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Zeilen heeft vele kanten – het kan een 

veelzijdige invulling van vrije tijd, een kei-

harde sport of juist pure ontspanning zijn. 

Maar het is nog meer: je voortbewegen 

op de grens tussen water en lucht is een 

complex verhaal, waarbij zowel de hydro- 

als de aërodynamica een grote rol spelen. 

Misschien nog complexer dan het zeilen 

zelf is de boot, met alle bijbehorende on-

derdelen. Het gaat immers om een pro-

duct dat veel eigenschappen moet vereni-

gen: het is een vaartuig en een woning te-

gelijk, een kleine eigen wereld, een 

technische microkosmos.

Er zijn aan boord dan ook allerlei syste-

men aanwezig om de zeilen te hanteren, 

om te ankeren, te sturen en stroom, water 

en waterafvoer te reguleren. Een zee-

gaand jacht heeft ook nog eens een uitge-

breide veiligheidsuitrusting nodig, naast 

een goede kombuis, navigatiemogelijkhe-

den, bergruimte, slaapplaatsen en een 

natte cel. En ondanks, of juist dankzij, de-

ze complexiteit voldoet zelfs een boot die 

volledig door de werf is uitgerust, nog 

lang niet aan alle wensen van de eigenaar.

Zonder twijfel kan elke boot worden ver-

beterd! En dat is prima, want het verbete-

ren, knutselen, bedenken en uitvoeren, 

aanpassen van je boot aan je eigen wen-

sen en manier van varen is nou net een 

mooi onderdeel van de watersporthobby. 

De meeste aanpassingen aan boord be-

denk je zelf, op basis van je eigen wensen. 

Een andere onuitputtelijke bron voor ver-

beteringen aan boord zijn andere jachten 

die je in de haven, op een ankerplaats of 

op het water ziet. 

Maar je kunt je uiteraard ook laten inspire-

ren door de ideeën die in dit boek zijn ver-

zameld. Het is een collectie van de beste 

tips die lezers van een bekend Duits zeil-

blad hebben opgeschreven om ze te de-

len met andere zeilers, die er op hun beurt 

weer mee aan de slag kunnen. Lees ze 

door, haal eruit waar je iets mee kunt en 

geef er een eigen draai aan!

WOORD VOOR AF
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AANLEGGEN & ANKEREN

Wachten met de kont in de wind

Springetje bij het invaren van de box

Dat je met een springetje meer kan doen dan alleen de boot goed 

vastleggen, wordt door veel watersporters nogal eens vergeten. Je 

kunt het gebruiken om het de roerganger gemakkelijker te maken 

bij het wegvaren met aanlandige wind of dwarswind, maar ook bij 

het invaren van een onbekende box. Wanneer er namelijk geen lij-

nen zijn gespannen tussen de palen en de steiger – of er geen jacht 

aan lijzijde ligt waartegen je zachtjes kunt ‘landen’, dan lig je bij een 

stevige zijwind al snel dwars tussen de palen, in plaats van met de 

boeg bij de steiger, zeker wanneer je met een onervaren beman-

ning of helemaal alleen onderweg bent. Bij ons aan boord probe-

ren we dan ook als eerste een lijn naar voor en naar achter uit te 

brengen. Liggen die eenmaal vast, dan kunnen we in alle rust de 

andere lijnen zetten door de boot wat te verhalen. Door bij het bin-

nenvaren meteen een spring om de paal aan loefzijde te leggen en 

deze over de lier of via de kikker op het achterdek beheerst te laten 

slippen, kun je na wat oefenen de boot goed op de juiste plaats krij-

gen. Het komt er daarbij opaan om de kracht tussen roer, schroef 

en het slippen van de spring goed te doseren.

Snel vastmaken met middenkikker

Met mijn 31-voeter ben ik vaak alleen op pad. 

Voor het langszij aanleggen aan een steiger, ka-

demuur of ander jacht gebruik ik vaak de mid-

denkikker. Voordat ik aanleg, hang ik voor en 

achter de middenkikker stootwillen op; bij mijn 

methode van aanleggen zorgen deze ervoor dat 

de boot goed in positie blijft. Verder bevestig ik 

aan de middenkikker een kort lijntje van een me-

ter of twee dat ik voor het grijpen over de reling 

hang. Nu vaar ik de boot rustig langszij, stop deze 

met de motor af en doe dan zo snel mogelijk het 

lijntje om een bolder of een kikker waarna ik het 

direct op de middenkikker beleg. Vervolgens kan 

ik in alle rust de landvasten uitbrengen. Ligt de 

boot eenmaal goed vast, dan haal ik het korte 

hulplijntje natuurlijk weg. 

Solo aanleggen aan een steiger

Wie vaak alleen zeilt, moet voor het aanleggen wat handigheid-

jes bedenken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het aanleggen aan 

een langssteiger bij aflandige wind. Aanleggen met de boeg naar 

de steiger is lastig, omdat de boot zodra je hem stillegt, vrijwel 

direct wegwaait. Het heeft diverse voordelen om met de spiegel 

naar de steiger toe te varen. De romp zal zich als een pendel rich-

ten. Daarbij kun je de boot met meer of minder gas geven tot op 

de centimeter nauwkeurig tot bij de steiger varen, of zelfs vrijwel 

bewegingloos bij de steiger laten liggen terwijl je de landvast 

door de ring haalt of om de bolder werpt. Wanneer je de landvast 

vervolgens om de lier legt, kun je de boeg op de motor eenvou-

dig naar de steiger laten zwenken. 

In Nederland moet je vaak met meer jachten wachten bij een brug 

of een sluis. Als er geen plaats meer is om af te meren, zul je moe-

ten blijven manoeuvreren. Je kunt daarbij proberen om met de 

neus in de wind te blijven liggen, maar dat valt zonder snelheid 

door het water niet mee. Al snel waait de boeg naar één kant weg 

en draai je net als de andere wachtende jachten voortdurend rond-

jes om elkaar heen, met kans op aanvaringen en de bijbehorende 

stress. Op onze Moody 346 gebruiken we daarom de wind als 

stuurman. We varen langzaam achteruit tegen de wind in en hou-

den het jacht vervolgens met korte klapjes van de schroef op één 

plek. Omdat de schroef nu aan de windzijde zit, reageert de rest 

van de boot als een windvaan en waait die mooi van de wind weg, 

waardoor bijsturen vrijwel niet nodig is. Dit werkt bij ons ook prima 

bij stroming.

Solo aanleggen aan een meerboei

Wanneer je alleen vaart, moet je voor het manoeuvreren allerlei trucjes 

bedenken om het gebrek aan helpende handen op te vangen. Om aan 

een meerboei aan te leggen, heb ik de gewoonte ontwikkeld om deze 

achteruitvarend via de spiegel te benaderen. Zo is de boot vooral bij 

krachtiger wind of stroming beter te controleren, omdat de boeg zich 

als een windvaan met de wind mee laat waaien. Verder kan ik de meer-

boei via de spiegel gemakkelijker bereiken. De landvast voer ik vanaf de 

kikker op de boeg buitenom naar achteren. Door wat te spelen met het 

toerental van de motor kan ik de spiegel netjes bij de meerboei houden 

en de landvast in alle rust vastmaken. Na het vastmaken draait de boot 

zich vanzelf om. 
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In sommige havens hangt er in elke box 

een bordje dat op rood of groen kan wor-

den gedraaid, zodat een passant weet of 

de box beschikbaar is. Op het bordje kun je 

met krijt de datum aangeven tot wanneer 

de box vrij is, maar dat vervaagt al snel. Je 

kunt ook doorzichtig plakband op het 

bordje plakken en daar met watervaste 

stift de datum op schrijven. Nog eenvoudi-

ger is het echter om het bordje in te pak-

ken in vershoudfolie en daar de datum op 

te zetten. 

Gemakkelijk aan boord

Om het hoogteverschil tussen het gang-

boord en de steiger te overbruggen hebben 

we ons zwemtrapje demontabel gemaakt, 

zodat we het ook aan de zijkant kunnen op-

hangen. Met één poot binden we het trapje 

dan aan de verstaging om te voorkomen dat 

het wegglijdt. Een stootwil tussen het trapje 

en de romp voorkomt bovendien beschadi-

gingen. Zo kunnen we ons zwemtrapje vei-

lig en zonder schade gebruiken om comfor-

tabel aan of van boord te komen. 

Vooral zeilers met een klein jacht kennen 

het probleem: de buitenboordmotor 

hangt buiten bereik aan de spiegel – en 

meestal ook te laag, aangezien de motor 

met de motorsteun naar beneden wordt 

gelaten. Bij varen op de motor is deze 

moeilijk te bedienen en sturen met de mo-

tor kan bijna niet. Dit alles komt de ma-

noeuvreermogelijkheden niet ten goede. 

Daarbij komt nog dat het roerblad voor de 

motor zit en het schroefwater dus niet kan 

afbuigen. Op ruim water maakt het alle-

maal niet zo veel uit, maar wanneer het 

krap wordt, kan even achteruitslaan of 

meesturen met de buitenboordmotor het 

verschil maken tussen een perfecte ma-

noeuvre en een diepe kras. Met een paar 

stukjes lijn en twee blokjes maak je echter 

eenvoudig een meesturende buitenboord-

motor. Bind twee lijntjes vast aan de ach-

terzijde van de buitenboordmotor (mis-

schien is het nodig daarvoor een rvs oogje 

aan de motor te bevestigen). De lijntjes lo-

pen via de blokjes naar de helmstok. De 

buitenboordmotor stuurt vanaf nu mee 

met de helmstok. Wanneer je ook de scha-

kelhendel naar boven toe verlengt en een 

stukje pvc-pijp plaatst over het gashand-

vat, kun je zittend aan het roer de motor 

bedienen: prettig voor zowel het manoeu-

vreren als je rug. 

Manoeuvreren in de haven of 

een sluis met een kleine of on-

ervaren bemanning levert een 

stuk minder stress op als de 

stootwillen met haakjes aan 

de reling hangen. De haakjes 

zitten standaard aan de onder-

ste relingdraad. De lijntjes van 

de stootwillen hebben een zo-

danige lengte dat de onder-

kant van de stootwillen dan 

net boven de waterlijn hangt, 

opdat je kunt afmeren naast 

een lage steiger. Meer je af 

langs een ander jacht of een 

hogere steiger, dan haal je de 

stootwil naar binnen en hang 

je deze (over de bovenste re-

lingdraad heen) weer naar bui-

ten. Zo kan iedereen, ervaren 

of niet, snel en eenvoudig de 

hoogte van de stootwillen 

aanpassen aan de haven of een 

sluis.

Landvasten om de paal 

leggen

Een bekend probleem: je probeert de land-

vast met de bootshaak om een paal te leg-

gen, maar de lus valt er telkens weer vanaf. 

Met onze oplossing blijft de lus geopend en 

leg je ’m zo om de paal. Aan de bootshaak 

hebben we twee grote kabelbinders beves-

tigd, met om elke kabelbinder een kleine 

kabelbinder die een oogje vormt. De uitste-

kende delen van de grote kabelbinders buig 

je om de lijn heen en steek je vervolgens 

door het kleine oogje, zodat de lijn vastzit 

aan de bootshaak. Zit de lus eenmaal om de 

paal, dan trek je de verbinding zo weer los. 

Vers boxbordje

Stootwillen snel op de juiste hoogte

Meesturende buitenboordmotor
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KUIP & COMFORT

Extra tafel in  

kleine kuip

Blad op maat

Standaardkuiptafels hebben meestal een 

te groot of te klein blad. Wie de beschikba-

re ruimte in de kuip optimaal wil benutten, 

ontkomt niet aan maatwerk. Wij hebben 

zo’n tafel op maat voor onze Delanta 78 

zelf gemaakt, waarbij we teak- en essenlat-

jes om en om naast elkaar lijmden. Het 

hoofdblad hebben we voorzien van twee 

zijstukken die op het blad kunnen worden 

weggevouwen. Het blad scharniert om-

hoog op een zelfgemaakt scharnier dat na 

het opklappen van de helmstok op de kop 

van de roerkoning wordt bevestigd. Aan de 

voorzijde steunt het blad op een X-vormi-

ge tafelpoot die voor de stevigheid met 

een lijntje wordt vastgezet aan het oog van 

de grootschoot. Wanneer we het blad in 

de haven niet nodig hebben, klappen we 

het omhoog en leunt het tegen de spruit 

van het achterstag. Daarvoor moet de ach-

terstagtalie even worden gevierd en daar-

na weer aangetrokken. 

Wanneer je bemanning uit meer dan 

vier personen bestaat, wordt het bij 

een ontbijtje in de kuip vaak erg krap. 

Op de banken is plaats genoeg voor 

iedereen, maar de standaard kuiptafel 

is meestal veel te klein om alles neer 

te zetten. Op mijn Hallberg Rassy 39 

heb ik daarom op de plaats achter het 

stuurwiel een extra tafeltje gemaakt 

dat, wanneer het niet wordt gebruikt, 

in de bakskist wordt opgeborgen. Op 

de tafelrand heb ik twee schuin afge-

zaagde plankjes geschroefd zodat het blad niet langs de spaken van het stuurwiel 

naar beneden glijdt. Door elk plankje en in de achterliggende rand van de tafel is 

een gat geboord, waardoorheen een lange bout steekt. Een houten lat die ik met 

twee vleugelmoeren op de bouten vastzet, klemt het blad vast tegen het stuur-

wiel. Zo is er indien nodig binnen een half minuutje een extra eetplaats voor twee 

personen. Om scherven te voorkomen: vergeet niet het stuurwiel voor het dek-

ken van de tafel op de rem te zetten!

Gastentafel in plaats  

van stuurwiel

Onze kuiptafel biedt ruimte aan vier per-

sonen. Om ruimte te creëren voor een 

paar extra personen hebben we een gas-

tentafel gemaakt die achter de stuur-

stand kan worden geplaatst. Daarvoor 

verwijderen we eerst het stuurwiel. Aan 

de voorkant van het tafelblad heb ik een 

houten klos gelijmd met daarin een gat 

dat om de stuurwielas past. Aan de ach-

terzijde ligt het blad gewoon op de kuip-

rand. De gastentafel biedt ruimte aan 

twee personen of is bruikbaar om eten en 

drinken op weg te zetten.

Meer plaats aan een kleine tafel

Veel ruimte hebben we 

niet aan boord van ons 

jachtje, en met een op-

gezette kajuittafel is 

het echt vol. Omdat we 

tijdens het eten meer 

tafelruimte willen heb-

ben, maar niet bereid 

zijn om de spaarzame 

ruimte op te offeren 

voor een groter tafel-

blad, heb ik een opklap-

bare bekerhouder ge-

maakt. In de gaten pas-

sen zowel de glazen als 

de mokken bij ons aan 

boord, en dit voorkomt 

dat ze onder helling van 

tafel glijden. De beker-

houder is met twee 

scharnieren bevestigd 

en wordt door een 

draaibare lat aan de  

onderzijde van de tafel 

in opgeklapte stand  

gehouden.
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Of je nou een leeslampje zoekt 

of een lamp voor de navigatie, 

ons praktische lampje wordt 

aan boord veel gebruikt en is 

eenvoudig te maken. Een stan-

daard staafvormige ledlamp 

voorzie je van twee kunststof 

klemzadels die je bij de water-

sportwinkel kunt kopen. Met 

takelgaren of kabelbinders zet 

je de klemmen vast aan de 

lamp. De lamp is nu eenvoudig 

aan de stang van de buiskap, 

kuiptent of bimini te klikken. 

Anders dan bij een zaklamp 

geeft deze ledlamp indirecte 

verlichting, die gecombineerd 

met kaarsen of waxinelichtjes 

mooi op de achtergrond blijft. 

Zo zorgt deze verlichting voor 

een gezellig en ruimtelijk ge-

voel wanneer je ’s avonds bui-

ten zit. Dankzij het geringe 

stroomverbruik van ledverlich-

ting gaan de batterijen het hele 

seizoen mee.

Vochtwering

Afhankelijk van de hout-

soort zit een vlaggenstok 

na een paar dagen regen 

vaak muurvast in de hou-

der, doordat het hout vocht 

opneemt en daardoor op-

zwelt. Met een stukje 

krimpkous als vochtwering 

voorkom je dit. De krimp-

kous schuif je over de voet 

van de vlaggenstok waarna 

je het bovenste deel van de 

kous door verhitting laat 

krimpen. Het onderste deel 

van de krimpkous blijft los 

en past over de vlaggen-

stokhouder heen. Zo wordt 

het vocht geweerd.

Opklapbaar zwemplatform

Veel oudere jachten hebben een dichte, sterk naar voren 

hellende spiegel. Dat ziet er mooi uit, maar het valt niet mee 

om even te gaan zwemmen. Een zwemtrapje maakt het wat 

gemakkelijker, maar dat haalt het niet bij een echt zwem-

platform. De volgende oplossing zagen we tijdens onze va-

kantie: een zwemplatform dat bestaat uit een frame van rvs 

buizen dat precies tegen de spiegel past. Tussen de buizen 

zijn teakhouten latten aangebracht om op te kunnen staan. 

De constructie draait op twee scharnierpunten aan de spie-

gel en hangt uitgeklapt aan twee rvs draden. De zwemtrap 

bestaat uit twee delen en kan zowel met in- als uitgeklapt 

platform worden gebruikt. 

Stoffen bescherming

Het motorbedieningspaneel in de 

kuip heeft veel te lijden van uv-

straling. Om het paneel te be-

schermen heb ik bij de zeilmaker 

een eenvoudige afdekking van 

buiskapdoek laten maken. Met 

twee rvs drukkers kan ik het doek 

vastklikken. Als de motor draait, 

kan het zo gemakkelijk worden 

weggehaald of opgerold. Bijkom-

stig voordeel is dat het doek ook 

beschermt tegen regen en kras-

sen. Om te voorkomen dat het 

doek bij wind opwaait, heb ik er aan de onderzijde een loodsnoer-

tje in laten naaien, maar twee extra drukkers waren natuurlijk ook 

mogelijk geweest. Het doek beschermt de instrumenten niet te-

gen uitglijdende voeten. Was dat naast uv-bescherming ook het 

doel geweest, dan had ik beter een houten kastje met een rook-

kleurige plexiglas klep kunnen maken. Dat vond ik echter te veel 

gedoe en tot nu toe voldoet mijn eenvoudige oplossing prima.

Tafelblad hangend 

aan de stuurstand

Het kuiptafelblad hebben we te-

genover het scharnierpunt van 

een haakje voorzien. Wanneer we 

het tafelblad omhoog klappen, 

haken we een aan de stuurstand 

vastgeknoopt Dyneema-lijntje 

met een oogsplits vast aan het 

haakje – eenvoudig, praktisch en betaalbaar! Omdat Dyneema vrijwel 

niet rekt, kun je gewoon je kaasblokjes snijden, zonder dat het tafelblad 

doorzakt.

Plastic klompen 

als kniebescher-

mers

Wanneer je op de boot op je 

knieën moet klussen, zijn 

kniebeschermers meer dan 

welkom. Heb je die echter niet 

bij de hand, dan kun je ook 

Crocs gebruiken. Je zet de 

klompen gewoon op de plek 

waar je met je knieën wilt 

steunen. Het zachte voetbed 

voelt prettig aan en voorkomt 

kniepijn na het werk.

Compacte ledverlichting
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Dekschrobber op 

maat

Gewone schrobbers zijn vaak te 

breed om smalle gangboorden en 

kleine hoeken schoon te borstelen. 

Dekschrobbers uit de watersport-

winkel in smalle en ronde varianten 

kosten daarentegen weer een 

hoop geld, vaak het tienvoudige 

van een schrobber met steel uit de 

huishoudzaak. Maar met een zaag 

kun je die gewone schrobber pri-

ma op de gewenste maat maken. 

Verstelbare band om aan boord te klimmen

Op ons bootje hebben we maar één opstapje nodig om na het zwemmen weer in de kuip 

te kunnen klimmen. Een vaste zwemtrap op de spiegel vinden we niet mooi – een band 

als opstap is een eenvoudig alternatief. Aan beide kanten van de band zit een lijntje. Het 

ene lijntje zit vast aan de achterkikker, het andere in de grootschootklem. Zo kan de band 

– zelfs vanuit het water – op de juiste hoogte worden ingesteld.

Eenvoudig opstapje

Een betaalbaar en compact alternatief voor een rvs 

boegtrapje is een rond of hoekig stuk hout met een 

lijntje. Het lijntje bevestig je met de uiteinden door 

twee gaten in het hout en in het midden maak je een 

schuivende lus. Deze lus bevestig je aan het boeg- 

anker zodat je een eenvoudig opstapje hebt om aan 

boord te komen. 
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TUIGAGE & ZEILEN

Lazy jacks op spanning

Mijn boot is voorzien van lazy jacks in combi-

natie met een lazy bag. In eerste instantie had 

ik de lijnen van de lazy jacks via blokjes in de 

mast naar de mastvoet geleid, zodat ik ze daar 

op spanning kon zetten, maar dat bleek snel 

erg onhandig omdat er al veel lijnen bij de 

mastvoet aanwezig zijn. Daarom heb ik de la-

zy jacks nu aan de mast bevestigd en ze met 

een sluiting aan het eind van de lazy bag vast-

gemaakt. De lazy jacks staan tijdens het zeilen 

zo los dat het zeil niet beschadigt door scha-

vielen. Op ongeveer 40 cm voor het eind van 

de lazy jacks heb ik een karabijnhaak beves-

tigd, zodat ik de lazy jacks met twee handelin-

gen strak kan doorzetten. Hiervoor haak ik de 

karabijnhaken vast aan de sluiting op het eind 

van de lazy bag. Dit is te doen vanuit de kuip, 

zodat de veiligheid niet in het geding is. Zet 

wel de giek strak door om te voorkomen dat 

deze tijdens het inhaken heen en weer slaat.

Loshangende lazy jacks

Wie de lazy jacks altijd paraat wil hebben, moet 

ze in ieder geval zo kunnen loszetten dat ze tij-

dens het zeilen niet langs het zeildoek en de stik-

sels schuren. Om daarvoor niet naar de mast te 

hoeven, heb ik een gemeenschappelijke bedie-

ningslijn aan het uiteinde van de giek gemaakt, 

waarmee ik de lazy jacks op spanning kan trek-

ken. Twee elastieken aan de uiteinden van de za-

lingen trekken de lazy jacks voldoende weg van 

het zeil wanneer ze niet op spanning staan. 
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Wanneer je aan boord of op de wal kookt op een 

los gasfornuisje, is het prettig als dit horizontaal 

en stevig staat. Daarom hebben we een verstel-

bare bodemplaat gemaakt. Bovenop monteer-

den we twee handgreepjes om de bodemplaat 

met het kooktoestel te kunnen dragen. Aan de 

onderzijde zitten vier verstelbare pootjes zoals 

die ook onder meubels worden gebruikt. Op de 

iets schuin aflopende kuipbank kunnen we het 

fornuisje nu rechtstellen en op de wal hebben 

we geen last meer van gewiebel op een oneffen 

ondergrond. 

Meer bedlengte 

Een volwaardig bed is aan boord van hedendaagse jachten, 

zoals onze Bavaria 32, standaard. Maar voldoende bedlengte 

blijft een dingetje; vooral in de voorpiek is het vaak behoor-

lijk krap. Op een eenvoudige manier is het voorbed vrijwel 

onzichtbaar te vergroten. Onder het matras installeer je 

in lengterichting twee latten met elk een groef waartus-

sen een 3 mm dunne metaalplaat van voor naar achter kan 

schuiven. Een vergrendelstift voorkomt dat de plaat bij zee-

gang zijn eigen gang gaat. Op plekken waar de plaat door-

buigt, breng je een paar extra stroken plaat aan. Voordat je 

gaat slapen, schuif je de plaat een stukje uit en leg je daar 

een op maat gemaakte extra matras op. De hele constructie 

is maar een paar centimeter dik en is nauwelijks te zien of 

onder het matras te voelen. 
Verstrooid licht

Ons geïmproviseerde led-

kuiplampje verblindde ons 

te veel. Daarom hebben we 

de bovenkanten van een 

halve en een anderhalve  

liter plastic waterfles afge-

sneden, in elkaar gestoken 

en de stroomkabel van het 

lampje door de schenkope-

ning gehaald. Nu is het licht 

een stuk diffuser. De onder-

kanten van de flessen  

gebruiken we om de bijboot 

te hozen. 

Tot de laatste druppel

Met een aangepaste sproeibal kun je perfect kleine beet-

jes vloeistof uit de bilge opzuigen. Deze grote pipet is ei-

genlijk bedoeld om planten water te geven. We hebben 

de sproeikop van het buisje afgezaagd en nu kunnen we 

kleine restjes vloeistof op lastig bereikbare plaatsen een-

voudig opzuigen door de bal in te knijpen. Een sproeibal 

met een inhoud van 250 milliliter koop je al voor een euro 

of tien. 

Een elektrische 

drinkwaterpomp is 

aan boord niet meer 

weg te denken. Zo’n 

pomp is uitgerust 

met een drukscha-

kelaar, die de pomp 

bij afnemende wa-

terdruk inschakelt 

en weer uitschakelt 

zodra het systeem 

op druk is. Bij ons 

aan boord ging bin-

nen een paar jaar tot twee keer toe de 

waterpomp kapot door een defect aan 

de drukschakelaar. Deze schakelaar is 

niet los te vervangen, dus moesten we 

een nieuwe kopen ondanks dat de 

pomp zelf nog prima liep. Toen we de 

tweede kapotte drukschakelaar uit el-

kaar haalden, was te zien dat de contac-

ten waren ingebrand als gevolg van de 

relatief hoge startstromen van de veel-

vuldig ingeschakelde elektromotor van 

de waterpomp. Om dit op te lossen heb-

ben we voor 3 euro bij de automateria-

lenzaak een groot, licht relais van  

12 volt gekocht, dat geschikt is voor 

stroomsterktes tot 70 ampère. Dit relais 

hebben we zo aangesloten dat de druk-

schakelaar niet de elektromotor, maar 

het relais aanstuurt. Daarvoor onder-

breek je de bedrading tussen drukscha-

kelaar en elektromotor, en sluit je deze 

met het relais ertussen weer aan; zie het 

schema. De cijfertjes komen overeen 

met de aansluiting op het relais. Sinds 

we de tweede waterpomp zo hebben 

aangepast, werkt deze al tien jaar pro-

bleemloos.

Aangepaste bakpan

Wanneer we beide pitten van ons kooktoestel willen gebruiken, is er ei-

genlijk te weinig plaats voor een bakpan naast de kookpan. Daarom heb-

ben we de randen van de bakpan langs de zijkanten iets omhoog gebo-

gen. Nu past deze er prima naast. Je kunt natuurlijk ook kant-en-klare 

rechthoekige pannen kopen, maar op deze manier ben je een stuk goed-

koper uit.

Stabiele basis voor  

kooktoestel

Relais voor de waterpomp
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Hulpje bij een  

bandenwissel

Wanneer van onze dubbelassige trailer 

een band moet worden gewisseld, ge-

bruiken we een stuk hout in plaats van 

een krik. Dit hout is zo’n 60 cm lang, net 

zo breed als de band en over tweederde 

van de lengte afgeschuind. Voordelen zijn 

de eenvoudige constructie en de lage 

kosten, en voor het van de grond tillen 

van het wiel gebruik je de trekkende auto. 

Afhankelijk van welke band kapot is, rij je 

er voor- of achteruit op. 

Buitenboordmotor aan  

de zwemtrap

Het zou handig zijn om de buitenboordmotor van 

de bijboot ook te kunnen gebruiken als reserveaan-

drijving. Maar om nou een volledige motorsteun op 

de spiegel te schroeven voor die ene keer dat de 

hoofdmotor het niet doet en er geen wind staat? 

Dat hoeft niet wanneer je een houder maakt die aan 

de zwemtrap kan worden opgehangen. Maak een 

mal voor de maten en zaag de zijkanten uit in 18 

mm dik multiplex. Twee dwarsverbindingen zorgen 

voor stevigheid; aan de onderste hang je de motor. 

Om te starten leid je het startkoord om de trede van 

de zwemtrap. Vergeet de borglijn niet. 

Kentervast zwaard

Om te voorkomen dat het zwaard in de zwaard-

kast verdwijnt als de boot omslaat, gebruiken 

we de volgende constructie: achter het draai-

punt van het neergelaten zwaard hebben we 

aan weerszijden op de zwaardkast een keer-

blokje geschroefd. Iets verder naar achter zitten 

twee curryklemmen. Een lijn door de harpslui-

ting van de zwaardtalie loopt via beide zijden 

van de zwaardkast over de schijfjes naar de 

klemmen. Zet je de lijn vast, dan is het zwaard 

gefixeerd. 

Verbeterde impellerpomp

Na het plaatsen van de nieuwe impeller moet het dekseltje weer op de 

pomp. Daarbij mag de pakking niet worden beschadigd en is het zaak de 

schroefjes niet in de bilge te laten vallen. Bij onze motor moet ik dit op 

gevoel doen, omdat ik de pomp niet kan zien tijdens het monteren. Daar-

om heb ik de boutjes vervangen door draadeinden die met metaallijm 

zijn gemonteerd. De pakking en het deksel kan ik nu voorzichtig over de 

draadeinden schuiven en daarna met vleugelmoeren vastzetten. 

We hebben aan boord een losse 

zwemtrap die we aan de zijkant 

hangen. Daarbij zaten de treden 

zo dicht tegen de romp, dat je er 

maar net met je tenen op kon 

staan. We hebben daarom twee 

kunststof wieltjes aangebracht die 

dienen als afstandhouder. Het on-

derste deel van de trap kan wor-

den opgeklapt zodat deze minder 

ruimte inneemt bij het opbergen. 

Dat bracht ons op het idee om een 

vergrendeling van 90 graden te 

maken. Twee rvs plaatjes die op 

het scharnier van de trap kunnen 

worden vastgeschroefd, maken 

van de zwemtrap een boodschap-

penwagentje. De constructie is 

sterk genoeg om een 25 liter  

dieselkan te vervoeren.

Via een motorsportzaak heb ik voor  

50 euro een kleine, eenvoudig te instal-

leren toerenteller gekocht die meteen 

de draaiuren bijhoudt. De op batterijen 

werkende display heeft een kabel die je 

om de ontstekingskabel wikkelt. Dat is 

alles. Het product is eigenlijk ontwikkeld 

voor crossmotoren, maar werkt ook pri-

ma voor de buitenboordmotor. Van 

kunststof heb ik een adapter gemaakt 

die past op reeds aanwezige gaatjes van 

de buitenboordmotor. 

Boodschappenwagentje en zwemtrap

Toeren- en urenteller voor 

de buitenboordmotor
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