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70 | WATERKAMPIOEN#11 2002

ANWW0211-CCC-Marina

28-06-2005

17:05

Pagina 71

Bijgaand publiceren we de integrale
weergave van een telefoongesprek zoals
dat onlangs op de redactie werd gevoerd.
TEKST JAN BRIEK | FOTO’S SIEBOLD FREEKE

‘Waterkampioen, Jan Briek.’
.....
‘Dag meneer Harinck.’
.....
‘De Marina. Ja, ja.’
.....
‘Onze nieuwe redactieboot. Ja, ik weet het. Ik zou u op
de hoogte houden. Wat zegt u?’
.....
‘Ja, ik weet dat u mijn hoofdredacteur bent.’
.....
‘Nee, niet vergeten, maarre...’
.....
‘Hoe zal ik het zeggen...zit u?’
.....
‘Een gat.’
.....
‘Zo’n dertig centimeter, aan bakboord.’
.....
‘Onder de waterlijn, ja.’
.....
‘Collega Gijs en ik hebben de boot helemaal leeggemaakt.
Toen konden we hem pas goed inspecteren.’
.....
‘In Zwijndrecht, bij Benno Rexwinkel.’
.....
‘De werf waar we de boot gaan opknappen.’
.....
‘Nee, dat gat is niet het enige.’
.....
‘Bent u er nog?’
.....
‘De spanten.’
.....
‘Gebroken.’
.....
‘Poeh, daar vraagt u me wat.’
.....
‘Nee, niet geteld. Ongeveer de helft.’
.....
‘Ja, er zitten er heel veel in.’
.....
‘Die kapotte moeten allemaal vernieuwd worden.’
.....
‘Net als de wrangen.’
.....
‘Hallo?’
.....
‘Rot.’
.....
‘Allemaal.’
.....
‘Heel goed: aan de wrangen hangt de kiel.’

1 Kiekeboe!
1
WATERKAMPIOEN#11 2002 | 71

ANWW0211-CCC-Marina

28-06-2005

17:05

Pagina 72

REDACTIEBOOT
.....
‘Ja, ha, ha, die hangt er nog aan hoor.’
.....
‘Die moet er wel af, ja.’
.....
‘Volgens Benno wel.’
.....
‘Omdat er een gerede kans is dat de kielbouten voor
een deel zijn weggeroest.’
.....
‘Dan valt ‘ie eraf, precies.’
.....
‘Dat kunnen we niet gebruiken, nee.’
.....
‘Dan valt de boot om, ja dat klopt.’
.....
‘Trouwens, kweekt u orchideeën?’
.....
‘Ik zou niet durven, meneer Harinck.’
.....
‘We hebben een mooi partijtje potgrond uit de kielbalk
gehaald.’
.....
‘Turfmolm, zeg maar.’
.....
‘Die groeien daar uitstekend op.’
.....
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‘Sorry.’
.....
‘Nee, de kielbalk is nog heel behoorlijk.’
.....
‘Die kan gewoon blijven zitten, ja.’
.....
‘Dat is zeker goed nieuws.’
.....
‘Dat is wel de bedoeling.’
.....
‘Volgens Benno kunnen we de boot dit seizoen wel
drijvend krijgen.’
.....
‘Hij vindt het geen goed idee.’
.....
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‘Twee noodspanten aan bakboord, een paar bouten in de
stevenbalk, naden dichtkitten en waar nodig de romp
dubbelen.’
.....
‘Planken over de gaten.’
.....
‘Grof geschat zo’n achthonderd euro.’
.....
‘Valt mee ja, plus een paar ﬂinke pompen natuurlijk.’
.....
‘Om de Marina drijvend te houden.’
.....
‘Wáár naartoe?’
.....
‘Nou, dat zou ik niet doen.’
.....
‘Volgens Benno niet.’
.....
‘Twee, drie hooguit.’
.....
‘Beaufort, ja.’
.....
‘Heb ik hem met de hand op m’n hart moeten beloven.’
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.....
‘Hij vertrouwt het niet, nee.’
.....
‘Als we het rustig aan doen.’
.....
‘Ja, die conclusie lijkt me wel gerechtvaardigd.’
.....
‘Als de boot niet afzinkt, direct na de zomer.’
.....
‘Grof geschat, maar voor dertienduizend euro komen
we een heel end.’
.....
‘Ik heb het ook niet dagelijks op zak, nee.’
.....
‘Tja...’
.....
‘De boot is wat slechter dan vooraf was ingeschat, ja.’
.....
‘Te veel betaald?’
.....
‘Het is wel een mooie boot.’
.....
‘Met een bijzondere geschiedenis.’
.....
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‘De eerste Volksboot die in Nederland werd gebouwd.’
.....
‘Een varend monument.’
.....
‘Alles goed met vrouw en kind trouwens?’
.....
‘Nee, ik draai er niet omheen.’
.....
‘Ik zou niet durven, meneer Harinck.’
.....
‘Hoe zal ik het zeggen.’
.....
‘Ja, wel wat teveel ja.’
.....
‘Nou, eh, volgens Benno ongeveer het dubbele.’
.....

5

‘Hallo?’
.....
‘Hallo?’
.....
‘Opgehangen.’ s

1 Iemand nog een handje kielbalk?
2 Hoewel we graag anders zouden denken, kunnen die roestsporen op de kiel alleen maar afkomstig zijn van de kielbouten.
3 En dat soort plekken voorspelt ook al niet veel goeds.
4 Wat komen we onder die dubbelingen nog tegen?
5 Zoekplaatje: zoek de kielbout. (Antwoord: de twee gebogen
lijnen zijn spanten – aan de onderkant weggerot – met daartussenin een wrang. Ook aan de onderkant weggerot. Precies
op die plek is duidelijk de verroeste kielbout te herkennen.)
6 Benno Rexwinkel probeert of z’n hele hand onder een van de
wrangen doorkan.
7 En daar worden wij niet blij van.
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