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GANGMA
Stap voor stap komt er schot in de zaak. 
De restauratie van de Marina is weliswaar
een stuk ingrijpender dan we vooraf hadden
voorzien, maar met vereende krachten
wordt ze beetje bij beetje omgetoverd van
een bos oude planken tot een elegante
dame, klaar voor een tweede leven. Op de
werf in Zwijndrecht werken restaurateurs
Benno Rexwinkel en Siebrandt Forsten zich
uit de naad om de Marina vóór de Dutch
Classic Yacht Regatta (eind juli) drijvende te
krijgen. De nieuwe gangen zijn een grote
stap in die richting.
TEKST JAN BRIEK | FOTO’S BERTEL KOLTHOF

W AAROM de restauratie van de Marina zo’n grote
klus is, snap je eigenlijk pas goed als je weet hoe
een volksboot ‘normaal’ wordt gebouwd. Bij nieuw-

bouw werk je op een frame van hulpspanten die op het langs-
verband (de voorsteven, kielbalk en achtersteven) worden
gezet. Daarop worden de gangen van onderaf gemonteerd.
De bovenliggende gang overlapt daarbij steeds een stukje de
onderliggende (een beetje zoals dakpannen, maar dan net
andersom). Pas als de onderste vier gangen zijn vastgezet,
worden de wrangen gemaakt. Dan kun je er nog makkelijk
bij en is het werk relatief eenvoudig. Als de romp helemaal
klaar is, gaan de hulpspanten eruit en komen de definitieve
spanten erin.
Bij de restauratie van de Marina gaan we precies omgekeerd
te werk en dat maakt de zaak een stuk gecompliceerder en
arbeidsintensiever. Om de vorm in de boot te behouden,
moesten eerst de spanten, wrangen en het (bijna) complete
langsverband worden vernieuwd. Nu pas is het tijd om de
oude gangen eruit te halen en te vervangen door nieuwe. Die
moeten heel nauwkeurig pas worden gemaakt. Niet alleen in
de sponning in steven, kielbalk en achtersteven, maar ook
nog eens op de gang daarboven én de nieuwe wrangen. We
hebben er inmiddels al achttien (!) geheel en gedeeltelijk ver-
nieuwd. Om het werk wat makkelijker te maken, proberen
we de oude gangen zoveel mogelijk in één stuk uit de romp
te halen. Die kunnen dan later weer als mal worden gebruikt.
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Stuikblok
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STUIKLAS

GELIJMDE LAS

Een 1:10-las (de lengte van de las is tien maal de dikte van het
houtdeel) levert een verbinding op die sterker is dan het hout
zélf.

Tekening 1 

Tekening 2

Het maken van een nieuwe gang begint met een voldoende
lang deel waar hij kan worden uitgehaald. De delen Ore-
gon Pine die we hebben, zijn niet lang genoeg om een gang
te kunnen maken; dat komt door de gebogen vorm die de
gangen hebben. Daarom worden de delen hout eerst aan
elkaar gelijmd. Dat gebeurt door een 1:10-las (de lengte
ervan is tien maal groter dan de dikte van het deel). Deze
lasverbinding is sterker dan het hout zelf. Vroeger werden
de delen met stuiklassen tegen elkaar gezet (met de
kopse kanten van de delen tegen elkaar); aan de binnen-
kant van de romp kwam in dat geval een stuikblok. Een
veel zwakkere verbinding en bovendien niet handig wat
betreft onderhoud (zie ook tekeningen 1 en 2).  
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1 en 2 Als de nieuwe gang grof is ge-
zaagd, is het een kwestie van ein-
deloos passen, meten en schaven
voor hij écht past.

3a en 3b Past de nieuwe gang, dan
wordt hij met schroeven op het
langsverband en de wrangen ge-
monteerd. We gebruiken hiervoor
roestvast stalen schroeven van zo-
geheten A4-kwaliteit. Vroeger
werden bronzen schroeven ge-
bruikt, maar die zijn aanzienlijk
duurder dan roestvast stalen en
bovendien lastig te krijgen. De
schroeven worden verzonken en
later afgedopt met een propje
hout en epoxy. Maar voor het zo-
ver is, gaan de gangen er nog een
keer uit om aan de binnenkant te
worden geschilderd. We gebrui-
ken hiervoor bilgepaint van Epifa-
nes (over de conservering van het
houtwerk volgt later dit jaar een
apart artikel). Zoveel aandacht als
we nú aan de conservering beste-
den, werd vroeger trouwens niet
gedaan. Nu hebben we echter de
mogelijkheid en het is de bedoe-
ling om zo het latere onderhoud
tot een minimum te beperken.

4 De geschilderde gang wordt defi-
nitief geplaatst.

1 2

3a

3b

4
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5 Vóór de volgende gang wordt vastgezet, worden de overlappen – ook wel de ‘landen’ ge-
noemd – voorzien van kit. We gebruiken hiervoor Simson Bedding-Compound. Dit is een
eencomponentenkit die ook wordt gebruikt voor het lijmen van teakdekken. Dit materiaal
heeft verschillende voordelen. Het is niet echt duur, lijmt goed, maar is niet te taai, het is
bovendien makkelijk af te werken en schoon te maken én overschilderbaar. En, niet geheel
onbelangrijk, na een nachtje doorharden zit de zaak ook écht vast.

6, 7, 8, 9 en 10 Maar kit alleen is natuurlijk niet genoeg. De gangen worden ook nog eens aan
elkaar verbonden. Dat gebeurt met een klinkverbinding. De klinkgaten worden eerst uit-
gemeten en geboord, daarna worden de klinknagels erin gezet om later te worden doorge-
slagen. Daarbij wordt aan de binnenkant van de romp met een zware hamer ‘tegendruk’
gegeven om te voorkomen dat je de boel kapot slaat. Als je de hoeveelheid nagels ziet, be-
grijp je dat dit behoorlijk veel tijd kost. Zeker omdat je klinken met z’n tweeën moet doen.
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1, 2, 3 en 4 Het klinken in beeld: op de doorgeslagen nagel komt een ko-
peren ringetje. Daarna wordt de nagel afgeknipt. Het resterende
stukje koperen nagel wordt over het ringetje geslagen (het eigenlijke
klinken), waardoor de verbinding zichzelf als het ware vast trekt.
Omdat een klinkverbinding van twee kanten werkt, is hij veel vaster
dan een verbinding met bijvoorbeeld schroeven. Bovendien zou hij
– in principe dan toch – waterdicht moeten zijn. Of zoals Benno het

zegt: ‘We proberen er een waterdichte boot van te maken. Maar het
zal mij benieuwen.’(zie ook tekening 3.) Het klinken is op zich geen
moeilijk werkje, wél een bij tijd en wijle lástig werkje: je kunt er,
zeker onder in de boot, soms slecht bij. Verder naar boven kun je
pneumatisch klinken. De spanten worden overigens pas vastgeklon-
ken als de romp klaar is.

KLINKEN
a. de nagel wordt door het hout geslagen
b. aan de binnenkant wordt het dopje erop geslagen
c. de nagel wordt afgeknipt
d. door het klinken ‘trekt’ de verbinding zichzelf vast

1 2 3

4

a

c

b

d

Tekening 3
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5 Bij het klinken moet aan de buitenkant van de
romp tegendruk worden gegeven om ervoor te
zorgen dat de nagel op z’n plek blijft. Na het
kitten en het klinken zullen we later nóg een
maatregel nemen om er – opnieuw: in principe
– voor te zorgen dat de boot ook écht dicht is:
een kitrandje aan de buitenzijde tussen de 
gangen (zie tekening 4).

6 en 7 Het maken van de nieuwe gangen is na-
tuurlijk specialistenwerk; daar wagen we ons
niet aan. De tijd kunnen wij goed gebruiken om
later werk alvast voor te bereiden. Zo kunnen
bijvoorbeeld de spanten al worden gelakt, net
als de oude dekwegers die we zullen herge-
bruiken.

In de volgende Waterkampioen: de Marina in de Dutch Classic
Yacht Regatta. (Als we tenminste op tijd de boot te water
hebben gekregen.)

KITTEN
Als de gangen zijn gemonteerd en
geklonken, maken we aan de buitenzijde
met een scherpe schrapper een kleine
naad. Deze wordt gevuld met kit. Zo hopen
we dat de boot straks écht waterdicht is.

5

6

7

Tekening 4
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