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SCHITTEREN
OP HET WATER
vogelpoep'
tijdens het vaarseizoen' Zon' regen'
Een boot krijgt het flink te verduren
glanzende romp en
doffe sluier over de ooit zo Íraai
zoul, zanden kalk. .. ze gooien een
je je boot mooi glimmend en schoon? Motorboot
opbouw van een boot. Hoe houd
ship
polyester sloepen, en jachtspuiterij Kooij
vroeg het Aquatec, producent van
de gelcoat
eenvoudig' mits de boot goed in
verrassend
blijkt
antwoord
Het
operation.
of lak zit.
L

i

ILIAN VEBDOOR\

en het kanOp de werÍ van Aquatec, boven de showroom
de medezijn
toor van het bedriiÍ in het Friese Woudsend'
boten' Dit jaar
werkers druk met de aÍbouw van meerdere
te bouwen' Het
verwacht het bedriif rond de 2OO boten
van Maril en Antaris'
merendeel daarvan bestaat uit boten
deze werkplaats'
maar het bedrijÍ bouwt ook Makma's in
hier afgeleverd'
De casco's van alle drie merken worden
polyesterfabriek van
ze ziln vervaardigd bil lverdi' de
nadat

Zwaag'
Aquatec in het Noord-Hollandse

VAN PLUG TOT MAL

welk traiect daaraan voorDirecteur Klaas Schiphof legt uit
met een team hoe onze
afgaat. "Allereerst bedenken we
zien Een externe ontvolgende boot eruit moet komen te
de slag " Als SchiphoÍ
aan
gaat met die wensenlijst

werper

voor het ontwerp' wordt een
en zijn team groen licht geven
snijden computerge3D-ontwerp gemaakt Vervolgens
minutieuze precisie het ge-

stuurde Íreesmachines met

wenste model

uit enorme blokken piepschuim

Dat

REPORTAGE SCHITTEREN OP HET WATER

I

osMosE

goed in de gelcoat of lak zit,
2 Een combinatie van glasvezel en polyesterhars wordt in de mal ge-

Zitten er blaasjes gevuld met zuur stinkend vocht op de romp

spoten bij de polyesterÍabriek.

van le polyester boot, dan is er waarschijnlijk sprake van osmose- Dat ontstaat als het water rondom je boot door de gel-

coat binnen dringt. Ook is het mogelijk dat water ín

Een boot mooi glanzend houden is verrassend eenvoudig, mits deze

3 Een plug in de werkplaats van Aquatec in Woudsend.

1e boot

van binnenuit doordringt in de verschillende lagen van het
polyester. Als het water achterblijft in de holtes van het mate-

Zo kan deze laag met een spuit worden aangebracht, maar

riaal, ontstaat na verloop van tijd een chemische reactie: hy-

het handmatig aanbrengen van glasvezelmatten is ook mo-

drolyse. Hierdoor vormt zich een zure vloeistoÍ die in volume

gelijk, Afhankelijk van de motorisering is het namelijk belangrijk om het casco op cruciale plekken te verstevigen.

toeneemt waardoor zichtbare blazen in de gelcoat verschijnen. De kwaliteit van de gelcoat, de glasmatten, de hars of

Een derde methode die Aquatec toepast, is vacuuminlec-

verkeerd uitgevoerde reparaties zijn belangrijke oorzaken

tie. Hierbij worden onderdelen zoals deuren en (stuurstand)
deksels door middel van een gesloten maltechniek gepro-

van osmose.

duceerd. Bij vacuuminjectie wordt eerst gelcoat aangebracht in de onder- en bovenmal, vervolgens wordt een
glasvezelmat in de ondermal gelegd en wordt de mal geresulteert in een zogenaamd aftreksel, dat wordt voorzien

sloten. Daarna wordt onder vacuum de polyesterhars gein-

van een pasta om het piepschuim te verstevigen. Deze
piepschuimen boot, de zogenaamde plug, gaat naar de

jecteerd. Het grote voordeel van deze techniek is dat de
producten aan zowel binnen- als buitenzijde glad en mooi

polyesterÍabriek van Aquatec waar er meerdere mallen van

worden gemaakt, onder meer voor het dek, de romp, de

zijn aÍgewerkt. Daarnaast is deze wilze van verwerken gunstig voor het milieu en het uiteindelilke gewicht van het pro-

motorkisten en de stuurstand.

duct.

Schiphof legt uit dat de gelcoat, dus de buitenste laag
van een boot, de eerste laag is die in de mal wordt gespoten. De gelcoat wordt direct in de gewenste kleur

REPARATIES

aangebracht en geeft het schip een mooie glans. Boven-

Bij polyester is het belangrijk om vocht buiten de deur te
houden en daarmee bijvoorbeeld de kans op osmose uit te

dien biedt de gelcoat bescherming aan het onderlig-

minimaliseren. "Door onze wijze van verwerken hebben we

gende laminaat tegen weersinvloeden en chemicaliën.

VACUUM!NJECT!E

zelden oÍ nooit last van osmose of craquelé", verzekert
Schiphof. Maar wat te doen als je een wat oudere boot
hebt, waar helaas wel blaasjes gevuld met zuur ruikende

Als de gelcoat goed droog is, volgt een laag glasvezel/poly-

vloeistof zichtbaar zijn? Kleine plekjes kun je zelf bijwerken.

esterhars. Hierbij hanteert de werf verschillende methoden,

Behandel ze zodra je ze ziel om erger te voorkomen. De

it,,',1,,1

a
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betreffende plek moet als het ware afgepeld en opengehaald worden. Daarna is het belangrijk om de plek goed te
laten drogen, trek hier gerust enkele maanden voor Lrit Uiteindelijk moet de plek gerepareerd worden om tot een on-

zichtbaar eindresultaat

te

komen. Dit kan door eerst

coat, zijn op dezelfde wijze als osmose te behandelen met
een combinatie van gelcoat en verharder. Schiphof: "De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dergelijke reparaties bij
voorkeur door een specialist worden uitgevoerd "
En hoe vaak moet je boot uit het water voor onderhoud van

epoxyprimer aan te brengen en vervolgens een combinatie

het onderwaterschip? Schiphof vindt één keer per jaar ide-

van gelcoat met verharder. Als dit goed uitgehard is,

aal.

schuur je dit terug; eerst lichtjes met korrel 400 om te eindigen met korrel 2.000.
"Een
Een kras in het polyester is geen ramp, zegt Schiphof
niet al te diepe kras poets je gewoon weg." Gebruik eventueel een polijstmiddel, verkrijgbaar in de watersportwinkel'
Diepere krassen en craquelé, kleine scheurtjes in de gel-

'!e

kunt dan de aangroei weghalen en

eventueel

je snel
nieuwe antifouling aanbrengen. Of dai nodig is, zie
plekken
aankale
hij
genoeg als je boot uit water is", terwijl
juist
is
binwijst op het onderwaterschip van een boot die

nen gebracht voor onderhoud. Welke antifouling je kiest
voor op de romp van je schip, hangt aÍ van meerdere Íactoren. Denk daarbij aan de snelheid waarmee je meestal

vaart en het soort water waarin de boot overwegend ligt:
zoet of zout. De dealer oÍ watersportwinkel kan je hierin adviseren.

WASSEN EN IN DE WAS
Polyester is onderhoudsvriendelijk en heeft weinig nodig
om in goede staat te blijven, geeÍt Schiphof aan "Maar als
je er langere tijd niets aan doet, kan de gelcoat dof worden
en verkrijten. Was daarom je boot regelmatig om hem mooi

glanzend te houden", raadt hij aan. "Het liefst stap je op
een ondiep plekje uit de boot, die zijn er volop in Nederland, en was je hem rondom met een spons en een goede
shampoo, speciaal bestemd voor polyester. Dat hoeft niet

met al te veel kracht. Een enkele keer zie ik een booi met
plekken waar te Íanatiek is geschrobd' Dat is echt niet
nodig!"
Polyester boten die regelmatig in zout water varen vragen
om extra aandacht. "Het zoute water in combinatie met
zonnetje doet iets met de gelcoat van je

een brandend
boot. Spoel daarom het zand en de zoutresten weg met
zoet water", adviseert Schiphof. Verder raadt hij aan om
een boot twee keer per iaar in de was zetten Gewoon met
een zachte poetsdoek inwrilven en met een microvezeldoek uitpoetsen. De was zorgt voor een extra diepe glans
en biedt bescherming tegen vuil.

KALKAANSLAG
Net als Klaas Schiphof adviseert ook Gerbert Kooij van
jachtspuiterij Kooil Ship Operation de boot na het varen in
zout water met zoet water af te spoelen. Ideaal is het gebruik van onthard water om kalkaÍzetting te voorkomen,
maar dat hebben de meeste booteigenaren niet voor han-

den, realiseert Kooij zich Met een ouderwetse zeem en
trekker ontdoe ie de boot eenvoudig van kalk Als de dauw
's ochtends op je boot staat, is dat een goed moment'
Kooij: "Het is belangrijk de kalkaanslag regelmatig te verwiideren, want anders lukt dat op termijn alleen nog met een
middel op basis van zuurhoudende producten en dat is heIaas weer minder goed voor het glansbehoud Andere ver-

l l:rrl

4 Klaas SchiphoÍ.

l';:t;:'r:t,E

5 Tijd voor nieuwe antifouling.
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6 Hendrik-Jan en Gerbed Kooij.

vuillng rs

aÍ te wassen met een reinigingsproduct

bil

coRRosrE
bedrlf s zoon Hendrik Jan samen

voorkeur van het merk van de verfleveranc er of Riwax,"

ln de werkplaats van het

Kooij runt al twintig laar een lachtspuiterij en kent vrijwel alle
soorten verfsystemen. Daarnaast heeft h1 rurme ervaring

met collega's Krs en Matti druk met het schuren van plamuur op een boot die tot op het kale staal is gestraa d met
straalgrit. Het schip is slechts tien jaar oud, maar zaÍ gro-

met het herstellen, repareren en versterken van a e soorten
lamrnaten, al dan niet met behulp van vacuumtechnieken.
Hil geeÍt een korte rondleiding door de winterstalling naast
ziln bedrijfspand in het Zeeuwse St. Annaland. Daar is hil
veertien jaar oe eden naar toe verhu sd vanurt het Noord

tendeels onder de corrosie. "Door het onvolledig en foutieÍ
aanbrengen van het verÍsysteem", verklaart de jachtspu ter.
De eigenaar kwam uit bil Kooil, die met zljn NACE certifice

ring ooh co'rosiespecialisr s,

cabine. "Kilk, die boot heb ik zes jaar geleden gespoten en

ln ziln kantoor boven de werkplaats scro t hij door de talrijke foto's die hij afgelopen jaren maakte van corros e op

nog steeds ziÍzijheel mooi in de lak", zegt hij, terwij hil een
glimmend blauw zeiljacht aanwilst, "Wij gebrulken aflakken

vallen tussen, waarbij complete stukken staal ziln wegge

Hol andse Hu zen na een zoektocht naar een grotere spuit

u

t de vliegtuigindustrie, deze zijn van een topkwaliteit

en

boten dre hij onder handen nam. Er zrtten dramatische ge

vreten. Meestal gaat het mis bil het monteren van osse

blijven we1 tien laar mooi""

onderdelen. "Er wordt een gat in het behandelde oppervlak

De kwa iteit van de huidlge verfsystemen is zo hoog dat het

gemaakt en het verfsysteem ter plaatse wordt onvol-

in de was zetten van de boot zo lang mogelijk uitgesteld
mag worden, wat Kooij betreft. "En daarmee bedoe ik
meerdere jaren. Een wasiaag op een gespoten oppervlak
geeft een bodem om vurl te laten hechten." Ontstaat na

doende hersteld. Er ontstaat corrosie, deze breidt zich uit
en wordt naast het onderdeel zichïbaar. Het is vaak zo'n
gedoe en veel extra werk om het onderdeel tijdelijk te ver
wi.]deren en er wordt gekozen enkel de zichtbare corrosre

verloop van tijd lichte schade aan het spuitwerk, dan zijn
oppervlakkige krassen weg te polijsten. Daarna is het aan

te behandelen. He aas is deze aanpak niet duurzaam en de

brengen van een beschermende was aag wel aan te raden.

worden verwilderd om het proces te stoppen."

corrosie blilft terugkomen. Corrosle moet altijd vo ledig

7

Grote problemen onder de uitlaat
Herstel zonder demontage is zinIoos.

B

Onderrroest, ontstaan door vervu
ling onder de eerste laag primer.

9 Na

demontage is de werkelijke cc

rosie goed zichtbaar.

E

tr

ti

RFPORTAGE SCHITTEREN OP HET WATER
lt

il

Corrosie komt in meerdere vormen voor. "De meeste booteigenaren hebben wel ervaring met contactcorrosie tussen
een onedel en edel metaal, zoals aluminium met rvs Maar
spleetcorrosie in een stalen ondergrond ontstaat op plekken
waar minder zuurstof is en dan komen we weer bij de ge-

lt

monteerde onderdelen." Als een plek al wat langer corrodeert, worclt het steeds moeilijker corrosie definitief te
verhelpen, Dit komt omdat het staal oÍ aluminium niet alleen
aan het oppervlak maar ook dieper in het materiaal corrodeert. Het verwiideren van deze diepere zogenaamde put-

i

,l
t

is kennis van het toegepaste verÍsysteem een vereiste Van
alle verfproducten is een productspecificatie op te vragen'
"slechte verf bestaat echt niet! Het is alleen van belang om

het juist aan te brengen en op de geschikie ondergrond",
benadrukt Kooil. Lees voor hei aanbrengen van de verf

wat de beperkingen en toepassingen zijn, Naast het aanbrengen bij de luiste temperatuur is het van belang de
laagdikte niet te overschrijden, de voorgeschreven verdunningen te volgen en niet te snel een volgende laag aan te

rièn schoon te krijgen. Soms ontstaat twijÍel over cle dikte

brengen.

NACE

'i.

Na het verwijderen van de corrosie is het belangrijk zo snel
mogelijk een goed verÍsysteem aan te brengen' Daarvoor

corrosie lukt niet meer met schuren oÍ slijpen; hameren of
nog beter gritstralen is dan de enige manier om ook de povan het resterende materiaal na behandeling, Met een 'ultrasoon materiaal diktemeter' kan Kooii de dikte controleren'

I

JUISTE VERFSYSTEEM

neers, coatinginspecteurs, contractors, verffabrikanten

en

consultants kennis uitwisselen. De organisatie is opgericht in
1943 en heeft als doel om'mensen, bezittingen en milieu te
beschermen tegen corrosie'. De organisatie biedt opleidingen en certificeringsprogramma voor vakmensen'
i

n

nacht ervoor. Als het mooi weer is, loopt de temperatuur
van de omgeving snel op en het lijkt dan een geschiki moment om te schilderen. Echter, condensvorming treedt dan

zeer gemakkelijk op. Pak een glas, zet dat op tafel en

NACE is een Amerikaans kenniscentrum waar corrosie engi-

nace

Een belangrijk maar onderschat probleem is het dauwpunt,
stipt Kooii aan. "ln het voorjaar is de boot nog koud van de

schenk er koude drank in. De buitenkant van het glas beslaat, Dit gebeurt ook bi1 uw boot," En een vochtige ondergrond is vanzelfsprekend niet geschikt om te schilderen'
Kooij besluit: "Bedenk: hoe mooi de eindafwerking ook is,
hoe duur de verf ook is, als de basis onvoldoende is, heeft
de verf weinig waarde en gaat deze niet lang mee Bij te
koud, te snel ofte dik aanbrengen van een verfsysteem kan
de verdunning niet op tijd verdampen en zal deze achter-

stitute.org

blijven in het systeem. Op termijn gaat deze verdunning
zich een weg naar buiten banen, waardoor gaatles in de
10 De kwaliteit van de huidige vefsystemen is zo hoog dat de eerste

jaren alleen wassen van de boot volstaat om de glans te behouden'
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verf verschiinen. Door deze gaaties verliest de verf zijn be"@
schermende functie, mei arle gevolgen van dien

