Werfnieuws

Zelf(mee)bouwen aan een I2,25 m
schokker
FOTO'S AUKE EN HOTSKE RIENSTRA,
TEKST WIM

DE BRUIJN

Na drie 13,5 m lanqe vissermansehokkers,
ontwierp Siqer Bos een 12,25 m sehokker met
kajuit voor Auke en Hotske Rienstra. Bij SRF
in Harlinqen vonden ze een werf waar ze niet
alleen zelf moehten meehelpen, maar waar ook
alles onder iin dak kon worden afgebouwd. Auke
is inmiddeIs een jaar lanq daqelijks op de werf
en ook Hotske komt reqelmatiq mee, het sehip is
bijna kIaar. Een foto van het easeo stond aI enkele
malen in de advertentie van SRF. Op deze paqina's
een overzieht van de bouw van het casco. In een
volqend artikeI voIgt de intimmerinq en afrondinq.

De eiqenaars, Auke en Hotske Rienstra,
bouuiden zeIJ een jaar lanq daqelijks mee.
Dat was moge/ijk omdat ze hun bedrijJ, een
veehouderij, hadden verkocht.

Het achterschot wordt qeplaatst. De duiarsdoorsnede
van de schokker is nu qoed te zien.

Het snijpakket, met alle onderdelen van het casco,
is uit [oure aanqekomen. Met de bouw van het
casco kan warden beqonnen.

Het plaatsen en uitlijnen van de samenqestelde spanten en wrangen is
beqonnen.

De boeiselplaten worden
inmiddels afqelaste, voor

Het qanqboord en
de stuurboordzijde
van het voordek zijn
vastqehecht.

Het voordek is dicht.
Nu kan er aan de
kajuitopbouw worden
beqonnen.
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Vooren achter loopt de 15 mm dikke bodernplaat omhooq.
De plaat krijgt vlaktillinq voor een beter vaarqedraq.
Op de achterqrond liqqen de voorqevormde huidplaten en al
wat samenqestelde span ten klaar om te uiorden opqesteld.
Arnold bouwt al vele jaren casco's
in alle maten bij Scheepsreparatie
Friesland. Hier wordt de vlakplaat
op de kielbalk qeleqd, met een
gewicht van twee ton staal wordt
het in de gewenste vorm qedrukt.

De massieve kielbalk van IQ x IO cm vormt een
steviqe ruggengraat van het schip. Het dient
tevens als Iaaqqeplaatste ballast.

vastqehecht en dan kan de,
steven worden qeplaatst.

De kuip krijgt al vorm en er komt verband in het
achterschip.

Het spantenraam van de I 2,2 5 m
schokker is nu qoed zichtbaar. De
huidplaten moeten stuk voor stuk in de
vorm iuorden gewalst. Een heel precieze
klus voor staalbeuierker Arnold.

De huid zit om de span ten. De voorsteven met
snoes maakt er al een echte schokker van.
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Auke staat als een trotse eiqenaar op het voordek.
Zo lijkt een schip extra qroot.

De opbouw is door ontwerper Siqer Bos mooi in lijn en
laaq qehouden. De tekeninqen zijn qoedqekeurd door de
criteriumcommissie van de SSRP.

In de mastkoker wordt onderdeks een voorzieninq

Aan de buitenzijde is het casco afqelast. De vorm
van de romp is qoed zichtbaar.

qetroffen voor de stnikinstallatie.

De kuip en het achterschot
zijn straks bewerkelijke
timmerklussen.

Auke maakte zelJ veel tijdrovende onderdelen klaar,
Zo kon er aardiq op uren worden bespaard.

Nadat al het laswerk is afgerond, kan al
het ijzerwerk uiorden ontvet, de primer
uiorden bijgewerkt en kan alles in de
epoxy worden qespoten.

Na de laqen epoxy komen de
afuierklaqen in kleur. Voordat er
aan het qeschilderde casco qeuierkt
qaat worden, beschermt Auke al het
schilderwerk met moltondekens en
zwaar karton dat wordt vastqeplakt.
De maststriiklier en de tuiqlier van
Strikwerda zijn al qemonteerd.
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Bij de bouw van een casco moet overal aan worden qedacht. Aanvarinosklampen;
bevestiqinq voor de zwaardophanqinq, voordat er qeschilderd kan worden, moet al
het lasuierk zijn afqerond.

Het samenstellen en het aflassen van
de mastkoker kost veel tijd.

De handrelinq wordt op het
kajuitdak qelast.

De overloop wordt een
kunststukje voor de lasser.
Alle onderdelen worden
uitqesneden en dan is het
zaak om er een mooi strak
qeheel van te maken. De
overloop zeIJ is van rvs.

Wandputtings, waterloopqaten, alles kost zorg en tijd. Auke
besteedde veel tijd aan het vlaksliipen van de lasnaden.

De funderinqen voor de lieren
lanqs de kuip zijn vast qelast en
moeten nog qeslepen worden. Het
schroefdraad voor de lierbouten is
al qetapt.

zodat de productie zonder haperen door kon qaan.
Boven en rechts: acht door Auke qemaakte kikkers.
De lieren in de kuip worden
qemonteerd, de stuurstand qeplaatst
en er kan met de techniek voor de
stuurinrichtinq worden beqonnen.
Ook de motor is inmiddels qeplaatst.

Het 12,25 m schokkercasco
is ajqeschilderd en er kan
met de betimmerinq worden
beqonnen, waarover in een
volqend artikel meer.
SPIEGEL

DER

ZEILVAART

201314

57

