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De volgende ochtend is het schip bedekt met 

een laagje rijp. Dat maakt het werkveld 

spiegelglad. IJzerwerker Ton zorgt met de 

brander ervoor dat het rijp verdwijnt. 

 

Als het werkveld veilig is gaat medewerker 

Hans aan de slag met het lossnijden van het 

gedeelte van de den aan bakboordzijde. 

 

Intussen zijn binnen drie schoren geplaatst: 

twee horizontale tussen de den aan 

weerszijden van de coupure en een verticale 

onder de nok. Mede hierdoor blijft de vorm 

van het schip intact zodat straks een mooie 

aansluiting kan worden gemaakt. 

Nu kan verder worden gegaan met het 

lossnijden van de kap.  

De takels zijn al aangebracht.  

Het eerste stalen deel van 

de kap gaat van boord, even 

later gevolgd door het 

tweede deel. 



Uit het midden van de Nieuw Hoorn is nu een part van 1.20m gehaald.  

 

     

De samenvoeging van de scheepsdelen wordt voorbereid. Het voorschip is wat opgekrikt 

zodat Ton en Cor de met vet ingesmeerde glijplaten eronder kunnen schuiven. Op de 

rechterfoto dragen de mannen zo’n ingesmeerde glijplaat naar bakboordzijde want wat je aan 

stuurboord doet, moet ook aan bakboord gebeuren.  

Onder het achterschip is naast de coupure een stempel geplaatst. Dit voorkomt doorzakking 

van het losse eind. 

Vlak boven de kim zijn een strip en een u-balk tegen de huid gelast. Daartussen is een spanner 

aangebracht. Daarmee wordt het voorschip straks richting het achterschip gedraaid. 



 

De gele krik, geplaatst onder de voorsteven, zorg ervoor dat de boeg wat omhoog komt en het 

gedeelte direct naast de coupure naar beneden wordt gedrukt. Met de hydraulische krik wordt het 

voorschip naar achteren gedrukt. Ondanks alle maatregelen komt er nauwelijks beweging in het 

scheepsdeel. Er wordt nog een set strips en spanners aangebracht.  

Cor draait de spanners aan stuurboord aan terwijl aan bakboord Ton hetzelfde doet. Centimeter 

voor centimeter nadert het voorschip. Het gaat erg langzaam zodat besloten wordt de volgende 

werkdag met meer manschappen terug te komen. 


