
Deel 6 beeldverslag inkorting Nieuw Hoorn 

 

    
De volgende ochtend ziet de verslaggever dat de helften elkaar weer dichter zijn genaderd. Straks 

gaat het echt gebeuren! Maarten verzet nu voor de laatste keer de spanners. Bij het voorschip is ook 

goed te zien dat het een eind is opgeschoven o.a. doordat er een nieuw afzetpunt voor de 

hydraulische krik nodig is. 

    
Niet veel later raken de scheepsdelen elkaar. Dat gebeurt bij de luikenkap terwijl beneden nog een 

flinke kier zichtbaar is.  

    
Cor legt een rechte lat onder het vlak en de mannen zien dat de beide helften niet helemaal in lijn 

ligt. Het schip blijkt getordeerd. In ieder geval moeten de delen van het onderschip dichter naar 

elkaar toe. Dat kan door ruimte te maken in de kap waar Maarten een reepje uit snijdt.  

 



    
Dat reepje van de luikenkap blijkt genoeg om de scheepshelften de volgende dag passend tegen 

elkaar aan te krijgen!!! De Nieuw Hoorn is bijna weer één geheel. Nu is het nog een kwestie van het 

dichtlassen van de naad. Dat moet zowel aan de buiten- als de binnenzijde. Daar is Maarten mee 

bezig.  

 

    
Aan de bovenkant is de kap eerst met kleine laspuntjes vastgezet. Op de rechter foto is te zien dat in 

het gangboord een groot gat gaapt. Je kijkt hier vlak langs de blauwkleurige den naar beneden, zo 



recht op het gangboord. Daar is een uitsparing gehouden om het onderste, originele gangboord ook 

aan de bovenkant te kunnen dichtlassen. Later wordt op het kalffdek (het latere, bovenste 

gangboord) een plaatje in gezet. 

    
Aan de binnenkant kan je behalve door de patrijspoort ook nog door de kier naar buiten kijken. Op 

de linker foto kijk je nog door de mooie rechte naad door de den en de kap aan bakboordzijde heen. 

De kleine lastpuntjes zijn goed te zien. Die helpen het metaal in het gareel te houden tijdens het 

dichtlassen. De rechterfoto toont de naad in de zijde en het vlak aan stuurboord kant. 


