
 

Vernieuwen kajuitbekleding in de F34 Polaris 

door Wim en Veronique Schuiten* 

 

In december 2000 hebben wij in Blankenberge ons oog laten vallen op een Fisher 34. 

Aangezien wij op dat moment net onze 30 hadden verkocht hadden we de ruimte om in 

onderhandeling te gaan. Hij ligt nu in onze thuishaven Huizen en mogen wij ons de trotse 

bezitters noemen van deze formidabele schuit. Je wilt zo'n boot je eigen reukvlaggen geven 

dus besloten wij om als eerste de bekleding te laten vervangen, aangezien de originele 

bekleding uit 1978 op z'n laatste beentjes liep. 

  
De oude situatie bij aankoop in december 2000.   

Vrienden van ons hadden een paar jaar geleden de bekleding van hun Optima laten 

vervangen. Dus eerst maar eens bij hen aangeklopt voor raad. De stof hadden zij destijds 

aangeschaft in Amsterdam op de Westerstraat bij de firma Hofstede. Deze adverteert altijd 

met bootstoffen vanaf ƒ 25,- (ca. € 11,50) de meter. Ook staat hij jaarlijks met zijn 

marktkraam op de HISWA. Wie de indeling van de 34 kent weet dat het bekleden van de 

banken in de kajuit een echt precisie werkje is vanwege de vorm van de rugleuning en 

zittingen. Hierbij speelt een deskundig advies inzake de keuze van de juiste stof een 

belangrijke rol. Voorts zal het werk door een vakkundige stoffeerder verricht moeten worden. 

Twee punten waar wij helaas pas achter kwamen dat deze firma de kunsten van het vak niet 

in huis had, toen het werk werd opgeleverd. Reclameren had geen zin. We werden min of 

meer de winkel uitgejaagd. Uiteindelijk bleven we achter met stof die niet geschikt was, 

kussens die niet pasten en waarin ook het verkeerde schuim was verwerkt. Onze 

portemonnee was wel ƒ 2.500,- (ca 1.150,-) lichter geworden. Hier blijkt maar weer eens te 

meer: goedkoop is duurkoop. 

  

Het prachtige werk van de firma Hofstede uit Amsterdam. Let op het ‘gedurfde’ kleurverschil 

tussen de kussens en de ‘fantasievol’ gedrapeerde plooien. 



Na deze bittere pil te hebben verwerkt blijft er nog maar één oplossing mogelijk, opnieuw 

beginnen. Maar nu goed graag. 

Na verschillende, nu professionele, bedrijven te hebben bezocht is uiteindelijk onze keuze 

gevallen op de firma Van Straaten uit Woerden. Deze firma verzorgt bekleding voor 

projecten, particulieren, schepen en heeft een zeer gerenommeerde naam op het gebied van 

restauraties van oldtimers. Bij het eerste bezoek aan de firma hadden wij al een goed gevoel 

vanwege de tijd die mijnheer Van Straaten uittrok voor zijn advies in de keuze van de stof, 

die in ruime hoeveelheden op stalen voor handen waren. Uiteraard wilde hij de situatie ter 

plekke bekijken om een begroting van de kosten te kunnen maken. Na zijn bezoek aan 

boord zijn wij tot overeenstemming gekomen en werden van de banken en kussens mallen 

gemaakt. 

Tussentijds is de firma nog twee maal aan boord gekomen om ter plekke bepaalde zaken 

exact op maat te kunnen maken. Ook hieruit bleek een sterk staaltje van professionele 

vakkundigheid, voortkomende uit jarenlange ervaring in verschillende takken van sport in de 

branche. Uiteraard was de dag van oplevering een spannend moment. Had de firma zijn 

beloftes waar gemaakt. Toen alles keurig netjes geïnstalleerd en afgemonteerd was konden 

wij het resultaat aanschouwen. In één woord: formidabel!  

 

  
 

Over de rekening werd pas gesproken nadat de heer Van Straaten zelf alles had 

geïnspecteerd en er van overtuigd was dat ook alles naar onze tevredenheid was verricht. 

Hij drukte ons op het hart dat als er onverwacht toch een probleem was wij direct contact met 

hem op moesten nemen. Volle tevredenheid van de klant staat bij hem hoog in het 

vaandel.Zo kan het dus ook! Dank zij de firma Van Straaten uit Woerden. Applaus! 

   

Ik kan een ieder dit adres aanbevelen. Wij zijn zeer tevreden over de totale aanpak en 

uitgevoerde werkzaamheden. Inmiddels hebben wij de firma opdracht gegeven ook het 

stuurhuis opnieuw te bekleden. Uit de fotoreportage blijken de werkzaamheden van de 

verschillende firma's. Ik zou zeggen "zoek de verschillen en kleur de plaatjes". 

Nog even het ‘goede’ adres: C. van Straaten en Zn. B.V. / Meubelstoffering - 

Woninginrichting – Autobeklederij,  Havenstraat 34 3441 BK te Woerden. tel: 0348- 412887. 

Internet: http://www.vanstraatenenzn.nl/   

 

 
* Noot van de redactie: De webredactie (FS) heeft aan Wim gevraagd of dit artikel ook op de nieuwe website kan 

blijven staan. Dit omdat Veronique intussen is overleden. Wim is akkoord. 
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