
Het staartje 
 
De vakantie “van Six tot Oudeschild”  (als eerder beschreven) zal een staartje krijgen. Ik zal het 
uitleggen. Gestrand in Oudeschild. Het stormt, het regent. Onze vakantie. Niet allen wij maar vooral 
onze Vega komt langdurig in aanraking met haar element: het hemelwater. Een bijzondere term 
overigens: ik vind er niets hemels aan als het maar blijft door blijft gieten ….  
 
Door het slechte weer kunnen we niet zeilen. Ik slaap uit in het vooronder. Normaal is het verblijf daar 
heerlijk. Je hoort wat klotsen, je maakt het kiertje van het dekluik wat groter voor wat meer frisse lucht, 
je denkt wat aan de vriendin en draait je nog eens lekker om in je droge warme slaapzak. Schreef ik 
droge slaapzak?  
 
Een glinstering vangt mijn aandacht. Ik zoom in. Ja hoor, daar hangen druppels aan de  schroeven die 
het dek met de romp verbinden. Druppels aan de bouten van de kikkers. Druppels aan de inlaat van 
de watertank in de punt. Een druppel valt … op mijn hoofd. Opeens is het allemaal niet zo droog en 
aangenaam meer daar. Een hoosbui buiten. Ik veeg een schroef droog en zie in een minuut of 5 weer 
een druppel ontstaan. Ik besef wel dat de schroef werkt als een koude brug, maar dit gaat echter te 
snel om alleen condens te zijn. 
 
Genoeg tijd om na te denken over een masterplan: missie waterdicht. Eerlijk gezegd, sommige 
lekpunten vielen me al eerder op, zoals bij de houten dekrailings. En de zwartschimmel op de dek-
rompverbinding, achter de houten randen. Een gevolg van teveel vocht. Ik was al eerder met kit aan 
de gang. Dat heeft niet veel geholpen.  
 
Missie waterdicht:  

• beginnen bij de boeg, stoppen bij de spiegel 
• wat door het dek heen steekt evalueren: geen gat = geen lek 
• onontkoombare zaken echt waterdicht maken.  

 
Ik ga vertellen over het werk in uitvoering, met wat achterliggende theorie. 
Dat lukt alleen in meerdere afleveringen. 

 
 

Mijn ervaring met kit 
Kit laat me denken aan huid. Het dicht af, is in het begin glad 
en flexibel maar naarmate de tijd verstrijkt veroudert het en 
droogt het uit. Misschien al na 4 jaar, lazen we ergens. In de 
zon gaat het sneller. Bij kit verdwijnt de weekmaker, bij huid het 
collageen.  
 
Onze boot wringt en buigt, stampt soms over de golven. Wordt 
warm, koelt af: zet uit en krimpt. De verstaging trekt de romp 
soms tot soms 40 graden om. Grote krachten op kleine 
schroeven. De verbindingen bewegen, bij onze Vega al 40 jaar. 
En die zijn gekit.  

 
De kit wordt in rust aangebracht. Van zichzelf uit heeft het geen expansie neiging meer, zoals 
samengedrukt rubber dit wel heeft. Een belangrijk verschil. Haarscheurtjes worden niet dichtgedrukt. 
Vocht zoekt zich een weg. De vorst tijdens de winterstalling versnelt het proces.  
 
Daarnaast, waar precies zullen we de kit aanbrengen? Onder de kop van schroef of flens is het beste. 
Maar  de laagdikte wordt daar minimaal. Het aantrekken perst alle kit weg. Het dunne laagje kit dat in 
de krasjes overblijft kan geen beweging opvangen en krijgt snel (haar)scheurtjes.  

• Kit speelt vanaf nu alleen een secundaire rol.   



 

 

Bolders 
We beginnen met de bolders op de boeg. Onze dame is door haar vorige eigenaren goed voorzien: 
De originele VEGA bolder in het midden en 2 aluminium bolders aan de randen. Dit soort aluminium 
bolders  wordt gemonteerd met lange schroeven door en door. De schroefkoppen bovenop liggen 
metaal op metaal. Dit is niet dicht. Inwateren kan van bovenaf. 
 

Ik ga ze vervangen door RVS bolders 
met bouten van onderaf, zogeheten 
ROCA bolders. Dan kan het van bovenaf 
niet meer inwateren. Bovendien zijn 
deze bolders een stuk steviger 
bevestigd: met 2 stuks M10 bouten. Het 
was M6. 
 
 
 
 
 
Aan de binnenzijde, tegen het plafond 
monteren we een stevige roestvaststalen 
contraplaat onder de bouten. Dit verdeelt 
de druk op het dek. De dikke M10 
bouten trek je goed aan. De oude gaten 
waren opgezuiverd en dichtgegoten met 
hars. De nieuwe gaten zijn groter 
geboord, volgestort met glasweefsel en 
toen op maat aangebracht.  
 



  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kitband 
Maar nu de afdichting:  de Roca bolder 
heeft een vlakke, metalen onderplaat. 
Het dek heeft antislip profiel. Alleen kit 
ertussen? Dat zal wegpersen. Een 
dikke rubber plaat, een pakking zou 
uitkomst kunnen bieden. Deze moet 
dan heel soepel zijn om in het anti-slip 
profiel te kunnen doordringen.  
 
Bij demontage vonden we water onder 
de rubbers van de aluminium kikkers.  
Rubber is hier dus onvoldoende 
soepel. Water gaat erlangs. 

 
In een grijs verleden werkte ik bij een fabriek van brandweerauto’s in het Noord-Hollandse 
Hyppolytushoef. Leuk werk. Ik hielp daar mee met de eindmontage. Tussen de beplating in brachten 
we schuimpakking aan. Dit kwam vanaf de rol en had aan een zijde lijm. We noemden het kitband. 
Het spul is bijzonder soepel en blijft flexibel, precies de eigenschappen die we willen. Bovendien, het 
werkt  veel prettiger dan met de kit uit de spuit.  
 
Na enig speuren vond ik het materiaal. Het is heel makkelijk te verwerken: ruim afknippen en op de 
plaat van de bolder plakken. Onderdeel monteren. Het materiaal dat na de montage uitstulpt kan met 
een mesjes worden weggesneden.  

Mooi glad  
De midden bolder is 
overbodig. Ik haal hem weg. 
Dat scheelt alvast 2 gaten die 
kunnen inwateren. 
 
Net als het gat voor de 
vulaansluiting van de 
watertank. Het staat wel 
deftig, zo’n mooie chromen 
dop, maar waarom  een 
dekdoorvoer als de vulslang 
ook door het vluchtluik naar 
binnen kan? 
 
We schuinen de gaten af en 
lamineren ze dicht met 
glasweefsel en polyester. Om 
onze dame tenslotte mooi 
glad af te kunnen werken. 
Zoals het hoort, toch?  

KITBAND 


