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Knutselaar 
 
Er zijn onder de watersporters mensen die varen en mensen die knutselen. Soms gaat 
dit samen; soms ook houden ze zich slechts met één van beide aspecten bezig: 
De één bouwt een casco af, of bouwt zelf een boot vanaf de kiel, en gaat er dan 
inderdaad mee varen. 
De volgende werkt zich elke winter in het zweet om dan in de zomer weer met een 
iets mooiere boot te varen. En als er dan niets meer te verbeteren of te verfraaien is, 
wordt het schip verkocht en er komt opnieuw een zoveelste-hands waaraan 
ombeurten gewerkt en mee gevaren wordt. 
U kent ongetwijfeld de standaard-uitdrukkingen die je elke winter weer kan horen: 
"Koop een boot - werk je dood" 
"Alleen een idioot - koopt een boot" 
"Als ze voor hun baas zo hard moesten werken, liepen   ze direct naar de bond" 
Weer een ander koopt een nog min of meer bruikbare boot, gaat er aan knoeien en 
maakt er tenslotte zo'n troep van dat de boel uiteindelijk maar aan de elementen 
wordt overgelaten. 
Ja, er wordt door vele goedwillende amateurs 's winters wat afgeprutst op de werven! 
 
Zo was er bij ons in de winterstalling (een echte doe-het-zelf werf) een merkwaardig 
manneke. Elk najaar kwam hij met een ander motorscheepje aanvaren, timmerde en 
schilderde de hele winter en in het voorjaar was het eens zo trotse vaartuig tot zo'n 
ramp verworden dat sloop de enige oplossing was. Maar hij kon het niet laten, dus 
kwam hij dan in het najaar weer met een ander schip om prompt weer in zijn oude 
gewoonte te vervallen. 
Zo kwam hij op zeker moment met een motorsloep aantuffen. Tegen het voorjaar 
was het ding kakelbont geschilderd en op een zaterdag zag ik dit vaartuig in de kraan 
hangen om het water in te gaan. De volgende dag lag het ding plotseling op z'n kant 
op de wal; aan één kant zwaar beschadigd. Was deze boot misschien uit de takels 
gevallen of na de tewaterlating aangevaren door een vrachtschip? 
Nee, hoor: weer zo lek als een vergiet! In de loop van die dag kwam zijn dochter met 
wat vrienden, gewapend met bijlen om het wrak uit zijn lijden te helpen. 
Een andere winter was hij ook weer bezig met een overnaadse sloep, die hij om 
onduidelijke redenen wilde verbouwen tot platbodem. Dus zaagde hij welgemoed de 
bodem langs de waterlijn af, om er daarna een nieuw vlak van oude vloerdelen in te 
spijkeren. En zoals gebruikelijk: toen de boot in het voorjaar te water ging: Bloeb... 
bloeb... Einde sloep en de kettingzaag er in! 

  
Toch was de werfbaas niet ongelukkig met deze vaste klant, want wat iedereen ook 
over hem gniffelde, hij betaalde altijd prompt zijn rekeningen. Iets, wat van enkele 
veel voornamere klanten niet gezegd kon worden! 
 
Gep Engler 


