Techniek

Voor de intimmering is de binnenkant
van de romp ontroest, schoongemaakt
en geschilderd.

De bakconstructie met openingen voor tv,
airco en boegschroef.

Lekker robuuste traanplaten.

38

05 | 2010 | www.waterkampioen.nl

nenbetimmering ging eruit. Toen werd ook
pas goed duidelijk hoe klein de ruimte in het
fraai gevormde neusje van ons redactieschip
is. Een zeer beperkte breedte op de waterlijn, de relatief hoge wrangen (kenmerkend
voor de boot trouwens) en de boegschroef
die we eerder hadden ingebouwd, beperkten
de mogelijkheden aanzienlijk. Bovendien is
er geen rechte lijn te bekennen in de romp.
Mooi natuurlijk – en zo’n waaiersteven is
ook functioneel – maar het maakt het werk
van de timmerploeg er niet makkelijker op.
Als klap op de vuurpijl moest er, ten bate
van een productoverzicht, ook nog eens
ergens een airconditioning worden ingebouwd.

Zwevende kastjes maskeren de
knieën onder het gangboord.

Basis en isolering
Na het aanbrengen van de grondhouten
op de spanten (deze worden bevestigd
met schroeven en een lijmende kit) kon
de basis van het interieur worden gelegd.
Na de grondplaat die de binnenhoogte en
het vloeroppervlak bepaalde, volgde een
soort ‘bak-constructie’ waarin de boegschroef en de latere airco konden worden
ondergebracht. De boegschroef onder het
voeteneind van het V-bed, de airco daar
direct achter. Diverse inspectieluiken maken het mogelijk ook later nog eens onder
de vloer te kunnen kijken. Waar mogelijk
werd achter de binnenbetimmering direct
een isolerende laag steenwol aangebracht.
Steenwol, omdat het uitermate brandveilig
is en glaswol toch iets makkelijker vocht
opneemt.
Ook de basis van het nieuwe interieur is van
watervast ocumé multiplex dat met een eencomponentenverf (Sigma) werd geschilderd.
In het voorpiekschot werd een opening gelaten, omdat we daar later de mogelijkheid
wilden hebben om een tv te installeren.
Anti-beschadiging
Om het ruimtelijk effect in de voorhut optimaal te houden én om onder de kooien
zoveel mogelijk praktische bergruimte te
creëren, besloten we de kooiconstructie
zwevend te maken. Dit was mogelijk dankzij het gebruik van relatief zware mahoniedelen die niet alleen aan de romp, maar
met zware klossen ook stevig onderling
werden verbonden. Het gebruik van traanplaat als afwerkingsmateriaal was een idee
van fotograaf Bertel en blijkt in de praktijk uitstekend te voldoen. De Tijgerhaai
wordt veelvuldig gebruikt door wisselende
bemanningen. In de bakken van traanplaat
kun je zonder gêne een grote weekendtas
proppen zonder dat je bang hoeft te zijn
het houtwerk of de lak te beschadigen. Het
geeft de hut bovendien een eigen uitstraling
en het oogt ook nog professioneel.

Een modern V-bed met latten
bodems voor slaapcomfort, en
bergruimte eronder.

3. De afwerking
Kasten
Bij de intimmering en de afwerking van de hut zorgden de gecompliceerde vorm van de kop en verschillende constructieve details voor
nogal wat hoofdbrekens. Onder het gangboord waren aan weerszijden verschillende flinke stalen knieën geplaatst ter ondersteuning van
het gangboord. Deze werden weggewerkt door er kastjes omheen te
bouwen. Een bijkomend voordeel was dat de knieën konden worden
gebruikt om de kastjes aan te bevestigen. Om het binnenwerk zoveel
mogelijk ‘open’ te houden kozen we voor kastjes waarvan het middelste
deel ook open bleef voor wat extra ruimtelijk effect. De binnenzijde
van de huid werd afgewerkt met wegeringlatten. Door de vorm van de
huid een complexe en tijdrovende klus: elke lat moest op maat worden gemaakt. Het blanke houtwerk in de voorhut is eencomponenten
gelakt mahonie. Dat is gecombineerd met licht geschilderd watervast
multiplex – ook de plafonds zijn van dat materiaal. Je zou – uit kostenoverwegingen – ook HPL of formica kunnen gebruiken, maar de
uitstraling van dit materiaal is ‘koeler’ en vonden we om die reden niet
echt passen in een voorhut die toch best een beetje gezellig mag zijn.

Bijna alles op maat
gemaakt: 350
timmermansuren...

Maatwerk
De voorhut van de Tijgerhaai is niet groot, maar grootte zegt niets
over de hoeveelheid werk die nodig was om deze ruimte om te toveren
van een ouderwetse ‘voorpunt’ tot de luxe hut die het nu is. Chris en
Klaas van Rexwinkel Jachtbouw in Zwijndrecht spendeerden heel wat
uurtjes aan het timmerwerk op maat dat deze verbouwing vereiste.
Niet minder dan 350 in totaal, om precies te zijn. Materiaalkosten
voor de nieuwe voorhut zijn ongeveer 5.000 euro.
Bodems
Lattenbodems en op maat gemaakte matrassen maken de voorhut
– bijna – compleet. Alles over de bedden is te lezen in Waterkampioen 21, 2008. Hoe de nieuwe hut er na de complete styling uitziet,
presenteren we met trots op de volgende pagina’s.
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Een kwestie van details

Voilá, het resultaat!
Wit klokje, € 14,95, Buthlers.
Dekbedovertrek, € 15 per stuk, Hema.
Grijs fluwelen kussen, € 14,90, Zara Home.
Wit kussen met print, € 7,95, groen kussen, € 5,
grijze sprei, € 24,90, witte handdoek, € 7,95,
grijze handdoek, € 3,95, Ikea.
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Deels open
kastjes.

Sfeerlampje (Straluma, € 52).

220 volt aan boord en uit het zicht.
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