
Bekleding 
 

De bekleding van de wanden in de voor- en achterkajuit zijn na verloop van vele 
jaren vergaan, althans, meestal is de achterkant volledig verpulverd en hangt het 
skai er een beetje losjes bij. Er is eigenlijk slechts één remedie: vervangen!! Onder 
andere Viva Vinyl in Lijnden levert prachtig spul welk bij uitstek bedoeld is om de 
wandbekleding te vernieuwen. Het is relatief duur, maar de oppervlakten zijn niet zo 
groot. Belangrijk is, dat het oude spul eerst verwijderd wordt, en daarna komt er weer 
zo’n fijne klus: de achtergebleven schuimplastic resten moeten zo goed mogelijk 
verwijderd worden. Zet u uw stofmasker en beschermende bril maar weer op!! het 
bruine goedje is in de loop der jaren zodanig uitgehard, dat goed schuren met grof 
schuurpapier voldoende is. Wat achterblijft na dit schuren zit dermate vast, dat het 
geen verder probleem vormt. Gebruikt u de juiste lijmsoort (meestal kan de 
leverancier van de bekleding ook de juiste lijm leveren, kijk anders in de bouwmarkt 
bij de stand van Bison en daar wordt u verder geholpen a.d.h. van een aardig 
vragenlijstje. De “lappen” vinyl kunt u het beste te ruim uitsnijden, en van te voren 
een grove mal maken van kranten papier helpt enorm. Het vinyl is nl ook weer te 
duur om er veel van te versnijden. Zodra u gaat lijmen komt het aan op snel werken!! 
Het beste doet u het karwei met twee personen. Lijm aanbrengen met een lijmkam, 
de op de verpakking aangegeven “open tijd” in acht nemen en dan het vinyl er tegen 
aan. Pas op!! Meestal is er maar één kans om het goed te doen, dus ga secuur te 
werk. Plakt het vinyl eenmaal, dan kunt u het niet meer loshalen!! 
Om met cosmetische ingrepen te eindigen: de ramen opnieuw in rubber zetten is 
afdoende, zorg wel dat u zorgvuldig het profiel kiest en laat u niet bij de eerste de 
beste watersportzaak met een dure rol rubber wegsturen die achteraf niet past. Het is 
een tergende kwelling om ruiten te moeten inzetten met rubber welk niet exact 
past!!!! Kijkt u hierbij eens op de website www.technirub.nl , met wat zoeken vindt u 
het juiste profiel zeker. Deze firma levert ook korte lengtes, u hoeft dus geen rol van 
50 meter te kopen terwijl u maar 25 meter nodig heeft. Er zijn 2 soorten te krijgen, 
zwart of grijs. Zwart blijft zwart, maar geeft op den duur zwarte strepen; grijs 
daarentegen geeft geen strepen maar krijgt op den duur zwarte (schimmel)plekjes. 
Beide processen kunt u vertragen door alles goed schoon te houden en vóór de 
winter ouderwetse vaseline op het rubber te smeren. Uiteindelijk echter wordt het 
rubber altijd vies. 
Mooier is natuurlijk ramen in aluminium profielen. Het kost een paar centen, maar 
dan heb je ook wat………De boten die rondvaren met aluminium ramen zien er 
werkelijk top uit en passen volledig in de hedendaagse ideeën over moderne boten 
(zie de website de renovatie van de Seabird!). U kunt via uw website een speciale 
prijs krijgen voor aluminium ramen! 
 


