog even in de loods om de verf

de koper dan minder argumenten om af te dingen. Een

goed hard te laten worden. Daarna worden alle spullen

snellere verkoop en tegen een betere prijs... Dat kan een

er weer op gemonteerd en gaat de boot naar buiten om

goede reden zijn om zo’n (grote) uitgave te doen. Als je

definietief uit te harden. Voor dat uitharden geldt: hoe

níet verkoopt, hou je er het plezier van het varen met

langer, hoe beter. In ons geval is dat de hele winter; de

een prachtige boot aan over. Maar eerlijk is eerlijk: dat

winterstalling is bij de prijs inbegrepen. Over de ‘prijs’

geldt ook als je niet naar een professional gaat, maar zelf

gesproken: kort nadat de klus is geklaard, krijgen we de

de handen uit de mouwen steekt. Als je het zelf tenmin-

rekening keurig thuis gestuurd.

ste kunt en ook je wederhelft het daarmee eens is...

