DROMEN BESTAAN
Een jongensdroom werd werkelijkheid: vroeger zeilden we alleen op de Randmeren en de Friese wateren,
een droom om ‘groter’ te varen bleef lang in mijn hoofd zweven. Na lange tijd zonder eigen boot gingen we
met tent en kinderen op stap, later werd dat tien jaar met een camper. Na vijf jaar reizen begon het
gekriebel: we gingen in 2010 op zoek naar een nieuwe camper. Maar het werd een boot: een Fisher 30, die
we Duikelaar noemden. Een heerlijk zeewaardig schip, waar nog een en ander aan moest worden gedaan.
We hebben het tussen 2010 en 2019 opgeknapt tot een prachtig schip en er veel mee gevaren: naar
Nederlandse, Engelse, Franse, Belgische, Deense en Duitse wateren. In 2019 kopen we een grotere Fisher,
aanvankelijk in slechte staat.

HET BEGIN
De stille wens om in een grotere Fisher te varen wordt in
voorjaar 2019 werkelijkheid. Kinderen, kleinkinderen,
vrienden: ze wilden allemaal graag mee op de Duikelaar,
die daar toch een beetje krap voor was. Toeval bestaat niet:
nadat we in april 2019 de F30 Duikelaar snel konden
verkopen kwamen we op het spoor van een F34 in ‘trieste’
toestand: de White Rose, gebouwd in 1978. De vorige
eigenaar was ruim twee jaar ervoor plotseling overleden en
de boot was na nauwelijks onderhoud snel aan het
achteruitgaan. Vies, veel lekkage, zware aangroei, veel
achterstallig onderhoud. Twee clubleden brachten me op
het spoor. Dit was onze kans: deze boot terugbrengen in

nieuwstaat. Vrienden van de Nederlandse Fisherclub en
familie hebben geholpen om de boot aan het
Grevelingenmeer vaarklaar te maken. Er kwamen vier
kruiwagens Fruit-de-Mer onder vandaan. De motor (een
originele Thornycroft) is door een van de clubgenoten
helemaal nagekeken en waar nodig heeft deze onderhoud
gehad. Ook de stuurinrichting moest gedeeltelijk worden
vernieuwd. We hoefden geen trailer te huren om de boot
naar huis te krijgen: in drie dagen zijn we via de Staande
mastroute naar Almere gevaren. Na een extra tocht naar
Enkhuizen ging de boot begin juni 2019 naar onze
woonplaats Baarn en heeft tot begin april 2020 op de wal
gestaan. Intussen heb ik meer dan 2100 uur aan de boot
gewerkt, 5 à 6 dagen in de week.

DE OVERTOCHT
Van Herkingen naar Almere
Jaco en Perry gaan mee om de overtocht veilig te kunnen doen. Ze zijn allebei ervaren Fisher-34-schippers. Via de ‘StaandeMast-Route’ varen we langs Dordrecht, Gouda en Haarlem naar Amsterdam, waar we net voor het onweer tegen de wal liggen.
De volgende ochtend varen we naar Marina Muiderzand. De White Rose deed het prima, onderweg draaide de motor perfect.
Ook bijna alle bruggen draaiden ‘soepel’ voor ons. In drie dagen en twee nachten in de thuishaven betekende een strak
vaarschema dat door Jaco was gemaakt. In totaal ongeveer 40 bruggen en een aantal sluizen.

DE KLUS
Een jaar lang elke dag fitness…
Ik had geen vast schema, maar globaal zijn de werkzaamheden in ongeveer deze volgorde gedaan:

REVIVAL VAN DE WHITE ROSE: WAT WERD ER GEDAAN
0 Schip aan buiten- en binnenkant intensief gereinigd. Alle
kussens verwijderd. Alle oude apparatuur verwijderd.
Geïnventariseerd wat er gedaan moest worden.
1 Buitenkant: reparatie houtwerk, lak verwijderd. Oude
Treadmaster verwijderd, opbouw boot gematteerd, gepolijst,
nieuwe Treadmaster aangebracht, in de was gezet. Schade aan
romp gerepareerd door expert Patrick.
2 Binnenwerk: nieuwe stukken plaatwerk in stuurhuis
aangebracht (sommige delen waren volledig verrot), alle
houtwerk geschuurd en diverse malen gelakt. Alle plafonds en
witte vlakken geschilderd. In achterhut nieuwe binnenwand
aangebracht. Willy en haar broer Albert hebben hierbij vaak
geholpen.
3 Alle ramen er uit gehaald, schuiframen uit elkaar gehaald en
gangbaar gemaakt. Voorzien van nieuwe rubbers. Tegelijkertijd in
het stuurhuis het behang verwijderd en nieuw behang
aangebracht. Nieuwe kit buitenzijde.
4 Oude Thermo 2500 kachel (werkt op kerosine) is door mijn
zwager gerepareerd. Nieuwe slangen op diverse plaatsen
aangebracht (toilet, drinkwatertanks). Drinkwatervoorziening
verbeterd. Nog niet alles is gedaan.
5 Nieuwe zittingen en kussens, gordijnen, vloerbedekking. De
zittingen hebben we laten maken, de gordijnen heeft Willy
gemaakt, vloerbedekking zelf aangebracht.

6 Machinekamer: volledig schoongemaakt. In Multimarine-primer en bilgeverf gezet. Motor
geheel schoongemaakt, ontroest en in de Hammerite gezet (handwerk).
7 Nieuwe gasleiding, leidingen 230 volt, aardlekbeveiliging, elektra gedeeltelijk vervangen.
Nieuwe accu’s geplaatst. Ontluchting gasbun vergroot. Achterbakskist opgeknapt (Multimarineprimer/ bilgeverf).
8 Nieuwe apparatuur laten plaatsen door expert (Garmin NMEA 2000: compleet met AIS,
radar, stuurautomaat, windmeter, dieptemeter, marifoon, barometer etc.).
Ankerlier opgeknapt, luchthappers in 2c geschilderd. Deur opgeknapt en voorzien van
kunststof platen.
9 Het rolsysteem van de genua laten vernieuwen (Harken, via de Groot in Staveren), alle
zeilen nagekeken en waar nodig laten repareren. Er zit een enorme zeilgarderobe bij de
boot: een ware ontdekkingsreis. Vooral het giekrolsysteem en de halfwinder zijn bijzonder.
10 Oude waterlijn verwijderd, nieuwe waterlijn in tweecomponentensysteem aangebracht.
Romp gepolijst.
11 Waar nodig alle lopend want vernieuwd. Aanwezige davits op de boot gezet.
Onderwaterschip in primer en antifouling gezet.

In de winter van 2019/2020 kon het werk op de boot
dankzij de lauwe winter doorgaan. Elke dag er heen,
regelmatig kacheltje aan. Zelfs dan kun je goed schuren en
lakken. Alle losse onderdelen waren thuis opgeslagen. Ons
huis was in de winter van 2019/2020 een ware werkplaats.

Overal los hout (lakwerk), deurtjes, laatjes, tafel,
plaatmateriaal… en het zit intussen allemaal weer als nieuw
op zijn plek! Ik heb het altijd leuk gevonden om iets ouds op
te knappen tot nieuwstaat. Een Fisher is een youngtimer of
(als je dat liever wilt lezen: een oldtimer).

EN TOEN…
We waren er van uitgegaan dat onze eerste grote trip in
2020 naar Cowes (UK) zou gaan. Helaas ging dit door
Corona niet door. Helaas of misschien gelukkig. We konden
extra zaken aanpakken en toch ook varen. Vooral de
lekkage van de potdekselrand en hout op de flanken bleek
hardnekkig. Nu is de White Rose weer tot leven gebracht.
Gebouwd als bouwnummer 35 ging ze in 1978 het water in
en werd geleverd aan de eerste Nederlandse eigenaar. Wij
zijn de vierde eigenaar. We hebben de oorspronkelijke
naam uit respect voor de vorige eigenaren zo gelaten. Ooit
heeft de boot Potvis geheten, maar werd later omgedoopt
naar White Rose.
We hebben nu een prachtige, vrijwel nieuwe Fisher 34.
Grotendeels af en hebben er in 2020 al meer dan zeven
weken mee gevaren (175 motoruren, 800 NM). We zijn
intussen twee keer naar de Waddeneilanden geweest,
naast kleinere trips op Markermeer en IJsselmeer. Het
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vaart heerlijk en de ruimte is fantastisch. Overal krijgen we
complimenten, wordt er gezwaaid en geknikt. Onze 42 jaar
oude schip begint aan zijn tweede leven. Wat zijn we trots
dat deze klus is gelukt. Ten opzichte van de 30 is het varen
en manoeuvreren wel even wennen: een 34 is een stuk
groter en vooral zwaarder. Gelukkig is de boegschroef onze
trouwe hulp. Een paar keer vroegen vrienden wat mijn
volgende boot wordt nu deze af is. Natuurlijk zijn we niet
klaar: het bekende gezegde ‘Koop een boot en werk je
dood’ is veranderd in ‘Koop een Fisher en je blijft bezig’.
Want een Fisher hebben betekent dat je een hobby er bij
hebt. Van een clublid konden we een oud dekkleed
overnemen, dat zit er intussen deze winter overheen.
Terugkijkend: Het is al het werk waard geweest. Deze
mooie witte Fisher blinkt in de zon. Wat is dat genieten!
Voor ons is een droom werkelijkheid geworden.

REVIVAL FISHER 34 WHITE ROSE
EEN FOTOREPORTAGE

Het behang in voorhut en kajuit is niet vervangen, maar gerepareerd en wit geschilderd nadat een kunststof- primer was
aangebracht. In het stuurhuis is alle behang vervangen, in de achterhut is de zijwand geheel nieuw.

In het stuurhuis was jarenlang lekkage: in de hoek was 2,5 cm dik multiplex volledig verrot. Oorzaken: lekkage via de ramen en
de zwarte kitrand rond het stuurhuis. Diverse delen zijn geheel vernieuwd en/of opnieuw bekleed met dun multiplex, dat op kleur
is gebracht met een mix van Epifanes eiglans lak en 5% Cetabever buitenbeits Teak.

Een van de vorige eigenaren had in de
achterslaaphut een speciale lekbak gemaakt zonder
het lekkageprobleem op te lossen...
Nieuwe wand in de achterhut (de oude was er slecht aan toe), een lastige klus omdat de wand naar twee kanten hol staat. Het
was even alsof ik in de oude vliegtuigfabriek van Fokker werkte. Latten en dun triplex…

LINKS: schuurwerk aan de wanden. RECHTS: lakken van de wanden en ander hout, een dankbaar klusje. Het meeste werd twee
keer gelakt, sommige delen tot vijf keer. Samen werken was ook: samen leren. Je kunt eigenlijk alles zelf! De stemming zat er
altijd goed in. Waar dat kon hebben we samen dingen onder handen genomen. Goed gereedschap en goed materiaal, naast
persoonlijke bescherming, was een noodzaak.

Alle oude Treadmaster werd verwijderd.
Vooral het verwijderen van lijm was veel
werk. Eerst mallen maken, dan alles er
af. Daarna thuis alle nieuwe Treadmaster
op maat gesneden en geknipt, waarna
het lijmen begon.

Het houtwerk kwam in de zomer van 2019 aan bod. Veel werk: behalve reinigen, repareren en schuren moesten er veel stukken
opnieuw worden vastgezet. Zelfs na 41 jaar is het meeste teak nog goed. Enkele stukken zijn vernieuwd: oude delen er uit zagen,
nieuwe delen er in, op maat schaven en tenslotte opnieuw proppen. Daarna kitten.

Stukje kapot en doorgerot teak, vervangen door nieuw. Ter plekke op maat gemaakt. Het teak op de plek van de loospoorten is
het meest kwetsbaar voor verwering en verrotten: het blijft lang nat. Werken met teak is heel prettig.

Grote oorzaak van lekkage zijn de doorvoeren op de potdekselrand: water kruipt naar binnen waar het kan. Het zwaardere spul
gaat dwars door alles heen en is van binnen vastgezet met een moer. Het loshalen ervan was een Houdini-klus. Het is belangrijk
om elastisch blijvende kit te gebruiken, anders komt de lekkage terug. Deze lekkages zijn de meest bekende van Fishers.

Thuis werd alles was los was gemaakt onderhanden genomen. Houtwerk, deuren, ramen, luchthappers, kastdeurtjes. Een groot
lakfeest. Hieronder: nieuwe stekkers achter de mast, rechts worden de looplijnen uitgeprobeerd.
Het dekluik was optisch niet meer mooi (craquelé), maar nog sterk. We hebben het aan de buitenkant beplakt met dunne
melkwitte kunststof. De aansluitingen voor de boordverlichting werden vervangen. Op de verhoging van de ankerlier is een extra
bolder gezet.

Het stuurhuis is helemaal onderhanden genomen.
Nieuw behang (Via Vinyl), ramen gerenoveerd, houtwerk
vernieuwd en uitgebreid, veel lakwerk. Een dankbare klus!
Daarna is in april 2020 in Workum de nieuwe elektronica
door Ulco ingebouwd: stuurautomaat, radar, AIS,
marifoon, windmeters, plotter.

Een grotere geduldklus waren de ramen. De schuiframen zijn allemaal uit elkaar gehaald en voorzien van nieuwe
(schuif)rubbers. Een raam werd omgebouwd tot vast raam.
Het kostte veel moeite om de goede rubbers te pakken te
krijgen omdat eigenlijk niets standaard is aan de ramen. Albert
heeft hier ook behoorlijk wat werk gedaan.

De schade aan de romp (gat bakboord voor, ca 10 x 3 cm) werd door Patrick
professioneel gerepareerd. De romp is gepolijst en in de was gezet, de oude waterlijn
helemaal weggehaald en opnieuw aangebracht (2x tweecomponenten primer, 2x
tweecomponenten aflak).
Het onderwaterschip is in goede staat, dus geen osmose. We hebben er relatief
niet veel aan verbeterd.
Onderwaterdeel licht geschuurd, in de speciale primer gezet, waarna 2 lagen
antifouling zijn aangebracht. De oude doorvoer van de diepte- en snelheidsmeter is
dicht gemaakt, een nieuwe set is er voor in de plaats gekomen. Het roer werd bijgwerkt,
geprimerd en ook in de antifouling gezet.
Het teakhout is waar nodig gerepareerd, opnieuw vastgezet en overal volledig kaal
gemaakt en blijft ook zo: dit vraagt het minste onderhoud.
Onderste foto: zo kwam de White Rose in april 2019 uit het water. We hebben er vier
kruiwagens fruit-de-mer afgestoken. Wat een verschil!

De vloer, motorluiken en trapje naar beneden werden ook
onderhanden genomen. Eerst reparatie van de aanwezige
Treadmaster, daarna opruwen en ontvetten, om dan
multimarine primer en bilgeverf aan te brengen. Een
enorm verschil.
Deze afwerking geeft een sterke en duurzame afwerking,
die we al eerder op de Duikelaar hebben beproefd. De
aanwezige Treadmaster kon gewoon blijven zitten.
Weer een bewijs dat je van iets oud weer iets moois kunt
maken!

Willy bedacht om in het stuurhuiskastje een deurtje te maken wat
een dubbele functie kreeg. Ook als tafelblad buiten doet het goed
werk. Albert voerde deze klus uit en het resultaat is alsof dit deurtje
er al 40 jaar heeft ingezeten. Met de goede multiplex uit de
bouwmarkt en een dosis goed inkleuren met de bekende lak kom je
tot dit resultaat.
Het boekenkastje annex marifoonwandje is ook nieuw gemaakt
door onze scheepstimmerman Albert, die ook het werkblad
aanpaste met opklapdeksel.

BOVEN: De drinkwatervoorziening is verplaatst en
uitgebreid met drinkwaterfilter. Het geheel zit nu onder
de kooien in de achterhut en is goed bereikbaar. Alle
drinkwaterleidingen zijn vernieuwd. We hebben geen
warmwatervoorziening. Voorlopig hebben we ook nog
niet de behoefte om die te willen. Beide RVS
drinkwatertanks (samen plm 350 liter) lijken nog
helemaal waterdicht te zijn.
LINKS: Op de bezaan zijn de nodige navigatiemiddelen
aangebracht: Windmeter en windvaan, TriLens
radarreflector, radar, marifoonantenne, claxon. De
bezaan was er in Workum korte tijd af (bij jachtwerf
Faber), om Ulco van The Clou de kans te geven het oude
spul er af te halen en het nieuwe te monteren.
Vanaf dat moment (begin mei 2020) kunnen we weer
naar hartenlust navigeren en varen. De stuurautomaat
neemt een deel van het stuurwerk over. Dankzij plotter,
AIS, radar en marifoon kunnen we nu optimaal
navigeren. Het vaarfeest is begonnen!

Het oude en nieuwe interieur. We wilden de oude kussens en bekleding (nog de originele Ploegstof) vervangen door nieuw wat
een warm en goed gevoel moet geven. Met de drie kleuren plus nieuwe vloerbedekking is dat goed gelukt. De nieuwe kussens
en bekleding is door een woningstoffeerder gemaakt, vloerbedekking en gordijnen door ons zelf. De tafel werd aangepast met
opbergvak, voorheen een loze ruimte. In de winter van 20/21 gaan we zelf de matrassen vernieuwen.

LINKS:
Ook voorin is alles onder handen genomen.
Schilderwerk (wit), lakwerk, nieuwe wandbekleding
en vloerbedekking. Niet te vergeten het lakwerk,
wat ook het nodige geduld heeft gevraagd. De
oude reddingsboei die vroeger op het deurtje hing,
hangt voorin.
ONDER:
Willy bedacht zelf de nieuwe gordijnen: een in de
handel zijnde fleecedeken met daarop
‘zeekaartenstof’ werd omgebouwd tot gordijnen.
Samen met dezelfde kussens is de kajuit nu
compleet en comfortabel ingericht.
ONDER (INZET)
De nieuwe PVC vloerbedekking werd nagemaakt
vanaf de oude vloerbedekking. Een nauwkeurig
klusje, dat naar wens verliep. We hebben gekozen
voor los leggen: je kunt dan overal nog bij en geeft
het mooiste effect.

Achterin werd alles onder handen genomen, ook weer
met Multi marine primer en bilgeverf (Epifanes). De
blauwe beugels zijn door Albert vernieuwd, alsmede de
doorgeroeste beugels van de stuurkabels (hiernaast).
ONDER: Links is de nieuwe aandrijfmotor voor de
stuurautomaat, rechts de roerstandaangever. Alles
weer netjes gemaakt.

Aanvankelijk gingen we er van uit dat er een nieuwe motor in de White Rose moest komen. Clubgenoot Jaco heeft de motor
uitgebreid nagekeken en ons geadviseerd dat niet te doen. Intussen is er een en ander aan de motor vernieuwd en gerepareerd.
Naast technisch onderhoud zijn diverse slangen vernieuwd en zijn de accu’s beter geplaatst. Nieuwe bilgeverf, motor
schoongemaakt en in de verf gezet, accubakken vernieuwd, nieuwe accu’s, etc. De oude Thornycroft 2,5 (62 pk) loopt nog steeds
prima. ONDER: situatie voor het opknappen van de motorruimte, BOVEN: zoals deze nu is.

Het nieuwe reddingsvlot (oder de blauwe hoes) kreeg een plek. Hier is goed te zien hoe mooi alles is geworden.

Het grootzeil gaf aanvankelijk problemen: het is een uniek
giekrolsysteem, dat enige handigheid vraagt bij het oprollen van
het grootzeil. Het grootzeil moet minstens 20 jaar oud zijn, maar
is als nieuw.

Na het nodige werk zijn alle zeilen nu bruikbaar
en in het algemeen nog in zeer goede staat.
Leuke en nieuwe uitdaging is de Bolle Jan (of
halfwinder) die onze zeilvaardigheden weer
verder heeft uitgebreid.

.

Aanwezig waren ook twee davits, die intussen zijn versterkt. De rubberboot die hier hangt weegt 45 kg
maakt plaats voor een lichtere van 25 kg. Het is de bedoeling dat die er in het voorjaar van 2021 hangt.
De buitenboordmotor is een 42 jaar oude Johnson 4 pk, die vrijwel nieuw is. Ooit hing op onze kleine
kajuitboot precies zo’n motor. Ook heb ik nog een oude Johnson 1,5 pk voor weinig gekocht, die ik
restaureer en ook wil gaan gebruiken. Zo’n motor zat ooit op mijn eerste bootje.
We kunnen dan voor anker en af en toe met de bijboot spelevaren of er mee naar de wal varen.

Hoewel je met een Fisher nooit klaar bent kunnen we
toch tevreden terugkijken. We kochten de Fisher 34
White Rose in slechte staat. Dat het zoveel werk zou
betekenen heb ik verkeerd ingeschat. Het was een
enorme klus. We hebben nu een prachtig schip, met veel
ruimte en fijne vaareigenschappen. Hier op Terschelling.

Onze Fisher 34 werd in 1978 in Engeland
gebouwd op de bekende werf van Fairways
Marine. Ze heeft bouwnummer 35. De Fisher 34
ontstond nadat de 30 en 37 waren ontwikkeld.
Op een aantal punten is het een geoptimaliseerde
Fisher. De lengte is 34 voet (ongeveer 10,5
meter), de breedte 3,5 meter, de hoogte 12,5
meter. Het schip is gebouwd van zwaar polyester
en afgetimmerd met veel teakhout. Het heeft
twee masten. Het schip heeft een gewicht van 11
ton en beschikt over een Thornycroft motor van
max. 62 pk.
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