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gladder	de	mal	was	gemaakt,	des	te	gladder	
werd	ook	de	contramal.	In	beide	contramal-
len	kon	weer	een	lossingsmiddel	worden	aan-
gebracht	 en	 daarna	 een	 gelcoat,	 in	 de	 kleur	
die	 de	 romp	 uiteindelijk	 moest	 krijgen.	 Op	
de	 gelcoat	 werden	 verschillende	 lagen	 glas-
mat	 en	 soms	 ook	 rovings	 in	 de	 nog	 natte	
polyesterhars	aangebracht	en	met	rollers	en	
kwasten	 werden	 alle	 mogelijke	 luchtbellen	
weggerold.	 Nadat	 voldoende	 lagen	 waren	
aangebracht	 en	 uitgehard	 werden	 de	 twee	
helften	tegen	elkaar	gelijmd	met	glasmat	en	
polyesterhars,	 daarna	 konden	 beide	 contra-
malhelften	 worden	 verwijderd	 en	 werd	 de	
nieuwe	polyester	romp	zichtbaar.	

Zonde om weg te gooien

Dat	gebeurde	ook	met	de	apart	gemaakte	dek-
mal.	Ook	hiervan	werd	weer	een	contramal	
gemaakt	en	kon	het	dek	worden	gemaakt	in	
gewapend	polyester.	Als	dat	klaar	was,	werd	
het	dek	op	de	romp	gelijmd.	Meestal	werden,	
voordat	 het	 dek	 werd	 aangebracht,	 eerst	 de	
schotten	in	de	boot	vastgemaakt	aan	de	huid.	
Als	er	van	het	interieur	ook	een	binnenmal	
wordt	 gemaakt,	 dan	 wordt	 die	 eerst	 aange-
bracht,	 alvorens	 men	 het	 dek	 monteert.	 Bij	
de	Oranje	Bloesems	werd	het	interieur	apart	

n	 1960	 ontwierp	 G.W.W.C.	 Baron	 van	
Höevell	in	opdracht	van	Mulder	&	Rijke	
een	polyester	zeiljacht	van	9	x	2,60	x	1,30	

m,	in	twee	uitvoeringen:	met	een	masttoptui-
gage	of	als	kits	uit	te	voeren.	Bij	de	masttop-
tuigage	was	het	grootzeil	17,4	m2	en	de	fok	
13,8	m2	Bij	de	kits	was	het	grootzeil	14,8	m2	
groot,	de	fok	12	m2	en	de	bezaan	6,2	m2	Er	zat	
dus	maar	1,8	m2	verschil	tussen	beide	tuiga-
ges.	In	Yachting World	was	men	indertijd	nogal	
positief	over	de	kits	tuigage	omdat	er	gemak-
kelijk	een	groot	bezaanstagzeil	ofwel	een	aap	
tussen	de	twee	masten	kon	worden	gezet	op	
ruime	 koersen.	 In	 die	 jaren	 was	 men	 voor	

aangebracht,	nadat	romp	en	dek	aan	elkaar	
waren	geplakt.	Indertijd	waren	die	interieurs	
nog	heel	eenvoudig.
Zodra	 er	 een	 contramal	 was,	 was	 de	 maho-
niehouten	mal	van	de	romp	niet	meer	nodig.	
Meestal	 werd	 die	 uit	 elkaar	 gehaald,	 maar	
dat	gebeurde	niet	met	deze	stevig	gebouwde	
mahoniehouten	romp.	Volgens	overlevering	
vond	een	van	de	directeuren	van	de	werf	het	
zonde	de	houten	mal,	gemaakt	van	eersteklas	
mahonie	uit	Honduras,	weg	te	gooien.	
Na	 het	 strippen	 van	 de	 polyester	 buiten-
laag	 en	 het	 vervangen	 van	 het	 voor	 die	 tijd	
moderne	formica	in	het	interieur	door	mas-
sief	mahonie,	heeft	hij	nog	jaren	in	deze	hou-
ten	versie	gezeild.	Het	schip	werd	uitgerust	
met	een	kits	tuigage.	
Na	 een	 aantal	 eigenaars	 stond	 het	 jacht	 in	
1989	 in	 De Telegraaf	 te	 koop.	 Het	 schip	 had	
toen	wel	dringend	onderhoud	nodig.

Wolter Boersma

Wolter	 Boersma	 (76)	 was	 pas	 op	 zijn	 39ste	
begonnen	met	het	zeilen	in	een	Jean	Morin,	
een	soort	420.	Omdat	hij	een	drukke	huisarts-
enpraktijk	 in	 Grondsveld	 in	 Zuid-Limburg	
had,	zeilde	hij	op	een	grindgat	in	de	buurt	van	
Eijsden.	Acht	jaar	later,	in	1988	huurde	hij	in	

Het origineel van een legende  

cruiser/racers	nog	helemaal	niet	ingesteld	op	
gennakers	of	code	zero	zeilen	die	snel	te	zet-
ten	zijn	en	-	bij	niet	te	veel	wind	-	weg	te	halen	
of	te	rollen	zijn,	ook	voor	een	solozeiler.	Het	
extra	 gewicht	 van	 bezaansmast,	 verstaging	
en	 zeildoek	 woog	 nauwelijks	 op	 tegen	 het	
voordeel	van	het	beetje	extra	zeiloppervlak.	
Wel	 zijn	 de	 maten	 van	 de	 zeilen	 doorgaans	
kleiner	 en	 dus	 gemakkelijker	 te	 hanteren.	
Volgens	 de	 beschikbare	 informatie	 werden	
bijna	 alle	 28	 gebouwde	 jachten	 echter	 met	
een	masttoptuigage	geleverd.	
G.W.W.C.	 Baron	 van	 Höevell,	 ofwel	 Wim	
zoals	hij	door	vrienden	werd	aangesproken,	

Dankzij	de	avonturen	van	de	Takebora,	met	aan	boord	solozeiler	Hans	Maurenbrecher,	kreeg	het	Oranje	
Bloesem	ontwerp	nationale	bekendheid.	Mulder	&	Rijke	bouwde	vanaf	1960	28	van	deze	polyester	

bakdekkers.	Wolter	Boersma	kocht	de	oorspronkelijke	mal,	bouwde	die	om	tot	een	echt	zeiljacht	en	
beleeft	daarmee	nog	steeds	heel	veel	zeilplezier	in	en	om	de	baai	van	de	Somme.		Door Wim de Bruijn 

had	nauwelijks	ervaring	met	gewapend	poly-
ester.	De	werf	gelukkig	wel	omdat	deze	red-
dingssloepen	voor	grote	schepen	bouwde;	die	
werden	 al	 enige	 tijd	 in	 gewapend	 polyester	
uitgevoerd.	

Verkooppromotor

Omdat	 niemand	 nog	 iets	 kon	 zeggen	 over	
de	 sterkte	 en	 de	 mogelijke	 levensduur	 van	
het	 gewapend	 polyester,	 werden	 de	 jachten	
eigenlijk	 te	 zwaar	 gebouwd.	 Men	 keek	 een-

voudigweg	niet	op	een	kilootje	hars.	In	over-
leg	met	Ricus	van	de	Stadt	werd	al	tijdens	het	
ontwerpproces	 de	 tuigage	 vergroot	 naar	 de	
hierboven	aangegeven	oppervlakten.	
De	 grootste	 promotor	 voor	 de	 verkoop	 van	
de	 Oranje	 Bloesem	 was	 Hans	 Maurenbre-
cher,	 een	 jong-gepensioneerde	 luchtmacht-
officier	die	vanuit	Nederland,	solo,	door	het	
Panamakanaal	 naar	 Nieuw-Zeeland	 zeilde.	
In	de	Waterkampioen	schreef	hij	daarover	in	
feuilletonvorm	enthousiaste	artikelen	en	de	
verkoop	 van	 de	 jachten	 steeg	 naarmate	 hij	
verder	vanaf	ons	land	geraakte.	In	9,5	maand	
legde	hij	15.684	mijl	af,	een	geweldige	presta-
tie	voor	een	solozeiler	met	een	9	meter	lang	
scheepje,	nog	zonder	een	windvaan	of	stuur-
automaat,	maar	gewoon	met	trimlijntjes	op	
de	helmstok	en	meestal	zeilend	met	tweeling-
fokken.	

Verkooppromotor

Na	aankomst	in	Auckland,	op	25	april	1965,	
bleef	 hij	 ongeveer	 een	 jaar	 bij	 zijn	 broer	 in	
Nieuw-Zeeland.	Op	3	december	trouwde	hij	
met	een	oude	kennis,	Franny	Baker,	en	kocht	
een	 huis	 om	 zich	 als	 emigrant	 definitief	 in	
Nieuw-Zeeland	 te	 vestigen.	 Toch	 bleef	 het	
kriebelen.	Hij	wilde	zijn	reis	rond	de	wereld	
afronden	en	half	maart	1966	ging	hij	weer	de	
zee	op.	Zijn	vrouw	zou	hem	later	volgen.	
Maurenbrecher	komt	in	slecht	weer	terecht	
en	er	wordt	niets	meer	van	hem	vernomen.	
Later	vindt	een	visser	het	wrak	van	de	Takebo-
ra,	onder	water	vlakbij	een	rif.	Het	vermoeden	
is	 dat	 de	 schipper	 in	 slecht	 weer	 overboord	
is	geslagen	en	dat	het	schip	later	op	het	rif	is	
gestrand	en	gezonken.	Een	heel	triest	einde	
voor	deze	net	getrouwde,	inmiddels	beroem-
de,	maar	zeer	voorzichtige	solozeiler.	Voor	de	
werf	was	het	ook	triest,	want	de	verkoop	van	
de	Oranje	Bloesems	liep	daarna	snel	terug.	

De Bloesem

Voordat	 je	 een	 jacht	 in	 gewapend	 polyester	
kan	 bouwen,	 begin	 je	 met	 het	 bouwen	 van	
een	houten	mal,	die	zo	glad	mogelijk	wordt	
afgewerkt	met	een	laag	polyester.	Deze	mal	
wordt	 voorzien	 van	 een	 lossingsmiddel	 en	
dan	 wordt	 er	 een	 relatief	 zware	 polyester	
romp	om	deze	mal	heen	gebouwd.	
Bij	de	Oranje	Bloesem	werd	deze	zogenaam-
de	contramal	 in	 twee	helften	gemaakt.	Dus	
de	helft	van	de	romp,	 inclusief	de	helft	van	
de	 kiel.	 Daarna	 werd	 ook	 de	 andere	 helft	
gemaakt.	Dankzij	het	aangebrachte	lossings-
middel	konden	de	helften	worden	gelost.	Hoe	

De Bloesem voor anker. Dek, het bakdek, masten en 
kuipbanken zijn voorzien van vele lagen Coelan

Het zeilplan in kits uitvoering naar ontwerp van 
G.W.W.C. Baron van Höevell. Toevallig staat de 
tweede W voor Wolter, de naam van de huidige 
eigenaar van de Bloesem

I

Mahonie houten mal van de Oranje Bloesem
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Friesland	een	Cornish	Crabber	en	zeilde	zon-
der	enige	kennis	van	zaken	over	het	Wad	naar	
Terschelling.	Hij	kreeg	de	smaak	te	pakken	en	
ging	uitkijken	naar	een	geschikt	jachtje	voor	

naar	 Antwerpen,	 naar	 de	 Belgische	 zeeha-
vens	en	verder	naar	Frankrijk,	naar	Engeland	
en	 omhoog	 langs	 de	 Nederlandse	 kust.	 In	
de	 vakantie	 waren	 voor	 Boersma	 de	 Franse	
havens	 bereikbaar.	 Er	 werden	 dan	 ook	 heel	
wat	zeereizen	gemaakt,	met	het	gezin	en	met	
vrienden,	maar	ook	veel	solo.

St. Valery sur Somme

Maar	 zoals	 vaker	 gebeurt;	 Wolters	 vrouw	
hield	niet	zo	van	zeezeilen.	Zij	wilde	tijdens	
de	 weekends	 rustig	 kunnen	 schilderen	 en	
beeldhouwen.	 Een	 compromis	 werd	 snel	
gevonden	en	na	vele	omzwervingen	kwamen	
ze	terecht	in	St.	Valery	sur	Somme.	Een	mid-
deleeuws	stadje	aan	een	baai,	3,5	uur	rijden	
vanuit	Maastricht	en	heel	rustig.	Eerst	werd	
een	huisje	gekocht	dat	niet	aan	zee	lag.	
Ook	 de	 Bloesem	 verhuisde	 naar	 de	 jachtha-
ven	van	St.	Valery.	Een	huis	met	uitzicht	op	
de	gigantisch	baai	was	toch	wel	een	ultieme	
droom.	 Na	 veel	 zoeken	 en	 veel	 bezichtigin-
gen	 kwam	 er	 een	 groot	 oud	 pand	 op	 hun	
weg,	 dat	 eigenlijk	 volledig	 moest	 worden	
gerestaureerd.	Het	onroerend	goed	werd	door	

het	maken	van	tochten	op	zee.
Zijn	oog	viel	op	bovengenoemde	advertentie	
in	De Telegraaf.	Hij	ging	kijken	en	was	eigen-
lijk	 meteen	 verliefd	 op	 het	 schip.	 Hij	 had	
alle	verhalen	in	De Waterkampioen	van	Hans	
Maurenbrecher	gelezen	en	ook	het	later	ver-
schenen	 boek	 met	 de	 prachtige	 tekeningen	
van	 Pieter	 Kühn,	 die	 ook	 alle	 boekjes	 over	
Kapitein	Rob	maakte.
Wolter	 was	 nog	 wel	 zo	 verstandig	 om	 een	
expertiserapport	te	laten	maken	door	de	toen	
nog	 jeugdige	 ontwerper	 Frans	 Cobelens.	 Er	
moest	wel	wat	aan	het	vochtige	schip	gebeu-
ren,	 maar	 de	 constructie	 was	 goed.	 Wolter	
voer	met	het	schip	naar	Maastricht	waar	het	
in	de	Jo-Jo-Haven	op	de	wal	werd	gezet.	Na	een	

warm	 halfjaar	 op	 de	 kant	 waren	 de	 gangen	
aardig	 uitgedroogd	 en	 kierden	 behoorlijk.	
Achteraf	zegt	Wolter:	‘Ik	had	toen	latten	tus-
sen	de	gangen	moeten	lijmen,	maar	we	maak-
ten	de	naden	dicht	met	ingedikte	epoxyhars	
van	SP	en	de	romp	werd	tot	het	berghout	inge-
pakt	met	een	glasmat	met	epoxy.	Dat	bleek	in	
de	praktijk	toch	nog	niet	voldoende	en	twee	
jaar	later	volgde	nog	een	tweede	glasmat	tot	
de	waterlijn.	Na	iedere	ingreep	ging	het	schip	
door	toegenomen	stijfheid,	wel	beter	zeilen.’
De	 thuishaven	 van	 de	 Bloesem,	 zoals	 deze	
Oranje	 Bloesem	 was	 gedoopt,	 werd	 de	 pas	
geopende	 De	 Ruyterhaven	 in	 Vlissingen,	
waar	 natuurlijk	 een	 prachtig	 open	 vaarge-
bied	 ligt.	 Je	 kunt	 er	 via	 de	 Westerschelde	

linksboven: Interieurfoto van de Oranje Bloesem 
zoals die door Mulder & Rijke in de jaren zestig werd 
afgeleverd.

Rechtsboven: De mahoniehouten romp in 1989, 
helemaal ontdaan van de verflagen.

Links: Het achterschip is al voorzien van een laag 
witte epoxyplamuur. Ervoor zie je nog de glasmatten 
met de epoxy zitten. Het bakdekgedeelte blijft blank 
mahonie en wordt later bijgekleurd met een primer.

Rechts: Nadat de romp is gedroogd, de naden zijn 
gevuld met ingedikte epoxy, kan een rovingmat 
worden aangebracht. 

boven: Maurenbrecher had al schilden voor de ramen 
tegen inslaan door golven. Wolter haalde de ramen 
eruit en lijmde zowel aan binnen- als buitenzijde 
nieuwe panelen tegen de opbouwwand en voorzag 
ze van drie patrijspoorten. Het was nu een echt – 
zeewaardig – schip.

Midden: Het interieur van Wolter Boersma is wel heel 
iets anders. De gecapitonneerde banken zijn met echt 
leer bekleed. Gemakkelijk schoon te maken nadat 
je er met je zoute zeilpak op hebt gezeten. Omdat 
er geen staal in de buurt is, kan het Sestral Moore 
kompas ook binnen bij de kaartentafel worden 
afgelezen. Bij slecht weer hangt het buiten in een 
aparte steun.

d HET JOURNAAL VAN DE TAKEBORA
In de loop der jaren verschenen maar liefst vijf 

drukken van Het journaal van de Takebora, nadat 

het eerst in afleveringen in de Waterkampioen was 

verschenen. Zowel uitgeverij Luitingh als Hollandia 

publiceerden het boek en er bleef vraag naar, zodat 

de laatste druk nu, vele jaren nadat Maurenbrecher 

aan zijn reis begon, verschijnt. Het is uitgegeven door 

uitgeverij Gottmer in Haarlem en daar is het nog 

steeds te bestellen. In de vierde druk schreef Henk 

de Velde aan boord van zijn trimaran C1000 er een 

voorwoord bij, net toen hij het eiland Tristan da Cunha 

passeerde, 40 graden zuid van Kaap de Goede Hoop. 

Dat boek is geïllustreerd met 82 fraaie tekeningen 

van Pieter J. Kuhn, die ook alle Kapitein Rob boeken 

maakte. Het was een inspiratiebron voor Wolter Boersma, voor wie Maurenbrecher nog steeds 

een voorbeeld is. In SdZ 2011.10 publiceerden we een fraaie hartplaat van Robbert Das met 

een uitgewerkte perspectieftekening van de Takebora met daarbij zijn verhaal over het schip. 

Wie schetst mijn verbazing toen we bij ons ontbijt in St. Valery sur Somme de geplastificeerde 

DAS-tekening als onderlegger konden gebruiken. Ook tekeningen van Pieter Kuhn had Wolter 

laten plastificeren als hulde aan deze solozeiler.

de	familie	aangeschaft.	Veertig	meter	boven	
het	strand	en	met	vrij	uitzicht	over	de	baai.	
Wolter	 vertelt	 dat	 ze	 elk	 weekend	 naar	 St.	
Valery	reden	om	te	slopen.	Daarna	kon	alles	
in	stijl	worden	opgebouwd	en	nu	kunnen	er	
twee	families	met	kinderen	en	kleinkinderen	
logeren.	Wolter	is	al	13	jaar	met	pensioen	en	is	
veel	in	Frankrijk,	want	er	is	altijd	wat	te	doen.	
Is	het	niet	aan	de	Bloesem,	dan	wel	aan	het	huis	
en	de	tuin.	Aan	de	muren	zien	we	werk	van	
zijn	 echtgenote	 hangen	 en	 in	 de	 tuin	 staan	
enkele	fraaie	beelden.
De	laatste	jaren	deed	hij	tweemaal	mee	aan	
La Semaine du Golfe du Morbihan.	 Hij	 zeilde	
solo	langs	Normandië	en	Bretagne	naar	Mor-
bihan.	De	eerste	keer,	vier	jaar	geleden,	zeilde	
hij	daarna	door	tot	Bordeaux	en	keerde	pas	na	
twee	maanden	terug	in	St.	Valery.	Afgelopen	
zomer	zeilden	ze	met	twee	jachten	solo	naar	
Morbihan.	 De	 heenreis	 duurde	 langer	 dan	
gepland	en	ze	kwamen	te	laat	aan.	
Een	heel	zware	tocht	was	de	deelname	aan	het	
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Boats.	Er	bleek	water	 in	de	slof	 te	staan.	De	
slof	werd	verwijderd,	het	hout	was	nat	maar	
gelukkig	 was	 er	 geen	 sprake	 van	 houtrot.	
Na	zorgvuldig	drogen	werd	de	slof	helemaal	
gevuld	met	epoxy	en	afgedicht	met	een	600	
grams	glasvezelmat.	De	Bloesem	is	en	blijft	nu	
kurkdroog.

In een volgend artikel zeilt de Bloesem een mid-
dagje op de Baie de Somme en kunt u lezen hoe 
je met een tijverschil van tussen de 5 en 8 meter 
moet omgaan.

Het	 is	 zeker	 niet	 goedkoop,	 maar	 als	 je	 het	
goed	aanbrengt	heb	je	daarna	vele	jaren	geen	
onderhoud	meer	en	dat	is	ook	veel	waard.

Kurkdroog

Bij	 het	 indertijd	 in	 de	 epoxy	 zetten	 van	 de	
romp	was	er	ook	een	rvs	slof	om	de	onderkant	
kiel	 en	 om	 de	 roersteven	 (achterkant	 kiel)	
aangebracht.	Kennelijk	was	het	niet	zorgvul-
dig	 genoeg	 gedaan	 want	 er	 stond	 altijd	 wat	
water	onder	in	de	kiel.	In	2014	ging	de	Bloe-
sem	de	wal	op	in	Walsoorden	bij	Lion	Classic	

rondje	om	Engeland	met	de	klok	mee	in	2005.	
Zoals	gebruikelijk	is	het	in	de	Pilots	voor	de	
Schotse	kust	meestal	prachtig	weer.	Maar	de	
werkelijkheid	is	anders.	Zeker	in	april,	begin	
mei	 is	 het	 daar	 koud,	 nat	 en	 winderig.	 Van	
de	 dagelijkse	 ‘small craft warnings’	 op	 VHF-
kanaal	16	en	van	het	onvermijdelijke	’s	nachts	
doorvaren	met	hulp	van	niet	altijd	gehoorde	
kookwekkers,	om	maar	te	zwijgen	van	altijd	
lagerwal,	wordt	je	niet	vrolijk.	Als	je	dan	ook	
nog	in	de	buurt	van	de	Inner	Hebrides	tijdens	
een	van	de	spaarzame	opklaringen	een	hoog-
bejaard	 maar	 kwiek	 Engels	 echtpaar	 in	 een	
even	oude	zeilboot	tegenkomt,	dat	je	vrolijk	
toeroept:	 ‘Nice weather isn’t it, but… beware, 
don’t underestimate the Minch’,	 dan	 knapt	 er	
iets.	 Langdurig	 solozeilen	 is	 niet	 altijd	 een	
feest.	Wolter	keert	om	en	zeilt	relaxed	langs	
Ierland	terug	naar	de	thuishaven	in	Frankrijk.	
Terwijl	hij	vertelt	over	zijn	soloreizen	zie	ik	
een	Hans	Maurenbrecher	voor	me,	ook	zo’n	
solist.	Je	bent	op	jezelf	aangewezen,	je	moet	
alles	zelf	kunnen	repareren	onderweg	en	 je	
moet	vooraf	altijd	goed	nadenken.	Dan	nog	
doe	 je	 alles	 twee	 keer,	 bekent	 hij.	 Maar	 je	
wordt	er	wel	stressbestendig	van.

Onderhoud en lekkage

Natuurlijk	 heeft	 ook	 Boersma	 de	 afgelopen	
27	jaar	het	nodige	onderhoud	moeten	plegen.	
Het	houten	dek	werd	in	1998	bekleed	met	7	
mm	dikke	teakdeeltjes	die	met	zwarte	epoxy	
op	het	houten	dek	zijn	gelijmd.	
Wolter	 heeft	 goede	 ervaringen	 met	 Coelan.	
Het	 is	 een	 taaie	 laksoort	 met	 een	 zeer	 hoge	
elasticiteit	en	UV-licht	bestendig.	Bovendien	
is	 het	 slijtvast,	 maar	 het	 belangrijkste	 is:	
het	 ‘ademt’.	 En	 deze	 doorlaatbaarheid	 voor	
waterdamp	schijnt	het	geheim	van	dit	poly-
urethaanproduct	te	zijn.	Het	zit	op	de	masten,	
op	het	dek,	op	de	kuipbanken,	enz.	Je	moet	het	
goed	droge	houtwerk	(12	tot	15%)	eerst	grof	
schuren	met	korrel	80.	Dan	volgt	een	laag	pri-
mer	en	daarop	worden	8	lagen	Coelan,	nat	in	
nat,	aangebracht.	Het	zit	er	nu	12	jaar	op	en	op	
wat	krasjes	na	ziet	alles	er	nog	perfect	uit.	Ik	
ken	alleen	voor-	en	tegenstanders	van	Coelan.	
Belangrijk	is	dat	je	met	grof	schuurpapier	de	
ondergrond	 moet	 opschuren,	 zodat	 er	 kras-
sen	inkomen,	dan	hecht	de	Coelan	het	beste.	

De Bloesem, nu 57 jaar oud, is nog steeds in perfecte 
conditie en snel! Vorig jaar kwamen er nieuwe North 
Sails op; een rolgenua van 22 m2 en een Code Zero 
van 41 m2. Bij licht weer loopt de Bloesem nu al snel 
4 knopen.

linksonder: De kiel is kaalgehaald en gedroogd. De 
rvs-zool om onderkant en achterkant kiel wordt 
opnieuw in de epoxy met glasmat gezet (foto rechts)
een klus die heel secuur moet gebeuren, want de 
kleinste opening kan later voor veel ellende zorgen.


