
Vega Joint  
 
 
 
 
Excuses vegazeiler, ik zet u op het verkeerde 
been. Alvorens u al te graag bij mij op visite 
komt: ik rook geheel niet en er groeien in de 
Chinook geen plantjes met enig narcotica effect. 
Al zou dat kunnen, plantjes, paddenstoelen … 
dacht ik tijdens m’n vorige zeilvakantie met enige 
spot. Water krijgen ze hier, in de Vega, vanzelf 
wel! 
 
Water sijpelt langs de vele schroeven die door 
het dek heen steken ontdekte ik. Aldus ontstond 
missie waterdicht waar ik in het vorige bulletin 
over schreef. De kikkers op het voordek, het 
dichtmaken van overbodige gaten, het gebruik 
van kitband. Misschien staat u dat nog bij. Lees 
nu ook maar even verder. Ontdek dat de titel een 
verassende betekenis heeft ….. “Joint”.   

 
Waar we op ons zeiljacht niet aan ontkomen is de dek-rompverbinding. Per Bröhall, gerespecteerd 
Vega ontwerper, droomde van een efficiënt te produceren ontwerp. Fabriceer romp en dek separaat 
en in serie, eventueel in verschillende fabrieken. Het interieur laten we kant en klaar uit een 
timmerfabriek komen. In de montagehal, eventueel elders, tillen medewerkers eerst het kant en klare 
interieur in de romp. Schroef, als het inwendige klaar is, het dek op de romp en je bespaart jezelf veel 
gedoe met polyester. Als een dek(sel) op een bus. 
 
Zo’n schroefverbinding heet “Joint”  in het Engels. Grappig, zo’n totaal andere betekenis van een 
woord. Maar langs deze schroeven lekt het. Dat vind ik minder grappig. Laat ik eens zoeken in 
Google, naar lotgenoten. Er mogen uitsluitend pagina’s met alle woorden erin getoond worden. Het 
blijken er 183.000 te zijn! 
 

 
 
 
Zodra ooit de tijd stilstaat bekijk ik de bladzijdes allemaal, neem ik me voor. De paar internet 
bladzijdes die ik nu oproep geven de indruk dat het euvel vrij algemeens is en niet alleen onze Vega’s 
parten speelt. (Zie ook de Waterkampioen nr. 1-2012)       

Van Dale: joint [dzjojnt] de; m -s 
gezamenlijk gerookte sigaret met 
hasj of marihuana 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven, de monteur, doopte destijds de schroeven in de 
Zweedse kit. Tikte ze door het dek en romp heen. Aan de 
onderzijde een ringetje en een moer, de schroefkop “koud” 
op het polyester dek en op naar de volgende schroef.  
 
De kitafdichting is in eerste instantie effectief tegen 
inwateren. Echter, kit veroudert en heeft uit zichzelf geen 
expansie. De verbinding beweegt.  Zet uit en krimpt. Mag je 
verwachten dat dit 40 jaar, in 
weer en wind, vorst en zon, 
functioneel blijft?  
 
Kom uit de kuip. Maak zo’n 
“joint” los. Bijvoorbeeld een 
putting. Onthul de verborgen 
binnenkant - na 40 jaar: Dat is 
schrikken!  

 
Vieze, bruin verdroogde kit. Dit kan - bijna vanzelfsprekend -  niet meer waterdicht zijn. 

Magic ring 
Aan de schroefverbinding valt, binnen het bestek van een bestaande boot als de Vega, moeilijk te 
ontkomen. Hoe valt deze verbinding toch te verbeteren? Eerst overweeg ik een pakket van eisen:  
 

• Gebruik de bestaande schroeven (vanwege originaliteit en kosten)  
• Breng blijvende elasticiteit in de verbinding (duurzaamheid 10 jaar +) 
• Overweeg een combi systeem, maar als er kit blijft toegepast zoek dan naar de 

allerbeste. 
 
M’n professie is technisch ontwerpen en bedenken, soms van ongewone oplossingen. Ik maakte eens 
afdichtende inbusbouten met een O-ring in de kop. Hier moet ik aan denken voor op de boot. Een O-
ring is van rubber en blijft jarenlang elastisch, vooral zonder zuurstofcontact. Echter, de kop van de 
Vega schroef is te laag voor een dergelijke oplossing. Op de computer ontstond vervolgens de “ Magic 
ring”   

Vega” joints ”  trivia:  
# De schroeven hebben een (Engelse) maat van 5/16”.  
# Dit komt overeen met 7,94mm doorsnede 
# Ze zijn behoorlijk lang: 65 mm.  
# Tussen dek en romp zitten er circa 140 
# Dit geeft 10 meter aan schroefdraad 
 
Als u ze er allemaal uit heeft: 
# Dan draaide uw schroevendraaier 7.200 linkse rondjes 
# En moeten ze er ook weer in ……. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een extra RVS ring onder de 
schroefkop biedt uitkomst voor de O-
ring. Er zijn 2 afdichtingfuncties:  
 
• 1: Dek . Blokkeren zijwaarts 

watertransport, van dek naar 
schroefgat  

• 2: Schroefdraad . Blokkeren 
verticaal watertransport, langs de 
schroefdraad 

 
De kamer voor de O-ring wordt 
hierdoor aan de bovenzijde schuin. 
Waarom?  Bij aantrekken perst de 
ring het rubber in. Door de schuinte in 
de kamer vormt het rubber zich zowel 
strak om de schroef en tegen het dek.  

 
Een oud-ijzerhandel heeft RVS materiaal. Ik 
maak de ringen zelf op mijn kleine, maar nuttige 
draaibank. Naar de O-ringen moet ik zoeken, 
voor particulieren is er moeilijk betaalbaar aan te 
komen. De maat is NBR 6x2. (inwendig x 
snoerdikte). Maar ook hier is Google mijn vriend. 



Militaire garantie 
Achter alleen al de magic ring blijft het eeuwig 100% droog, toch? Maar, in deze operatie eis ik 
militaire garanties. Want het monteren is me een werk al met al: gemiddeld kost dit, netto, een kwartier 
per schroef. Het wordt een combi systeem: primair de O-ring, secundair kit. 
 
Ik vraag advies op een forum, Sikaflex type 291 zwart beveelt men mij aan. Het is vroeg lente in 2011. 
De boot staat nog op de kant, de eerste schroeven worden gemonteerd. De kop van de schroef eerst 
rond de hals insmeren. Dan de magic ring er al draaiend opschuiven. De O-ring wordt over de 
schroefdraad tot in de ring geduwd. Wat kitspul rondom op de O-ring en zijn metalen houder. Langs 
de schroefdraad rondom kit. Dan tik ik de schroef rustig in het schoongemaakte gat terug.  
 
Overtollige kit haal ik meteen weg. Binnen in de boot, onder de moer plaats ik nog een aluminium 
plaatje. Dit plaatje strip vormt mee met de romp en verdeelt de druk van de moer.  

De praktijk 
Een derde van de 
schroeven is in 2011 
gedaan, beginnend bij 
de boeg en gelijk 
verdeeld tussen  BB en 
SB.  
 
In het vooronder blijft het 
inmiddels kurkdroog.  
 
Hé …die constatering 
laat me weer perfect 
ontspannen. 
 
Vegazeilers, daar kan 
geen joint tegenop! 


