
Centaur renovatie nr 45 ? bouwjaar 1963 
  

Centaur dagboek:     Blue Nose 
  

Om mijn pre-vut periode af te sluiten leek het mij wel leuk om een oude boot op te 

knappen, aangezien mijn belangstelling voor de watersport, met name het zeilen in het 

verleden een wezenlijk deel van mijn vrijetijdsbesteding was. 

De voorkeur ging uit naar een open zeilboot omdat daar de eerste ervaringen mee zijn 

opgedaan. 

Zoekende op het fenomeen marktplaats kwamen wij (Lars mijn zoon en ik) op een oude 

centaur (oude bood zoals stond vermeld) die in Lelystad moest liggen, tussentijds 

zijn we nog in Vinkenveen en Heeg wezen kijken maar uiteindelijk is de centaur uit 

Lelystad gekocht en op de bijbehorende kiptrailer richting Sint.Annaparochie gegaan. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de boot op te knappen op de oprit van de , maar 

na behoorlijke stripwerkzaamheden en passen en meten was het mogelijk de boot in de 

garage te stallen zodat we niet meer van het weer afhankelijk waren. De kosten van de 

renovatie zijn redelijk tot goed in de hand gehouden het was dan ook een low budget 

project 

Om een aantal werkzaamheden uit ervaring te kunnen uitvoeren is er contact gezocht 

via internet met een enthousiaste centaur-opknapper Foppe Jansma om zijn ervaringen 

te verwerken in onze renovatie waarvoor dank aan Foppe Jansma uit Marum (Groningen) 

  

Zaterdag 13 januari 2007 (werkuren 2 x 6 uur) 12 
  

Om 9.30 vertrokken van Sint.Annaparochie naar Lelystad via station Lars mijn zoon 

opgehaald om 10.28 u en om 10.40 uur op de Uilenweg bij verenigingsterrein Bovenwater 

aldaar de eigenaar van de 45? ontmoet, het een en ander doorgenomen overeenkomst 

laten tekenen van de koop van de centaur plus trailer. De Centaur is een echt oude 

boot met een eigen gemaakte kiel van slechte conditie, restanten regenwater 

verwijderd kentekenplaat op de kiptrailer gemonteerd vast gesjord verzwaard aan 

voorzijde i.v.m stabiliteit op de trekhaak en rustig zonder problemen weer richting 

Sint Annaparochie gereden. 

De 45 geparkeerd op de oprit mast/vlonders/en alle demontabele delen /enz uit/van de 

boot gehaald, dekzeil aangebracht, zeilenconditie bekeken. 

  

  

13 januari 2007 lelystad          13 januari 2007 Lelystad 

  

Zondag 14 januari 2007  (werkuren 2 x 6 uur) 24 
  

Lars werkzaamheden beslag gedemonteerd,houten schot achter gedemonteerd,stevenbeslag 

verwijderd, sandwich bekleding boven zijvakken verwijderd (polystyreen/piepschuim met 

1 laag glasmat. 

Besproken om onder de gangboorden,achterdek en voordek multiplex (dit is uiteindelijk 

geimpregneerd tuinhout geworden wat prijstechnisch aantrekkelijker was en makkelijker 

te verwerken)aan te brengen met eventueel dunne laag schuim watervast. 

  

Rob Roer gedemonteerd, helmstokhouder vervangen door rvs materiaal,roer spindel laten 

oplassen en lichtbalk trailer verwijderd, moet worden gerenoveerd, mast ontdaan van 

de vallen en stagen, constructie gemaakt voor het opbergen in de garage van de mast. 

Zeilen nagekeken en vergeleken met de zeilen in voorraad, alleen het grootzeil laten 

vermaken dan is er een goed stel zeilen bij 



Maandag 15 januari 2007  ( werkuren 7 uur) 31 
  

Rob vlonders Centaur geschuurd, grof en fijn, vlonders moeten nog intenser drogen 

voor verdere behandeling, nieuwe helmstok gemaakt van watervast hechthout, motorsteun 

uitgezaagd 20 x 30 cm x 5 cm  

  

Lieren schoongemaakt en gerepareerd, de speling eruit gehaald en weer lopend gemaakt, 

liersteunen ontdaan van verflaag , zijn nu RvS geschuurd. 

Verlichtingsbalk ontdaan van verlichting, schoongemaakt, nieuwe plank € 7,50 gehaald 

en geschaafd en geschuurd.  (foto 

Broer gebeld voor eventueel buitenboordmotor, (Johnson 4 pk)wil hem wel verkopen voor 

€ 125,-  

  

Dinsdag 16 januari 2007  (werkuren 8 uur incl kiel ophalen) 39 

Rob telefonisch contact met Lars over een kiel marktplaats geschikt voor de Centaur, 

telefoonnummer gevraagd en gebeld, afspraak gemaakt om de kiel te bekijken in 

Langweer 

 € 200,-- 

De kiel is geschikt alleen nog moeren 20 mm en RvS platen kopen platen 8cmX8cm8mm  

maken  

De kiel 130 kg opgeladen op de aanhangwagen via een val op het achterwerk, achteraf 

aardig wat pijn. Verder een tekening motorsteun gemaakt, althans het RvS-werk. Deze 

dag verder geen bootwerkzaamheden. 

  

Woensdag 17 januari 2007   (werkuren 7 uur ) 46 

  

  

Kuiplatten afgekrabd en geschuurd, foto’s gemaakt van de kiel, helmstok, motorsteun, 

boot buiten en details van de trailer. 

Verlichtingsbalk weer gebruiksklaar gemaakt. Zou nog de gaatjes op het dek tijdelijk 

afplakken maar het regende al. 

Maat genomen van RvS beugels motorsteun. 

  

Donderdag 18 januari 2007  (werkuren 7 uur) 53 
  

Staande latten kuip geschuurd kuip. 

Storm vandaag centaur heeft zich goed gehouden, dekzeil klapperde fel, geen 

buitenwerk. 

Roeispaan omgebouwd tot handzame peddel, makkelijk  indien nodig, veel schaaf en 

schuurwerk. 

  

 

Vrijdag 19 januari 2007 (werkuren 2 uur) 55 
  



De schalen van het roerblad losgemaakt, het staalwerk moet opgelast worden omdat bij 

de waterlijn de spindel ingeroest tot de helft van de dikte, verder geen 

noemenswaardige werkzaamheden verricht 

Zaterdag 20 januari 2007 (werkuren 2 x 6 uur) 67 

  
Lars heeft de sandwich-constructie onder het achterdek gehaald, er zijn met de 

gangboorden erbij nu 5 vuilniszakken vol met materiaal verwijderd, werkbespreking 

gehouden hoe de constructie nu zal worden. 

Rob heeft de bovenrand afgekrapt en de gaatjes dicht geplakt van het dek. 

Lars en Rob de bestaande kiel verwijderd (77 kg) en de nieuwe kiel gewogen (132 kg) 

verder materiaal en gereedschap opgeruimd en in samenwerking met Fee vriendin van 

Lars het dekkleed weer aangebracht, mooi winderig, zonnig weer alleen in de loop van 

de dag zakt de temperatuur. 

Uit de polyester ribben in het achterdek zaten telegraaf kranten verwerkt die van 10 

mei 1963 zijn, dus nemen wij aan dat de centaur in of voor 1963 is gebouwd. 

  

Zondag 21 januari 2007  (werkuren 2 uur) 69 
  

Bijna alle sites bezichtigd over centaurs en het conceptkleurenplan gepresenteerd. 

Besproken wat de volgende werkzaamheden zullen zijn. 

Het verbeteren onderdek zal dmv geimpregneerd tuinhout ribben worden uitgevoerd in 

watervast verlijmt multiplex, voorzien van een beschermende bijtslaag, eventueel 

tussen polyester en plaat pur opvulling. 

  

Maandag 22 januari 2007  (werkuren 5 uur) 74 

  
Polyester roerbladdelen schoongemaakt en geschuurd. 

Nieuwe kiel geborsteld , geschuurd en in de primer gezet. 

Transportwagentje voor kiel gemaakt. 

Maten achteronderdek genomen en op tekening gezet. 

Maten nieuwe kiel op tekening gezet. 

Maken/laten maken/bestellen/kopen: 

3 platen voor kielverankering van 8 x 8 cm, met een rond 20 mm gat van oude kiel 

3 RvS moeren kopen 20 mm + ringen 

Roerstang wegbrengen voor reparatie, gat bovenin opvullen, corrosie 

oplassen,dwarsstang vastlassen. 

E-mail van Foppe Jansma gekregen maten plaatsing kiel. 

  

Dinsdag 23 januari 2007  (werkuren 5 uur) 79 

  
Roerstang weggebracht voor reparatie. 

Peddel ingekort en verlijmt. 

Lakwerk kuiplatten, motorsteun en helmstok. 

Roerblad schalen schoongemaakt, gekrabd en geschuurd voor polyester behandeling. 

Roerstang nog niet terug, 

  

Woensdag 24 januari 2007  (werkuren 3 uur) 82 

  
Sneeuwlaagje  1 gr. 

Roerstang gehaald, in de primer gezet, polyesterschalen aangepast, stang 

ingelamineerd. 

Motorsteun,peddel en helmstok te drogen gezet in de bijkeuken. 

  



Donderdag 25 januari 2007  (werkuren 5 uur) 87 

  
Schalen roerblad gelamineerd, roer ligt te drogen. 

Gedeelte kuipafscheiding achter nieuw gemaakt van watervast verlijmd multiplex. 

Maten genomen van eerste kielgat vanaf boegpunt, kan volgens mij gebruikt worden. 

Nog steeds vorstig weer dus geen buitenwerk. 

 

Vrijdag 26 januari 2007  (werkuren 6  uur) 93 

  
Achterschot-kuip in de lak gezet. 

Randen roerblad voorzien van extra polyesterstrips (gelamineerd). 

Helmstok/motorsteun en peddel 2e maal gelakt. 

Gebruikt gereedschap nagekeken en gerepareerd. 

Boodschappen gedaan: schuurschijfjes, doorslijpschijven en schroeven gehaald. 

Lijnen nagekeken en van het grootschoot 2 landvasten gemaakt. 

Bedankmailtje gestuurd aan Foppe Jansma 

Broer Hans gemaild om de bbmotor in optie te houden (€125,--) 

Kosten tot nu toe: 

Transport:      

- -           Aankoop Centaur    -  €130,-- 

- -           Kiel               -  €200,-- 

- -           Plank verlichting  -  €  7,50 

- -           Gereedschap        -  €  8,50 

- -           Lars giro          +  €100,-- 

- -                              ========== 

- -           26-01-2007         -  €246,-- 
  

  

  

Zaterdag 27 januari 2007  (werkuren 6 uur) 99 

  
Roerblad behandeld, nog kleine stukjes ingelamineerd 

Boottrailer werkzaamheden, overtollig metaal verwijderd en uitdraaipoten opgeknapt, 

de disselsteun recht geslagen, roestvorming kokerbalken goed nazien ! 

Nagedacht over houtwerk onderdekt, geïnformeerd bij fixet over hechthout, ben er nog 

niet uit of eventueel geïmpregneerd hout, het laatste is het geworden. 

  

Zondag 28 januari 2007  (werkuren 1 uur) 100 
  

Geen werkzaamheden vandaag. 

Organiseren prijsvraag naamgeving !!! 

Ontdekt dat de centaur nooit nr. 245 kan zijn  want de 193 stamt uit 1973, wat nu. 

Beetje aan het zoeken geweest naar voordelig adres voor multiplex op marktplaats en 

een adresje gevonden in Brabant (geintje). 

Mailtje van foppe gehad als reactie van mijn laatste mail. 

  

  

Maandag 29 januari 2007  (werkuren 6 uur) `106 
  

Roerblad in de primer gezet. 

Bij Fixet en Willy’s hout geïnformeerd naar wv multiplex, Willy is iets duurder dan 

fixet, 15 mm € 49,50 en 9 mm € 30,-- fixet, Willy € 59,50 15 mm en € 40,-- 9 mm 

Alleen achterplanken meranti meegenomen en een dikke balk (meranti)€ 20,--. 



Bij de markthal een neuswiel meegenomen €21,-- en pas gemaakt voor de boottrailer, 

hij kan nu zo de garage worden ingereden. 

Mooi weer dus buiten werken: de romp boven de waterlijn geschuurd met nr, 60 en 120, 

de meeste krassen en kuilen geplamuurd, daarna weer geschuurd met nr. 120. 

  

De boot aan de binnenkant gereinigd, vegen, zuigen en doorspoelen. 

De kielblokken verwijderd, moeten vernieuwd worden. 

En tenslotte de tent weer geplaatst. 

 

Dinsdag 30 januari 2007  werkuren 7  uur 113 

  
Het weer laat toe dat er buiten gewerkt kan worden: 

Steun houtwerk onderdeks bij de roerdoorvoer vernieuwd en de doorvoer vastgezet. 

Vier deksteunen gemaakt achterzijde, moet er nog een bij. Prigelwerk passen en meten, 

trappie op trappie af. 

Tenslotte  de peddel/motorsteun/helmstok en kuip/achterzijde in de lak gezet. 

  

  

Woensdag 31 januari 2007 (werkuren 6 uur) 119 

  
Steunen achterdek in de bijts en lak gezet. 

3 borgplaten voor de kiel gemaakt waarvan 1 van de oude kiel. 

Helmstokbelag gemaakt van RvS boegstuk. (zuiver handwerk) 

  

Donderdag 1 februari 2007  (werkuren 7 uur) 126 

  
Helmstok gemonteerd c.q. pas gemaakt. 

Gehaald 3 moeren m20, 12 ringen m6 RvS, 3 moeren m6, 4 ringen m10 RvS, 3 ringen m20, 

5 houtschroeven RvS 20 mm, plaatje multiplex 15 mm , 2doosjes schroeven 4x30 mm. 

Achterschot pas gemaakt en gemonteerd , moet nog in de lak. 

Dwarsverbanden achterdek gemonteerd, lengteversteviging moet nog gemaakt worden. 

Roerkokerplaatje gemaakt RvS voor afwerking. 

In de morgen motregen en s,middags mooi weer. 

  

Vrijdag 2 februari 2007  (werkuren 6  uur) 132 

  
Te koud voor buitenwerk, gemaakt een helmstokverlenger van oude helmstok. 

Lat op maat gemaakt voor tussen boot en kiel, echt handwerk. 

  

  

Zaterdag 3 februari 2007  (werkuren 2 x 6  uur) 144 

  
Hout opgehaald bij Welkoop €53,55 voor ondersteuning dek. 

Lars heeft het voordek gestript en het piepschuim verwijderd, ook uit de 

drijflichamen in de kuip ( 2 vuilcontainers vol), alles verder afgekrabd. 

Rob heeft het hout voor onder de gangboorden klaargemaakt. 

Lars het voorschot geschuurd en het achterschot voor lakwerk gedemonteerd. 

Mooi weer vandaag om lekker buiten te werken. 

  

Zondag 4 februari 2007  (werkuren 2 x 5 uur) 154 

  
Lars heeft het grootste deel van de binnenkant geschuurd en de bovenrand van de kuip. 



Verder onder de boot geschuurd bij reparatieplek en diversen. 

Rob heeft het grootste deel van het onderdek achter voorzien van verstevigingschout 

en het achterschot geplaatst. 

En een begin gemaakt van de ondersteuningsbalk van de mast. 

  

Maandag 5 februari 2007  {werkuren 8 uur} 162 

  
Achterdek opnieuw gemonteerd en afgemaakt, plm. 45 kg hout verwerkt minus afval 

polyester en piepschuim is 35 kg. 

Bezig met de gangboorden en drijflichamen afgekit met siliconen. 

Wielen van de trailer nagekeken en gerestaureerd. 

Boot staat nu in de garage met veel pas en meetwerk gelukt, laat het nu maar regenen, 

enkele buien, weersverwachting rest van de week vrij nat en koud. 

  

Dinsdag 6 februari 2007  (werkuren 7 uur) 169 

  
De kuip is aan de beurt, door de onderdeks versteviging en het niet aanwezig zijn van 

bevestigingspunten aan de buitenkant, 2 dwarsverstevigingen gemaakt (zo dat was een 

reeks uitlatingen voor eigen rekening, voor uitleg , vraag naar de voorwaarden). 

De trailer enigszins vertroetelt door de wielen en spatborden op te knappen. 

Rustig weer, ongeveer tussen de 1 en 5 graden. 

  

Woensdag 7 februari 2007 (werkuren7 uur) 176 
  

Het verfwerk in de gangboordkastjes wil nog niet drogen dus alleen de twee 

ondersteuningen aan bakboord vastgezet. 

De antisliprichel van de boot gerestaureerd 1/3 gedeelte plm 2000 zaagsneden en een 

driekanten vijl, de aanhechting van deze richel strak gemaakt, moet nog met plamuur 

worden bewerkt af en toe een klein buitje. 

  

  

Donderdag 8 februari 2007  (werkuren 6 uur) 182 

  
Weeralarm, uiteindelijk 2 a 3 cm sneeuw. 

Versteviging aan sb kastjes in de gangboorden geplaatst. 

Ophanging neuswiel trailer afgebroken bij het liften van de boot om de 

achterondersteuning van de trailer op te knappen, gerepareerd en de dwarsbalk trailer 

opnieuw bekleed. 

Antisliprichel behandeld. 

  

Vrijdag 9 februari 2007  (werkuren 7 uur) 189 

  
Voorste ondersteuning trailer aangepast aan de maten van de Centaur en bekleed, 

Hout en schroeven gehaald voor de ondersteuning van het voordek. 

Voor driekwart het voordek ondersteund. 

Wat roest verwijderd van de trailer. 

  

Zaterdag 10 februari 2007 (werkuren 5 uur) 194 

  
Nu precies een maand bezig ,tot nu toe 194 uur gewerkt aan de boot en trailer. 

Kostenplaatje: 

Transport; Vrijdag 26 januari 2007       €  346,-- 

           Maranti hout willyh 29/1      €   20,-- 



           Neuswiel markthal 29/1        €   21,-- 

           Moeren/schroeven Plat 1 feb   €    5,85 

           Fixet hout/schroeven 1 feb    €    9,40 

           Fixet cileconen  2/2          €    4,55 

           Welkoop hout onderdek 3/2     €   53,55 

           Welkoop hout onderdek 9/2     €   13,45 

           Kwantum verf trailer 10/2     €   11,50 

  

Totaal                                   €  485,30 

  

       

Vandaag de versteviging van het voordek afgemaakt en de schotjes in het gangboord sb  

Poging gedaan om foto,s te importeren maar mislukt. 
  

  

Zondag 11 februari 2007  (werkuren 0 uur) 194 

  

Maandag 12 februari 2007  (werkuren 5 uur) 199 

  
De trailer een verfbeurtje gegeven en 2 meter antisliprand gezaagd en gevijld. 

Bij Praxis gekeken naar RvS schroeven plm 15 eurocent per stuk. 

  

Dinsdag 13 februari 2007 (werkuren 7 uur) 206 

  
Bakboordzijde antisliprand is klaar, nog 2 meter zagen aan stuurboord en dan zit dit 

marweiwerk (gevangeniswerk) er op. 

Smeernippels trailer schoongemaakt en met vet onder druk ingespoten. 

Zaagblaadjes gehaald. 

S,morgens regen, in de middag droog. 

  

Woensdag 14 februari 2007 (werkuren 7 uur) 213 

  
De antisliprand afgemaakt en oneffenheden opgevuld met polyester. 

De remautomaat van de trailer weer lopend gemaakt. 

Regenachtige dag. 

  

Donderdag 15 februari 2007  (werkuren 8 uur) 221 

  
Onderkant voorschot gedemonteerd om eventueel de restanten van het piepschuim te 

kunnen verwijderen, maar de doorgang is te klein om iets te kunnen doen, dus laten 

zitten. 

Vandaag de boot naar buiten om het dek te schuren, vooral de rand aandacht gegeven . 

Tenslotte de trailer in daglicht enigszins bijgewerkt. Onderwaterromp geschuurd. 

Prachtig  zonnig weer 11 gr. 

  
Vrijdag 16 februari 2007 (werkuren 5 uur) 226 

  
De volgende werkzaamheden zijn aan de beurt; de kuip behandelen, krabben schuren, 

versteviging herstellen met polyester matjes (Lars), de kielgaten bepalen en opvullen 

met versteviging, kiel plaatsen en inlamineren. 

Op zoek naar RvS voor motorsteun en mastbeslag, zie tekening en foto’s van Foppe 

Jansma. 

Bezoekje brengen bij Meijer plaatbewerking aan de Oudebildtdijk. 



Info bij leverancier bootverf, kleuren bepalen. 

Enige voorbereiding getroffen om deksels (deksel) voor de boot te maken. 

Het roerblad geplaatst, en de grootschoot achterbeugel bevestigd, moeten nog wel 

schroeven van 5 mm in. 

  

  

Zaterdag 17 februari 2007 (werkuren 5  uur) 231 

  
Lars heeft de kleur van de romp bepaald op Pacific Blue. 

Advies van Bea is het dek Artic White te schilderen. 

Onderste helft van het voorschot geplaatst. 

Gangboordkasten geschilderd en het restant van de verf in her vooronder gerold. 

RvS schroeven in de kuip gedraaid en de beugel op het achterdek. 

De trailer een naam gegeven FELA TRAILER  (nieuwe eigenaren Fee en Lars)zodat 

deze er iets professioneler uitziet, geintje. 
Vandaag bewolkt maar  droog. 
  

Zondag 18 februari 2007 (werkuren2 x 5 1/2  uur) 242 
  

Hij staat er onder !!!, na overleg, voorbereiding, zweet en kracht is de kiel onder 

boot gebracht, vaak opvullen en stukje voor de boot omhoog tot de gewenste hoogte, de 

kiel stukje voor stukje versleept en op gevijzeld met houtjes en stenen staat hij 

ongeveer te plek. 

Bezig geweest samen met Lars van 18.30 uur tot 24 uur zie foto’s. 

  

Maandag 19 februari 2007 (werkuren 2  uur) 244 

  
De day after de kiel, materiaal opgeruimd de blokken op de voorsteun van de trailer 

verwijderd en dw trailer gestabiliseerd. 

  

Dinsdag 20 februari 2007 (werkuren 4 uur) 248 

  
RvS materiaal gehaald bij Meijer plaatverwerking op de Oudebildtdijk voor de 

motorsteun en de mastvoet 4 en 2 ½ mm en voor een groot deel verwerkt.€15,-- 

  

Woensdag 21 februari 2007  (werkuren4 uur) 252 

  
De bodem afgekrabd en de losse stukken verwijderd. 

  

Donderdag 22 februari 2007 (werkuren 6 uur) 258 

  
De kiel omhoog gebracht en de draadeinden verzegeld d.m.v blokken en alles pas 

gemaakt. 

Nu bezig met de gaten te vullen in het polyesterwerk. 

Nagegedacht om de verstagingsstrips naar binnen te verplaatsen, laten zoals het zit. 

  

Vrijdag 23 februari 2007 (werkuren 5 uur) 263 

  
De kielgaten met polyester voorzien.De mastvoet laten lassen in Berlikum € 10,-- 

  

Zaterdag 24 februari 2007  (werkuren 7 uur) 270 



  
De kielbouten zijn ingelamineerd, gebruik gemaakt van de oude onderlaag van voor en 

achterdek polyesterplaten om verstevigingstukken te maken. 

Verder de vroegere plaats van de grootschootbevestiging gerenoveerd d.m.v. hardhout 

in te lamineren in de spantverbinding dit om de huidige plaats teveel naar achteren 

staat. 

Tenslotte langdurig bezig geweest om van RvS plaat een mastvoetconstructie te maken 

voor aan de mast. 

De opmerkingen gelezen op internet over het gewicht van de kiel, die tussen de 180 en 

200 kg zou moeten wegen. Ik ga er vanuit dat de door ons gekozen kiel van 130 kg voor 

de oude lichte enkelschalige centaur voldoende zal zijn o.a. ook door de korte mast 

van 6.20 m. en het iets mindere zeiloppervlak. 

Oja, nog een definitieve ondersteuning onder de kiel op de trailer gemaakt. 

Regenachtige dag, in de garage 15 graden. 

  

Zondag 25 februari 2007 (werkuren 6 uur) 276 

  
De motorsteun geplaatst mede dank zij Bea (mijn echtgenote) die de ringsleutel 10 

heeft gehanteerd. 

Het achteronder en het vooronder geschilderd. 

Tot nu toe 276 uur besteed aan deze oude dame/heer voorwerp. 

  

Maandag 26 februari 2007  (werkuren 6 uur) 282 
  

Plaatmateriaal besteld voor afdekplaten kuip en afgeleverd en gedeeltelijk verwerkt. 

Een mailtje gestuurd naar Lars over de vorderingen en naar Foppe Jansma. 

€ 33,50 uitgegeven voor de marantiplaten kuip 

  

Dinsdag 27 februari 2007 (werkuren 7 uur) 289 
  

De hele dag bezig geweest met de afdekplaat, zogoed als klaar. 

Slecht weer regen.  foto                

  

Woensdag 28 februari 2007 (werkuren  7 uur) 296 
  

Dekplaten afgemaakt, geplamuurd en 2 kastdeurtjes gemaakt. foto 

  

Donderdag 1 maart 2007 (werkuren 6 uur) 302 

  
Kielaansluiting met de boot opgevuld en omgeving goed afgekrabd om de kiel in te 

lamineren. 

De verlichtingsbalk van de trailer gemonteerd en opgeschilderd. 

Afdekplaat van de kuip een kwast verf gegeven. 

  

Vrijdag 2 maart 2007 werkuren 0 uur) 302 

  
Geen werkzaamheden aan de boot, boodschappen gedaan polyesterset €21,95, wasbenzine 

en grondverf €9,50  

  

 

Zaterdag 3 maart 2007 (werkuren 0 uur) 302 

  



Geen werkzaamheden aan de boot. 

Maansverduistering. 

Post ontvangen van EPIHANES VERFSYSTEMEN, iets goedkoper dan Sikkens, nou nog info 

over international verf.Besproken met Lars om de bevestiging van bb en sb verstaging 

niet te veranderen. 

  

  

Zaterdag 3 maart 2007(werkuren 0 uur) 302 

  
Vandaag niets gedaan ook mede door de verjaardag van Inger (dochter) 

  

Zondag 4 maart 2007  (werkuren 0 uur) 302 

  
Geen werkuren. 

  

Maandag 5 maart 2007 (werkuren 6 uur) 308 

  
Kostenplaatje: 

  

Transport van zat 10.02                   € 485,30 

               Di 20.02 RvS materiaal     €  15,00 

               Vr 23.02 RvS lassen        €  10,-- 

               Ma 26.02 Meranti platen    €  33,50 

               Vr 02.03 Polyester set     €  21,95 
               Vr 02.03 wasbenzine en verf€   9,50 

               Ma 05.03 gereedschap       €  10,-- 

               Ma 05.03 Rvs schroeven     €   3,50 

Totaal         Ma 05.03                     558,75 

  

Financiering Lars                         €  50,-- 

  

Vandaag de boot naar buiten voor schuurwerk in de kuip en het dek. 

Kleine gaatjes gevuld met plamuur. 

Dekplaat geschilderd. 

  

Dinsdag 6 maart 2007 (werkuren 5 uur) 313 

  
De mast en de giek geschuurd en het beslag nagekeken en gerepareerd. 

De boegconstructie RvS gemoduleerd. 

Gesprek gehad met de dhr. Willems van de firma WILSOR kunstharsen over de droogtijd 

en prijzen van hun producten. 

Mailtje gehad van Foppe Jansma over de vorderingen en thuiswater van de oude dame. 

  

Woensdag 7 maart 2007 (werkuren 0 uur) 313 

  
Geen werkzaamheden uitgevoerd !!!!!!!!! 

  

Donderdag 8 maart 2007 (werkuren 5 uur) 318 

  
Nieuwe handvatten gemaakt voor het deksel van de boot, deksel lekt nog wel, moet nog 

een kunststof afsluiting komen. 

Versteviging voorste spant geplaatst. 



Eindelijk eens een mooie zonnige dag. 

  

Vrijdag 9 maart 2007 (werkuren 2 uur) 320 

  
Wat plamuurwerk !!! op de romp. 

Zaterdag 10 maart 2007 (werkuren 2 x 6 uur 332 

Boodschappen doen in Akkrum: 

Verf gekocht wit en blauw van Epifhanes,Primer voor onder water 

Polyfiller 

En verder kikkers, schootoog, schoten,stootwillen,lijnen. 

Lars heeft de polyester-reparaties in de kuip uitgevoerd, Rob heeft de vlonders en 

deurtjes in de lak gezet 

Transport 5 maart              €585,70 

Fixet Akkrum verf              €152,30 

Action                         €  3,10 

Totaal                         €741,10 

  

  

Zondag 11 maart 2007 (werkuren 2 x 7 uur) 346 

  
De mast klaar gemaakt en getrimt met de nodige beperkingen, buiten stag bb staat te 

ver naar voren, onderwaterschip in de primer gezet. 

Lakwerk in de kuip behandeld. 

  

Maandag 12 maart 2007 (werkuren 6 uur) 352 

  
Vloerplaten kuip gelakt met roller ? , niet zo,n mooi resultaat, oppassen bij de romp 

verven, 

Plamuren bij de kiel en putjes op de romp en boeg. 

Scheur achter de kiel in gelamineerd. 

Dekplaat aan de binnenkant in de bijts gezet. 

  

Dinsdag 13 maart 2007 (werkuren 6 uur) 358 
  

Gehaald ; een blik verf voor de kuip en onder de vlonders, rollers ,kwast en 

afplaktape 

€ 30,-- 

Vlonders gelakt, onderwaterschip in de primer en de eerste laag blauw aangebracht op 

de romp. 

Mooi weer, zonnig en 14 gr. 

  

Woensdag 14 maart 2007 (werkuren 5 uur ) 363 

  
Gangboordkastjes geverfd voor de 2de keer, gat in kielspant gedicht. 

Onderwaterschip voor de 3de keer in de primer. 

Lakwerk binnenzijde kuip voor de 3de keer geverfd. 

Romp geschuurd, afgenomen en voor de 2de keer in de blauwe verf. 

Mooi weer, iets kouder. 



  

Donderdag 15 maart 2007 (werkuren  4uur) 367 

  
Het dek geschuurd ,schoongemaakt, ontvet en in de eerste laag verf gezet. 

Afdekplaat voor de kuip aan beide zijden in de beits gezet. 

  

Vrijdag 16 maart 2007 (werkuren   uur) 
  

Geen werkzaamheden, de hele dag boodschappen gedaan o.a. bij sikkes lapjesmarkt , 

tentdoek voor aanpassing boottent €12,95 p.m =140 br, goede kleur en kwaliteit. 

  

  

Zaterdag 17 maart 2007 (werkuren 6 uur) 373 

  
Alles geschuurd en afgenomen. 

Houtwerk kuip voor de 3de keer gelakt. ( nog 1 keer) 

Polyesterwerk kuip geschilderd, oftewel verf opgemaakt, moet nog afgemaakt worden. 

Dek voor de 2de keer geschilderd. (nog 2 keer) 

Romp voor de 3de keer geschilderd. (nog 2 keer) 

Onderwaterschip voor de 4de en laatste keer in de primer. 

  

Zondag 18 maart 2007 (werkuren uur ) 

  
Geen werkzaamheden. 

  

Maandag 19 maart 2007 (werkuren 6 uur) 379 

  
Dek en romp geschuurd en een aantal oneffenheden opgevuld met plamuur. 

Afdekplaat kuip verder afgemaakt. 

Uitgaven nietjes en rvs schroeven € 9,-- 

  

  

Dinsdag 20 maart 2007 (werkuren 5 uur) 384 

  
Dek bijgeschuurd en in de verf gezet. 

Witte band  4 cm afgeplakt en in de grondverf. 

Romp in de blauwe verf. 

Koud weer. 

  

Woensdag 21 maart 2007 (werkuren 3 uur) 387 

  
Lakwerk kuip ,motorsteun en helmstok. 

  

Donderdag 22 maart 2007 (werkuren 5 uur) 392 

  
Dek en romp geschuurd, schoongemaakt en geverfd, alleen het houtwerk nog 2 keer 

lakken. 

  

Vrijdag 23 maart 2007 (werkuren 3 uur) 395 

  
Waterlijn geschilderd met waterlijnverf van Sikkens incl. afplakken. 



Latten voor stootrand bij gamma gekocht, moeten nog verwerkt worden. 

€ 32,50  

  

Zaterdag 24 maart 2007 (werkuren 2 x 6 uur) 407 

  
Kuip geschilderd en gelakt 1 cm bies aangebracht romp, zeilmaten genomen en 

afgetekend, foto sessie boot buiten en diversen. 

Lars verf gehaald en RvS schroeven  € ? 

Uitgaven   transport                       €741,10 

           13/3 kwasten,rollers,tape       € 30,-- 

           19/3 RvS schroeven en nieten    € 10,-- 

           23/3 hout voor bootrand         € 32,50 

           Lars uitgaven 

           Kikkers, touw                   € 19,-- 

           Fixet verf                      €  9,50 

           Plat RvS 180 stuks schroeven    €  7,80        

Totaal                                     €852,80 

  

  

Zondag 25 maart 2007 (werkuren 3 x 4 uur) 419 

  
In samenwerking met Fee de voorste kikker geplaatst. 

  

Maandag 26 maart 2007 (werkuren 6 uur ) 425 

  
Begonnen de hardhouten stootrand te plaatsen, met de bovenfrees de latten 

gemodelleerd, gelakt en de eerste 2 m geplaatst. 

  

Dinsdag 27 maart 2007 (werkuren 6 uur ) 431 

  
De stootrand aan de lange zijden afgemaakt. 

  

Woensdag 28 maart 2007 (werkuren 0 uur) 431 

  

Donderdag 29 maart 2007 (werkuren 4 uur) 435 

  
De Naam BLUE NOSE aangebracht, stootrand op de spiegel gezet lier op bb,fokkeoog bb 

en kikkers op achterdek en versteviging kuip bb 

Kosten; 

  

Naam letters            €   5,-- 

RvS materiaal Plat      €   7,50 

RvS materiaal Fixet     €   6,50 

  

Mooi weer, de boot blijft definitief buiten. 

  

Vrijdag 30 maart 2007 (werkuren 7 uur) 442 

  
Alle beslag op de boot aangebracht incl. (spiegelbeschermers met achterstagogen) 

Bevestiging grootschootoog kuip op 1.70 m van mast. 

Rand opgevuld bb met sileconenkit. 

Verlichting trailer bevestigd. 



Buurvrouw uit ziekenhuis met nieuwe zoon Jesse, mooi weer. 

Zaterdag 31 maart 2007 (werkuren  1 uur) 443 

  
Het is bedoeling om de bb.motor op te halen in Hoevelaken.(Uiteindelijk met broer 

afgesproken dat hij hem mee zal nemen als Bea jarig is. 

Verder geen werkzaamheden. 

  

Zondag 1 april 2007 Werkuren 2 uur) 443 

  

Wachten op eventuele gegadigden die de boot willen meenemen. 

  

Maandag 2 april 2007 (werkuren 1 uur) 444 

  
Rand opgevuld sb en de spiegel met siliconenkit. 

  

Dinsdag 3 april 2007 (werkuren 0 uur) 444 

  
Transport 24 maart 2007 uitgaven  €852,80 

          29/3                    € 19,-- 

          29/3 fixet              € 15,-- 

          3 mrt garen             €  2,60 

totaal                            €889,40 

Lars storting                     €100,-- 

  

  

Woensdag 4 april 2007 (werkuren 5 uur) 449 

  
Grootzeil (oud) van huidige boot met plm ¾ m verkleind, met de hand en naaimachine, 

naalden gekocht € 3,75 

  

Donderdag 5 april 2007 (werkuren 5 UUR) 454 

  
Verstevigingsplaten grootzeil gemaakt en vast laten zetten bij Plat €13,75voor het 

oude grootzeil van Lars z,n boot, te laat bij de kapper, dus een grote bek gekregen. 

Zeilen gewassen en zo veel mogelijk de cijferlijm verwijderd. 

Bankje voor in de kuip gemaakt, moet nog gelakt worden. 

Verder nog enige werkzaamheden verricht voor de te verkopen boot zoals het roer en 

vlonders/planken uit de kuip geschilderd. 

  

Vrijdag 6 april 2007 (werkuren 6 uur) 460 

  
Geen werkzaamheden. 

  

Zaterdag 7 april 2007 (werkuren uur) 460 

  
Geen werkzaamheden. 

  

  

  

Zondag 8 april 2007 (werkuren uur) 460 



Geen werkzaamheden. 

  

Maandag 9 april 2007 (werkuren uur) 460 

                                              rustdagen 
Geen werkzaamheden. 

  

Dinsdag 10 april (werkuren uur) 460 
Geen werkzaamheden. 

  

Woensdag 11 april 2007 (werkuren 7 uur) 468 

  
Gemaakt een helmstokverlenger, een vlaggenstok(je), lijnen gewassen,rand boot voor de 

4de keer gelakt, onderwaterschip bijgeplamuurd (kleine pokgaatjes) en hetslot van de 

buitenboordmotor gerepareerd, van kajuitboot, die nu voor de centaur gaat dienen. 

  

  

Donderdag 12 april 2007 (werkuren 6 uur) 473 
  

Transport 3 april 2007                                         € 889,40 

          4 april 2007                                         €   3,75 

          5 april 2007                                         €  13,75 

10 april jachtlak,rollers, stok (helmstokverlenger/vlaggestok  €  14,82 

11 april welkoop 1 slot voor bb motor                          €   6,19 

12 april terpentine/wasbenzine                                 €   5,79 

totaal                                                         € 933,70 

  

Onderwaterschip voorzien van anti-aangroeiverf, slecht te verwerken €42.00 

  

Vrijdag 13 april 2007 (werkuren 0 uur) 473 

  

Geen werkuren , precies 3 maanden bootprutsen. 

  

Zaterdag 14 april 2007 (werkuren 1 uur) 474 

  
Kleine karwijtjes voor vlaggenstok/helmstokverlenger en achterstag 

  

Zondag 15 april 2007 (werkuren 0 uur) 474 

  

  

Maandag 16 april 2007 (werkuren 0 uur) 474 

  

  

  

Dinsdag 17 april 2007 (werkuren 1 uur) 475 

  
Spuitbussen gehaald voor mast en giek. 

  

Uitgaven €20 

Uitgaven € 1.49 rvs schroeven 

  



  

Woensdag 18 april 2007 (werkuren 5 uur) 480 

      Mastbeslag verwijderd en mast schoongemaakt, spuit primer, zilvermetallic en blanke 

vernis aangebracht 

Zeilen opgehangen en gespoeld en gedroogd. 

Donderdag 19 april 2007 (werkuren 0 uur )  480 

Voorlopige afsluiting werkzaamheden Centaur 45? Blue Nose   

Mijn dank gaat uit naar: 

Lars Jansen              de koper van de Centaur en medewerker (63 uur arbeid) 

Bea Jansen               medewerker 

Fee v Bruxvoort       medewerker 

Foppe Jansma          adviseur (internet) 

Firma  kuipers         laswerkzamheden (gratis) 

Firma Meijer          goedkope RvS platen 

Marcel de Vries      (buurman)heeft 1keer een schroevendraaier vastgehouden 

Gebruikte leveranciers: 

            Fixet Sint Annaparochie (klein materiaal), Fixet Akkrum (verf epiifhanes), Meijer metaal   RvS 

plaatmateriaal)SinT.Annaparochie, Plat (RvS bevestigingsmateriaal en gereedschap) Sint Annaparochie, Wagenaar 

Leeuwarden( polyester materiaal), Hiemstra Langweer (nieuwe kiel) , Kloostra  Sint Annaparochie (belettering  

Blue Nose) en vele anderen. 

Aantal werkuren: 

474 

Onkosten:€ 955,19  (exclusief motor en genuarails en blokken en vioolblok, tent veranderen,enz) 

  

  



  
 


