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Vervanging van de stootlijst Contest 31HT (bnr 106) 

Door: Rob Reedijk in samenwerking met Jan Reedijk 

Periode: december 2009 – april 2010 

 

Inleiding 

Toen wij in de zomer van 2009 ons zeiljacht kochten, een Contest 31HT, bouwnummer 106, bleek bij 

de inspectie dat de stootlijst aan BB achter een paar cm week van de romp vanwege afgebroken 

popnagels. Gedurende de 2
e
 helft van het vaarseizoen sprongen aan BB van de RVS strip spontaan 

enkele schroeven los. Kortom, het werd tijd voor een winterklus: “De restauratie van de stootlijst”.  

Bij de demontage bleek dat de teakhouten lijst aan BB midscheeps ook ‘aardig vergaan’ was; 

hergebruik van de houten lijst was daardoor onmogelijk geworden. Daarom werd besloten de gehele 

lijst, zowel voor SB als BB, te vervangen door een nieuwe lijst. 

 

Foto 1: SB spiegel, oude lijst 

 

 

Foto 2: SB oude lijst 
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Foto 3: SB oude lijst, las 

 

Foto 4: SB oude lijst, las gebroken en verweerd 

 

Foto 5: SB oude lijst 
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Demontage oude lijst 

Demontage van de RVS strip levert geen probleem op. Aan SB en BB achter is de houten lijst in een 

RVS spiegelbeslag gemonteerd. Bij verwijderen van de houten lijst is het verstandig om het RVS 

spiegelbeslag geheel los te schroeven van de spiegel. Het is nog de oorspronkelijke stootlijst vanaf de 

bouw in 1976, gemonteerd met aluminium popnagels, behalve aan SB voor, daar zijn vanaf de 

houtlas tot aan het boegbeslag 6 RVS bouten in de lijst-romp verbinding gedraaid. Deze bouten zijn 

verwijderd en de gaten zijn met kit afgedicht.  

De popnagels boor je gemakkelijk uit met een elektrische boormachine, (ijzerboor 6 mm) waarna de 

houten lijst met beleid (met behulp van bandenlichter en plankje hout eronder) van de romp wordt 

gescheiden. Let bij het uitboren op ALU splinters die kunnen wegspringen. Pas op je ogen! 

De eindjes van de popnagels blijven vervolgens in de romp achter. De popnagels zijn door corrosie 

behoorlijk aangetast. Deze zijn te verwijderen door middel van afknippen en soms (bij een erg oude 

lijst) afbreken met een waterpomptang.  

 

Foto 6: BB voor, boegbeslag 

 

Foto 7: BB voor, popnagel resten 

Na demontage is de plaats van de lijst op romp grondig gereinigd met schoonmaakmiddel en een 

borstel. De oude gaatjes van de popnagels en schroeven zijn met kit afgedicht. 
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Aanschaf nieuwe lijst 

De nieuwe lijsten zijn aangeschaft bij Combi-Jachtbouw te Enkhuizen. Zij maken, precies naar wens,  

een mooie, volle teakhouten lijst met profiel op maat, aangevuld met waardevolle adviezen van de 

vakman. Voor de waterdichte afsluiting op de romp en afwatering is aan de boven- en onderkant aan 

de rompzijde een 3x3 mm gleuf uitgefreesd (zie foto). Hierin wordt na montage op de romp een 

randje kit gevoegd.  

 

Foto 7: Nieuwe teaklijst 
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Foto 8: Nieuwe teaklijst 

 

 

Foto 9: Nieuwe teaklijst 

De lijsten worden per zijde in drie delen geleverd met verstek voor het verlijmen, compleet met 2 

componenten lijm en houten proppen voor de schroefgaten. De verstekoppervlakken worden tijdens 

transport door houten plankjes beschermd. 
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Voorbereiding in werkplaats 

Aangezien wij de oude gaten met de restjes popnagel in de romp niet willen hergebruiken, hebben 

wij de volgende werkwijze gevolgd voor het bepalen van de nieuwe gaatjes. Gebruik een houten plint 

van een laminaatvloer als afteken maatlat voor de schroefgaten. Plak deze plint op het schip en 

teken de oude popnagelgaten af.  

 

Foto 10: aftekenen oude (popnagel)gaten op plintmal 

Maak vervolgens eerst het profiel aan de lijst voor in het boegbeslag op maat. Gebruik hiervoor het 

profiel van de oude lijst als voorbeeld. 

Leg daarna de nieuwe teaklijst, de aftekenplint en de RVS strip onder elkaar in de werkplaats en 

bepaal waar de schroefgaten voor de houten lijst moeten komen. Bedenk dat de RVS strip niet op 

een teakprop wordt vastgeschroefd. 

Boor met behulp van een kolomboormachine vervolgens de gaten voor de proppen in de houtenlijst 

en daarna de schroefgaten. Gebruik hiervoor een boormal opdat alle boorgaten in 1 lijn komen te 

liggen; onderlinge afstand van de boorgaten is circa 11 cm. 

De lijst wordt naar de boot getransporteerd op het dak van de auto met behulp van een lange ladder 

als steun.  

Verlijming lijst 

De verlijming van de lijst wordt aanbevolen vanaf een buitentemperatuur van 15°C. Voor de 

verlijming is een hulpmal gemaakt waarin de lijst met schroeven en lijmtangen op zijn plaats wordt 

geklemd (zie foto 12). De verlijmde delen worden op de las aan de binnenzijde aan elkaar geschroefd 

met RVS schroeven. 
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Werkmethode: Plaats de workmate zo dat de beide lijmmallen (2 mallen per lijst) ieder op een 

workmate rusten. Ondersteun de lijst met een schraag aan het begin, in het midden (tussen beide 

workmates in) en aan het einde (zie foto 11).  

Plaats het achterste deel van de lijst in de mal en fixeer de lijst met lijmklemmen en schroeven. Breng 

de twee componenten lijm aan en schuif het te lijmen middendeel op de las. Fixeer het 2
e
 deel eerst 

met schroeven en plaats vervolgens een plankje in folie met lijmtangen op de las (zie foto 13). Draai 

de lijmtangen stevig vast. Herhaal deze procedure met het voorste deel. Fixeer vervolgens de lijst 

voor en achter op de schraag met een lijmtang tegen ‘wegglijden’.  

Herhaal deze gehele procedure voor de tweede lijst. Wikkel tot slot de gehele lijst in folie tegen nat 

regenen (zie foto 15).  

Laat de lijm minstens 30 uur drogen. Verwijder de folie, de lijmklemmen en verwijder de lijmresten 

van de las. Schuur de las daarna glad met de schuurmachine. 

 

Foto 11: lijst op workmate en schragen voor verlijming 

  

Foto 12: lijmmal 



© R.J. Reedijk 2010  8 

 

Foto 13: las gelijmd in mal en onder spanning 

 

 

Foto 14: las gelijmd in mal en onder spanning 
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Foto 15: lijsten gelijmd en ingepakt ter bescherming 

 

Foto 16: lijsten gelijmd en ingepakt ter bescherming 
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Montage lijst aan schip 

Hang de lijst aan het schip met spanbanden over de gehele lengte. Hiermee kun je de lijst precies op 

hoogte brengen.  

 

Foto 17: lijst met spanbanden op hoogte brengen 

 

Foto 18: lijst met spanbanden op hoogte brengen 

Start aan de voorkant met de montage. Fixeer de lijst in het boegbeslag en monteer de lijst eerst 

‘koud’ op de romp. Werk van voor naar achter met de montage. Breng een schroef aan om de vijf 

gaten en schroef de lijst niet te vast. Breng de lijst op spanning / buiging door aan de achterkant van 
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de lijst een spanband te bevestigen aan de spiegel. Boor vervolgens, door de voorgeboorde gaten in 

de lijst, alle gaatjes in de romp, boormaat 3.2 mm. 

 

Foto 19: lijsten met spanbanden aan spiegel onder spanning 

Plak nu de romp af met plakband onder en boven de lijst voor het opvangen van de kit resten. 

Bescherm de romp vanaf de onderste plakrand met schildersafplakfolie. Teken de positie van het 

spiegelbeslag af. Verwijder de lijst van de romp en maak de lijst aan de binnenkant op maat voor het 

spiegelbeslag. Plak de randen op de lijst onder en boven af met plakband ter voorkoming van 

vervuiling met primer en kit. Vervolgens wordt de lijst aan de binnenkant ingesmeerd met de primer. 

Laat de primer minimaal 30 minuten drogen. 

 

Foto 20: Achterzijde voor spiegelbeslag insnijden en in de primer 
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Hang de lijst in de spanbanden aan het schip en breng de lijst op hoogte. Breng daarna de kit aan op 

het schip en monteer de lijst op de romp. Start weer vooraan en werk per 1-1,5 meter naar achteren 

toe. De kit die aan de onderkant uit de lijst loopt, kun je direct gebruiken om de ondersponning af te 

kitten. Breng de lijst weer op spanning met de spanband aan de spiegel. 

De lijst is op de romp geschroefd met RVS A4 schroeven (3,9 x 38 mm). De schroefgaten zijn afgedopt 

met teakproppen (8 mm), welke bij de lijst zijn geleverd. De proppen zijn met de houtnerf in lijn in de 

lijst gelijmd met Bison constructielijm. Na drogen worden de proppen afgestoken en gladgeschuurd. 

Tot slot wordt de lijst tegen het schip boven afgekit in de sponning. 

Het is haalbaar om 1 lijst per dag te monteren. Voor de eerste lijst was circa 7 uur nodig; de 2
e
 lijst 

was binnen 5 uur gemonteerd en afgewerkt.  

 

Foto 21: Schroefgaten worden afgedopt met teakproppen 

 

Foto 22: BB zijde met rolsteiger tijdens montage 
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Als de lijst gedroogd is, moet de aansluiting van de lijst met het spiegelbeslag op maat gemaakt 

worden. Dit dient aan het schip te gebeuren. Monteer het spiegelbeslag vervolgens ook met kit op de 

romp en de lijst en schroef vast met de RVS schroeven. 

Afwerking 

De lijst is eerst in profiel boeg- en spiegelbeslag gladgeschuurd en daarna geheel geschuurd. De lijst is 

behandeld met Owatrol D1 olie. De RVS lijsten zijn vooraf geschuurd en daarna tweemaal gepolijst 

met grove en fijne polijstpasta op een polijstmachine. Voor de montage van de RVS strip wordt deze 

tijdelijk ter ondersteuning opgehangen in tiewraps, bevestigd aan de scepters. De RVS lijsten worden 

gemonteerd met behulp van een (zelf gemaakt) mal (zie foto 23). Hiermee ontstaat de zekerheid dat 

de RVS lijst over de gehele lengte op dezelfde hoogtemaat wordt gemonteerd. De RVS lijst wordt 

geschroefd met de korte RVS schroeven, 

 

Foto 23: montage mal voor RVS lijst 

 

Foto 24: BB zijde gereed 
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Handige tips 

• Verwijder kit sliertjes direct met terpentine van de witte romp. 

• Gebruik handschoenen met kitten. Dat scheelt veel schoonmaak werk achteraf. 

• Kit de bovensponning direct nadat de lijst is gemonteerd. Veeg de kitvoeg in 1 keer glad en 

laat deze drogen. Verwijder het plakband direct na afstrijken als de kit nog zacht is. 

• Controleer de kitvoeg in de ondersponning direct na montage en werk, indien nodig, bij. 

• Houd voldoende lapjes bij de hand. 

• Gebruik een elektrische kitspuit; dosering gaat veel nauwkeuriger. 

• Bij de verlijming en de montage van de lijst heb je 4 handen nodig… 

• Zorg voor voldoende opgeladen accu’s voor het elektrisch gereedschap. 

 

Tijdsinvesteringen 

Dit gehele project kost, vanaf de aanschaf van de lijst tot en met de oplevering aan het schip circa 

100-120 arbeidsuren. Deze tijd is exclusief reisuren huis <> Marina. 

 

Materiaal lijst 

• 6 x Teakhout, netto maten, geschaafd en gefreesd met verstek, 340 x 6 x 3,5 cm  

(Profiel zie foto 7 t/m 9) 

• 200 RVS 316 DIN 7982 / Torx 15, verzonken plaatschroef schroeven, 3,9 x38  

(voor montage houtenlijst op romp) 

• 200 RVS 316 DIN 7982 / Torx 10, verzonken plaatschroef schroeven, 2,9 x 19 

(voor montage RVS strip op houtenlijst) 

• 9 tubes Saba Seal One Kit,  

• Constructie lijm 2 componenten (hars en harder) voor verlijmen lijst 

• Bison constructielijm voor lijmen houten proppen 

• Terpentine 

• Thinner 

• Primer voor Saba Seal One kit 

• Owatrol D1 olie 

• Polijstpasta grof 

• Polijstpasta fijn 

• Schuurpapier 

• Tiewraps 

• Plakband (type langdurige hechting, makkelijk te verwijderen) 

• Schildersafplakfolie 
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Gereedschapslijst 

• Schroefboormachine + accu’s 

• Elektrische boormachine 

• Kolomboormachine 

• Boormal 

• Bandenlichter + plankje hout 

• Kniptang 

• Kleine waterpomptang 

• Hamer 

• Diverse schroevendraaiers 

• Lijmmal 

• 20 Lijmklemmen 

• Workmate 2x 

• Schraag 3x 

• stophoutjes 

• Folie 

• 6 boortjes 3.2 mm 

• Houtbeitel 

• Kamersteiger 

• Hoge keukentrap 

• Diverse kwasten (Primer en Owatrol) 

• Latex handschoenen 

• Elektrische kitspuit + accu’s 

• 220 V kabelhaspel 

• Bandschuurmachine 

• Vlakschuurmachine 

• Schuurpapier 

• Bitjes Torx 15 en Torx 10 (voor RVS schroeven) 

 

Verantwoording 

Project manager: Rob Reedijk 

Project uitvoering: Jan Reedijk 

Fotografie: Rob Reedijk 

Leveranciers:  Combi-Jachtbouw (Enkhuizen); RVS paleis (www.rvspaleis.nl), George Kniest (Marina), 

Gamma, Workz (www.workz.nl)  

 


