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Vertrekkers klussen met hun beperkte budget liefst zelf aan hun 
boot, waar dan ook ter wereld, en bij nood op zee. Het  overkwam 
Niels Eikelboom en Greetje Tops met hun Black Moon. Midden op 
de Grote Oceaan worden ze verrast door lekkage onder in het 
schip. Hoe lossen ze dit op?
Tekst en beeld GREETJE TOPS en NIELS EIKELBOOM Openingsfoto @SAILINGTEATIME

KLUSSEN IN 
HET PARADIJS

Lekkage midden op de oceaan
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springt. Het scheelt zeker een knoop snelheid, dat geeft 
weer wat moed. Maar dan nu dus een lekkage. Het is niet zo 
dat de hele boot vol stroomt, maar als ons vermoeden juist 
is, dan neemt dat ineens al ons vertrouwen in het schip 
weg. Werktuiglijk nemen we de voorzorgsmaatregelen nog 
eens door. Bilgepomp: staat op automatisch met een alarm. 
Reddingsvlot: is alvast van het slot. Grabbag: staat klaar 
met daarin de belangrijkste spullen om te navigeren en ons 
te identificeren. Maar zover is het nog lang niet. We verlaten 
het schip pas als het onder onze voeten vandaan zinkt. 

Sijpelend zeewater 
“Ik ga het water in om te kijken,” beslist Niels. “Oké, dan 
blijf ik binnen bij het lek.” De veiligheidslijn met drijver 
gaat weer uit. Niels klopt van onderen, ik roep wanneer hij 
op de juiste plek zit. Dan hoor ik gekraak en zie het zee
water zo naar binnen sijpelen. “Ja, nu wordt het erger!” 
Wanneer Niels zich ontzout heeft met vers gemaakt zoet
water,  evalueren we in de kuip. “Is er écht niets te zien aan 
de buitenkant?” vraag ik drie keer. “Nee, maar er kwam 
 blijkbaar meer water binnen op het moment dat ik de 
scheg heen en weer wiebelde.” Dat brengt ons op de 
 volgende vragen: hoe kan er water binnenkomen zonder 
dat er een duidelijk zichtbaar gat in het polyester zit? En 
belangrijker nog: hoe lossen we dit op?

Noodreparatie
We trekken het tapijt in de achterkajuit weg en rammen 
de natte, houten vloerdelen eruit. Terwijl we heen en weer 
worden geslingerd, maken we met een plamuurmes en 

Wat is delaminatie en  
hoe kan het gebeuren?
Bij delaminatie verdwijnt de samenhang tussen de lagen 
van een bouwmateriaal, in ons geval polyester. Delaminatie 
kan ontstaan door 1) een slechte hechting van de lagen 
vanaf fabricage, 2) een plotselinge vermindering van de 
hechting na een botsing of 3) een geleidelijke verminde-
ring van de hechting door continue druk op het materiaal, 
waardoor er vocht en/of lucht binnendringt en het hecht-
materiaal aantast. We vermoeden dat het ging om deze 
laatste optie.

Black Moon is een polyester boot, type Taling 33 AK. In 
de jaren 80 zijn er zo’n honderd van gebouwd. De romp 
bestaat uit één geheel, gemaakt vanuit een mal, met een 
roer aan een scheg. Het merendeel is casco opgeleverd. 
De  AK-variant is standaard voorzien van een achterkajuit 
met toegang via een smal gangetje aan bakboord. De 
betimmering daarentegen kan bij iedere Taling anders zijn. 
Bij Black Moon is het L-vor mige bed aan stuurboordzijde 
goed ingetimmerd en aan de romp gelamineerd, maar 
richting het gangetje aan bakboord was het blijkbaar 
onvoldoende stevig voor een wereldomzeiling. 

 ‘We maken water!” Ik 
hoor wat gerommel 
 binnen en tuur 
 tevreden over de 

 oceaan. Wat een geluk dat we 
die tweedehands watermaker 
nog vlak voor vertrek aan de 
praat kregen. Maar dan zie ik 
het verschrikte gezicht van 
Niels in de kajuit opening. 
Zijn zongebruinde snoet is 
ineens wat bleekjes. “Ik heb 
een lekkage in de achterkajuit 
gevonden.” Hij bedoelt dus het 
soort ‘water maken’ dat je juist 
níet wilt. En al helemaal niet 
 tijdens een oversteek. De wind
vaan doet z´n werk en met de kust 
op ruim 1000 mijl afstand lijkt me 
dat ook wel veilig, dus ik schiet naar 
binnen. Niels wijst me de plek: “Daar, 
aan het einde van het vloerdeel, onder het 
bed.” Ik kruip door het smalle gangetje, steek 
mijn vingers onder het zompige tapijt en proef: zout. 

37 dagen op zee
Het is al dag 28 op zee. Pas over een week bereiken we het 
eerste de beste Markiezeneiland. We zijn vermoeid en 
gefrustreerd vanwege de vele zeilwisselingen. We tellen er 
gemiddeld zes op een dag: genua met of zonder boom, 
 kotterfok wel of niet bij, grootzeil vol of gereefd. “Zullen 
we de halfwinder maar weghalen voordat het donker 
wordt?” Vooraf had ik nog een romantisch beeld bij zo´n 
flapperend zeil dat in theorie af en toe ‘flap, fflllaaap’ doet. 
Dan lees je gewoon een boekje of je springt een keer in de 
blauwe woestijn om af te koelen. Ik had het nog niet verder 
overdacht, maar in de praktijk blijft het niet bij wat geflap. 
Bij lichte wind krijgt de deining de overhand, waardoor de 
hele boot heen en weer slingert en alles continu op z´n 
donder krijgt. Zowel boven als benedendeks. Het kraakt, 
bonkt, slaat, schuift, schavielt. Kortom, de boot beweegt. 

Met de krabber overboord
“Aha, dus dit zijn de boosdoeners.” Vanaf de zwemladder 
zien we vingerlange eendenmosselen die onder de boot 
meeliften. Dit soort aangroei remt ons nog meer af. 
Wekenlang schuifelden we zo loom als een bejaarde 
 galapagosschildpad vooruit. Wanneer we eindelijk de 
 evenaar passeren, blijkt de beloofde passaatwind niet sterk 
genoeg. Koortsachtig bekijken we een nieuw weerkaartje. 
“We moeten het onderwaterschip schoonkrabben, anders 
komen we in dit windstiltegebied terecht.” Ik sta op 
 haaienwacht, terwijl Niels met een krabber  overboord 

Als ons vermoeden juist is, 
dan neemt dat ineens al ons 
vertrouwen in het schip weg ▶ Zoutwaterdouche, om 

drinkwater te besparen.
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stofzuiger het oppervlak van de huid glad. Bij iedere 
 zijwaartse golf vrees ik dat de scheg daadwerkelijk open
scheurt en Black Moon naar de bodem van de oceaan zal 
zinken. Gemakshalve vergeet ik maar even dat we ons 
 buiten bereik van hulpdiensten bevinden. 
Oké, focus. Nu het probleemgebied blootligt, zien we een 
duidelijk stroompje water door de polyesterlagen lopen. 
“Dit wijst erop dat het niet vanuit de schroefas komt, maar 
dat het polyester mogelijk gedelamineerd is. Waarschijn
lijk door de continue scheepsbewegingen, maar waarom 
hier?” Een tijdelijke noodreparatie met epoxy volgt. We 
knippen stroken glasvezel, mengen epoxy met verharder 
en smeren net zo lang totdat ons noodvoorraadje op is. Het 
is hopelijk net genoeg om de huidige lekkage tegen te gaan 
of om erger te voorkomen.

Kwetsbaar gevoel
Door de zeeën van tijd maken onze gedachtes overuren. 
Blijkt ons schip na twee oceanen dan toch niet zeewaardig? 
Ligt het aan ons Maantje of aan dit type Taling? Hadden we 
vooraf iets kunnen doen om dit te voorkomen? We piekeren 
erop los. “Waren we maar op de Atlantische  Oceaan 
 gebleven,” jammert de een. “Wellicht eindigt onze reis 
wel in FransPolynesië,” verzucht de ander. 
Na acht dagen landen we veilig en wel op Nuku Hiva. Het 
euforische gevoel maakt plaats voor nederigheid. We zijn 
terechtgewezen en blijken kwetsbaar. En niet alleen op 
zee, ook in dit gedeelte van de wereld waar de middelen 
en faciliteiten zeer beperkt zijn. Hoe gaan we de oorzaak 

aanpakken op een tropisch eilandje zonder bootwerf? En 
als de boot ergens uit het water kan, hoe financieren we die 
onverwachte kosten dan?

De eerste 10 meters aan wal zet ik met ferme passen. Na 
een dikke maand op Black Moon kan ik eindelijk weer 
rechtop lopen, zonder mezelf ergens aan vast te hoeven 
houden. “Gek genoeg voel ik helemaal geen zeebenen, jij?” 
Niels houdt zich meer bezig met het veilig vastleggen van 
de bijboot. Bewust van de zwaartekracht onder onze 
 voeten lopen we het dorpje in. Rechts de gendarmerie en 
het postkantoor, links de bank en een bakker. Een zoveelste 
pickuptruck passeert, dit keer zwaait een traditioneel 
getatoeëerde man naar ons. Hij ziet er intimiderend uit, 
totdat ik een bloemetje achter zijn oor zie. Door de para
dijselijke omgeving begint de ellendige overtocht al weg 
te ebben, de zogeheten zeilersdementie doet z´n werk.

Pretpakket
“Hmm, ruik je dat?” We volgen geursporen van bloemen, 
vers gemaaid gras en rijp fruit. Als twee jachthonden lopen 
we door de hoofdstraat. Ik ga op zoek naar vitamines en 
Niels naar bootspullen voor de reparatie aan de scheg. 
In het midden van de kuip staat een nieuw pretpakket aan 
epoxy, verharder en dikke glasvezeldoeken. “Morgenvroeg 
maar meteen beginnen dan…” Op dat moment komt er een 
onverwachte oproep van onze Amerikaanse buurvrouw: 
bootkrabber gezocht. “... of ik kan de kosten van dit pakket 
eerst terugverdienen,” grijnst Niels. Na 2 uur pokjes en alg
jes onder de 50voeter vandaan krabben komt hij met 
100 dollar terug: “Mijn eerste salaris op reis!”

In het lokale ritme
Normaal gesproken staan de eerste dagen na aankomst in 
het teken van schoon schip maken. Een week lang is nu 
het tegenovergestelde het geval. Eerst halen we de nood
reparatie weg; deze was niet goed uitgehard bij gebrek aan 
harder voor de hoeveelheid epoxy. Dan plaatsen we extra 
houten spantjes. Als het een constructiefout is, dan 
 moeten die de nodige stevigheid bieden. 
Dagenlang wordt er gezaagd, geschuurd, gestofzuigd, 
gewogen, gemengd, geplakt en gelakt – tot de scheg lekt 
noch beweegt en de inboedel terug naar de  achterkajuit 
kan. Iedere ochtend haal ik een paar verse Franse stok
broden om de kombuis te ontzien. Omdat de hele kajuit 
dienstdoet als werk en opslagplaats, is koken niet echt 
een optie, een goed excuus om mijn beenspieren aan te 
sterken. En hoe vroeger ik ga, des te groter de kans op 
 chocoladecroissantjes. Zodoende hebben we al snel het 
lokale ritme te pakken: vanaf 6.00 uur aan de slag voordat 
het heet wordt. Alleen de siësta lukt nog niet helemaal als 
je op een boot woont die van binnen en buiten ontploft is.

Rekensommetjes
“Ik heb goed nieuws en slecht nieuws,” begint Niels. “Het 
binnenwerk is nu goed verstevigd, maar: de boot moet 
 alsnog uit het water voor de buitenkant. En dat betekent 
veel werk en hoge kosten.” Een dubbele tegenvaller, en 
 vooral slecht nieuws. We hadden juist gehoopt dat we 

▲ Land in zicht 
na 37 dagen.

Het onderwaterschip 
krabben levert direct een 
extra knoop snelheid op.

▶ Soms lukt 
het ons om 
even niet te 
piekeren.
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STAP 1. Gebruikte materialen verzamelen: glas-
vezelmatten, microballoons, epoxy en verharder. 
Voor het buitenwerk hebben we fijne matten 
gebruikt en voor het binnenwerk grove matten.

STAP 2. Benodigde gereedschappen verzamelen: 
slijptol met schuurpad, schuurmachine, mengbeker, 
meng stokje, kwast, schaar, handschoentjes, 
mondkapje, ontvetter, spatel en plamuurmes.

STAP 3. Schuren en slijpen: eerst het grove werk. 
We slepen de romp zo ver uit dat de verdachte 
delaminatieplek eerst zichtbaar werd en later 
weggeslepen werd. Daarna kwam het glad schuren. 
Let op: slijp voldoende van het omringende laminaat 
uit om een goede hechting van het nieuwe materiaal 
te krijgen. Maak goed schoon met ontvetter. Voor 
het binnenwerk plaatsten we houten spantjes.

STAP 4. Materiaal voorbereiden: knip de glasvezel-
doeken in rechte of ovale stroken; vermijd scherpe 
hoeken. Dit is natuurlijk afhankelijk van het te 

repareren oppervlak. Voor de buitenklus hebben we 
ovale vormen van verschillende grootte geknipt die 
elkaar ruim overlappen, voor het binnenwerk rechte 
stroken. Tip: meet en knip de verschillende lagen 
voorafgaand aan het werken met de epoxy.

STAP 5. Epoxy voorbereiden: meng de epoxy met de 
verharder in een beker, verhouding 1 op 3. Er is een 
variant voor tropisch klimaat die minder snel 
uithardt. Wij ontvingen die geheel in Polynesische 
stijl: in gerecyclede flessen en glazen potten.

STAP 6. Laagje voor laagje werken: smeer de 
ondergrond in met een dun laagje epoxy, leg er een 
glasvezelmatje overheen en druk voorzichtig aan. 
Vermijd luchtbellen tussen de verschillende lagen. 
Hier zijn specifieke drukrollers voor, die wij helaas 
niet hadden; wij gebruikten een kwastje. Breng de 
lagen van klein naar groot overlappend aan, zodat 
het nieuwe reparatiedeel voldoende aan het 
bestaande materiaal kan hechten. De droogtijd is 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

STAP 7. Tussendoor schuren: laat iedere laag lang 
genoeg uitharden. Schuur tussen de lagen door het 
oppervlak glad. Voor deze klus hebben we zeker 
acht glasvezelmatjes aangebracht, totdat het 
oppervlak egaal werd. Goed opbouwen van laag-
dikte kost tijd!

STAP 8. Microballoons aanbrengen: microballoons 
zijn miniscule, holle, glasballetjes; ze worden 
gebruikt om een lichtgewicht waterdichte plamuur 
te maken die niet krimpt. Meng de microballoons 
beetje bij beetje door de epoxy en verharder totdat 
er een dikke pasta ontstaat. Breng met een spatel 
en plamuurmes die pasta aan als laatste laag en laat 
drogen. Schuur de aangebrachte micro balloon-
pasta na totdat het oppervlak helemaal glad is. De 
osmoseplekjes hebben we hiermee ook behandeld.

STAP 9. Afwerken: zorg voor een goede afwerking 
van het oppervlak. Voor het binnenwerk hebben we 
lak gebruikt, voor het buitenwerk een laag epoxy-
primer en tot slot meerdere lagen antifouling.

onze uitgaven een tijdje konden beperken. Daarnaast 
moeten we ons nu gaan haasten om nog iets van Frans
Polynesië te zien voordat het cycloonseizoen onze route 
richting NieuwZeeland of Australië kruist. “Of we blijven 
hier veilig overseizoenen,” denkt Niels hardop. “Dit is 
misschien wel het mooiste werelddeel van onze reis!” In 
mijn hoofd maak ik reken sommetjes. “Dan moeten we in 
ieder geval de onkosten proberen te dekken. Jij gaat al lek
ker als handyman,  wellicht kan ik mijn schrijfwerk nog uit
breiden om de scheepskas te spekken.” Dit hele plan hangt 
wel af van de volgende vraag: is er überhaupt een bootwerf 
op de Markiezen?

Geluk bij een ongeluk
We hebben geluk. Sinds enkele jaren is er een werfje op 
Hiva Oa, slechts 70 mijl van Nuku Hiva. O, dagtochtje zou 
je denken. Cecile, de bootwinkelbediende, legt uit dat we 
de tocht naar Hiva Oa echt goed moeten plannen vanwege 
de sterke stroming en onvoorspelbare winden in tegen
gestelde richting. “Meestal moet je tussen deze eilanden 
opkruisen.” Haar Polynesisch getatoeëerde wijsvinger 
 zigzagt over de waterkaart. “Neem een paar dagen de tijd 
om tussendoor ’s nachts achter het anker te rusten.” Niels 
haalt er een weerkaartje bij. “Mhh, dit weekend lijkt er een 
noordenwind te staan. Dan kunnen we in een rechte lijn 
naar Hiva Oa, toch?” Cecile grijnst goedkeurend en 
 bevestigd dat dit zelden voorkomt. Eerder dan verwacht 
maken we ons gereed om naar een ander eiland te varen.

Nachttocht
Wanneer de avond valt, halen we het anker op. Die 70 mijl 
halen we net niet met daglicht, dus dan maar ’s nachts 
varen. Nog voor het donker staan de zeilen, is de koers 
 uitgezet en stuurt de windvaan voor ons. Ik kijk achterom 
en zie Nuku Hiva in het duister verdwijnen; er is hier geen 
lichtvervuiling vanaf de eilanden. Bovendien is het deze 
nacht nieuwemaan. En wat voor één! Voor het eerst tijdens 
onze reis maken we een heuse black moon mee. Die komt 
maar eens in de drie jaar voor. Gestrekt op de kuipbanken 
tellen we de vallende sterren en filosoferen wat. Zullen we 
anders op FransPolynesië overseizoenen tot volgend jaar? 
Vlak voor de ankerbaai zien we aan stuurboord een boeket 
van tientallen mastjes op het droge. Het is het kleinste 
werfje dat we ooit gezien hebben. Er is geen hijskraan, 
maar een ramp, oftewel een helling, waar Black Moon uit 
het water gereden wordt. We wachten tot het hoogwater is. 
Niels manoeuvreert tot aan de helling en gooit de achter
lijnen naar de werklui op de kade. Ik werp er eentje vanaf 
de boeg richting de lier van de trekker. De motor gaat uit. 
Vanaf nu moeten we de controle loslaten. 
Langzaam wordt de boot tussen de vork gefixeerd, gelift en 
al zwevend over land gereden. Daar wordt ze op bokjes 
gezet: ons honk voor de komende twee weken. Wanneer 
we de gereedschappen uitstallen, kijken de werflieden 
ons verbaasd aan: “Gaan jullie zelf aan de klus?” 

Schuren en slijpen
“Vandaag dan maar verder met schuren en slijpen?” vraag 
ik en spoel de koffiekopjes om in een afwasteiltje. Met Black 

Moon op het droge hebben we alle afvoeren afgesloten. 
Via de werkladder klim ik 3 meter naar beneden. Slippers 
aan, mondkapje op en schuren maar. “Niet vergeten om af 
en toe om je heen te kijken, hè” roept Niels en slijpt de 
 gedelamineerde scheg onder de boot verder open. Op een 
steenworp afstand zie ik een vredige oceaan waaruit een 
mysterieus gebergte reist. Ik schuur vlug verder. Hoe sneller 
dit af is, des te eerder we weer op avontuur kunnen. 
Tijdens de laatste werfklus, vorig jaar op Martinique, 
zagen we al osmoseplekjes op het onderwaterschip en de 
waterlijn. Dit keer nemen we dus langer de tijd om die 
grondig aan te pakken. Met de dremel open ik de plekjes. 
Páts, als een dikke puist die op springen staat, spatten ze 
een voor een open. Tijdens het schuren kunnen ze mooi 
drogen. Tot onder de zwarte lak zit vocht. Blijkbaar zijn we 
na de schilderbeurt in Nederland te snel te water gegaan: 
het coronaeffect, noemen we het. Ook blijkt de waterlijn 
niet hoog genoeg, waardoor de lak alsmaar aangroeit. 
Omhoog ermee!

Gat in de boot
Niels neemt de scheg, vooral het deel tussen de kiel en het 
roerblad, volledig op zich. Het binnenwerk dat een paar 
weken geleden verstevigd is, lijkt succesvol te zijn. Als het 
goed is, hebben we hiermee de constructiefout verholpen. 
Na de noodreparatie was er namelijk geen water meer 
 binnengekomen. Het openen en heropbouwen is dus meer 
controle dan noodzaak. Althans, dat hopen we. Met de 
slijptol pelt Niels laagjes polyester weg. De delaminatie 
lijkt erg mee te vallen, totdat… “Oké, nu zit er écht een gat 
in!” Mijn rechteroog kijkt zo door de 20 millimeter dikke 
huid naar binnen. Met glasvezel en epoxy zetten we er 
weer lagen polyester op. Zo goed als nieuw. Of nee, beter 
dan nieuw. Het delaminatieprobleem lijkt uiteindelijk mee 
te vallen, al leverde het tijdens onze oversteek wel erg veel 
stress op. Langzaam groeit ons vertrouwen weer.

Ongepland heeft Black Moon een minirefit ondergaan: we 
hebben de scheg opnieuw opgebouwd met lagen polyester, 
het binnenwerk verstevigd met houten spantjes en polyester, 
de osmoseplekken behandeld en de waterlijn verhoogd. 
Het onderwaterschip hebben we voorzien van vier lagen 
antifouling en nog veel meer. Juist omdat we alles zelf 
doen, groeit ons vertrouwen in het schip en in onszelf. 
Uiteraard verloopt niet alles perfect. Maar we leren zowel 
van onze eigen blunders als van onze successen. Inmiddels 
kennen we Black Moon van binnen en van buiten. Voordat 
we op reis gingen, durfden we niet alles zelf te doen. 
 Eenmaal op zee ben je op jezelf aangewezen en moet je 
wel. En juist dat maakt je ervaren. Onze reis is gelukkig 
niet gestrand, maar we blijven wel iets langer dan gedacht. 
Nu we er toch zijn. 

STAPPENPLAN POLYESTEREN
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Voor het eerst tijdens onze reis maken 
we een heuse black moon mee. Dit komt 
maar eens in de drie jaar voor
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