
ORGAAN VAN DE DELANTA KLASSE VERENIGING

nader
tot elkaar

NADERTOTELKAAROnder deze titel verschenen in “Delantaarn” sinds 1975,
bijdragen van leden van de Delanta Klasse Vereniging over
veranderingen, wenken en praktische hulpmidddelen, die zij
in hun boot aanbrachten of toepasten.
De rubriek "Nader tot elkaar” bestaat nog steeds.
Kijkt u eens rond in uw boot en schrijft u nu ook eens op
wat u zoal veranderde of aanbrachti wu was dat toch äl van
plan. De redaktie van DeLantaarn ziet uw bijdrage met
vreugde tegemoet.
Deze "Delantips II” wordt u aangeboden ter gelegenheid van
het 15-jarig bestaan van onze vereniging. Bij de viering
van het 10-jarig bestaan werd “Delantips 1” uitgegeven
In beide gevallen een bewijs voor het bestaansrecht van de
rubriek "Nader tot elkaar”.
De redaktie en alle andere leden zullen uw bijdrage van
harte waarderen.
Veel sukses met deze Delantips!
Femia Kramer
algemeen bestuurslid
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THUIS
VERKRIJGEN VAN EEN FOTO VAN JE EIGEN SCHIP

Vele Delanta-eigenaren gaan zuchtend door het leven omdat
ze niet in het bezit zijn van een fraaie foto van hun
schip, in aktie.
De oplossing van dit schrijnend probleem is
eenvoudig.

echter

Neem deel aan bv. ons Rondje Noord Holland (of praai anders
een willekeurige beurtschipper), leen uw camera aan een
Chopelijk) even snel varende schipper, leen ook zijn camera
en de rest spreekt voor zichzelf.
Met nog een regie-gesprekje over de marifoon kun je
prenten verkrijgen.
Deze methode heeft het voordeel dat u niet alleen een foto
heeft, maar ook het negatief ervan.

fraaie

mia ervaring met deze wel zeer eenvoudige truc is dat
andere mensen huiverig zijn om met andermans camera te
werken; een vrees die met de huidige camera's met hun
diverse automatische instellingen niet gerechtvaardigd is.
Huub van Waegeningh



KINDEREN
kinderen aan boord
Hier dan een stukje van een vrouwelijke zeiler, want soms heb ik het ge-
voel dat De lantaarn een mannenblad is, terwijl de meeste boten toch ook
door vrouwen en kinderen bemand worden. Op verzoek schrijf ik een
stukje over de kinderen aan boord. Ik ben wel geen expert hoor en zal
ook wel fouten hebben gemaakt, maar wie doet dat niet.

Toen wij voor het eerst op het IJsselmeer zeilden waren onze kinderen
3 en 5 jaar plus dat we een hond hadden, dus was het wel experimenteren
in het begin.

Het eerste wat we aanschaften was een rubberen bootje waar de kin-
deren ook altijd dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Verder kochtik
voor de vakantie altijd wat kleine spulletjes in, die ze tijdens de vakantie
pas kregen zoals: Plastic bootjes, tekenblokken, kleurpotloden, vouwb-
laadjes, kwartetspel, kleine boekjes, restjes wol, plakband en padvinders-
kompasje. In het begin maakten we niet al te lange tochten en lieten we
na een uur of 5 de kinderen en de hond van boord. Ook kun je bij het
VVV wat folders halen over de plaatselijke bezienswaardigheden. We
zijn jaren naar de sprookjesmarkt in Enkhuizen gegaan en naar een pop-
pentheater. Vaak vonden we oude veren, die we spaarden, waar prachti-
ge indianentooien van gemaakt kunnen worden.

Persoonlijk hebben we de ervaring dat het hele gezin op vakantie is en
als de kinderen wat groter zijn kan je altijd nog langere tochten maken.
Ook met regen hebben we ons geamuseerd met kaarten knutselen, toch-
ten uitgezet op oude kaarten met het kleine kompasje. Het zal wel wat
rommeliger zijn maar dat is nu eenmaal met kinderen niet te vermijden.
Vervelend als je uitglijdt over spullen en als er koffiedrap over je gasfor-
nuis ligt, maar met een beetje goede wil van allemaal kom je een heel
eind. Hopelijk heeft u hier wat aan en schrijven andere moeders ook eens
wat over b.v. het koken aan boord, het slapen gaan en allerlei andere din-
gen die je meemaakt.

groeten van Dieni de Puysseleire

NIET VERGETEN NAAM TE WETENjmElke speler krijgt 10 kaarten voor zich op een stapeltjemet de afbeelding naar beneden. Om de beurt draaitiedereen een kaart van zijn stapeltje om en maakt eennieuw stapeltje met de afbeelding naar boven.
Zo gauw als je een kaart ziet bij een van je medespe-lers met dezelfde kleur en waarde als jezelf hebt, dan
roep je de naam van die persoon. Dit moet je vooralniet vergeten want die ander doet dat ook. Degene diehet eerst de naam goed geroepen heeft, mag zijn kaartenafgeven aan de persoon die de naam niet, of te laat ge-roepen heeft.
Wie het eerst zijn kaarten kwijt is heeft gewonnen.
Nog leuker is het als je iedereen een andere naamgeeft zodat het iets moeilijker wordt.

IN DE KOMBUIS
Ook uw kook- en speltips zijn natuurlijk van harte welkom.
U kunt hiervoor schrijven naar de redaktie van Delantaarn.
Onderstaand volgen reeds enkele voorbeelden.

HARTIGE HOLLANDER

Benodigdheden: 8 sneetjes oud wit brood,
1 dl. melk
1 ei
kerriepoeder, geraspte kaas
margarine.

Snijdt eerst de korstjes van de boterhammen. Doe in een
kom het ei met de melk, een klein beetje kerriepoederen flink wat geraspte kaas. Klop dit goed door elkaar,tot het een gladde saus is geworden waar alleen de stuk-jes kaas nag in te zien zijn. Doe een klein klnotje mar-garine in een koekepan en leg ondertussen een sneetjebrood in de saus.
Goed laten uitlekken en dan in de koekepan aan beidekanten bruin bakken.
Eet de hartige hollanders warm op.
WINDKRACHT ACHT SCHOTEL

Benodigdheden: 1 blik doperwten en worteltjes2 blikken makreel (4 ons)
uievlokken, zout, peper, paprikapoeder,
nootmuskaat, mosterd
3 dl. tomatesap
1 dl. yoghurtLaat de makreel uitlekken en voeg de uievlokken, wor-teltjes, doperwtjes, paprikapoeder, nootmuskaat, peperen zout naar smaak toe. Laat alles even goed warm worden.

Doe de tomatesap in een kom en meng deze tot een sausmet de magere yoghurt en de mosterd.
Doe dit bij de makreel (niet meer koken).



PLAATSEN VAN EEN KOELBOX IN DELANTA 75 MET DINETTE

De bij de boot gekochte koelbox met losse elementen wasniet in staat de spullen een langere tijd gekoeld tehouden. Na enig passen en meten heb ik een Electro Luxkoelbox type RC 115 op gas, geplaatst onder de instaptredevan de kajuit. Hiertoe heb ik enige aanpassingen moetenplegen aan de instap.
Ten eerste de instaptrede verhoogd:
= Hiertoe diende de trede te worden ingekort in de breedteen twee nieuwe opvangingen gemaakt te worden waarop deinstaptrede moest komen te liggen.= Tevens is deze trede scharnierend gemaakt en was zo loste halen d.m.v. een tweetal bouten (i.v.m. aanslingerenvan de motor).
Ten tweede een gasvoorziening gemaakt:
— De vaste gasleiding naar het keukenblok werd onderbrokenen er werd een T-stuk tussen gezet= Een gasafsluiter geplaatst in het schotje tussen de ka-juitingang en het keukenblok.= Een vaste koperen leiding tussen het T-stuk en de afsluiter (en deze leiding goed vastgezet)= Gaten geboord voor de gasslang die tussen de afsluiteren de koelbox moet komen. Een gat in het verlengde vande zitbank recht onder de afsluiter. En een gat in dezijkant van de bank, onder de trede en zodanig dat dezeachter de koelbox uitkwam. De gasslang van ongeveer 1,5meter aan gebracht tussen de koelbox en de afsluiter,deze lengte is nodig i.v.m. het aansteken van de koelbox.

Ten derde een fixatie voor de koelbox:
= De fixatie-latjes van de vorige koelbox welke op devloer waren gemonteerd, verplaatst naar de achterkanten de zijkant van de koelbox, de achterste dusdaniggeplaatst, dat de klep van de koelbox open kan en netrechtop blijft staan.Een trapeze elastiek voorlangs de koelbox om hem opzijn plaats te houden.
Het grote voordeel van deze verbouwing was dat:
—= De verplaatste trede nu dienst doet als extra- en be-tere zitplaats (ook tijdens het afwassen).—= Het afvoerkanaal van de koelbox dienst doet als ver-warming en droger van diverse spullen.

Het verbruik van onze koelbox bij kontinu gebruik is eenfles campinggas per krap twee weken inklusief al het koken.Het uitgaan van de koelkast ten gevolge van de invallendewind of het erg schuin gaan, komt maar zeer zelden voor.Alleen gedurende de eerste dagen, toen de koelbox nieuwewas, was deze te ruiken en nu is dat geheel over.



VASTZETTEN AANRECHTBLADEN

Tussen het losse afdekblad boven het gaskomfoor heb ik aande achterzijde van het afdekblad een bronzen pianoscharniergemonteerd, van 2 x 10 mm bladen en dat gemonteerd op hetvaste gedeelte van het aanrechtblad, zodat het blad nietsteeds weggezet behoeft te worden, maar opgetild en aan derechterbovenzijde geblokkeerd kan worden, zodat het bladniet terug kan vallen op eventueel kookgerei op hetgasstel.Dit blokkeren kan gedaan worden door een schuifknipje op de
rechter binnenzijde “boven” te monteren en de pen van hetknipje via een blokje op het zijspant naast het aanrechtgemonteerd, in te laten schuiven.
De twee achterste rubbertjes aan de onderzijde van hetafdekblad moeten verwijderd worden.

Bovenstaande tip kan ook gebruikt worden voor het linkerafdekblad, wat wij bij onze Delanta ook gedaan hebben enons heel goed bevalt.
Doordat de afdekbladen ruim tussen het aanrechtblad gemaaktzijn, is het niet nodig iets van het afdekblad af teeen dus het scharnie€ kan zo gemonteerd worden.ukses !

W.J. Nederveld schaifpen, ËOo JH
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IN DE KAJUIT

OUDE

SITUATIE

WIJZIGING OPKLAPBARE LANGSKOOIEN DELANTA 75

Dit jaar hebben wij (wij zijn Nel en Henk Kaspers) een Delanta 75
gekocht. Het is de “Mellow Yellow" van Nol en Mieke van de Linden,
voor sommigen onder u wel bekend. Heel enthousiast gingen wij dit
jaar met onze Mellow Yellow op vakantie. We hadden 3 weken vaar-
vakantie gepland, Het werd echter 3 dagen. Het weer was, u weet wel
Enfin, waar Nol en Mieke 7 jaar goed op hadden geslapen, was voor
mij een nachtmerrie. We hebben namelijk het type Delanta 75 met
opklapbare bovenkooien. De bank of onderkooi heeft een soort uitholling
(zie tekening) zodat je niet uit "bed" valt, maar voor mij was
het een soort dwangbuis waarin ik mijn draaì niet kon vinden,
Tijdens mijn 3 slapeloze nachten rijpten uldus de verbouwingsplannen.
Ik heb nl. de holle bank vlak gemaakt en een andere rugleuning
van 6 mm dik multiplex gemaakt met uiklapbare pootjes. De oude
rugleuning staat nu op zolder. Voor het maken van de nieuwe
rugleuning (D), heb ik het kussen (A) gebruikt dus dezelfde bekleding
zit erop.
Rugleuning D kan ik uit een paar penscharnieren schuiven, de pootjes
uitklappen en naast de onderkooi zetten, waardoor een 2-persoons
kooi ontstaat. We hebben proefgeslapen en het geheel zit en ligt
prima.
Mocht er onder u belangstelling bestaan voor deze wijziging,
dan heb ik meer gedetailleerde gegevens beschikbaar.
Henk Kaspers. LQ



VERGRENDELING VAN VLOERLUIK DELANTA 75 MET DINETTE

Bij het flink schuin gaan van de boot over stuurboord,schoof steeds het vloerluik weg, t.g.v. de spullen die eronder waren geplaatst.
Dit probleem heb ik als volgt opgelost:
— Op de kopse kant (stuurboord zijde) van het vloerluik hebik een tweetal messing houtschroeven (40x4) ingedraaidtotdat deze er ongeveer een centimeter (onder de kop) uitstaken.
- Vervolgens de koppen eraf gezaagd en de stelen rond afgewerkt.

Ter hoogte van de stelen twee gaatjes van Smm in de bin-nenmal van de boot geboord en het luik verschoof nietmeer.

k ZeVLOERLUIK INGEDRAAIDE |A ONDERDE SCHROEVEN
|

DINETTE
AFGEZAAGDE KOP |0 hes

IN DE KUIP

BEVEILIGING VAN DE KAJUITDEURTJES

Het is vrij simpel om binnen te komen in de Delanta's, door
i j i te duwen.eni kracht de deurtjes naar binnenidd miBih nieuwe langere lip aan het sleuteldot te maken,

deze te voorzien van een sleuf en in het blok waar deze lip
achter draait een STEVIGE schroef /parker te draaien, Leemogelijkheid om zo gemakkelijk binnen te komen, aanzienlij
verminderd.

ent| RN
KAJUIT LUIK

Aan de stuurstand hebben wij een lierslinger-etui bevestigd. De lier-
slinger is daarmee gemakkelijk bereikbaar voor de roerganger en weer
snel en veilig opgeborgen, zonder het roerlos te hoeven laten.

F.D.Beukenkamp

1



VLONDER IN DE ACHTERBAK VAN EEN DELANTA 75 MET

B INNENBOORDMOTOR

In de achterbak is een grote ruimte niet te gebruiken ten
gevolge van de accu ('s) welke daar is (zijn) geplaatst.
Door boven deze accu ('s) een vlonder te plaatsen komt er
een geweldige ruimte bij. De vlonders worden gedragen door
de binnenkant van de buitenhuid en twee wegers. Een weger
is geplaatst tegen het middenschot en de andere is
geplaatst tegen het ’spant”. De vlonder bestaat uit twee
delen, een groot deel voor en een kleiner deel achter.
De vorm van deze vlonders, welke 15mm dik zijn, kunnen het
beste eerst worden bepaald d.m.v. board of triplex.
Het geheel ziet er als volgt uit:

BOVEN AANZICHT
ACHTERSCHIP

GAT VOOR STUUR KABELS
EN ELECTRICITEIT ETC.

DWARS DOORSNEDE ACHTERSCHIP

MIDDENSCHOT

WEGER Gi 5 |
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el REPARATIE -aak zie je de spiboom in de reling hang j
, ig hangen. Voor 417,00 k neeee oop je eenapje en 3 zelf tappers voor montage op de mast. Sneller ge-reed voor gebruik en permanente bevestiging van de ophalerlijn.

AC TAG

tweedelige achterstag nog een horizontale neerhaler alsekstra achterstagspanner.

Waar e | Jacht — lakken,
DELESTE" met helmstokbesturing d.m.v.autohelm.

( TIP: let op achterstagspanner )

ALS POETSEN NIET MEER HELPT

Dat was het geval met onze rode Delanta 80; de kleur is
door de jaren heen steeds lelijker en doffer geworden zodat
je kon blijven poetsen en dat was dan meestal maar voor een
week,
Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, nu moet ík iets
anders gaan doen om de romp weer mooi te krijgen
Ik ben toen op het idee gekomen de romp te schuren en in de
blanke lak te zetten
Ik heb de romp eerst ontvet en daarna waterproof geschuurd
met papier van verschillende korrelgrootte en zolang
geschuurd tot de kleur egaal rood was. (niet te diep
schuren daar anders de hele kleurlaag weggeschuurd wordt en
dan krijg je vlekken).
Bij al deze werkzaamheden is de Delanta in het water
blijven liggen, wat achteraf gezien niet zo verstandig is
geweest, maar daarover later in dit verhaal.
Nadat het geheel me: verdunner afgenomen is om het laatste
stof weg te halen, >en ik begonnen met de kwast de lak erop
te zetten en uit te werken met een roller. De lak had ik
verdund, achteraf gezien te weinig. Ik had me laten
vertellen dat je het best een &én-komponent lak kon
gebruiken en wel de polyurethaan van Sikkens en dat heb ik
dan ook gedaan (achteraf gezien niet goed) prijs per liter
ongeveer f 70,--.
De weersomstandigheden waren ideaal op het moment van
lakken, niet vochtig en geen wind.
Toen ik eenmaal bezig was droogde de lak zo snel dat je het
niet kon verwerken zonder strepen te krijgen daarom ben
verder gegaan met alleen de roller.
Na droging viel het resultaat me toch wel tegen, het was
een soort sinaasappelschil geworden, ik was er niet zo
tevreden over. 15

GROOTZEILELASTIEK
Span van voor naar achter op de giek blijvend een # 3-4 mm. dik stukelastiek. Bij gestreken Brootzeil is het doek dan met of 3 keover en weer te spannen, in de reefhaakjes snel geborgen.(Ge nakkelijker dan losse elastieken, welke we wel permanent in de zee-reling hebben voor berging van de fokken). nl

[4



Iemand gaf me toen weer de raad de lak meer te verdunnen
zodat hij niet zo snel zou drogen.
Ik heb toen de hele romp weer waterproof geschuurd (een
behoorlijk groot karwei) en ben toen op het idee gekomen om
de romp zelf te spuiten, wat niet helemaal lukte. (voor
zoiets moet je toch een goede spuiter hebben)
Hierna heb ik de romp nog een keer geschuurd, achteraf
gezien niet diep genoeg, ‘de aangebrachte laklaag had ik
zover moeten schuren dat het een egaal geheel was) maar Ik
dacht bij mezelf een goed spuiter maakt zoiets wel glad.
(verkeerd gedacht)

Bij een autospuitbedrijf heb ik toen gevraagd naar een
goede spuiter om de romp te spuiten. Dat was geen probleem,
uurloon ongeveer f 65,--.
Toen de romp was afgeplakt en de zaak gereed om te beginnen
merkte de spuiter op dat we wel eens te weinig lak zouden
kunnen hebben. (Ik had me bij de zaak waar ik de nodige
spullen kocht laten vertellen dat hetgeen ik meegenomen had
genoeg moest zijn)
Geen probleem, ik zou wel even in het dorp bij gaan halen,
zo snel mogelijk zodat de spuiter door kon gaan.
Op dat moment was er in de gehele omtrek geen lak meer te
krijgen. Ik ben toen weer zo snel mogelijk naar de haven
gegaan en uit nood hebben we toen de lak maar verdund zodat
we toch nog de hele romp konden spuiten. De romp werd nu
alleen niet zo glad als we gedacht hadden, dit vanwege te
weinig lak. Ee

De rekening van de spuiter was ongeveer f 185,--, de verf
kwam op ongeveer f 300,--. Voor een bedrag van f 500,-- kan
je de romp dus weer als nieuw hebben, wanneer je het in één
keer goed zou doen en niet zoals ík.
Een paar maanden later moest onze Delanta naar een
reparatiebedrijf voor enkele werkzaamheden aan de kiel en
toen die mensen hem op het droge hadden, bekeek de chef
daar de romp en zei dat, wanneer wij hem zouden schuren
(voor de zoveelste keer) hij hem voor een paar honderd
gulden glad in de blanke lak zou spuiten. De lak die wij
gebruikt hadden bleek een wateruithardende soort te zijn en
omdat wij de boot in het water hadden laten liggen was de
lak te snel gedroogd, dus een verkeerd advies van de
verfzaak.
Die paar honderd gulden werden er heel wat meer wat als
oorzaak had dat ze er mijns inziens meer aan wilden
verdienen.

Op een gegeven moment werd ík door dat bedrijf opgebeld en
vertelde men mij dat we niet goed geschuurd hadden,
waardoor ze meer tijd nodig hadden om het geheel goed af te
werken.
Het probleem bij zoiets is dat je schip een eind van huis
op die werf ligt en dat je moeilijk kunt zeggen, wanneer ze
halverwege met het werk zijn, laat de zaak maar zitten en
ik haal mijn boot op. Zotets gaat niet dus moest ik wel.

IG

Dergelijke zaken dus altijd zwart op wit laten zetten om

misverstanden te voorkomen.
Het resultaat mag nu gezien worden (logisch met zo'n
rekening).
Voordat ík aan het hele werk begon had ik hier en daar nog
geïnformeerd wat de kosten zouden zijn om de romp te laten
doen. Dit zou zo ongeveer tussen de twee en drie duizend
gulden moeten kosten, erg veel geld dus.

Terugkijkend op het geheel kan ik zeggen dat ik een volgend
schip wel weer zelf zou doen maar dan op de volgende
manier:
Het schip op de kant zetten in de maand mei of junt,s-rdit
vanwege de vochtighetdsgraad en de temperatuur; wel zover
vrij van andere schepen dat bij het spuiten geen nevel kan
verwaaien.
Het geheel ontvetten en waterproof schuren tot de kleur
egaal dof is, afplakken, zorgen voor de juiste hoeveelheid
lak en verdunner.
Ik zou een twee-komponenten blanke lak nemen van De IJssel,
deze is zeer krasvast en vergeeld niet.
Als alles gereed is, naar een goed autospuitbedrijf gaan en
een goed spuiter met kompressor huren en dan de romp laten
spuiten. Deze mensen kunnen dat bijzonder snel en goed,
zonder zakkers.
Wel op een dag dat er geen wind is en 's morgens beginnen
zodat de lak niet dof kan slaan door eventuele
avondvochtigheid. Verwacht Je die echter wel dan de boot
afdekken met een zeil, nadat de lak gedroogd is, dit {is

vrij snel. De romp voor het spuiten wel ontvetten!
Zoals je hebt kunnen lezen ben je dan ongeveer f  500,--
kwijt, maar heb je ook jaren plezier van je werk en Je
Delanta.
Je kunt natuurlijk ook in kleur spuiten maar dan moet je
wel zeer voorzichtig met de omgeving zijn, vanwege
verwaaide nevel. Met blanke lak heb je minder last, omdat
dit niet te zien is.
Ik hoop dat de leden iets van dit verhaal hebben kunnen
leren en zodoende weten waar ze eventueel aan gaan
beginnen.
Bep Besems.

Maak het niet te makkelijk



AFBLADDERENDE

ALUMINIUM

ONDERDELEN

Het is toch al weer zo'n vijf jaar geleden dat we op een
winterse dag besloten onze Varianta in te ruilen voor een
wat groter schip.
Aangezien ik altijd met een "Van de Stadt"'-ontwerp had
gevaren viel de keus al snel op een Delanta, eigenlijk heel
vertrouwd dus,
Nu hadden we in het verleden de Varianta nieuw gekocht,
maar daar deze er op de dag van inruil nog steeds als nieuw
uitzag, leek het ons verstandig een goede gebruikte Delanta
te zoeken. Bij Dehler hadden ze er toen een paar ingeruild,
zodat we vrij snel tot een keus konden komen.
Natuurlijk waren er wat schoonheidsfoutjes op het schip te
ontdekken, zodat ik na een voortreffelijk eerste
zeilseizoen in de daarop volgende winter deze karweitjes
heb aangepakt.
Het meest in het ook sprong de afbladderende coating op het
neusbeslag, de mastkoker en de afdekkap van de
motorventilatie. Op de Varianta hadden we er eigenlijk ook
last van, maar op onze Delanta was het euvel ernstiger.
Zoals bekend zijn deze onderdelen van aluminium gemaakt en
aangezien ik uit ervaring weet dat op dit materiaal een
“normale” verf moeilijk hecht, heb ik advies ingewonnen bij
een van mijn collega's, die dagelijks met verf omgaan.
Het produkt dat hij mij aanraadde was een Duits produkt:
Einza Korral-Primer. Dit produkt is, zoals de Duitsers zo
krachtdadig uitdrukken "Umweltfreundlich", het bevat in
ieder geval geen lood en chromaat.
Nadat ik het beslag volledig van z'n coating had ontdaan en
ontvet, heb ik gewoon met de kwast de eerste laag
opgebracht en daarna........ in de oven in de keuken bij
150 graden Celsius gedurende 20 minuten gebakken.
Vervolgens netjes glad schuren en het voorgaande nogmaals
herhalen.
Omdat deze primer afgedekt moet worden is het geheel daarna
in kleur gespoten met een Acrylaatlak uit een spuitbus. Met
enige zorg ziet het beslag er daarna weer als nieuw uit.
Nu na vijf seizoenen op zout water ziet het beslag er nog
steeds goed uit,
Omdat het produkt nu iets van samenstelling is gewijzigd
heeft het geen zin meer om het in de oven te moffelen,
zodat het verwerken nu helemaal verloopt volgens de
gangbare methode, jammer eigenlijk, het had wel tets
magisch, dat bakken.
Einza Korral-Primer is verkrijgbaar bij Simonis verf bv.
Slikkerveerstraat 31, 3076 JX Rotterdam, telefoon O10-
4322888.

Gerrit Broertjes.
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een zaterdagochtend
bij Dehler

Wat is het toch heerlijk na een week gewerkt te hebben op zaterdag
lekker uit te slapen. Zo niet deze laatste zaterdag van de maand
november, want er is een ochtend georganiseerd over het zelf repare-
ren van ‚kleine’ polyesterbeschadigingen aan de boot. Om 9.00 uur
begint het in Zaandam, dus van uitslapen komt niets terecht. Bij de
werf aangekomen, blijkt het al moeilijk een parkeerplaats voor de
auto te vinden en eenmaal boven in de Dehler-showroom blijkt dat
de opkomst overweldigend is. Gelukkig is door de dames van de fa.
Dehler op een grote opkomst gerekend zodat iedereen met een lekker
kopje koffie met elkaar kennis kan maken en eventueel de laatse
slaap uit de ogen wrijven. Een en ander is door Jan Michielsen in
samenwerking met de mensen van Dehler prima geregeld en verzorgd.
Geanimeerde gesprekken ontstaan zelfs in het duits met dhr. willie
Dehler, die ook aanwezfg is. hij vertelt zeer verrast te zijn door de
grote opkomst en zoveel enthousiasme.

Na nog cen kopje koffie begint het eigenlijke doel van onze klub-
ochtend. De heer v. d. Haar, hoofd van de werkplaats, neemt ons mee
naar zijn afdeling, waar hij ons in een aantal uren diverse handelingen
aanleert en vele vragen beantwoord omtrent het werken met polyes-
ter en het herstellen van beschadigingen aan het polyester van onze
Delanta.

In onderstaande resume heb ik geprobeerd alle stadia van verwer-
king weer te geven. Ik hoop dat het u duidelijk is en dat het een hulp
zal zijn bij het zelf reparen van beschadigingen.

Na afloop van deze zeer informatieve ochtend bedankt Jan Michiel-
sen de heer v. d. Haar en overhandigd hem een paar kadootjes. Hierna
komen we nogmaals bijeen in de showroom om nog een kopje koffie
te drinken en wat na te praten. Velen maken gebruik om de door
Dehler aangeboden boten nog eens goed te bekijken. Jan Michielsen
bedankt de firma Dehler voor de genoten gastvrijheid en voor de leer-
zame ochtend, verzorgd door de heer v. d. Haar.

Inmiddels toch wel enige trek gekregen en het komt dan ook prima
uit dat Jan ons allemaal uitnodigt om gezamenlijk te gaan lunchen. In
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een langerij door heel Zaandam op naar de chinees. Nadat de chinees
nog enkele tafels heeft bijgeschoven, kan iedereen een plekje vinden,
waarna de lunch vlot naar binnen gaat. Ook hier wordt weer lang en
gezellig nagepraat, zodat niet alleen de ochtend voorbij gevlogen is,

maar ook een groot deel van de middag. Al met al een zéér geslaagde
bijeenkomst, mede doorde zeer grote opkomst.

Eenmaal thuisgekomen heb ik mijn gemiste „slaapuurtjes’ op de
bank wel weer netjes ingehaald.

Hieronder volgt het resume over het verhelpen van polyesterbescha-
digingen aan de Delanta, gegeven door de heer v. d. Haar.

Het reparen van polyester
In principe zijn alle kleine bes eEen zelf te repareren, opper-
vlakkige beschadigingen, krassen, alswel stukjes uit de huid en zelfs

gaten door en door.
Het is aan te bevelen als u een polyester reparatieset bij Dehler

bestelt, op te geven wat er precies gerepareerd moet worden. Zij
stellen dan een pakketje samen, maken plamuur en gelcoat op kleur
en voegen er nog katalysator (MEK-harder) en eventueel kwasten,
schuurpapier, bekers en waterproof schuurpapier bij, zodat het direkt
verwerkt kan worden. Op deze manier kunnen ze u beter van dienst
zijn en de reparatieset samenstellen.

Een belangrijke tip is de volgende:
Plak altijd de beschadigde plek rondom af met tape. Dit voorkomt
dat de plek onnodig groter wordt en het blijft overzichtelijk. Als er
bijvoorbeeld een diepe kras op de romp of dek voorkomt, die door
de celcoat laag heen gaat, dan de kras goed openwerken met grof
schuurpapier. Daarna de beschadiging met aceton goed schoon-
maken, zorg er voor dat er geen vuil achterblijft en dat het goed
vetvrij is. Vervolgens de door Dehler op kleur gebrachte plamuur en
de toegevoegde harder op het beschadigde deel aanbrengen met een
zogenaamd „Japans mes’. Dit zijn dunne flexibele metalen plamuur-
messen, welke in diverse maten in de handel zijn. De plamuur goed
uit laten harden, tijdsduur afhankelijk van de toegevoegde harder en
eventueel een tweede laag aanbrengen.

Het beste resultaat wordt verkregen als de verwerkingstemperatuur
ligt tussen de 189 en 200 Celsius. Op een hoeveelheid van 1000 gram
(100 procent) plamuur of gelcoat een hoeveelheid harder van 30

gram (3 procent). Bij deze temperatuur en samenstelling is het na
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ongeveer 60 minuten geheel uitgehard, daarna de plek met fijn
schuurpapier (grofte 120) helemaal glad schuren. Als dit klaar is en
de plek wederom schoongemaakt is, kan de gelcoat er op geschilderd
worden met een niet harende zachte kwast. Wanneer dit droog is, kan
het met fijn schuurpapier, grofte 220 en waterproofschuurpapier
grofte vanaf 320, tot ongeveer 1200, de plek verder worden afge-
werkt. Gebruik een schuurkurk met daaromheen het waterproof-
schuurpapier en werk daarmee de plek egaal af, zorg er dan wel voor
de plek steeds te reinigen met spons en water, zodat er geen schuur-
resten achterblijven, die weer voor krassen kunnen zorgen.

Gelcoatbeschadigingen, bijvoorbeeld van schurende stootwillen en
dergelijke, plakt men weer af met tape, schuurt het oppervlak op en

reng met een kwast een nieuwe gelcoatlaag aan. De verdere verwer-
king is gelijk als voorgaand beschreven.

Bij grotere beschadigingen, waar een heel stuk gelcoat weg is plus
een deel van het laminaat, dan is het het beste om een gedeelte rond-
om de beschadiging óók weg te halen met bijvoorbeeld een beitel.
Deze ruwe plek, welke ontdaan is van gelcoat en een stuk van het
laminaat, goed opschuren en afplakken met tape, zodat de bescha-
diging in ieder geval niet groter kan worden. Daarna in de vorm van
de beschadiging een nieuw stuk glasmat uitknippen, ook hier zijn
verschillende soorten van te verkrijgen (150 mat, 400 mat, 480 ro-
ving), dit nieuwe stuk glasmat in de opgeschuurde en schoongemaak-
te ruimte leggen en met een kwast indeppen met van te voren klaar-
gemaakte ‚tamponeerhars’, dit is voor het impregneren van de glasve-
zelwapening. Afhankelijk van de diepte van de ‚wond’ één of meer-
dere lagen glasmat aanbrengen. Als dit uitgehard is, dan verder behan-
delen met de op kleur gebrachte plamuur en gelcoat zoals eerder
beschreven.

In het meest erge geval, als er een gat in de romp geslagen is, dan is
er óók nog wel een oplossing. Aan de binnenkant van de romp even-
tuele bekleding en/of betimmering weghalen. Het gat zodanig groter
maken, dat er geen scheuren of loszittende laminaat-delen achterblij-
ven, het beste kan hiervoor een beitel gebruikt worden. Het gat moet
aan de buitenkant van de romp voorzien worden van, een goede
schuine kant, dit bevorderd de hechting. Vervolgens aan de binnen-
kant van de romp het gat met tape helemaal afdichten. Daarna vanaf
de buitenkant het gat opvullen met „Klebehars’ (plamuur met glas-
vezel), dit weer uit laten harden en vervolgens weer schuren, plamu-
ren en schilderen met gelcoat. Een andere mogelijkheid is omhet gat
met stukjes glasmat laag voor laag op te vullen en met een kwast in
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te deppen zoals beschreven. Daarna weer schuren, plamuren en de
gelcoat aan brengen.

Belangrijk bij het werken met polyester is de relatieve vochtigheid,
deze mag namelijk niet te hoog zijn. Een droge dag in het voorjaar of
zomer is het meest geschikt. De temperatuur is niet zo belangrijk als
de relatieve vochtigheid; door meer of minder harder toe te voegen
aan de plamuur en/of gelcoat, heb je de uithardtijd zelf in de hand.
Zelfs in de winter bij lage temperaturen kan er met polyester gewerkt
worden, als er maar niet te veel vocht in de lucht zit. Het is mogelijk
het polyester bij de beschadiging te verwarmen met een föhn, niet
warmer dan handwarm anders verbrand de gelcoatlaag en krijg je
donkere doffe plekken op de romp. In de winterstalling kunnenjuist
de beschadigde plekken geheel afgewerkt worden, welke in de zomer
al behandeld zijn met plamuur en/of gelcoat.

Houdbaarheid
Op kleur gebrachte gelcoat is ca. 3 tot 6 maanden houdbaar. Op
kleur gebrachte plamuur is iets korter houdbaar, nl. 3 tot 4 maanden,
Klebehars is maximaal 1 jaar houdbaar. Dus let op, dat de spullen
niet verouderd zijn, moet er gerepareerd worden, schaf dan pas een
reparatiesetje aan.

Denk er wel om dat het werken met polyester gevaarlijk kanzijn.
Alle gebruikte stoffen zijn erg brandgevaarlijk, dus vooral niet roken
of open vuur tijdens het werken, zorg verder voor een goede ventila-
tie als de boot binnen staat. Als je polyester op je handen krijgt,
maak deze dan direkt schoon met aceton, of draag handschoenen,
want de huid en nagels worden er door aangetast. Onnodig te zeggen
dat aceton óók een uiterst brandgevaarlijke stof is. Kwasten, Japan-
se messen’, na gebruik ook met aceton reinigen, anders zijn ze zó
hard en onbruikbaar geworden.

Tenslotte demonstreert dhr. v. d. Haar op een aanwezige Delanta,
hoe u een ernstig vervuilde romp het beste kunt behandelen. Eerst
met een cleaner merk ‚Deja rubbingcompound’ en zachte doeken de
romp behandelen, daarna met een andere cleaner, genaamd „Ferro 1

of 2’, Bij het cleanen géén draaiende bewegingen maken, maar liever
van boven naar beneden. Vervolgens de romp en/of dek in de was
zetten met bijvoorbeeld de vaste was van ‚Turtle Wax’ en lekker goed
uitpoetsen met poetskatoen, dit wrijft het beste uit. Wanneer de
spiegels van onze Delanta’s op deze manier behandeld wordenzullen
ze volgens dhr. v. d. Haar een stuk minder snel of misschien wel
helemaal niet meer dof uitslaan.

Û

Het winterseizoen is uitstekend geschikt om alle opgelopen bescha-
digingen op de boven beschreven manieren te verhelpen. Als daarbij
de romp en dek óók nog gecleaned en in de was gezet worden, zal er
in het komende zeilseizoen weer menig kollega-zeiler met argusogen
en verwonderde blik opnieuw een ‚showroom-Delanta’ voorbij zien
snellen.

Rob Looij

BRANDSTOFTANK. LEES EN Scuponmaxrem

Een tip voor "Pech onderweg", want wat anders zal ons zeilers
zorgen baren, dan „….….. de motor.
In de eerste maanden van onze, toen 6 jaar oude Delanta,blijkt
deze hinder te hebben van vervuilde- en niet watervrije diesel-
olie. Na drie maal verschillende monteurs aan boord te hebben
gehad, die filters, pomp e.d. weer verschoonden, krijgen we elke
keer weer de raad om de tank eruit te laten halen.
Zeker in de vakantie een onmogelijke zaak, nietwaar.
Goede raad was niet duur, want ik heb een Black en Decker-pompje
(ca. f 15,00) gekocht, zet dit op de boormachine en zuig de tank
leeg, daarna, na toevoeging van enige liters diesel, nog eenmaal.
Na b jaar nog steeds geen last gehad van dit euvel.
Het probleem breng ik onder de aandacht, omdat Jelle en Annemarie
Akkersdijk(zie verhaal vorig nr. red.) ook vervuilde filters

hadden en zo zullen er misschien nog wel meer zijn.
SSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSSSSSESSSEESSSSSSSSSESSSSSSSSE
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TRAILEREN
EEN ANDERE ZEILVAKANTIE

Belofte maakt schuld, in het decembernummer van Delantaarn beloofde
ik terug te komen met de antwoorden op mijn vragen betreffende het
vervoeren van een Delanta over de weg naar vakantiebestemmingen in
het buiterland.
Vervoer van een Delanta op een trailer achter een auto of op een
vrachtwagen.
Vaar ik op hoopte gebeurde ook, ik kreeg diverse positieve reakties
op mijn oproep.
Ton Lam, die zoals u weet al jaren met z'n Range Rover, trailer plus
Delanta en z'n gezin de Adriatische wateren opzoekt om zonnige
zeilvakanties te houden, schreef mij een zeer uitgebreide brief met
daarin uitvoerige antwoorden op mijn vragen.
Zoals beloofd zal Ik de vragen en antwoorden zo goed mogelijk
proberen weer te geven.

* Welke eisen worden aan auto en trailer gesteld om een Delanta over
de weg naar het buitenland te vervoeren?

De wettelijke eisen In Nederland zijn zwaarder dan bijvoorbeeld in
Duitsland, dus als het materiaal ín Nederland goedgekeurd is, wordt
dit ook ín het buitenland geaccepteerd.
De eisen die worden gesteld zijn:
le. Voldoet de auto aan de totale aanhangmassa
2e. Fen door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde trekhaak
3e. Een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde trailer
X Wat is de totale massa van een Delanta plus trailer?
Volgens opgave van Dehler weegt een Delanta 75 1520 kg

Delanta 78 1600 kg
Delanta 80 1540 kg

Niet helemaal duidelijk is wat wr allemaal meegewogen is, diverse
mensen hebben hun Delanta 80 laten wegen inklusief de normale
uitrustingsstukken en de motor kwamen zij respektievelijk op 1750 en
1800 kg.
Met vakantie uitrustingsstukken mee zal de totale massa dus nog wat
hoger uitkomen.
De Dehler Delanta trailer weegt 430 kg.
De totale massa zal -dus al snel op 2200 à 2300 kg -uitkomen.
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X Is een Dehler winterbok geschikt om om te bouwen tot een trailer en
mag het ook van de Rijksdienst voor het Wegverkeer?

Om zelf een trailer te bouwen en eventueel met behulp van een
winterbok is zeker niet aan te raden omdat zeker geen goedkeuring
verkregen zal worden van de RDW, zij willen alle technische
specificaties weten van de gebruikte materialen zoals: assen,
koppeling en dergelijke, verder moet de konstruktie van het geheel
aan specifieke eisen voldoen.
Ontbreekt iets, dan geen goedkeuring, beter is dan om een trailer te
laten bouwen door een erkende trailerbouwer; zij hebben el
typegoedkeuring verkregen voor hun trailers,

%* Welke keuringen en/of certifikaten zijn nodig voor een trailer?
De trailer moet volgens de specifikaties van de RDW gebouwd zijn, de
RDW keurt daarna de trailer en verstrekt het Rose keuringspapier en
dit is tegelijk het registratiepapier.
* Kan en mag een personenauto een trailer plus Delanta trekken?

De totale massa van 2200-2300 kg voor een trailer plus Delanta ligtte hoog voor de Nederlandse wet. Voor wat betreft personenauto's ligthet maximum op 2000 kg.
Men houdt zich streng aan deze regels. Obbe Haccou ís het overkomen
dat bij het vervoeren van z'n Delanta met een personenauto, hij
aangehouden werd door de politie, naar een weegbrug werd gedirigeerd
en daar werd gekonstateerd dat de totale massa van boot en trailer
veel te hoog was voor de personenauto. Gevolg een fikse bekeuring.
Der politie kontroleert ook mtreng op de registratiepapleren van
trailer en Lrekhaak.
Les Arerkhenak miret vak geekeeured worrsteers odoorn dee RDW, zij veermtrekken men
ZOMrnaaiml Gor Ijs Keeur Lamsopap iet …

In Dultslaml Lippen de wettelijke elsen minder hoog dan bij ons, daar
Mag een Delanta plus trailer wel door een personenauto getrokken
worden, b.v. een prote Mercedes, BMW.

X Welk type auto is dan geschikt en aan te bevelen?
Je vervalt zonder meer in de "Off the Road" wagens zoals:
— Range Rover, Landrover
— Nissan
= Toyota
= Mitsubishi
= Dalhatsu
- Diverse Amerikaanse merken enz.

Deze merken mogen tn ieder geval het totale aanhanggewicht trekken,
sommige zelfs tot 3500 kg.
Belangrijk bij de keuze van een auto is wat de massa van de auto is
t.o.v, de aangehangen massa plus de remkapaciteit.
Een massa van cuim @ ton drukt aardig door als je een helling afgaat
en je moet remmen voor een bocht.
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X* Welke eisen worden er aan een vrachtwagen gesteld om er een Delanta
mee te vervoeren naar het buitenland:
Met een vrachtwagen voor kleinrijbewijs (B/E) kun Je een Delanta
vervoeren, Je hebt daarvoor een vrachtwagen nodig alleen met chassis
van + 1700 kg, dan kan er nog een Delanta van + 1800 kg op staan.
Een vrachtwagen voor grootrijbewijs geeft geen beperkingen.
X Welke keuringen en/of certifikaten zijn nodig voor een vrachtwagen?
Es mii nog uiet zi veel van beekeernd, alleen dat elke vrachtwagen een
Jaar bijksr bee liniohee Kezur ing, moet ondergaan.
X Hoe zit het met het rijtijdenbesluit in het buitenland?
Net zoals tn Nederland kontroleert de politie, eventueel de douane
regelmatig het aantal rij-uren, bij overtredingen volgen meestal
ontzeggingen en fikse boetes.
X Zijn er extra verzekeringen nodig?

De trailer en boot als objekt, via de autoverzekering is het geheel
als "aanhanger" verzekerd voor W.A. (dit volgens opgave Ton Lam)

X Welke grensdokumenten heb je zoal nodig?
— Paspoort.

Key lotratiepapier trekhaak (Grijs formulier)
- Registratiepapier trailer (Roze formulier)
- Elgendomspapieren van het schip (I.C.P. of vlaggebrief)
= Verzekeringspapieren plus groene kaart
- Bewijs van motorrijtuigenbelasting voor de trailer.

BON NZE fen, > zaan a À

Zo bij elkaar is het al een aardige hoeveelheid informatie.
Mocht u eventueel nog andere gegevens hebben dan houd ik mij
gaarne aanbevolen.
Rob Looij

TRALLER

Als u ruimte heeft of weet waar u 's winters voordelig de boot kunt stallen
en transport over de weg nodig is, dan het volgende:
Koop een nieuwe of gebruikte gegalvaniseerde DE-bok, (zonder transport=-
wieltjes), en twee achterassen op de sloop van voorwielaangedreven auto's,
(b.v. Audi 100), en verleng deze met pijp tot bokbreedte. Las eveneens
nog, een trekstang naar voren en twee steunen. Bevestig cen koppeling
voor auto of tractor, en voor weinig geld heeft u dan een ongeremde DE-
trailer voor op de weg of haventerrein.

T.Doevedans
tel, 05116-35590.
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