
Een tweedehands boot staat synoniem aan klussen. 
Dat vereist ouderwets handwerk en  ambachtelijke 
vaardigheden, maar ook: organisatietalent en 
 speurneuskwaliteiten. Want minstens de helft van  
de tijd gaat op aan het zoeken en organiseren van je  
(tweedehands) materialen. Gelukkig heb je daar  
tegenwoordig heel handige apps voor. 
Tekst en beeld JURRE WITTE EN SUZANNE LEGTENBERG

KLAARMAKEN
VOOR
VERTREK

Moderne tools voor oldskool klussen
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 ‘Wauw, dit is hem!”
“Het is wel echt een klusboot. Daar zullen we 
nog heel wat aan moeten doen.” 
“Eigenlijk is-ie gewoon veel te groot.”

Het besluit lijkt echter al genomen. Al pratend zetten we 
alles op een rij, maar elk valide tegenargument heeft wel 
een volledig steekhoudende weerlegging en voor elk 
geconstateerd gebrek bedenken we ter plekke meerdere 
oplossingen. We zitten in de auto terug van onze eerste 
bezichtiging. We zijn verliefd. Smoor zijn we op deze stoere 
Van de Stadt, waarin we onszelf de wereld om zien zeilen. 
Onze roze bril maakt ons blind voor het grote project dat 
ons te wachten staat de komende vijftien maanden, maar 
er is niets meer aan te doen. 

Altijd goede argumenten om het niet te doen
Vijf jaar geleden. Suus en ik zijn nog collega’s als we met de 
boot van mijn ouders van Stavoren naar Enkhuizen varen. 
Als we de sluis voorbij zijn en de havenmond uitvaren, het 
open water op, is het al duidelijk. We besluiten geen 
 ‘vrienden’ meer te zijn, maar een andere weg in te slaan. 
Aan het eind van onze ‘date’ komt mijn droom ter sprake: 
al sinds ik in mijn Optimistje aan een lange lijn om de boot 
van papa en mama voer, droom ik van een oceaan-
oversteek. In mijn eentje. 
Suus reageert meteen: “O, maar dan wil ik wel met je mee.” 
En tot mijn verrassing reageer ik direct enthousiast en blij, 
in plaats van dat ik in paniek denk: ‘hoe kom ik hier nu 
weer onderuit?’ Ik dacht altijd dat ik in mijn eentje de 
 uitdaging wilde aangaan, maar blijkbaar toch niet. Vanaf 
die tocht is het niet meer mijn droom, maar onze droom. 

Drie jaar later sta ik op een verjaardag te praten met een 
vader van een vriendin. Terloops vertel ik hem dat ik al van 
kinds af aan de Atlantische Oceaan wil oversteken. “O. 
Jurre. Doen. En Jurre? Doe het zo snel mogelijk!” Ik heb het 
al vaker gehoord maar dit keer komt het aan. 
“Ook ik had het plan, maar op een gegeven moment komen 
er kinderen. En daarna kleinkinderen. En dan fysieke 
kwalen. En ja, dan ga je niet meer.” 
Er zijn heel veel goede argumenten om nog niet te gaan. 
Meerdere malen hebben Suus en ik erover gekletst, maar 
dan was het te duur, wilden we eerst nog een stap in onze 
carrière maken of bedachten we ineens: ‘Is het niet 
gewoon een vlucht?’ 
Op de fiets naar huis vanaf het feestje bespreken we het 
plan weer. We spreken af het morgen nog eens nuchter 
allemaal goed op een rijtje te zetten.
 
Gestructureerd internet afstruinen
Ik open mijn WhatsApp. Een bericht van Suus. Onder de 
foto van een stalen 44-voeter staat ‘OMG, zo’n knus huisje!’ 
Al vijf maanden lang struinen we elke avond alle boten-
websites af. Allebei op onze eigen laptop, vondsten delend 
via de speciaal daarvoor aangemaakte WhatsAppgroep 
Boten. De boten die we allebei leuk vinden en die aan de 
voorwaarden voldoen, mogen door naar de groep Boot: 
Pre-selectie. 
Suus ontdekt haar knusse huisje op Marktplaats. Dit exem-
plaar mag direct door naar de groep Boot: Pre-selectie. De 
vorige eigenaar komt wel met wat eigenaardigheden op de 
proppen; hij had zelf lang naar een boot gezocht voor een 
wereldreis, en deze Van de Stadt voldeed aan al zijn 
 wensen. Hij wou net zoals SV Delos de wereld rond zeilen. 
Maar het viel hem tegen; hij vond het eenzaam en zijn 
vrienden kwamen toch niet zo vaak langs als gehoopt. De 
man kwam uiteindelijk niet verder dan Portugal.
‘Plausibel verhaal,’ dachten we. 
De motor was afgelopen winter stukgevroren. 
“Oké, dan doen we flink wat met de prijs.” Het voelde alsof 
de boot al bij ons hoorde. Voor ons was de deal allang 
gesloten. “Maar waarom staat er eigenlijk een teiltje in de 
wasbak?” 
“Dat is makkelijk; hij past er precies in.” 
We bespreken nog wat andere eigenaardigheden. Niks 
groots natuurlijk. Een keuring van anderhalf jaar oud  
geeft ons een goed gevoel over de romp en belangrijke 
zaken. Na de boot uit het water te hebben gehaald en 
samen met de werf de boot volledig nagelopen te hebben, 
gaan we over tot de koop. Drie dagen na onze eerste 
bezichtiging kijken Suus en ik elkaar aan: “Onze droom 
wordt nu echt werkelijkheid. We kopen gewoon een boot!” 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog een lang traject 
voor ons ligt.
Die eerste avond slapen we op 2,5 meter hoogte. In de 
boot, op de kant bij een scheepswerf in Vlissingen. Hier 
beginnen we met klussen, voor we haar over een maand 
naar Amsterdam varen, zo is het plan. We nemen een week 
vakantie op en rijden elk weekend heen en weer. 
Het duurt niet lang voordat we doorkrijgen dat onze 
 allereerste klusplanning van geen kanten klopt. 

Yndeleau net na 
de aankoop.

Smoor zijn we op deze stoere  
Van de Stadt

WHATSAPP – OM SNEL INFORMATIE TE DELEN
Wij kunnen niet meer zonder WhatsApp. We maken groepen voor 
alles wat we (willen) doen en plaatsen daarin alle relevante 
informatie of artikelen die we nog willen lezen of onderzoeken.  
Zo hebben we inmiddels zo’n 260 aparte groepen. Ontdek ik 
bijvoorbeeld een fantastisch materiaal voor het nieuwe aanrecht-
blad, dan kopieer ik de link naar de groep ‘Boot: Aanrechtblad’. 
Een paar tips:
•  Houd de groepen zo specifiek mogelijk. Onze groepen variëren 

qua onderwerp van 1001 klussen, verzekeringen, vaccinaties  
tot fantastische droomplekjes. 
Truc is om streng te zijn qua 
 onderwerp, anders vind je iets 
nooit meer terug.

•  Zet voor de naam altijd het woord 
‘BOOT’. Zo cluster je de groepen.

•  Een mogelijke indeling is: ‘Boot: 
Longlist’ voor alle boten die op het 
eerste gezicht interessant lijken 
en daarna ‘Boot: Pre-selectie’ voor 
alle boten die je hebt besproken en 
goed genoeg zijn bevonden. Wij 
hebben ook een groep ‘Boot: 
Namen’, voor de brainstorm over 
de toekomstige naam, en zijn nog 
steeds actief in de groep ‘Boot: 
Bestemmingen’, waar we een lijst 
bijhouden van places to go. 
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Geheel tegen de voorspelling in draait de wind meer naar 
noord. Bij Walcheren gaan we de hoek om en daar draaien 
we onze genua weg; de motor moet aan. Windkracht vijf, 
 stroming mee, een paar zandbanken en tegen de wind in. 
Het ge hele voordek van onze 18 ton zware boot verdwijnt 
af en toe in de golven. Suus concludeert: “Ach lief, nu zien 
we ook meteen of er iets niet waterdicht is.” 
Nog geen seconde later roept mijn moeder naar buiten: 
“Jongens, hebben  jullie ergens handdoeken? Het voorste 
luik lekt behoorlijk!” Dit was te verwachten; het voorste 
luik was volledig dicht gekit en de sporen van een eerdere 
lekkage waren nog zichtbaar. Aan deze klus waren we nog 
niet begonnen. Prima als het hierbij blijft. Handdoeken 
eronder en kussens verplaatsen. Maar als ik tien minuten 
later beneden kom, blijkt de aanpak niet afdoende. 
 Werkelijk uit alle  luiken en potten op het dek komen 
stroompjes vernietigend zout water ons stalen schip 
 binnengestroomd. 
“Hoe is dit mogelijk? De ventilatoren hebben we toch 
 allemaal opnieuw gekit?” Snel dichtplakken, zoveel 
 mogelijk handdoeken ertussen duwen, elektra veiligstellen 
en doorvaren. Dan hapert de motor: even loopt hij minder 
toeren. Gelukkig herpakt hij zich binnen een minuut. Ik  
ga naar binnen, op onderzoek uit. Alle brandstofleidingen 
staan volledig open, maar het aansluiten is provisorisch 
gedaan. Dit mag op de kluslijst; hopelijk houdt de motor 
het tot we er zijn. 
Eenmaal weer buiten zie ik m’n vader verontrust kijken. 
“Jur, de oliedruk loopt af”. De stand is nog niet gevaarlijk 
laag, maar dit is vreemd. Ik zet mijn hoofdlamp op en ga 
weer op onderzoek uit. Nog steeds kan ik niets vinden. De 
motor is aan en de oliedruk blijft stabiel. We zijn op drie 
mijl uit de kust, halverwege Vlissingen en Scheveningen. 
Hier zijn amper uitwijkmogelijkheden. Papa en ik kijken 
elkaar nog een keer aan. “Teruggaan of door?” We kiezen 
voor het laatste; terug voor de wind kan altijd nog. Maar 
het gaat nog even door: de motor slaat nog twee keer af. 
Gelukkig start hij daarna wel weer direct. De bemanning 
verblikt of verbloost niet eens. We vinden een gemeen-
schappelijk doorzettingsvermogen en we maken de ene na 
de andere grap. 
Om twee uur ’s nachts varen we dan eindelijk de haven van 
Scheveningen binnen. We drinken een kleine borrel en 
duiken snel in bed. Met de enige overgebleven droge 
 kussens op de grond slapen we binnen vijf minuten. 

Oliedrukprobleem
Om zes uur ’s ochtends gaat mijn wekker. Ik moet en zal 
dat oliedrukprobleem vinden, want de hoeveelheid olie in 
de bilge was toch groter dan ik in eerste instantie dacht. Zo 
durf ik niet verder te varen. Na vier uur sleutelen heb ik het 
probleem nog steeds niet gevonden.
“Ik vrees dat we de boot in Scheveningen moeten achter-
laten. Ik moet er eerst achterkomen waar dit probleem 
vandaan komt.” Ik besluit nog één keer te kijken. 
 Nogmaals maak ik een video met mijn telefoon, onder de 
motor, en tik tegen een olieleiding naar de oliedrukmeter 
en… “die zit los – we verliezen olie via die leiding! Het is 
geen motorbedreigend probleem. We kunnen door!”

Na een goede en betrouwbare, maar ook provisorische 
 oplossing met touw en ducttape blijft de oliedruk op peil. 
We kunnen weg. Ongelofelijk. Voor de zekerheid nemen we 
genoeg reserveolie mee (25 liter). Zonder grote problemen 
lopen we IJmuiden binnen. Niet veel later varen we langs 
de NDSM-werf, het filmmuseum Eye, de A’DAM Toren, het 
Centraal Station en het Muziekgebouw aan het IJ. Suus en 
ik genieten van het uitzicht, terwijl we op eigen kiel met 
Yndeleau onze stad binnenvaren. Vlak voor de Oranje-
sluizen draaien we naar stuurboord en varen we onze 
nieuwe haven in. We zijn thuis! 

Weekendje weg
“Zo, volgens mij is het opgelost. Straks even de elektra 
 aansluiten en de motor starten. Misschien kunnen we dit 
weekend wel weg, schat!” Blij update ik Suus, die voorop 
het dek een luchthapper aan het kitten is. Zojuist heb ik  
de ducttape en touwtjes van de lekkende olieleiding 
 verwijderd en alles goed vervangen. Volgende week 
 hebben we een lang weekend vrij. Wat zouden we graag 
een weekend niet klussen, maar drie dagen met de boot 
weggaan. Voor het eerst met Yndeleau op vakantie! 
Tien minuten later druk ik op de startknop. Ik hoor de 
startmotor aanslaan. Maar de motor zelf draait niet rond. 
Als ik naar beneden loop, zie ik olie en water uit de motor 
lopen. Een rilling loopt over mijn rug en het zweet breekt 
me uit. Suus komt op het gevloek af. 
“Dit is echt het einde: een motor met brak water erin. Nu 
moeten we een nieuwe, maar dat geld hebben we niet,” 

lekker naar Denemarken of Zweden. Niets was minder 
waar. Wat we die zomer wel deden? We installeerden een 
nieuwe (tweedehandse) DAF 575 motor, een nieuw staand 
want, een geheel nieuw verfsysteem en we vernieuwden 
een groot deel van de elektra. Onze Yndeleau liet stapje 
voor stapje haar roest en  haperingen achter zich en 
 veranderde langzaam in onze droomboot. Het was nu dan 
tijd voor de eerste etappe van onze wereldomzeiling: 
 Vlissingen-Amsterdam. We  gooiden de trossen los en na 
vijf (misschien wel vijftien) zekerheidsrondjes door het 
havenhoofd staken we door de Grote Sluis heen naar 
 buiten. Een heerlijk zonnetje scheen ons tegemoet. We 
hadden onze zwemkleding en korte broeken aan en keken 
uit naar een heerlijk cruisetochtje richting Scheveningen. 
“Pap, pak jij het roer even? Dan hijsen Suus en ik de 
 zeilen.” Toen alles stond, keken Suus en ik elkaar volledig 
gelukkig aan. “Het is ons gelukt. Ze zeilt! Wat zeilt ze goed 
en  stabiel!”

Waterdicht of niet?
Suus komt aanrennen met doeken, emmers en een koffie-
mok. Terwijl ik met vieze handen de vuilwatertank leeg-
pomp, zodat de drek in ieder geval niet verder de boot in 
loopt, duikt Suus direct de natte cel in om alles eruit te 
scheppen. Toch vreemd dat de liefde voor je vriendin 
groeit tijdens zo’n moment. Schep, schep. We doen het 
gewoon. Dit is wat we nodig hebben straks: een bewijs dat 
we het gewoon gaan fixen. 

Eindelijk naar Amsterdam
“Schat, ik heb je hulp nodig. Nu! Emmers en doeken!”
Ik duik de motorruimte in om de pomp aan te zetten. Een 
enorm stank komt me tegemoet als ik in de achterkajuit 
kom. Ik doe de deur van de natte cel open en zie wat 
 bruine resten met de golven van buiten meebewegen. 
“Pap, houd de boot in deze helling, geen zeilen minderen!” 
In de natte cel is de inhoud van de vuilwatertank, lees: 
poep en plas, uit het toilet gelopen. Mijn vader besluit op 
dat moment in alle consternatie het grootzeil te laten 
 vieren en valt rustig af waardoor de boot minder helling 
maakt. Hierdoor beweegt de bruine drab zich gevaarlijk 
dichtbij de dertig centimeter hoge drempel, richting de 
rest van het schip.

Eerste zomer
Vijf maanden lang reden we elk weekend op en neer naar 
Vlissingen. We waren het bruinst van al onze vrienden, 
dankzij al die uren klussen in de  brandende zon (helaas 
alleen op hoofd, armen en benen). Overmoedig dachten 
we in de zomer wel met dit schip op vakantie te kunnen, 

Overmoedig dachten we deze zomer al  
met de boot op vakantie te kunnen

Boven: Ze ligt 
weer in het 
 water! Eerst 
nog even verder 
klussen voor we 
naar Amster-
dam kunnen 
varen.

Rechts: We 
 verlaten 
 Vlissingen, op 
weg naar het 
ruime sop.

Onder: Aan-
gekomen in 
Amsterdam. 
Wat een reis, 
wat een op-
luchting. 

Halverwege de 
nieuwe elektra 
van de kaarten-
tafel.

Dit is echt het einde: een motor met  
brak water erin. Geld voor een nieuwe 
hebben we niet
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Urenlang met 
de kniptang 
draden weg-
knippen en 
opnieuw aan-
leggen. Dan 
smaakt een kop 
tomatensoep 
uit de water-
koker heerlijk!

Boven: De oude 
situatie van de 
aan drijving en 
bilgepomp.

Rechts: Elk 
weekend rijden 
we naar Vlissin-
gen om te 
klussen.

Onder: Ons 
ontwerp voor 
het brandstof-
schakelbord.

Links: De motor  
blijft een groot 
hoofdpijn- 
onderwerp.

Rechts: Boven-
water hebben 
we niet kaal-
gemaakt omdat 
de basislaag 
goed zat, alleen 
moesten we wel 
uren en uren 
schuren voor 
we konden 
 beginnen met 
de tweecompo-
nentenprimer.

Onder: Het 
 nieuwe hart van 
Yndeleau, bijna 
klaar om in te 
bouwen.

KANBAN-BORD –  
OM OVERZICHT TE HOUDEN
Een oude methode met een nieuwe naam: het 
Kanban-bord. De methode komt van het Japanse 
kan (visueel) en ban (kaart of bord) en is heel 
simpel: alles wat nog gedaan moet worden, verdeel 
je in drie fases: To do (nog te doen), Doing (mee 
bezig) en Done (gedaan). Dat kan op papier, maar 
nog handiger is een app. Er zijn veel gratis tools die 
je hierbij helpen. Wij gebruiken Trello, maar Todoist 
is ook populair. Overzicht helpt enorm bij het 
structureren én prioriteren van klussen. 
Een paar tips:
•  Houd je aan de basis van de drie kolommen.  

Breid niet uit. 
•  Behoefte aan meer structuur? Maak dan onder-

verdelingen in de lijsten zelf. Zo is onze to-dolijst 
opgeknipt in Misschien ooit, Deze winter, Het 
voorjaar en High prio. We hebben ook een lijst met 
Aan te schaffen, Maybe someday en (heel recent) 
Niet meer doen en Dit laten we doen.

•  Maak voor elk klusje een ticket aan met een 
duidelijke naam. Kies daarbij een kleur die past bij 
het onderwerp, bijvoorbeeld Klussen, Uitzoekwerk 
of Administratie. 

 

NIEUWE KLUS? ZO KRIJG JE GOED ADVIES
•  Vraag advies direct bij een leverancier of groothandel. 
•  Veel van deze partijen verkopen niet aan particulieren, maar als je ze belt 

en je probleem uitlegt, nemen ze vaak wel echt de tijd om je te helpen. 
Doe dit wel echt met vragen waar je zelf niet uitkomt of die je niet online 
kunt terugvinden. 

•  Draai niet om de hete brij heen. Wees realistisch. Je hebt geen gloed-
nieuwe  Hallberg-Rassy en jij bent niet MacGyver die net alleen dit 
probleempje niet weet.

•  Als je ergens roest hebt gevonden, niet weet hoeveel ampère iets is of 
hoeveel millimeter de draad moet zijn, vertel dat dan bij je hulpvraag. Pas 
dan krijg je ook goed en juist advies. 

•  Pak de telefoon. Internet is fijn en heerlijk om je te oriënteren, maar voor 
goed advies kun je het best bellen. Leer van die persoon, wees niet 
eigenwijs en vraag goed door, net zo lang tot je begrijpt wat je moet doen. 

•  Laat je niet leiden door de kwaliteit van een website: de beste water-
sportexperts zijn geen experts in e-commerce en vice versa. 

•  Vraag advies in Facebookgroepen.
•  Zorg dat je je klus helder kunt uitleggen. Wees zo gericht mogelijk met je 

vraag. Stel de vraag eerlijk met een goede omschrijving. Wees niet bang 
dat er verkeerd op gereageerd wordt: een Facebookgroep waar wij enorm 
veel aan hebben gehad én waar een hele goede, behulpzame sfeer hangt, 
is Boot Techniek. Hier vind je veel mensen die met elkaar meedenken en 
advies geven, zonder gedoe en in alle eerlijkheid. Top!

68 AUGUSTUS 2019



KLUSMANAGEMENT

hoor ik mezelf tegen haar zeggen. 
Suus blijft positief: “Als het erin is gekomen, kan het er 
toch ook uit?” Maar ik zie de toekomst even heel erg zwart. 
Het lukt me niet eroverheen te kijken. Een uur later bel ik, 
opgepept door Suus, toch de monteur uit Vlissingen. Deze 
helpt me op afstand de motor volledig leeg te pompen – het 
idee van Suus was blijkbaar toch niet zo slecht – en dan te 
 conserveren door hem volledig te vullen met olie.  

Zo  onttrek je zoveel mogelijk vocht aan de motor en 
 verminder je de kans op roestvorming. Ik krijg weer wat 
vertrouwen in de toekomst. Toch schetst de monteur een 
bijzonder  vervelend scenario: de motor moet eruit. Daar 
gaat ons weekend, ons budget en onze planning.

Motor slim gefikst
Twee maanden later, oudjaarsdag. De motor doet het weer! 
Uiteindelijk hoefde hij er niet uit: we hebben zelf een 
nieuw uitlaatsysteem ontworpen en geïnstalleerd. 
 Eindelijk kan hij weer toeren maken met de schroef aan en 
zo alle laatste restjes vocht en condens laten verdampen. 
We zijn precies op tijd, voordat het gaat vriezen en we een 
lopende motor nodig hebben om de motor (anti)vriesklaar 
te maken. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten: de 
bilge is geschilderd, een nieuwe stuwdruklager en homo-
kineet zijn geïnstalleerd en het gehele brandstofsysteem is 
vervangen. Er valt een enorme last van onze schouders.

Steeds maar dat uitzoeken
“Het klussen zit altijd in mijn hoofd,” klaag ik richting 
Suus. “Ik wil soms gewoon even niet aan de boot denken.” 
Maar ondertussen sta ik onder de douche te peinzen welke 
sluitingen er op de luiken in de vloer moeten komen, ben 
ik tussen meetings door even snel met de verfspecialist 
aan het bellen om chemische handleidingen te vergelijken 
voor een betere antislipverf en ben ik op maandagmorgen 
vóór ik naar werk ga, nog even de vloeistofdichtheid en 
communicerende vaten voor het uitlaatsysteem aan het 
uittekenen en uitrekenen. 
Er is zoveel om uit te zoeken! Welke kit moeten we 
 gebruiken? Waar moet de zwanenhals van ons uitlaat-
systeem zitten zodat er het minste water terugloopt in de 
waterlock? Hoe bedenk ik een systeem van bilgepompen 
dat onder water (om zo min mogelijk krachtverlies te 
 hebben) en boven water (om ook te kunnen gebruiken 
 tijdens vries periodes wanneer de afsluiter antivries is 
gemaakt) loost? Welk materiaal geeft de grootste isolatie 
voor onze zelfbouwkoelkast? 
Er zijn zo veel vragen en zo veel verschíllende antwoorden. 
Ik leer om al die verschillende opties naast elkaar te 
 leggen, en om soms wat meer tijd te nemen. Daarin is veel 
te winnen, ook financieel. Ik wil snel, terwijl Suus altijd 
nog eventjes verder kan zoeken naar hetzelfde product. Zo 
gaan we snel en goedkoop tegelijkertijd.
“Gaan jullie nog wel oefenen en proefvaren?” Vrienden en 
ouders zijn bang dat we ons niet voorbereiden op het 
 zeilen zelf. Nu eenmaal de grootste klussen zijn gedaan, 
krijgen we weer ruimte in ons hoofd voor cursussen. Suus 
slaagt knap voor het examen Theoretische Kustnavigatie, 
zelf heb ik mijn meteorologische kennis bijgewerkt. Daar-
naast gaan we elkaar nog hechten op een EHBO-cursus. 
Ook moeten we vrijboord, dek en opbouw nog volledig 
kaal halen en opnieuw schilderen. De verf viel letterlijk 
ervan af, een enorme tegenvaller. Als we dan toch bezig 
zijn, geven we Yndeleau meteen een nieuw kleurtje. 
Na ruim een jaar dag en nacht klussen voelt onze boot zo 
bijna als nieuw, in plaats van opnieuw. Nu eens kijken of 
het ons lukt om in augustus te vertrekken!  

Na ruim een jaar dag en nacht  
klussen voelt onze boot bijna als  
nieuw, in plaats van opnieuw

Nog lang niet 
uitgeklust, 
maar wat zijn 
we blij met onze  
Yndeleau.
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