
7 jaar geleden: daar lag ze, de Chinook, 

Vega1292, in een Amsterdamse gracht 

op mij te wachten. Ik zag een mooie bui-

tenkant en las aansprekende zeilverha-

len over de Albin Vega op internet. En 

vond een actieve vereniging van eigena-

ren. Ach, onbezonnen was ik. Onnozel, 

ook zo’n passend woord. Mijn budget 

was laag. Deze aanschaf kon net, de uit-

rusting was compleet. “En, als het moet 

kan ik veel repareren” dacht ik sussend. 

“Elk schip heeft wel wat.” 

Koop gesloten. 

Het moment is daar: vele klusuren later 

kan ik niet varend deelnemen aan een 

clubevenement. Onze romance is even 

bekoeld. “Chinookje kan niet te water 

want er moet aan kiel, romp en roer wor-

den gewerkt” legde ik uit aan de ande-

ren, de fortuinlijken, die wel op eigen 

kiel kwamen. Ik beschrijf het nog wel 

eens. Titel? - “Perago Polymisdaad”. 

Nu over de vonk. 

Bij aankoop had de boot de oorspronke-

lijke bedrading. Ach, wat is oorspronke-

lijk? 35 jaar en 4 eigenaren later waren 

er natuurlijk modificaties.

Elektrische bilgepomp, dubbel accusys-

teem, separate dynamo, wind instru-

menten, marifoon. Zelfs een elektrisch 

bediende benzineafsluiter (met manuele 

by-pass?) ontbrak niet. Een ouderwetse 

Seafahrer dieptemeter, mooi! Een stuur-

automaat. Walstroom.   

Nu klust ieder naar beste inzicht en ver-

mogen. En elk mens heeft een persoon-

lijk kwaliteitsniveau. Pietje precies of 

grote stappen - snel thuis. 

De Chinook geeft me de indruk dat voor-

gangers het niet makkelijk hadden om 

aan de juiste materialen, kennis, tijd en 

geduld te komen. De bedrading werd er 

door de jaren heen niet overzichtelijker 

op. Intensief gebruik van (roestende) 

kroonsteentjes, isolatietape en andere 

onduidelijke zaken. Spaarzaam gebruik 

van kabelschoenen, draadjes in elkaar 

gedraaid. Gevolg: de motor was het eni-

ge aan boord dat kon worden gestart.

Dat moest overigens met een aparte 

accu: de boord accu’s waren overleden. 

Vanaf dag 1 werkte ik aan het elektrisch 

systeem. Stap voor stap. Met oog voor 

oorzaak en gevolg.  

Voorbeelden: 

De dynamo verhuisde van boven de mo-

tor naar de bakboordkast. Daar zit deze 

niet in de weg en het is veiliger:

 
Geen vonkend ding meer boven de ben-

zinemotor in de motorruimte, die niet 

geventileerd werd .... 

Oh ja, volgende klus: de ventilator. Uit-

bouwen en weer lopend maken: de 

waaier was volledig vastgeroest.

 
Ik ontwikkelde een niet lekkende, vetge-

smeerde schroefas. Dat maakt een elek-

trische bilgepomp (het was zo’n automa-

tische - met een vlotter) overbodig.   

En … ik kan langer dan 3 dagen bij de 

boot wegblijven zonder dat de bilge 

overstroomt: de  pomp was er namelijk 

wel maar was … defect.  De benzinelei-

ding: een ingedroogde slang. Direct ver-

vangen door een koperen leiding met 

goede fittingen en netjes gebeugeld. 

 

Gevolg: geen last meer van dampen & 

stank, ‘s ochtends fris ontwaken!
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De vonk sloeg over 

Onder: Bestaande bedrading 
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En toen scheen de zon, eindelijk! 

“Wat een mooie dag voor het toplicht” 

dacht ik. De dagen ervoor regende het. 

Ik wilde het plafond opnieuw schilderen, 

had al geschuurd. “Schilderen komt later 

wel. Ik draai de boot nu even om in de 

box en strijk de mast. Als de mast ligt 

dan kan ik vanaf de steiger zo bij het 

toplicht. Trouwens, dat strijken is goed 

bedacht bij de Vega. En niet stuk”. Aldus 

de motor gestart, lijntjes los en achteruit 

manoeuvreren. Het is een draai uit de 

box die ik met enige aandacht moet ma-

ken om niet tegen de woonark van de 

havenmeester aan te varen. Zijn slaapka-

merraam zit ergens op hekhoogte, stel je 

voor dat ik onaangekondigd binnenkom. 

Toen ik me even omdraaide richting 

boeg schrok ik hevig. Een vette walm 

kwam uit de kajuitopening! In de kajuit 

was het duister. Even was ik als verlamd. 

R O O K !  B R A N D! 

Ik bukte voorover. Keek snel in de kajuit. 

Aan bakboord: iets wat licht leek te ge-

ven, in de kabelboom van de motor. 

Vonken. Een split second van overwe-

ging. “De blusser ligt binnen. Durf ik wel 

naar binnen? Misschien is het nog be-

perkt tot sluiting”. Voor benzinedampen 

was ik minder bang: de motorkast stond 

nog open, de ventilator was allang weer 

gemaakt en stond aan. Verstand op nul, 

een diepe teug verse lucht, een sprong 

naar binnen. Rechtstreeks naar de 

hoofdschakelaars. Uit! Snel weg uit de 

walm. Langzaam trok de rook weg, werd 

de kajuit helder en kreeg ik weer kleur. 

Wat is hier nu aan de hand? 

Ik ontdekte een gesmolten kabelboom 

bij de motor. Kortsluiting. Tja…een ge-

zonde accu levert zat energie voor een 

leuke fik. Maar, dit - zo’n sluiting - mag 

niet mogelijk zijn. Systemen horen afge-

zekerd. Blijkbaar dit systeem niet, was er 

een fout? 

Dit zat me niet lekker. De motorbedra-

ding had ik namelijk al vervangen. Bij een 

eerdere gebeurtenis was de spannings-

regelaar “verdronken”. Ik plaatste daar-

na een diodeblok. Een prachtig instru-

ment om de accu’s per stuk op te laden. 

Primair de startaccu – pas als deze vol is 

dan de service accu. Tijdens ontladen 

zijn service- en startaccu ontkoppeld. Je 

komt zo nooit voor verassingen te staan: 

een vergeten lampje of radio kan de 

startaccu nooit leegtrekken. 

Ik nam bij aanleg een zekering op in het 

nieuwe motorcircuit. Die had moeten 

werken. Vreemd, hij was nog heel. 

 Oorzaak en gevolg. 

Later vond ik de oorzaak. Oeps …….Voor 

het goed kunnen schilderen van het pla-

fond in de voorkajuit verwijderde ik de 

plafonnière. De draadjes duwde ik tijde-

lijk terug in het gaatje in het dak. “Geeft 

niet dat ze elkaar raken” dacht ik, “Ik 

gebruik die lamp toch niet en hij is niet 

aangesloten.” 

Een andere dag, een andere klus. Mooi 

weer. Andere gedachtes dan aan lamp-

draadjes in het plafond toen ik de hoofd-

schakelaar omdraaide om de boot te 

draaien in de box. Ik ging bezig aan het 

toplicht. Kon ik ook een keer ‘s nachts 

zeilen. Niet beseffende dat ik met de 

hoofdschakelaar de accu aansloot op 

een kortgesloten lampcircuit …. 

Het circuit van de lamp kreeg via een 

omweg toch stroom … en laat het nu net 

ongezekerd zijn. Mijn fout. Door de slui-

ting liep er nu een grote stroom. De be-

drading werd heet. De isolatie begon te 

smelten. In de kabelboom bij de motor 

kon de warmte niet weg. Andere draad-

isolatie smolt eveneens. Met fikse rook-

ontwikkeling tot gevolg.  

Schrik en schade. 

De schrik bleek uiteindelijk groter dan de 

schade. Maar hierdoor nam ik wel direct 

een besluit: “Vanaf nu gaat ‘de zooi’ er-

uit en installeer ik een geheel nieuw 

elektrisch systeem!” 

Vervolg: 

- Bepaling van het concept 

- Uitwerken elektrisch schema 

 

Tot ziens op het water!           Jack Bijster 

Onder: aan bakboord het nieuwe schakelpaneel in de kajuit jack.bijster@hotmail.com 


