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(Project onderwaterschip) 

 

Het vorige reisverslag “zeilen hoe ging dat ook alweer?” nam jullie mee op onze zomer trip van Las Palmas op 

Gran Canaria naar de Portugese zuidkust. Voor ons was dat een heerlijk relaxte periode na het harde werken 

aan ons Zeezwaluwtje in Las Palmas. 

 

Ankeren tussen Faro en van Olhão 
Het schitterende waddengebied tussen Faro en Olhão is heel bijzonder en we genieten er elke keer weer van. 

Ten anker liggend naast het eiland Culatra, leef je met de getijden, net als de vissersgemeenschap op het 

eiland. 

Tijdens hoogwater gaan we met ons rubbertje over 

de zandplaten waar dan genoeg water staat, naar 

Olhão om boodschappen te halen of heerlijk te 

wanddelen. Als het tij ongunstig is, en we niet over 

de platen kunnen, gaan we gezellig op het eiland 

Culatra bij het lokale supermarktje onze dagelijkse 

boodschappen halen. In de rij met de locals bij de 

kassa begint de beheerster van de supermarkt ons 

na een paar keer al te herkennen. 

In het Frans of Engels wordt ons gevraagd of we 

nog broodjes wensen en hoeveel. Soms als we voor 

meerdere dagen broodjes in willen kopen, kunnen we 

niet de hoeveelheid krijgen die we willen. Geen 

kans, ondanks de nog halfvolle bak. Die hoeveelheid 

is besteld door de inwoners. Geen nood, dan gaan we gewoon de volgende dag opnieuw even langs. De zomer 

van 2014 vliegt voorbij, ook dankzij het relaxte tempo waarin we leven. Voor we het weten is het eind 

september. 

 

Naar de werf in Faro geloodst 
Op de 24ste september moeten we om 4 uur in de middag bij boei 23 in de vaarroute naar Faro zijn. Hier 

wacht Bruce de werfeigenaar op ons, om de Zeezwaluw door de nauwe en ondiepe vaarroute te loodsen tot 

aan de werf Nave Pegos in Faro. Op deze werf gaan we de kant op voor 

de gebruikelijke 3 jaarlijkse “knip-en-scheerbeurt.” 

Het is nieuwe maan en dus spring-tij. Het verschil tussen eb en vloed is 

3.5m met als gevolg dat de stroomsnelheid in het kanaal naar Faro hoog 

is. Omdat we een uurtje voor hoogwater op de afgesproken plek moeten 

zijn en niet te laat willen komen, gaat het anker om al om 2 uur omhoog. 

We tuffen in een slakkengangetje weg van Culatra in de richting van de 

scheidingston aan het begin van het vaarwater naar Faro. Daar 

aangekomen zien we dat het 2 uur voor hoogwater, nog erg hard 

stroomt. De stroomrichting staat dwars op onze route, waardoor de 

motor een tandje harder moet lopen om ons op koers te houden. Even 

later krijgen we gelukkig de stroom van achteren in en kan de motor 

weer wat zachter. We zijn echter een uur te vroeg op het rendez-vous punt. Riens probeert de boot gaande 

te houden in de buurt van de boei, maar wordt steeds weggezet door de sterke stroming. Gelukkig ligt er een 

bemande Engelse zeilboot aan een ankerboei vlak naast onze “wachtplek”. Dankbaar maken we gebruik van de 

mogelijkheid om een uurtje bij hen langszij af te meren. 

Gezellig pratend onder het genot van een Engels bakkie instant-koffie, vliegt het uur voorbij. Opeens 

herkennen onze nieuwe Engelse kennissen Bruce in zijn bootje en roepen dat we naast hen liggen. Snel worden 

we losgegooid en vaart de Zeezwaluw in het kielzog van Bruce het laatste stukje naar de werf. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/portugal-vasteland.pdf
http://www.navepegos.com/
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Voor de waterstand onder de kraan weer te laag is, wordt De Zeezwaluw in rap tempo in de singels van de 

travellift geplaatst. Binnen een half uur hangen we al boven de afspuitplaats. 

 

De Zwaluw met 11 poten 
In het Zeezwaluw Suffertje nr 7 hebben we al uitgebreid geschreven over ons nachtje hangend in de kraan 

en het schitterende uitzicht over de droogvallende platen voor de werf, het vogelleven voor de deur en het 

bezoek van Marianne en Rob met de camper. 

Het is de derde dag dat we voorbereidingen 

kunnen treffen voor de geplande 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

De laatste keer dat we op de kant stonden om 

het onderwaterschip onderhanden te nemen, 

was in 2011 in Angra op Terceira één van de 

Azoren eilanden. In het reisverslag “Leven op 

niveau” hebben we toen uitgebreid geschreven 

over onze eisen die we aan een werf stellen, 

werkzaamheden etc., dus dat besparen we 

jullie dit keer. Wel willen we wat 

achtergrondinformatie geven waarom nu het 

onderwaterschip zo grondig onderhanden is 

genomen. 

 

Geschiedenis 
In 2000, 1 jaar na de aankoop van de Zeezwaluw, toen ze voor het eerst uit het water kwam, zagen we wat 

kleine ongeveer 0,5cm grote blaasjes en aardig wat beschadigingen tot in de antifouling. Osmose??? Wie zal 

het met zekerheid zeggen, vele meningen over wat osmose is, hoe het eruitziet en hoe te behandelen. Omdat 

we in 2002 voor langere tijd met de Zeezwaluw op pad wilden, hebben we toen het zekere voor het onzekere 

genomen en haar in de winter van 2001-2002 een nieuw soort osmose behandeling (Hot Vac Hull cure 

systeem) laten geven op de werf in Kortgene. 

Sinds die behandeling in 2002 is de Zeezwaluw tot 2014 “slechts” 3 keer voor 2-4 weken uit het water 

geweest. Goed beschouwd heeft ze dus 12 jaar continue in relatief warm zeewater gelegen. In dat warme 

water gaat de aangroei van zeepokken, koraalworm en ander ongeïdentificeerd spul ontzettend snel, ondanks 

“gemene koperhoudende” antifouling. Die antifouling werkt het eerste jaar voortreffelijk, wat minder in het 

2de en is zo goed als uitgewerkt in het derde jaar. 

 

Hoe ga je daar mee om? 

In de loop der jaren hebben we geleerd om de snelle aangroei in het laatste jaar een beetje in toom te 

houden door; 

- elke maand een rondje “onderwater” schrapen van de 

romp met medeneming van schroef en schroefas. 

Dat werkt prima, maar heeft ook een keerzijde. De zeepokken 

(gooseneck barnacles) zitten erg vast op de huid. Met schrapen 

haal je meestal, maar soms ook niet, de bodem van het beest 

weg. Door het steken met een plamuurmes neem je wel weer wat 

van de antifouling mee. Daardoor was het onderwaterschip na 

zoveel jaar dus niet meer zo glad als de spreekwoordelijke 

babybilletjes. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/het-zeezwaluw-suffertje-jaargang-6-nr-7.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/azores-archipelago.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/2011-leven-op-niveau.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/2011-leven-op-niveau.pdf
http://www.deltamarina.nl/diensten/service-center/osmosebehandeling
http://www.deltamarina.nl/diensten/service-center/osmosebehandeling
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Door het onregelmatige oppervlak gaat de aangroei na 2 jaar nog sneller en loopt de snelheid door het water 

aanzienlijk terug. Tijd voor bezinning. 

 

Werkwijze van de afgelopen 12 jaar 
De drie keer dat de Zeezwaluw sinds 2002 op de kant is geweest, hebben we het onderwaterschip steeds als 

volgt behandeld; 

- met de hogedrukspuit het onderwaterschip zo schoon mogelijk afspuiten; 

- daarna de toplaag van de resterende antifouling, met scotch brite sponsjes handmatig gladschuren; 

- daarna kleine beschadigingen bijwerken met epoxy en epoxy-plamuur; 

- handmatig schuren van de bijgewerkte plekken; 

- aanbrengen van een laag primer voor goede hechting; 

- 3-4 lagen nieuwe harde antifouling. 

Al met al zijn er in die 3 dokbeurten dus aardig wat verflagen op het onderwaterschip gesmeerd. 

 

Terug naar af 
Alle oude lagen primer en antifouling, minimaal een 

stuk of 12 willen we nu helemaal verwijderen. Dus 

kaal tot op de Interprotect laag. Een zware en 

vieze klus die we willen uitbesteden. Op de werf in 

Faro hadden we geïnformeerd of zij voor ons alle 

verflagen van het onderwaterschip konden 

verwijderen. Dat kon, geen probleem. Het uurtarief 

werd ons meegedeeld en ook de wijze waarop ze de 

verf zouden verwijderen. Schrapen en niet schuren 

was een betere techniek is als het er zo dik op zat 

zoals bij ons Zeezwaluwtje. Oké, prima en de deal 

wordt gesloten.  

 

Als de Zeezwaluw uit het water komt, is het een 

langdurige klus om alle zeeleven na 3 jaar met de 

hogedrukspuit te verwijderen. Op veel plekken zien 

we diverse kleuren antifouling maar ook flinke beschadigingen door het schrapen met het plamuurmes. Dat is 

geen probleem want het gaat er allemaal af. Eenmaal kaal kunnen we pas echt zien hoe het onderwaterschip 

eruit ziet. 

De mannen van de werf zijn nog een paar dagen 

met een andere klus bezig zodat wij de 

gelegenheid hebben om heerlijk met Marianne en 

Rob die net op bezoek zijn, bij te kletsen en uit 

eten te gaan. 

 

De start van het onderwaterschip project 
Eind september komen de mannen in het midden 

van de dag een start maken om ons Zeezwaluwtje 

van al haar oude lagen verf te ontdoen. De 

handschrapers krijgen echter geen vat op de 

keiharde oude antifouling. Schuurmachine na 

schuurmachine, de één nog zwaarder dan de 

andere wordt uit hun magazijn gehaald en 
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opgetuigd met vele soorten en vormen schuurpapier. Echter, binnen 1 minuut loopt het schuurpapier vol, welk 

soort ze ook gebruiken. De reden hiervan, is hoogstwaarschijnlijk doordat ergens in de vele lagen verf een 

“plakkende” laag zit. Na 3 uur met twee man bezig geweest te zijn (6 manuren) is er slechts 0,9m2 kaal. Dat 

gaat eeuwen duren om 45 m2 kaal te krijgen. Zeker als ze alleen in de verloren uren (lees; geen andere 

werkzaamheden op de werf hebben) bij ons aan de slag kunnen. 

Aangezien we per man/uur moeten betalen, het is geen aangenomen klus, gaan we met Bruce de baas in 

overleg. Na goed overleg besluiten we geen gebruik meer te maken van de hulp van het werfpersoneel maar 

zelf de klus te klaren. 

 

Omdat we gezien hebben welk gereedschap niet werkt, gaan we 

naar de AKI, een soort immense Gamma op onderzoek uit. Op de 

afdeling gereedschappen zien we een niet al te duur multi-tool. 

Met de verschillende bijgeleverde opzetstukken kan het 

apparaat vele klussen aan, ook wegschrapen. We kopen het 

apparaat en nog wat meer andere handige benodigdheden. Thuis 

aangekomen, 

lijnen we een 

stekkerdoos 

met 

verlengsnoer 

op en gaat 

Riens het 

handige 

apparaat uittesten en uitproberen of het de schraap-klus 

kan klaren. Het schrapen tot op de “plakkende” laag gaat 

moeizaam, maar lukt wel. De werkbreedte van het 

opzetschraapstukje is slechts 5 cm, het gaat dus wel even 

duren voor de 45 m2 helemaal kaal is! 

 

De plakkende laag schuren we nat met scotch brite en 

laten het drogen. Met de oude vlakschuurmachine en grof schuurpapier proberen we dan de laatste lagen weg 

te schuren. Het gaat niet snel maar deze techniek lijkt in ieder geval te werken. 

De dagindeling 

voor de komende 

weken wordt 

daarmee 

duidelijk. 

Opstaan, 

ontbijten, 

tandenpoetsen en 

het werkpak aan. 

Riens aan het 

schrapen waarna 

Ineke zodra er 

een flinke baan geschraapt is, de nabehandeling met water, scotch brite en schuurmachine geeft tot de 

grijs-witte laag. Gemiddeld werken we op die manier 4-6 uur per dag, twee dagen achtereen. Dan een dag 

andere werkzaamheden zoals boodschappen doen, opruimen, naar de AKI voor aanvullende materialen. Daarna 

weer 2 dagen buffelen. 
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De dagen rijgen zich aaneen tot weken. De machines raken ook danig versleten door de urenlange continue 

arbeid. Als we na 25 werkdagen het onderwaterschip eindelijk kaal hebben, zijn niet allen wij, maar ook 3 

schraapmachines en 2 schuurmachines versleten. 

 

Kaal en nu? 
Bij het tevoorschijn komen van het kale onderwaterschip, zien we dat niet alleen de goosneck barnacle 

huisjes hapjes uit de huid genomen hebben, maar 

dat er toch ook hier en daar weer wat blaasjes op 

de romp zitten. Gelukkig zitten ze alleen in de 

toplaag, zijn klein en worden tijdens het schraap 

proces een kopje kleiner gemaakt. De 

beschadiging van plamuurmes en schraapmachine 

zijn talrijker, niet diep maar moeten wel t.z.t. 

bijgewerkt worden. 

Zeker nu we zoveel tijd gestoken hebben in het 

verwijderen van de oude antifouling willen we de 

romp weer helemaal in topvorm brengen volgens de 

regelen der kunst. De websites van diverse 

verfleveranciers (International/De IJssel en 

Hempel) geven een goed overzicht van de 

beschikbare techniek en de benodigde materialen. 

Veel verschillen komen daarbij niet tevoorschijn en we maken een plan dat er voor moet zorgen dat we er 

weer heel wat jaartjes tegen moeten kunnen. We nemen ons wel voor om de periode tussen 2 doktijden terug 

te brengen van 3- naar 2 jaar om barnacle aangroei te voorkomen. 

 

 

Omdat de Zeezwaluw ruim 12 jaar bijna continue in zeewater 

gelegen heeft, willen we wel eens weten “hoe nat” het 

onderwaterschip nu is en of dat een reden is van de (evt. 

osmose) blaasjes en onregelmatigheden die we zien. 

Riens verkent het internet op informatie over 

vochtmeetinstrumenten voor polyester. Bij Conrad electronics 

vindt hij een non-invasieve meter die zou moeten voldoen. De 

meter wordt besteld en binnen een week geleverd. Na het 

bestuderen van de gebruiksaanwijzing weten we hoe gemeten 

moet worden en kan het echte meten (= weten) beginnen. 

 

Maar waar meet je en wat zijn normaalwaarden? 
Weer terug naar het internet, waar vele meningen zijn te lezen over wat een “nat” en “droog” 

onderwaterschip is, ook 

het soort meet-

instrument waarmee is 

gemeten kan van invloed 

zijn, evenals de 

ouderdom van het schip 

etc. etc. Uit de grote 

brei van informatie, 

distilleren we één 

mening die ons logisch 

en aannemelijk lijkt. 

https://www.conrad.nl/
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 “De meting van het polyester boven de waterlijn zou als “droog” mogen worden beschouwd 

voor dat schip” 

Riens meet op een aantal plekken boven de waterlijn en dat nemen we aan als “droog” waarde voor ons 

Zeezwaluwtje.  

 

Vervolgens worden op het onderwaterschip 25 punten per zijde van de romp gemarkeerd en 

genummerd. Elke 3-4 dagen doen we een 

meting met ons meetinstrument op een 

diepte van 10mm en 25mm. De gemeten 

waarden worden genoteerd en in een Excel 

bestand ingevoerd. Na verloop van tijd zien 

we in de grafiek niet alleen hoe goed de 

“uitdroging” verloopt, maar ook dat 

bepaalde nummers in verhouding hogere 

waarden blijven geven dan andere. Volgens 

de uitleg bij de meter, kunnen deze hogere 

waarden worden veroorzaakt door; metaal 

aan de binnenzijde van de boot, tanks 

tegen de romp, of bijv. de wijnvoorraad die tegen de huid ligt. 

 

Om een verklaring voor enkele hogere waarden te vinden, wordt de buik van de Zeezwaluw weer eens 

helemaal geïnspecteerd. Dan blijkt op de plekken waar de waardes hoog zijn, bijv. een stuk oude 

ankerketting, blikvoorraden, vouwfietsjes o.i.d. tegen de romp te liggen. Voor ons is dit een 

acceptabele verklaring en deze hoge waarden worden uit het Excelbestand gefilterd. 

Na 3 maanden met meestal mooi droog en warm weer, zien we het onderwaterschip keurig droger 

worden. Toch wel prettig als het drogingsproces in de winter in een warmer klimaat dan Nederland 

kan! 

 

Cosmetisch tussendoortje 
Tijdens het drogingsproces hebben we niet stil gezeten. De blauwe band net boven de waterlijn was 

aan het afbladderen en had veel beschadigingen. Met de nieuwe schuurmachine wordt de blauwe band 

weggeschuurd tot op de gelcoat, waarna oneffenheden worden geplamuurd. Met 2-componenten witte 

primer worden 3 lagen opgebracht en daarna 3 lagen 2-componenten blauw van International. Onder 

de blauwe band hebben we een nieuwe smalle witte band aangebracht als afscheiding voor de nu 

aangeschafte blauwe antifouling.  

Het werk, even 

in 5 zinnen 

beschreven, 

duurde erg lang 

doordat 4 

ondersteunende 

poten precies op 

de waterlijn dus 

op de blauwe 

band zaten. Alle 

lagen verf 

moesten 

daardoor in 2 

keer worden gedaan, maar het uiteindelijk resultaat mag er zijn vinden we zelf! 
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De preventie en opbouw van het onderwaterschip 
Als het onderwaterschip droog genoeg is, bewerken we alle oneffenheden en beschadigingen met een 

laagje dunne epoxy. Vervolgens met epoxyplamuur alles egaliseren. Na droging wordt het hele 

onderwaterschip weer glad geschuurd. 

Eindelijk kunnen we de beschermende lagen Gelshield van 

International aan gaan brengen. De keuze voor Gelshield was 

eenvoudig. In 2002 is dit verfsysteem in combinatie met 

Interprotect gebruikt en navraag bij International 

Nederland leverde een mooi protectieplan met Gelshield op. 

Om de juiste en effectiefste laagdikte te krijgen, hebben 

we 13 blikken van 2,5 ltr voor ons Zeezwaluwtje nodig. 

Gelshield is in 2 kleuren, grijs en groen. We bestellen 7 

grijze en 6 groene blikken zodat we ze om en om kunnen 

gebruiken en goed zichtbaar is waar je tijdens het 

schilderen gebleven bent. 

 

Werken met 2-componenten verf is relatief nieuw voor ons en we maken kleine beetjes aan omdat de 

verf snel indroogt, 

zeker bij hogere 

buitentemperature

n. Kijk naar het 

filmpje over de 

eerste laag 

opbrengen door 

Ineke. Na 2 lagen 

blijkt dat we te 

dun opbrengen, te 

veel uitrollen dus. 

De volgende lagen rollen we wel gelijkmatig maar minder uit. Om toch aan de juiste laagdikte te 

komen worden er totaal 9 lagen Gelshield aangebracht en we hebben dan nog een ½ blik van elke kleur 

over. 

De laatste laag Gelshield mag nog niet helemaal 

droog zijn als we de antifouling aanbrengen, maar 

dat lukt feilloos. De laatste 2 lagen antifouling zijn 

simpel, verf in het bakje en smeren maar! 

 

Eindelijk is het onderwaterschip zo goed als klaar. 

Ook onder alle 8 steunen is Gelshield en antifouling 

aangebracht. Alleen de kiel op 2 plaatsen en onder 

de 3 steunen bij de boeg zijn nog nooit gedaan. Die 

steunen dekken maar een heel smal deel van de boeg 

en klein oppervlak van de kiel. 

Bruce heeft beloofd dat hij ons ruim op tijd in de 

singels van de travellift zal hangen zodat we 

voldoende tijd krijgen om Gelshield en antifouling op die plaatsen aan te brengen. 

 

 

 

 

http://www.yachtpaint.com/bel/diy/producten/osmose/gelshield-200.aspx
https://youtu.be/_sRYL_cWMTQ
https://youtu.be/_sRYL_cWMTQ
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Ook nog effe en dan……. 
Tussen de werkzaamheden van het onderwaterschip door, zijn intussen alle andere klussen gedaan die 

nodig waren. Afsluiters demonteren, schoonmaken, smeren, versleten onderdelen vervangen en alles 

weer monteren. Montage van de nieuwe waterpomp van de motor, maken en lassen van een kapot 

onderdeel aan de Monitor (windstuurinrichting) en het 

instaleren van de nieuwe marifoon met buitenunit, 

ankerketting opnieuw merken, etc. etc. 

Uiteindelijk zijn we gereed en prikken de datum voor de 

tewaterlating, 18 maart is het springtij en de rijzing 

voldoende om 

rond 12 uur te 

water te gaan. 

De laatste 

boodschappen 

worden ingeslagen, watertank gevuld en dan zijn we er 

helemaal gereed voor. 

Echter, het weer speelt even niet mee en ook een 

verlate voorjaarsbuikgriep gooit roet in het eten. 

 

Maar op 23 maart om 8 uur, hangen we dan toch echt in 

de travellift. De steunen gaan naar beneden en de boeg 

en kiel krijgen 

de benodigde 

lagen verf. 

Ruim op tijd 

zijn we klaar en 

om 4 uur in de 

middag wordt 

de Zeezwaluw 

naar de 

waterkant 

gereden en 

zakt ze rustig 

terug in haar element. Eénmaal onder de kraan dobberend, moet ze verder naar voren aan de steiger 

even 

wachten. De 

Franse 

zeilboot 

“Baba” gaat 

ook te 

water. Wel 

een beetje 

krap met 

twee 46ft 

zeilboten in 

het krappe kommetje. 
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Om half 6, uitgezwaaid door vele 

werfbewoners varen de Zeezwaluw en de 

Baba in het kielzog van Bruce zijn kleine 

loodsbootje weg van de werf naar dieper 

vaarwater om uiteindelijk bij Culatra te 

ankeren. 

Na 6 maanden op de kant, nu eerst heerlijk 

een paar dagen ankeren en relaxen voor de 

reis naar Las Palmas begint. 

 

Meer avonturen volgen in het volgende 

verslag. 

 

 

 

 

 

Riens en Ineke ab “SY Zeezwaluw” 

 


