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1. Inleiding 
Het is eindelijk weer zover. Na de succesvolle restauraties van twee kleine werkboten (een 
vlieger en een zalmschouw) werd het tijd voor wat groters. De schokker HK59 ligt achter 
Mijnschool. In opdracht van Dries en Peter van den Berg zullen we dit bijna 10 meter lange 
houten schip gaan opknappen. Het schip komt voor hun nieuwe zaak te liggen. Weer een 
mooi ‘levensecht’ project voor de leerlingen. 

 Aan het project werken mee: 4 leerlingen n.l. Rick, Peter,  Arend en Damian 
(verhalenschrijver). Er zullen nog meer leerlingen meewerken in de loop van het jaar, 
afhankelijk van de klussen die komen. Daarnaast zal de oude eigenaar -Bertus Scholten- 
meehelpen om de rotte delen te vervangen. De leerlingen worden begeleid door 
vakleerkracht dhr. Apers. Meneer van der Meer zorgt voor een wekelijkse update van het 
project. En niet te vergeten… meneer Langeler, hij plaatst de berichten op de site! 

  

Maar wat is een Schokker?  

Een schokker werd gebruikt als vissersschip op de Zuiderzee.  Een schokker is vooral 
herkenbaar aan zijn voorsteven. Deze is bijna helemaal recht. Hij is gebouwd voor open 
water, wat is te zien aan de smalle, diep stekende zwaarden. De schokker is een platbodem 
en daarom zeer geschikt voor het zeilen en vissen op ondiepe wateren. 

 
  

De schokker van Bertus 

 
                                                                                                                                
              

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaard_(zeilboot)
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2. Aandachtspunten project 
De staat van het schip is hier en daar vrij slecht. Er zullen wat rotte delen vervangen moeten 
worden. Omdat het schip niet meer in het water komt te liggen, restaureren we de boot 
zodanig dat hij nog jaren op de kant kan liggen en redelijk geconserveerd is tegen regen en 
wind. 

 

Samen met de leerlingen hebben we de volgende aandachtspunten geconstateerd: 

 

1. De buitenzijde van de schokker moet deels in het blik worden gezet, het vervangen 
van de slechte delen in de gangen is te kostbaar. De gangen moeten worden gelakt. 
 

2. Het ijzerwerk is erg roestig en moet gestraald en gecoat worden. 
 

3. De zwaarden zijn slecht en moeten deels vervangen worden. 
 

4. De boot moet volledig leeggehaald worden om goed te kunnen werken. 
 

5. Sommige houten delen moeten vervangen worden. 
 

6. Er moet een bun gemaakt worden. 
 

7. De binnenzijde boot, de deken en de plecht moeten worden behandeld met lijnolie. 
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3. De onderdelen van een botter 
 
 
 

Verklaring van de cijfers: 
 
1. - Kluiver; 2. - Kluiverboom, van achter rustend in een strop op de waterbalk, in het midden in 
een beugel door de voorsteven. Wanneer de kluiverboom niet in gebruik is ligt hij in de zijde 
van de botter; 3. - Massief ijzeren stag; 4. - Grote dreg; 5. - Beretand; 6. - Kleine bolder;  
7. - Schildboord; 
8. - Schelp; 9. - Krophout; 10. - Braadspit of braadspil (ankerspil); 11. - Kabelluik; 12. - Plecht 
hier gedeeltelijk weggenomen om in het vooronder te kunnen kijken; 13. - Band (brede spant) 
in de kop; 
14; Voorboegsel; 15. - Voorstuit; 16. - Kooibeschot; 17. - Oplanger (voor het verband van de 
huidgangen in de zij); 18. - Zitter (zeer kromme spant voor verband van zij en vlak); 19. - 
Halstalie; 
20. - Grote of zwaardbolder; 21. - Bun of trog met sorteerbak voor de aal, strijkbeugel 
(schepnet) en klaarzakken voor opslag van de gevangen vis; 22. - Insteker (boeisel); 23. - 
Berghout;  
24. - Strijkklamp voor het zwaard; 25. - Legger (voor verband vlakdelen) 26. - Zwaard (de 
zwaardloper gaat door de dop en wordt belegd op de kruisklamp); 27. - Bunkeren van hout, 
ijzer of koper, voorzien van gaatjes voor de watercirculatie; 28. - Hoofdschotten, vier in het 
totaal; hierop ligt de deken (32); 29. - Vlak; 30. - Boord, ingelaten op de koppen van de 
inhouten; 31. - Dekenpoten (zeven aan iedere kant); 32. - Deken; 33. - Achterstuit; 34. - 
Achterboeisel; 35. - Band in achterschip; 
36. - Kromboord mer korvijnagel; 37. - Prinswerk, versieringsmotief van rood, wit en blauwe 
driehoekjes; 38. - Smeerreep en talie voor het reven van het grootzeil; 39. - Doorlopende 
reeflijn; 
40. - Bezaan, wordt gehesen aan de dirk (kraanlijn) en uitgeboomd met de bezaanstutter; 
andere benamingen van de bezaan: aap,bras, broodwinner.   

  

http://3.bp.blogspot.com/-IavlKEM1Cok/VYEeO-rZ-LI/AAAAAAAAleA/AUYdpuPmpiQ/s1600/IMG.jpg
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3.1 De zwaarden en het roer 
1. Kleine beschadigingen opvullen met kneedbaar hout. De grote 

delen met hout opvullen. 
2. Lakken van de delen. 
3. Onderste deel van het roer zwart coaten. 
4. Het ijzerwerk verven met tweecomponenten verf.  
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3.2 Het vooronder 
1. Alles leeghalen. 
2. Goede spullen terug geven aan de oude eigenaar. 
3. Alles vegen en schoonmaken. 
4. De houten delen in de lijnolie zetten.  

 
Verhouding lijnolie-terpentine: 2 delen olie/ 1 deel terpentine. 
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3.3 De deken en de bun 
1. Alle rommel opruimen. 
2. Zeil droog opbergen. 
3. Een bun maken. 
4. De houten delen in de lijnolie zetten. 
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3.4 Het boeisel en de stuit 
1. De voorstuit opvullen. 
2. Voorboeisel vervangen. 
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3.5 Het anker en ander smeedwerk 
 
1. Stralen. 
2. Verven met tweecomponentenverf (zwart). 
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3.6 De waterbalk en andere kleine rotte plekken 
1. Vilt onder het blik aanbrengen. 
2. De rotte delen inblikken. 
3. De randen van het blik kitten tegen inwateren.  
4. Het blik in de goede kleur verven. 
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3.7 De plecht 
1. Goed schoonmaken en opruimen. 
2. Kabelluik  schoonmaken en in de olie zetten. 
3. De plecht in de lijnolie zetten. 
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4. Begroting kosten 
 
Blik, vilt, kit, spijkers     300 euro 
Lijnolie          80 euro 
Lak, coating       150 euro 
Hout       200 euro 
Vervoer            0 euro 
Onvoorziene kosten    150 euro 
Totaal       880 euro 
 
 

5. Eindresultaat 
 
We zijn tevreden als: 
 
1. De buitenkant van de boot in de lak zit en de rotte 

delen zijn vervangen of in het blik zijn gezet. 
2. Het ijzerwerk netjes in de zwarte verf zit. 
3. Het roer en de zwaarden zijn opgeknapt en de rotte 

delen zijn vervangen. 
4. De binnenzijde van de boot, de deken en de plecht 

behandeld zijn met lijnolie. 
5. De mast is geplaatst. 
6. De nieuwe eigenaar trots is op ons werk! 
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