
De verbouwing van de Fisher 25 Potter, genaamd Teuntje  ( deel 2) 

Door Willem en Ageeth Manche 

In het najaar van 2017 gaat Willem verder klussen. In de punt hadden we een soort 

keukentje gemaakt met een spoelbakje met afvoer, en een spirituskooktoestel. Dat moet er 

allemaal uit, en de rest van het houtwerk. Dan blijkt er een mooie ruimte te ontstaan. Vorig 

jaar hadden we nog bedacht om het kookdeel voorin te maken en links en rechts een 

zitplaats. Maar onze dochter mag graag met haar benen op de bank zitten en de 

mogelijkheid om een bank te maken lijkt er toch wel te zijn. 

Het eerste wat er nu moet komen is een stevige bak voor de ankerketting. Willem maakt 

daar een schot voor en bekleed dat helemaal met polyester matten. De watertank zal hier 

voor komen. We gebruiken de tank die al in de Potter zat. Toen lag hij plat in het slaapdeel, 

nu komt hij op een zijkant te staan. Met polyester maakt hij de bestaande gaten dicht en er 

komen nieuwe huiddoorvoeren in. In het dek komt een nieuwe watertankdop. De oude blijft 

zitten maar word dicht gekit. 

Om de tank te kunnen plaatsen maakt Willem een houten constructie en zet dat ook weer dik 

in de polyester. Als de tank er staat kunnen we goed zien hoeveel ruimte er over is om een 

aanrecht en bank te kunnen maken. En dat valt beslist niet tegen.  

Om prettig bij het aanrecht te kunnen staan heb je voldoende vloerruimte nodig. Dat kun je 

regelen door de vloer hoger te maken. Maar dan gaat dat ten koste van de stahoogte. Willem 

kiest de ideale oplossing door de voorkant van de bank naar achter te plaatsen en de zitting 

over te laten steken. Je hebt dan nog voldoende zitvlak, ruimere vloer, maar wat minder 

bergruimte onder de bank. De vloer blijkt nog een hele klus te zijn want de dragers zijn verrot 

en Willem moet alles vervangen. Er komt uiteindelijk een tijdelijke vloer over en het is stevig 

genoeg.  

Als we precies weten hoe we het hebben willen begint hij maar weer bij de basis: met het 

aanbrengen van de latten voor het plafond. De schroten mogen we in de kerstvakantie in het 

knutsellokaal van de basisschool in onze straat schilderen. Dat werkt lekker snel. Als het 

plafond er netjes in zit, zijn de zijkanten aan de beurt. We kopen nieuwe multiplexplaten met 

eikenfineer en in de voorjaarsvakantie mogen we nogmaals gebruik maken van de school 

om ze te lakken. Echt super fijn!  

Omdat dit het leefdeel wordt willen we extra daglicht. We kiezen ervoor om 2 lichtranden te 

plaatsen. Het kompas hadden we al eerder vervangen door een ruitje en dat was al prettig. 

Het is ook leuk om naar buiten te kunnen kijken als je zit,.  

Aan de hand van de nieuwe gootsteenbak die we hebben gekocht bepalen we hoe groot het 

aanrecht kan worden. Het kooktoestel moet er ook nog naast passen. We zetten die lijn uit 

en de rest van de ruimte wordt benut voor de bank. Als we de bank een stukje om de hoek 

laten doorlopen zit dat heerlijk voor 1 alleen. En de rest is toch nog breed genoeg om met z’n 

tweeën naast elkaar te kunnen zitten. De rugleuning laat Willem schuin naar achter lopen, 

dat zit wel lekker.  

Hij klust er flink op los, bezeert zich af en toe, maar het schiet lekker op. En dan is het 

aanrecht aan de beurt. Er komt 1 plank in het kastje en weer zo’n klepdeur. Een 

scharnierende deur is niet handig en het is zo wel mooi in stijl met de anderen. Als de 

gootsteen er in zit en de kraan staat er achter lijkt het al bijna af. Maar er moeten nog heel 

wat randjes afgewerkt worden. Met stroken plaat en met afwerklatten.  



We laten een stoffeerder komen voor de kussens. De matrassen kon ik zelf, daar gaat toch 

beddengoed overheen. Maar deze zithoek zit vol in het zicht. En omdat we alle ruimte wilden 

benutten zijn er vreemde hoeken ontstaan. Dit vraagt vakwerk. Twee weken later hebben we 

ze al in huis. De boot zit vol zaagsel en andere zooi dus we willen ze nog niet uitproberen. 

Willem zaagt en schaaft een enorme hoeveelheid latten. Brede voor langs het aanrecht en 

het bed. Smalle voor om de deksel van de wc en veel andere hoekjes en plekjes, in de punt 

en nog in het slaapdeel. En alle schroefgaten dicht hij af met proppen.  

En dan moet er maar eens gelakt gaan worden. De latjes zijn nog helemaal kaal. Die hebben 

wel een paar lagen nodig. Maar dan moet de boot eerst leeg. We voeren een heleboel 

restjes hout af naar de vuilstort. Al het gereedschap en andere spullen naar huis, en dan kan 

de bezem erdoor. En de stofzuiger. Dan begint Willem alles licht op te schuren. De proppen 

steekt hij af en schuurt hij ook glad. En dan weer stofzuigen. 

Dan help ik met afplakband langs alle witte plafonddelen te plakken. Wat een klus. Maar het 

lakt straks makkelijker. Alle afwerklatten zet hij eerst in een 2-componentenlak. Het had 

eigenlijk 2x gemoeten maar er moet nog best veel gebeuren voordat Teuntje vaarklaar is 

voor de zomervakantie dus het moet zo eerst maar. De proppen lakt Willem ook een keer 

voor. Dan weer schuren en dan lakt hij alle latten en panelen en kastjes met gewone 

glanslak. Dit kost twee avonden.  

Jacco is begonnen om alle loze elektriciteitsdraden uit de stuurhut te halen. Toen we de boot 

kochten zat er veel oude en, voor ons, nutteloze apparatuur in. Dat is er 2 jaar geleden al 

uitgehaald maar de draden zaten er nog. Omdat er nu ‘verse’ draden voor de verlichting en 

waterpomp liggen, is daar ruimte voor nodig.  

De lak is nog vers en daarom begint Willem met de lampjes aan het plafond op te hangen. 

Dan de rest en de stopcontacten. Daarna kunnen de slangen aan de watertank. Dan kan die 

gevuld worden en testen of alles goed sluit. De waterpomp er tussen. En alles werkt! Maar 

het water loopt niet goed uit de gootsteen weg. Willem brengt de slang op een andere 

manier aan en dan is dat opgelost. De vloer werken we dit jaar af met een laagje tapijt. We 

zijn er nog niet over uit wat het definitief word en dit is voor nu een prima oplossing.  

Nog even de stofzuiger er door, en een sopje over het plafond en in de kastjes. En dan 

brengen we de matrassen, kussens en alle andere spullen er heen. De komende drie weken 

kan Jacco uitproberen wat een handige indeling is van de kastjes. Bedenken wat er nog 

mist. En wat we met de ruimte bij de watertank/ankerkluis gaan doen. 

Er komt dus ook nog een deel 3…… 

 

 

 

Op de volgende pagina’s kan het hele klusproces worden bekeken! 

 

 

 

 

 

 

 



De ‘noodkeuken’. 

 

 



 

Kettingbak 



 



 

 

Plateau voor watertank 



 



 

 

Schilderen in school. 



 

 

 

Extra raampjes.  

 



 

Eerste stuk plafond. 

 

 

 

En de zijkanten. 

 



 

Knap stut werk om de latten te lijmen. 

 



 

Alles geïsoleerd. 

 

 

En afgewerkt. 

 



 



 

Rugleuning bank 

 

 

 



 

Luikjes om bij de afsluiters te kunnen. 

 

Tja, niet de eerste keer…. 

 



 

Binnenkant aanrechtkastje. 

 

 

 



 



Met kastdeurtje. 

 

 

De kraan maakt het af. 



 



 

 



Schuim op maat laten snijden. 

 

Verse laklaag…. 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

Lampjes en stopcontacten. 

 

 

 



 

 

Klaar voor vakantie! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Einde deel 2 


