Menno l’Abée - 2020
In 2014 startte ik mijn opleiding tot meubelmaker. Tijdens mijn
eerste jaar kwam ik op het idee om een houten surfboard te
maken als eindproject. De lat lag hoog aangezien dit geen
eenvoudige klus zou worden. Na veel zoek- en denkwerk was ik
ervan overtuigd dat het me zou lukken. Er was alleen erg
weinig te vinden op Google over het bouwen, er waren wel
enkele bouwtekeningen te koop alleen waren deze erg prijzig
en daarbij komt dat ik graag mijn eigen design wilde maken.
Zonder enige kennis en met weinig instructie ben ik toen
begonnen aan mijn eerste board. Het eindproduct van dit
project was leuk om te zien, maar niet bruikbaar in de praktijk.
Doordat het board niet met de juiste materialen was gebouwd,
was het veel te zwaar om ermee de zee op te gaan. Wel heb ik
er veel van geleerd en maakte het mij enthousiast om direct te
beginnen aan mijn volgende board.
Tijdens mijn afstudeerproject kon ik hieraan beginnen.
Aangezien er in dit afstudeerproject enkele basisvaardigheden
van een meubelmaker terug te zien moesten zijn, werd dit een
board met veel mooie details door middel van verschillende
houtsoorten.
De dag dat ik mijn project mocht ophalen van school ben ik
direct doorgereden naar zee om hem te testen! Heerlijk
gevaren, de shape was goed, maar dat waar ik tijdens het
bouwen al bang voor was gebeurde… Het deck barstte door de
hevige klappen van mijn hiel. Bijna alles klopte aan dit board
maar het moest sterker gebouwd worden en daarbij toch licht
blijven.
De oplossing vond ik door het aantal ribben te verdubbelen en
ook de binnenkant van het deck te lamineren. Op deze manier kon ik het gewicht laag houden en
was het board sterk genoeg om de klappen op te vangen. Dit board is te zien op de voorpagina en is
momenteel nog steeds functioneel.
Na veel testvaren vond ik het board wat groot voor mijn postuur en het type golven in Nederland. Ik
besloot een noseless board te gaan bouwen dat een stuk kleiner en wendbaarder moest worden.
Deze keer heb ik me volledig gericht op het bouwen van een kitesurfboard. In de bijbehorende
instructievideo is het proces hiervan vastgelegd. Dit blijkt voor mij het ideale board te zijn voor de
Nederlandse condities en ik heb het board dan ook
tot heden al twee keer gebouwd.
Ik krijg steeds vaker vragen over het hoe en wat van
het bouwen van surfboards. Er is momenteel nog
steeds weinig te vinden over het bouwen van vooral
kitesurfboards. Om mijn mede-zelfbouwers te
helpen heb ik besloten om deze instructie samen te
stellen en met jullie te delen.
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Donaties
Ik heb ervoor gekozen om deze instructie voor iedereen beschikbaar te maken. Dit omdat ik zelf weet
hoe lastig het was om te starten met het bouwen van surfboards en andere bouwers een betere start
gun.
In het verzamelen van informatie, foto’s en tekst en ook in het samenstellen van dit document en de
bijbehorende video zit veel werk en tijd. Natuurlijk ben je vrij om deze instructie te gebruiken zonder
bijdrage, maar een kleine donatie is welkom. Hierin bepaal jij zelf wat voor jou de waarde van deze
instructie is. Ook zal de videoinstructie een aantal reclames bevatten om voor een kleine
compensatie te zorgen.
Doneren is mogelijk via onderstaande QR-codes (PayPal & ideal). Voor Ideal word je naar mijn
website verwezen om daar een actuele QR code te kunnen scannen. Www.mennolabee.com

Paypal

Ideal (website)

Disclaimer
Deze instructie is slechts een hulpmiddel bij het bouwen van surfboards. Ik ben geen professional en
er zijn veel verschillende manieren om een board te kunnen bouwen. In deze handleiding heb ik mijn
werkwijze uitgewerkt, maar deze biedt geen garantie op een perfect werkend board.
Deze instructie is eigendom van Menno l’Abée en het doorverkopen en/of kopiëren onder een
andere naam van deze handleiding wordt niet gewaardeerd.
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Materiaal
In onderstaande alinea’s is per onderdeel van het surfboard beschreven wel materiaal er nodig is.

Hout
Algemeen
Bij het bouwen van een surfboard heb je een aantal specifieke eisen aan het hout dat je ervoor
gebruikt. Het belangrijkste is de combinatie van licht maar sterk hout. Voor (kite)surfboards gebruik
ik Paulownia en/of Western Red Cedar. Golfsurfboards worden ook gemaakt van Balsahout maar dit
is niet sterk genoeg voor het kitesurfen.
Paulownia heeft de beste licht/sterkte-ratio, maar is in Nederland moeilijk te krijgen en erg duur. Bij
Bauhaus in Duitsland verkopen ze erg mooie 18mm platen Paulownia, voor een schappelijke prijs.
Deze platen zijn makkelijk te verwerken en daardoor gebruiksvriendelijker.
Red Cedar wordt veel gebruikt voor gevels en is dus makkelijk te vinden bij veel houthandels. Mijn
eerste 2 boards heb ik met 1 plaat Paulownia en 1 balk Red Cedar gebouwd.

Dek en bodem surfboard
Het dek en de bodem van het surfboard zijn uit twee identieke platen. Deze platen worden vanuit
ruw hout gezaagd, omdat deze niet op maat te krijgen zijn. De platen bestaan uit aan elkaar gelijmde
plakken hout, gezaagd uit een ruwe balk of een grote plank. Voor het kopen van deze balk is het dus
belangrijk om rekening te houden met de eindmaat van het surfboard. Dit zijn de maten die ik
hanteer bij het maken van een surfboard: 2000mm lang, 500 mm breed en 5mm dik. Deze maten
moeten dus uit het gekochte hout gehaald kunnen worden. Bij deze maten is rekening gehouden met
de overmaat van breedte en lengte, die je nodig hebt tijdens het bouwen van het surfboard.
De balken die ik in de video gebruik zijn bijvoorbeeld massief Red Cedar van 2000mm lang, 140mm
breed en 18-60mm dik. De balk is vervolgens te zagen in plakken van 7mm dik (de gewenste dikte
van het dek en de bodem voor bewerking). Bij een balk van 18mm dik, kunnen dus 2 plakken gezaagd
worden. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de zaagsnede en het vlakschaven. De
plakken worden vervolgens geschaafd tot een dikte van 5mm. In het geval van deze balk (140mm
breed) worden vervolgens 4 van deze plakken aan elkaar gelijmd tot een plaat voor het dek/ de
bodem.
Planken van Red Cedar zijn veelal te vinden in 18mm dikte in verschillende breedte-maten. Ook deze
kun vervolgens dwars doormidden (laten) zagen naar 2x 7mm. Ook hierbij moet je uiteindelijk
eindigen met een breedte van minimaal 500mm, dus houd hierbij rekening bij het kopen van de
platen.
Platen Paulownia die ik gebruik zijn ook 18mm dik en zaag ik op een breedte die mijn zaag aan kan.
Stel: je zaagblad kan 70mm omhoog, dan kan je de plaat verdelen in stroken van 140mm (of kleiner)
en 2x inzagen, vanuit beide zijden, waardoor je plakken krijgt van 7mm dik, 140mm breed en
2000mm lang. Deze kan je vervolgens schaven naar 5mm en weer terug aan elkaar lijmen om de
breedte van je dek en bodem te krijgen (minimaal 500mm).
Plakken van 2000mm lang, 500mm breed en 7mm dik (na schaven 5mm dik), kunnen natuurlijk ook
op maat gezaagd worden bij een houtzagerij. Afhankelijk van de machines die je tot je beschikking
hebt, kun je ervoor kiezen om al het voorwerk voor je te laten doen.
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Rails
De rails zijn de zijkanten van het surfboard. Deze bestaan uit allemaal kleine vierkante latjes, die hol
en bol zijn gefreesd. Hierdoor kan je ze om de ribben heen buigen. Om de rails te bouwen heb je 16
latjes nodig. Zorg ervoor dat je altijd meer latjes maakt, want de latjes kunnen breken.
Voor de rails heb je net als voor het dek en de bodem ruw hout nodig. Deze kun je uit dezelfde plank
of balk halen als waarvan je het dek en de bodem hebt gehaald. Mocht je plank/balk precies het hout
bevatten dat je nodig hebt voor het dek en de bodem, zal je dus extra hout moeten halen.
Uit het hout worden (minimaal) 16 latjes van 2000mm lang, 12mm breed en 12mm dik gezaagd.
Vervolgens worden ze geschaafd tot een dikte en breedte van 10mm. Ook hier houd je rekening met
overmaat, dus koop een balk die langer is dan je board wordt.

Frame (ribben)
De ribben vormen de basis van het surfboard. Deze bepalen de grootte en de shape van het board.
De ribben van het board zijn gemaakt van 4mm populieren multiplex. Er is hier gekozen voor
poplieren omdat deze houtsoort licht en sterk is.
Het is het beste als je de ribben uit laat laseren bij een bedrijf. In Nederland heb je genoeg keuze uit
bedrijven die lasertechniek toepassen. Je kunt ook alle ribben uit printen en uitzagen met een
decoupeerzaag of lintzaag, hou er hierbij rekening mee dat dit enorm veel tijd en moeite gaat kosten
om het netjes te krijgen. Laat ze uit laseren om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Bij Mukava
kun je bijvoorbeeld terecht als je je ribben wil laten laseren.
Tekeningen van de ribben zitten bij de downloads. Mocht de juiste bestandsoort er niet bij zitten
(wat de lasermachine leest) contact mij dan. Het originele Autocad bestand zit er ook bij, deze
kunnen veel bedrijven lezen en zo nodig aanpassen aan hun eigen machine. De tekeningen zijn zo
opgesteld dat ze uit een kwart van een plaat van 1220mm x 2440mm (standaardmaat) gelaserd
kunnen worden. Dit formaat (610mm x 122mm) past in de meeste grote lasermachines. Mocht dit
toch niet passen, kun je de tekening opdelen in kleinere delen en kan deze in meerdere stappen
gelaserd worden.

Tail-/nose-/vinblokken
Deze blokken worden gebruikt voor het massieve deel van de nose en de tail van het surfboard en bij
het uitfrezen van de vinnen.
De houtsoort die je gebruikt voor het maken van deze blokken moet hetzelfde zijn als het hout dat je
gebruikt voor de rails, omdat deze aan de buitenkant zichtbaar zijn.
De blokken zijn onbewerkt 30mm dik. Voor de tail heb je ongeveer een blok van 300mm lang bij
70mm breed nodig, voor de nose een blok van 250mm lang bij 200mm breed en voor de vinblokken
gebruik je ongeveer 400mm lang bij 80mm breed. Dit zijn overmaten, in de downloads staat een
tekening met daarop de precieze maten van de blokken. Zorg dat je bij het kopen van het hout deze
overmaten aanhoudt.
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Rocker table
De rocker table is de tafel waar je het surfboard op bouwt. Hiermee creëer je de rocker van je board.
De tafel wordt gemaakt van constructief plaatmateriaal. Dit kan van alles zijn, als het maar sterk is. Ik
gebruik hiervoor Vuren multiplex van 18mm dik. 1 standaard plaat van 1220x2440 is genoeg voor de
bovenkant van de tafel. Je kunt ervoor kiezen om hier poten onder te maken, maar ik leg de
bovenkant op een werkbank.
Bovenop het multiplex-frame wordt een MDF-plaat van 6mm geschroefd. Hierop wordt het
surfboard gemaakt.

Overig materiaal
Lijm
Om het surfboard te bouwen heb je bruislijm (constructielijm) nodig. Een grote fles (750ml) bij de
bouwmarkt is voldoende.

Glasweefsel
Om het surfboard te lamineren heb je glasweefsel nodig. Hiervoor kun je het beste 160g/m2
glasweefsel gebruiken. Met 6m heb je meer voldoende glasweefsel.

Epoxy
Epoxy gebruik je om het glasweefsel te lamineren, de vinblokken, het ventilatieventiel en de
leashplug te lijmen. Je hebt universele lamineer-epoxy nodig. Ik bestel dit zelf altijd bij mrboat.nl (net
als het glasweefsel). Je hebt aan 3kg epoxy genoeg als je zuinig werkt.

Vulmiddel
Met vulmiddel maak je de epoxy dikker, dan kun je er de vinblokken, het ventiel en de leashplug mee
lijmen. Ik gebruik hier stewathix voor, ook verkrijgbaar bij mrboat.nl.

Hulpmiddelen
-

Tape
Mengemmertjes
Schuurpapier (korrel 80, 150 voor het bewerken, korrel 400/600/800/1000/1200/1500/2000
voor het polijsten
Polijst-pads (grof en zacht)
+/- 20 zeilklemmen
Schroeven in verschillende maten

Gereedschap
-

Basis houtbewerking gereedschap beitels/zaag/schroefmachines
Zaagmachine
Vlak en vandikte bank
Schroeven in verschillende maten
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Bouwen
Rocker table bouwen

De rocker table is zeer belangrijk voor de shape van het board, je kan het board dus niet zonder tafel
bouwen. De tafel is bruikbaar voor beide boards. De tafel kun je hergebruiken dus als je er nu wat
meer aandacht aan besteed heb je er jarenlang plezier van.
Ik heb het uitgelaserde frame gebruikt als template voor de rocker van de tafel. Je trekt dan de
stringer over op de multiplex panelen zodat de tafel precies dezelfde rocker heeft als het surfboard.
Zorg dat alle 4 de uitgezaagde panelen precies hetzelfde zijn en haaks/vlak aan elkaar geschroefd
worden.
Vervolgens schroef je de MDF-plaat op de basis van de tafel. Zorg dat het MDF in de steile ronding
goed vastgeschroefd wordt zodat hij later in het proces niet lost schiet of breekt.
Tekeningen staan in PDF-bestand en kunnen 1:1 uitgeprint worden.
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Ruw hout verwerken
Voor mijn laatste board heb ik 3 balken gebruikt. Van links
naar rechts gebruik ik één voor de bodem één voor het deck
en één voor de rails (allemaal 2000mm x 140mm x 60mm).
Hier kan ik alles wat nodig is voor het board uithalen. Ook de
blokken voor de tail, de nose en de vinnen. Gebruik de
mooiste balk voor het dek.

Hieronder zie je dat de balk kort wordt aangezaagd om aan beide lange kanten een vlakke kant te
creëren. Vervolgens kan de balk op rechtop dwars doormidden gezaagd worden (in het geval van een
70mm hoog zaagblad kan de balk aan beide kanten ingezaagd worden). Red Cedar is zacht hout dus
dit moet zonder teveel moeite lukken.
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Op de foto hierboven zie je op welke manier de balk wordt gezaagd, herhaal dit zo vaak tot je genoeg
plakken hebt om de breedte van je board te overbruggen incl. overmaat (500mm). Ik haal hier 4
plakken van 7mm dik x 140mm breed uit elke balk. Deze worden later geschaafd naar 5mm dikte.
Hieronder zie je al het gezaagde massieve hout liggen: 1 dek, 1 bodem en alle latjes voor de rails van
12x12mm. Je hebt hier niet per se een formaatzaag voor nodig. Ik heb mijn eerste 2 boards op een
hobby tafelzaag in mijn achtertuin gemaakt zonder grote geleider aan de zaag.
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Ik heb thuis een vlak-/vandiktebankje staan van “HBM-machines”, dit is een hobby-apparaatje maar
kan prima gebruikt worden om surfboards te bouwen. Red ceder is zacht en dus prima te schaven
met een kleine bank. Bijna elke houtbewerker heeft een vandiktebank dus als je er zelf geen tot je
beschikking hebt kun je dit uitbesteden.
Hier nogmaals de diktematen na het schaven: Dek en bodem planken: 5mm en de rail-latjes 10mm
(vierkant).
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Rails frezen

Op de afbeelding hiernaast is te zien hoe
het board en de rail gebouwd zijn. De
houten latjes (rails) zullen om het frame
heen gevouwen moeten worden, dit kan
maar op een manier. Door de latjes hol en
bol te frezen zorg je ervoor dat je in een
bocht om de rail heen kan werken en een
100% lijmverbinding behoud.

Deze 2 freesjes (hierboven) heb je nodig om de latjes hol en bol te kunnen frezen. Ik heb hiervoor
een bovenfrees onder een freestafel vastgezet. Het bolle freesje (links) is radius 4,8mm en de
afrondfrees (rechts) 4,8mm.

Op deze manier (links) test je of de latjes netjes over elkaar
heen glijden zonder ruimte ertussen. Bij mij versplinteren er
soms een paar, daarom heb je meer latjes gezaagd. Ik begin
altijd met het bolle freesje. Deze kan je precies instellen
zodat er net wat hout aan de zijkant blijft staan. De latjes zijn
10mm dus dat moet precies gaan met een freesradius van
4,8mm.
Vergeet niet dat de eerste latjes van de rail recht zijn aan de
onderkant (om vast te lijmen aan de bodem van het
surfboard), bij 2 latjes dus alleen de bovenkant afronden.
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Dek en bodem lijmen
Het uiterlijk van het board wordt bij deze bepaald, werk dus niet te snel. Ik had 2 balken met beide
een andere kleur Cedar, een van de balken had een erg mooie en bijzondere nerf. De mooiste gaat
voor het dek gebruikt worden. Voor dit board is de bodem niet zo belangrijk omdat ik daar een print
op ga maken. Je kan voor het dek ook verschillende patronen met hout maken. Op google staan veel
voorbeelden. Ik vind het mooi als het niet te druk is, dus vandaar gewoon rechte planken aan elkaar.
Later in het proces helpt het als je een middenlijn hebt om deze als richtlijn te gebruiken voor
bijvoorbeeld het plaatsen van de vinnen en/of logos. Met bijvoorbeeld 4 stroken zoals deze heeft,
creëer je een middenlijn.
Voordat je de plakken aan elkaar gaat lijmen, moeten ze op maat gezaagd worden zodat je een
strakke verbinding kunt maken. Op dit moment zaag je ook 2 hulplatjes. Deze zijn 2000mm lang,
10mm breed en 5mm dik. Deze kun je van de dek-/bodemplaat afzagen (een van elke). Zorg dat je
een scherpe zaag gebruikt om splinters te voorkomen, een naadloze verbinding is natuurlijk het
mooist. Ik heb ze hier genummerd omdat ze op deze manier bijna naadloos overlopen wat betreft de
nerf.
Vervolgens ga je de plakken aan elkaar lijmen. Je tapet de plakken aan de bovenkant aan elkaar.
Vervolgens draai je het hele dek/de bodem om en vouw je de naden open waarna je hier lijm in
smeert. De tape aan de bovenkant zorgt ervoor dat de plakken naar elkaar toegetrokken worden. Je
kunt het dek/de bodem met de bovenkant naar beneden laten liggen en drogen.

Om het dek sterker te maken wordt de binnenkant van dek
wordt gelamineerd met 160g/m2 glasweefsel. De bodem
heeft dit niet nodig. Door het lamineren van de binnenkant
verklein je de kans dat je er met je hiel doorheen trapt. Dit
geldt alleen voor kitesurfboards. Lamineer de kant die het
minst mooi is, dit wordt de binnenkant. De uitleg over het
lamineerproces kun je vinden bij het lamineren van het
gehele board.
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Start van het bouwen (surfboard)
Om te beginnen wordt de stringer aan elkaar gelijmd. Hiervoor maak je gebruik van de rocker table.
Deze heeft namelijk dezelfde rocker als de stringer.
Als de stringer aan elkaar gelijmd is, kan het frame in elkaar gezet worden. Voor het in elkaar tikken
van het frame gebruik je een beetje lijm om het wat beter te laten glijden. Sla voorzichtig met een
hamer de ribben in de sleuven. Ik heb de tekening zo gemaakt dat het 4mm materiaal perfect strak in
elkaar past incl. de dikte van de lasersnijder. Zorg dus dat je 4mm populieren gebruikt.

Daarna wordt de bodem op de tafel geschroefd. Mocht je bodem van Paulownia gemaakt zijn, zal het
buigen op de tafel wat makkelijker gaan. Red Cedar is iets taaier en moeilijker te buigen. Als het niet
lukt probeer hem dan nat te maken of te stomen met een strijkijzer. Doe dit voorzichtig, het zou
zonde zijn als je bodem breekt. Maak een outline van het board (door het frame erop te leggen)
zodat je dicht bij de rand de bodem vast kan schroeven. Zo krijg je later een beter en vlakker
resultaat. Schroef minimaal 20mm buiten de ribben. Er komt nog 10mm bij door de raillatjes, vergeet
dat niet.
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Frame lijmen
Voor het lijmen van de ribben op de bodem is het handig als je bodem een middenlijn heeft. Bij dit
board heb ik 4 plakken gebruikt, dus heb ik een lijn in het midden die ik kan gebruiken als centerlijn
om de ribben recht te lijmen. Zaag van afvalhout strips om te gebruiken als lijmtangen. Multiplex
latjes werken perfect omdat ze goed buigbaar zijn en niet snel breken. Pak hier lange schroeven voor
om veel klembereik te krijgen, zoals je hier op de foto ziet. Mocht de lat in het midden niet het frame
raken zorg dan dat je een vul blokje in het midden legt zodat hij ook daar druk uitoefent.

Hulp-lat voor rail
De hulplatjes zorgen voor extra versteviging en goede plaatsing van de eerste rail-lat. De hulplatjes
zijn iets langer dan het board, 10mm breed en 5mm dik. De latjes passen precies in de uitgelaserde
inkeping aan het einde van de ribben (zoals op de foto te zien is). De hulplatjes lijm je precies in de
inkepingen. Klemmen doe je erg simpel met een stukje multiplex, deze schroef net buiten je outline
van je board vast, waardoor druk wordt uitgeoefend op het latje. Nadat de lijm is uitgehard zal er
veel opgedroogde lijm langs de hulplatjes zitten. Het is belangrijk om dit weg te steken voordat je
begint aan de volgende stap (het lijmen van de rails).
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Rails lijmen
De rails worden bevestigd naast de hulplatjes en tegen het
frame aan. De eerste lat die je gebruikt voor de rails is vlak
aan de onderkant en vormt de start van de rail. Hierbij hoef
je niet bang te zijn om te veel lijm te gebruiken.
Constructielijm heeft langer nodig om uit te harden dan
gewone houtlijm. De lijm heeft tussen de 5 en 8 uur nodig
om uit te harden. Elke dag lijm ik 2x per dag een lat aan beide kanten vast: Eén in de ochtend en één
’s avonds (4 latjes per dag dus). De rails lijmen kost veel dagen en is niet het leukste deel van het
project. Je hoeft tussendoor niks aan de rail te doen. Alle lijm die ertussenuit komt wordt op een
later moment weggehaald. Zorg dat je ook genoeg lijm aanbrengt op de ribben.

De eerste latten moet je klemmen met
stukjes multiplex en schroeven. Dit is
belangrijk omdat het board op de tafel
vastgeschroefd moet blijven. Je schroeft
de klembalkjes net buiten de outline van
je board vast, waardoor ze druk
uitoefenen op de rails. Op deze manier
kun je een aantal latten klemmen en
lijmen. Op gegeven moment zal dit niet
meer lukken. De rails gaan dan bocht om.
Op dat moment zal het board van de tafel
afgehaald moeten worden. Lijm zo veel
mogelijk van de latjes vast voordat je het
board van de tafel haalt. Dit voorkomt
‘’springback’’ (het hout veert een beetje
terug naar de originele vorm). Na het
lijmen van 3 latten is de kans op
springback stukken kleiner. De ribben en
de rail die op de bodem gelijmd zijn
zorgen er dan voor dat het board zijn
rocker behoudt.

Op de foto hiernaast zie je dat ik na de derde lat het
board van de tafel heb geschroefd en ook al het overige
hout rond het board heb weggezaagd. Hier zie je ook dat
het board netjes de rocker van de tafel blijft volgen
terwijl het niet meer vastzit.
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Wanneer het board van de tafel is geschroefd, gebruik je tentklemmen om de volgende latten vast te
lijmen. Op deze manier ga je verder tot je met ongeveer 8 latjes de ronding van de ribben gevolgd
hebt. Wanneer je de rails op dat moment vlak schuurt, zal je ongeveer 20/30mm hout overhouden
dat over de ribben heel buigt (zoals te zien is op de foto hieronder).
Aan de tail en de nose van het board zullen er
minder latjes op elkaar gelijmd hoeven worden
om de ronding van het board te voltooien. Je
kunt daarom een deel van de latjes aan de vooren achterkant afbreken.
Op de foto hiernaast zie je het eindresultaat van
deze stap, hier zie je het lijmoppervlak van je dek.
Het is de bedoeling dat de latjes vlak geschuurd
worden in de ronding van de ribben. Zo kan het
dek er netjes op gelijmd worden. Je kunt hierbij
gebruik maken van een blokschaaf of een
bandschuurmachine. Het laatste stukje schuur je
met de hand vlak.
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Tail- & nose-blokken.

Zet een streep (op de bodem) waar de stringer
eindigt. Vervolgens zaag/beitel je de stringer en de
rails die uitsteken na de laatste rib weg. Hierbij
gebruik je de laatste rib als geleiding. Zorg dat je
niet in de bodem zaagt! Het kan helpen om het
board met een schroefje vast te zetten in de punt.
De nose- en tailblokken kun je nu op de juiste
lengte en breedte afmeten. De blokken worden net
zo lang als het stuk tussen de laatste rib en de
streepjes die je hebt gezet op de plek tot waar de
stringer kwam. Je houdt dezelfde breedte aan als
het einde van je board (de laatste rib + de rails).
De foto hier onder ben ik het nose-blokje aan het
passen op de schuinte van het board (zowel de
rocker als de kopse kant van de rails). Zaag het blok
een aantal keer aan op verschillende schuinten en
kijk wanneer het blok het best past. Als je de juiste
hoek hebt gezaagd kan je de onderkant van je blokje nog wat schuin schuren in de rocker van je
board zodat hij precies aansluit op de bodem. Het blokje kan je wat dikker laten omdat je deze later
gelijk met de ribben en de rail schaaft. Probeer het wel precies op lengte/breedte te maken zodat je
later niets meer van de lengte/breedte van het board hoeft af te zagen. Dit proces is voor zowel de
nose als de tail hetzelfde. Het afgemeten blok lijm je vervolgens op de bodem vast. Het klemmen kan
met latten.
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Wanneer het nose- en tailblok vastgelijmd zijn, zaag je het overige hout van de bodem weg.
Vervolgens schaaf en schuur je de blokken gelijk aan de hoogte en de rocker van de rest van het
board (zoals te zien is op de rechter foto).
In de downloads vind je de tekeningen van de nose- en tailblokken. Hier kun je ook je eigen design
van maken. Zelf vind ik deze mooi en deze shape vaart goed. Zaag de blokken recht naar beneden af.
Afronden wordt pas gedaan als het dek erop gelijmd is.

Vinblokken plaatsen (FCS2)
Voor de vinnen kun je je eigen design kiezen. Dit is afhankelijk van de vaareigenschap die je van je
board verlangt. Lees je goed in voordat je hier een besluit in maakt. Je kunt er ook voor kiezen om
mijn design te gebruiken. De maten van mijn design zijn te vinden in de download. Je neemt de plek
van de vinboxen over op de achterkant van je board. Door in het midden van de plek van de
vinboxen gaatjes te boren weet je waar je de vinblokken moet plaaten. Op deze plek verwijder je het
benodigde stuk van de ribben, tot het vinblokje erin past. De vinblokken worden ongeveer 15mm
groter (rondom) dan de vinboxen. De blokken lijm je
vervolgens vast op de juiste plekken. Deze kunnen
hoger zijn dan de rest van het board, dit schaaf/schuur
je vervolgens weg. De blokken kun je vastschroeven
via de gaatjes die je zojuist geboord hebt, waardoor je
geen klemmen nodig hebt. De schroeven verwijder je
later weer (wanneer de lijm is uitgehard). Zorg dat je
de getekende maten op de bodem laat staan, voor als
je later de vinboxen gaat frezen.
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Dek lijmen

Zo ziet uiteindelijk de hele binnenkant van je board eruit! Het board wordt nu bijna gesloten.
Het dek is nog steeds een rechthoekig geheel van de
aan elkaar gelijmde plakken. Je begint met het dek
op maat zagen. Leg het board op het dek en teken
de outline uit, houd het dek hierbij 20-30mm groter.
Zaag het dek uit. Vervolgens schuur je het dek met
een ruwe korrel (80-120).
Daarna lijm je een blokje aan de onderkant van je
dek voor het lucht ventiel. Zorg dat deze breed
genoeg is voor het gat dat je er later in gaat boren.
Ik ga het gat later boren met een 19mm boortje, dus zorg dat het
blokje groter is dan dat (ongeveer 25mm x 25mm). Erg belangrijk
is dat het blokje niet tegen de bodem aan komt, als dat zo is kan
er geen lucht meer langs het ventiel. Houd het blokje dus net van
de bodem af. Het blokje kun je vastschroeven, later verwijder je
de schroef weer. Zorg dat je blokje tussen de ribben zit zodat je
deze niet weg hoeft te zagen.
Voordat je het board dichtlijmt is het heel belangrijk om een gat
te boren door de stringer heen. Dit gat zorgt voor luchtcirculatie
in je board.
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Nu wordt het board dichtgelijmd. Zorg dat overal genoeg lijm zit. Het fijne aan constructielijm is dat
het lang duurt totdat het uitgehard is, je hoeft dus niet gehaast te werken. Leg vervolgens het dek op
het board en positioneer het op de juiste plaats. In mijn geval heb ik een
middenlijn die ik precies op de maat kan leggen. Vervolgens breng je
klemmen aan om druk uit te oefenen.
Uiteindelijk ziet de klem opstelling er zo uit (zie foto hieronder). De
dwars geklemde latten zijn erg belangrijk voor het aandrukken in het
midden van het board. Je moet in het midden klemmen! Deze manier is
erg makkelijk met 2 klemmen en vul blokjes onder de latten. Gebruik zo
veel mogelijk klemmen zodat je dek perfect hecht aan je rail.
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Shapen
Het is tijd om te starten met het shapen van het board.
Begin met het weg halen van het overige hout van het dek.
Start bij de tail en nose, dit kan met een handzaag. Na het
handzagen gebruik ik een bandschuurmachine om het
netjes vlak te krijgen.
Vervolgens ga je met een blokschaafje de rand van het dek
vlak schaven. Je kunt ook eerst een multi-cutter gebruiken
om zo wat sneller het afval weg te zagen, ga daarna verder
met een blok schaafje.

Blijf opletten dat je aan beide kanten
evenveel weg schaaft, draai het
board af en toe om, zodat je
gelijkmatig hout weg kunt schaven
aan beide kanten.

Als je zover bent als op de foto hiernaast
kan je langzaam alle lijm van de rail
wegschaven. Zo kan je beter zien in welke
vorm je de rail aan het shapen bent. Schaaf
aan beide kanten evenveel weg, draai hem
telkens om, om een ongelijkmatig board te
voorkomen. Waarschijnlijk ga je nu ook
plekken tegenkomen waar het dek niet
precies gelijmd zit met de rail, hier kan je
overheen shapen en dit later weer opvullen
met lijm. Bij al mijn boards heb ik dat
moeten doen op kleine plekjes.
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Het is het beste als je eerst de
bovenkant shaped voordat je aan de
onderkant gaat beginnen. Kijk
meerdere malen langs de zijkant van
je board naar je rail om te zien of je
netjes aan het shapen bent (zoals op
de foto hiernaast).
Je kan nu je eigen shape aan de rail
geven, houd wel rekening met de
dikte van je rail. Er zijn honderden
verschillende railshapes op internet te
vinden. Shape hem naar de
vaareigenschappen die jij wilt hebben.

Voor de onderkant schaaf ik eerst 2x links,
daarna 2x rechts, dan weer 2x links en zo
verder totdat je de shape hebt waar je
tevreden mee bent. Op deze manier is je
board aan beide kanten hetzelfde. Houd
rekening met je houtdikte!
Mijn rail is wat scherper aan de onderkant
van de tail van het board zodat je daar wat
meer grip hebt voor strakke bochten. Dit
doe ik tot ongeveer 1/4 van het board, of
tot iets na je onderste deckpad. Daarna
schaaf ik hem een stuk ronder.

Voor de tail en de nose geldt hetzelfde, shape hem
naar eigen wens. Bij de tail kan je nog de
vaareigenschappen beïnvloeden dus houd daar
rekening mee. Bij de tail schaaf ik hem wat scherper
aan de onderkant en mooi rond aan de bovenkant.
Als je klaar bent met het hele board shapen wacht je
nog even met het netjes schuren van het board. Als
het goed is staan de lijnen van de vinnen er nog
steeds op.
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Vinbox frezen (FCS2)
Ik gebruik een zelfgemaakte freesmal.
FCS maakt ook zelf mallen, maar voor 80
euro maak ik liever zelf een mal. Deze
mal heb ik in 3mm MDF gemaakt op
maat van de boxen en daarna in
multiplex gefreesd met een kopieerfrees.
Houd er rekening mee dat de vinbox
door de mal heen moet kunnen vallen.
Zorg dat je ongeveer 0,5/1mm ruimte
rondom de vinbox over moet houden
voor de epoxy.
Voor het frezen is de diepte het meest
belangrijk. Frees eerst in een stuk
afvalhout de diepte en controleer of de basis van de vinbox precies vlak ligt met je hout (het midden
van de vinbox steekt een beetje uit, dit hoort zo). De vinbox mag ongeveer 0,5mm dieper liggen
omdat er nog epoxy bij komt. Als de test met het
afvalstukje klopt, frees je de 3 gaten uit in het board.
Controleer nogmaals of de diepte klopt. De vinboxen
moet er losjes inliggen. Maak je mal dus niet te strak.
Later kan je tijdens het lijmen de boxen nog naar de
juiste plek bewegen.
Op Youtube staat een instructiefilmpje van FCS over de
stappen om fcs2 vinboxen aan te brengen. Het is
verstandig om deze te kijken ter informatie. Zie
hieronder de link.
https://www.youtube.com/watch?v=mMcfSlqrHYo
Als de vinboxen netjes zijn ingefreesd is het tijd om het board netjes af te schuren. Ik schuur mijn
hele board met korrel 150. Zorg dat je met de nerf mee schuurt om krassen te voorkomen. Tekst kan
je eventueel later op het board schrijven.
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Board lamineren (glassing)
Wat betreft lamineren ben ik zeker geen professional. Na 4 boards weet ik wel ongeveer hoe ik een
board moet lamineren. Bij elk board leer ik dingen bij. Lamineren is een vak apart, dus zoek goed
naar informatie van andere mensen. Voor al het lamineerwerk gebruik ik 160 grams glasweefsel en
gewone epoxy van mrboat.nl. 3kg epoxy is genoeg.
Korte samenvatting van het lamineer proces (zonder decoratief doek):
1. Cheatercoat: deze is nodig bij houten surfboards.
2. Licht opschuren met korrel 150.
3. Logo’s en tekst aanbrengen op het houtwerk.
4. Vinboxen inlijmen.
5. Bovenkant tapen en onderkant lamineren.
6. Glasweefsel wegsnijden aan de bovenkant en tape weg halen.
7. Vlakschuren bovenkant. En af tapen onderkant.
8. Bovenkant lamineren.
9. Onderkant glasweefsel wegsnijden en tape verwijderen.
10. Hele board vlakschuren (nog niet de vinboxen vlakschuren).
11. Hot coat op beide kanten.
12. Ventiel en leashplug inboren.
13. Hele board schuren inclusief vinboxen.
14. Pineline aanbrengen.
15. Glosscoat op beide kanten.
16. Polijsten.
Let op! De bovenstaande samenvatting geldt voor het lamineren zonder decoratief doek. Wil je net
als mijn board een kleurrijk doek op de boven of onderkant van je board, zal je deze moeten
lamineren na de cheatercoat. Het doek moet waterdoorlatend zijn om epoxy op te kunnen zuigen. Je
lamineert hem hetzelfde als het overige glasweefsel. Let op dat je doek hoogteverschil met zich mee
brengt als je niet de volledige boven of onderkant lamineert, zoals bij mijn board het geval is. Dit zal
je dan erna weer vlak moeten lamineren om bulten en lijnen te voorkomen in je eindresultaat. Als je
onderkant of bovenkant vlak is, kan je verder gaan met het lamineren van het board.
Het belangrijkste bij het lamineerproces is dat je schoon werkt!! Ik ben hier veel de fout in gegaan.
Het schoonmaken doe ik met ammoniak gemixt met water. Terpentine/thinner en of andere
ontvettingsmiddelen werken niet. Ik heb hier jarenlang frustratie mee ervaren, met vetplekken (fisheyes)/deuken in de epoxy. Door te werken met ammoniak gemixt met water (1/3) krijg ik een perfect
resultaat. Goed poetsen en meerdere malen over 1 plek wrijven.
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Cheatercoat
Cheatercoat is bedoeld om de eerste laag epoxy in
het hout te laten trekken. Lichte houtsoorten zijn
poreus dus trekken veel vocht aan. Als je dit niet
doet en gelijk gaat lamineren heb je kans dat het
hout de epoxy uit het glasweefsel zuigt.

Begin met een plastic pasje of squeegee om de
epoxy uit te smeren op de grote vlakken. Daarna
kan je een handschoentje aan doen en de epoxy
om de rail heen smeren. Het ziet er knullig uit,
maar het werkt top. Met een kwast kan het ook,
maar dan smeer je het te dik in. Als heel de
bovenkant is ingesmeerd, moet je al de
overtollige epoxy weghalen. Laat geen
glimmende vlekken zitten en kijk goed naar
druppels onder je board, dit scheelt later erg veel
schuur werk.

Zorg dat je de cheatercoat in 2x doet. Niet allebei
de kanten in een keer.
Als je 2 kanten hebt gedaan, schuur je het board
licht op met korrel 150. Schuur weer met de
houtnerf mee om krassen te voorkomen. De
epoxy is nog dun en je schuurt het hout nog mee.
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Cloth inlay (decoratief doek)
Als je net als bij mijn board een decoratief
doek wilt verwerken is het daar nu de tijd
voor. Ik heb ervoor gekozen om hem aan de
onderkant te doen. Begin met het aftekenen
waar het doek moet komen. In het filmpje
kan je zien dat ik een potlood aan een latje
heb vastgetapet om zo een gelijkmatige lijn
te tekenen vanaf de rail. Lamineer je doek
niet te dicht bij de rail omdat het dan later
met schuren lastig wordt. Als je over je
vinboxen heen lamineert vergeet deze niet
in te plakken met tape aan de
binnenranden.

Als je alles hebt af getapet kan je beginnen met lamineren.
Het beste is als je eerst het hout onder het doek insmeert
met epoxy en daarna epoxy over de bovenkant smeert.
Hierdoor weet je zeker dat het doek goed in de epoxy zit.
Ben niet te zuinig met epoxy.
Als alle epoxy er over zit kan je de zijkanten naar beneden
vouwen en het doek strak leggen. Daarna kan je alle overige
epoxy die op het doek ligt er vanaf wrijven. Druk niet alle
epoxy eruit. Er moet nog genoeg in het doek blijven zitten.
Als je geen natte plekken meer ziet liggen en alles ziet er
strak uit is het goed.

De volgende dag kan je al het overige doek weg
halen door met een nieuw scherp mesje langs de
tape lijn te snijden. Mocht je net als in mijn geval de
tape niet meer zien en voelen kan je de lijn er nog
een keer bovenop tekenen. Probeer een strakke lijn
te snijden, als dit niet perfect lukt kan je later een
pinline (zwarte lijn) op het board tekenen om het
professioneel strak te laten ogen.
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Door het decoratief doek te lamineren heb je
nu hoogteverschil op de bodem van je board.
Om dit gelijk te trekken lamineer je
glasweefsel op de rest van de bodem. De
tapelijn trek je door van de lijn die je had bij
het gekleurde doek. Je ziet ook dat ik nu
logo’s en tekst heb aangebracht op het board.
Let op bij het uitsnijden van het glasweefsel:
Snij niet te diep! Dit ga je in het hout zien.
Zorg dat je licht in het glasweefsel snijdt.
Daarna kan je het glasweefsel omvouwen en
verder afsnijden.

Vinboxen lijmen
De FCS vinboxen worden gelijmd met gewone epoxy.
Om het wat dikker en stevig te maken voeg je er wat
vulmiddel aan toe, dit is bij elke epoxy leverancier te
koop. Wanneer je een gekleurde doek over de
onderkant van het board hebt gelamineerd, zal je eerst
de gaten uit het doek moeten snijden.

FCS heeft nepvinnen die je kunt gebruiken bij het
lijmen. Helaas zijn deze voor mij te duur en gebruik ik
echte vinnen die ik aan de onderkant af tape. Smeer het
gat dat je net gefreesd hebt goed in met epoxy, zorg dat
het er aan alle kanten uit komt zodat de box 100%
gelijmd is. Vervolgens kan je al de overige epoxy weg
vegen en schoon maken rond de randen. Controleer als
laatste met een gradenhoek de schuinte van de vinnen.
Let op dat er verschillende vinnen zijn, ik gebruik hier
een fincant van 5 graden. Als de epoxy dik genoeg is
blijven de vinnen netjes staan, als dit niet het geval is
kan je de vinnen vastzetten met tape.

Blijf controleren tot de epoxy wat harder is geworden.
Controleer ook of de basis van de vinboxen precies gelijk
ligt met het oppervlak van je board. Het middelste deel
wordt later vlak geschuurd dus die moet nog uitsteken.
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Lamineren onder en bovenkant

We beginnen met het lamineren van de onderkant. De bovenkant kan je helemaal rondom af tapen,
ongeveer 20/30mm vanaf de rand zodat je het glasweefsel daar op kan vouwen. Knip je doek rond
het board met overmaat zodat je hem later mooi rond de rail kan vouwen, houd hier een paar
centimeter aan zoals te zien is in het filmpje. De hoeken kan je in knippen zodat je die beter om kunt
vouwen. Nu worden er ook extra stukjes glasweefsel geplaatst over de vin boxen om deze te
verstevigen, ongeveer 20mm extra rondom de box. Bij de vinboxen worden 2 setjes stickers geleverd
per vinbox. De eerste sticker plak je er nu overheen en de 2e bij de laatste hot coat. Zorg dat het
oppervlak goed schoon is voordat je gaat lamineren.
Zorg dat je eindresultaat er mooi vlak
uitziet. Ben niet te zuinig met epoxy,
het glasweefsel moet goed nat zijn. Ik
gebruik ongeveer 300 gram epoxy.
Giet niet alle epoxy er in een keer
overheen. Ik breng het in 2x aan. De
helft om het nat te maken en de rails
in te smeren. De andere helft smeer ik
er nog een keer overheen. Aan het
einde kan je al de overige epoxy er
met niet teveel duwkracht vanaf
vegen en krijg je een mooi vlak
resultaat.
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De volgende dag kan je met een scherp mesje
langs de tapelijn snijden. Snij niet te diep!
Alleen in de bovenste laag van je glasweefsel.
Na het snijden kan je het glasweefsel
omvouwen en verder afsnijden.

Als je alles hebt weggesneden kan je het glasweefsel
voorzichtig met korrel 150/180 vlakschuren. Het
hout wordt geraakt, maar probeer dat zo veel
mogelijk te voorkomen.
Als alles weer netjes vlak is en de rail mooi rond is
geschuurd, wordt de onderkant afgeplakt op
dezelfde manier als de bovenkant is afgeplakt. De
tapelijn zet ik deze keer net over mijn decoratieve
doek heen, omdat die daar nog hoogteverschil heeft.
Dat doe ik omdat ik dan later meer ruimte heb om
het netjes vlak te schuren. Als je dit niet hebt kan je
dezelfde 20/30mm aanhouden voor de tape. Het
lamineerproces van de bovenkant is hetzelfde als de
onderkant. Stickers en tekst kan je nu onder het
glasweefsel aanbrengen.
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Eén dag later haal je de tape weg en schuur je net
als de vorige keer alles netjes vlak. En nogmaals:
Niet te diep snijden! Als je de tape netjes weg
hebt gesneden, kan je het hoogteverschil met het
decoratieve doek ook netjes vlakschuren. Daarna
is er niks meer van te zien en lijkt het net een
dunne sticker. Probeer het zo vlak mogelijk weg
te schuren. Werk rustig omdat je anders
deuken/kuilen gaat schuren als je niet oplet. Als
je klaar bent heb je in principe een netjes
afgewerkt en geschuurd board, ingepakt in
glasweefsel. De vinpluggen zou je nu al kunnen
openschuren. Ik heb er bij dit board voor gekozen
om ze na de hotcoat uit te schuren. Beide manieren hebben voor- en nadelen. Als je erg veel bubbels
rondom je vin boxen hebt zou ik ervoor kiezen om ze nu al open te schuren. Dan worden die tijdens
de hotcoat weer opgevuld. Als je mijn manier aanhoudt dan kan je rondom de vinboxen schuren en
ze dicht laten.

Ventilatie ventiel inboren
Je kunt deze stap ook na de hotcoat doen,
tijdens het inboren van de leashplug. Ik heb het
ventiel nu al ingeboord omdat ik nog niet zeker
wist of het ging werken. Bij mijn vorige boards
gebruikte ik altijd een rampa-moer die ik
inboorde, daar deed ik dan weer een bout met
een rubber ring in om het af te sluiten. In de
tussentijd heb ik altijd gedacht dat dit veel
netter kon. Een uitstekende bout is natuurlijk
niet mooi. Bij het bouwen van dit board kwam ik
erachter dat een radiatorventilatieplugje perfect
is voor het bouwen van houten boards. Het is
eigenlijk het oude systeem maar dan in elkaar
verwerkt. Deze plugjes kosten ook maar
ongeveer 1 euro. Je krijgt er ook een sleuteltje
bij.
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Het principe is heel simpel, je begint met het
grote gat waar je epoxy in giet om het te
verstevigen. Ik heb hiervoor een 19mm
speedboor gebruikt. Boor langzaam tot je diep
genoeg bent zodat de bovenkant van het plugje
precies gelijk ligt met je board. Daarna boor je
een gat waar je de schroefdraad in kan draaien.
LET OP dat je niet te hard door je deck en je
gelijmde blokje heen schiet. Uiteindelijk heb je
een gat zoals te zien is op de foto hiernaast.

Voordat je je plug erin draait moet het gaatje aan de
zijkant van de plug dichtgeplakt worden met tape. Draai
je plugje er met de sleutel in. Doe dit voorzichtig omdat
je hem niet makkelijk weer terug omhoog draait. Als dit
gelukt is moet er een stukje tape op de bovenkant om er
geen epoxy in te laten lopen.
Plak tape om het gat heen om het schuren straks
makkelijker te maken. Epoxy wordt weer gemengd met
hetzelfde vulmiddel als bij de vinboxen. Deze keer met
een zwart pigment. Ik heb hier acrylverf voor gebruikt.
Gebruik geen verf op waterbasis. Als het hard is
geworden pak je de schuurmachine en schuur je alles
weg totdat het plugje tevoorschijn komt. Probeer zo min
mogelijk het omliggende glasweefsel te raken.
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Hotcoat
De hotcoat is bedoeld om de oneven plekken van het lamineerproces weg te werken. Als je
eventuele bubbels hebt kan je die uitsteken en opnieuw vullen met de hotcoat. Bij deze stap is het
nog belangrijker dat je schoon werkt, elk plekje en elke vette vinger ga je later terugzien in het
eindresultaat. Epoxy lakken gaat alleen met de perfecte omstandigheden, wil je een strak resultaat
zal het oppervlak 100% schoon moeten zijn en de temperatuur mag niet te laag zijn. Voor mij is dit
rond de 15 graden. Wat stof in de ruimte is niet heel erg, een paar stofdeeltjes in de lak kan je later
makkelijk weg schuren.
Tape je board rondom af zodat de epoxy
langs de tape kan lopen. Ik gebruik tape van
Tesa, deze werkt goed, laat ook weer netjes
los zonder lijm resten achter te laten en
scheurt niet tijdens het lostrekken.
Na dat de randen zijn af getaped moet je het
board goed schoon maken met water en
ammoniak. Wrijf het goed schoon. Ik raad
aan om altijd handschoentjes te dragen bij
het verwerken van epoxy, maar bij de
hotcoat is dit extra belangrijk om de kans op
vetplekken te verminderen.
Giet alle epoxy over je board heen. Ik
gebruik hier ongeveer 200/300 gram
epoxy voor. Smeer het eerst goed uit,
daarna ga je met de kwast in streken van
boven naar beneden om de epoxy netjes
te verdelen. Als dat klaar is ga je de
epoxy met streken in een hoek van 45
graden verdelen. Eindig nog een keer
met streken van boven naar beneden.
Het kan zijn dat je wat bubbels hebt in
het oppervlak. Deze kan je weg halen
met een gasbrander. Ga er niet te
langzaam overheen anders verbrand je
de epoxy. Hierna heb je een spiegelvlak
resultaat. Enkele stofdeeltjes zijn niet
erg.
De volgende dag kun je de tape lostrekken. Hetzelfde hotcoat-proces geldt ook voor de bovenkant.
Het luchtventiel wordt afgeplakt met tape. Het is het makkelijkst als je de tape van het ventiel aftrekt
als de epoxy iets harder is geworden, ongeveer een 1,5 uur later. Als je beide kanten hebt gedaan
ziet het board er al een stuk beter uit.
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Inboren leashplug
Het inboren van de leasplug is erg makkelijk. De FCSplug heeft een diameter van 1 inch. Ik heb een
forstner-boor gebruikt van 28mm. Boor ongeveer
1mm dieper dan de basis van je plug. Later schuur je
dan het uitstekende deel weer vlak. Lijm de leashplug
hetzelfde als de vinboxen en luchtventiel. Hier heb ik
witte acrylverf in gedaan. Schuur 1 dag later de epoxy
er af totdat je de leashplug open kan maken en alles
vlak aan voelt.

Schuren hotcoat
We komen steeds dichterbij het eindresultaat. Nu wordt het
hele board netjes geschuurd. Je begint met het vlakschuren
van de vinboxen. Je mag hier je schuurmachine best wat
schuin zetten om beter te kunnen schuren. Je schuurt de
vinboxen helemaal open en vervolgens de rest van het
board. Als het goed is, is dan je board helemaal vlak. Ik
gebruik hier voor korrel 150. Het hele board moet vlak
aanvoelen zonder bulten en deuken.
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Pinline aanbrengen
Om het board nog mooier te maken dan hij al is, wordt
er een pinline getekend. Een pinline komt goed van pas
als je overlap van het glasweefsel niet netjes is of als het
gekleurde doek niet recht is afgesneden. Bij mij was dat
2e het geval.
Voor het aftekenen van de pinlijn heb ik hetzelfde latje
met potlood gebruikt als ik eerder in het project
gebruikt heb voor het plaatsen van het gekleurde doek.
De pinline moet echt super strak zijn, dus werk netjes.
Vervolgens tape je langs beide kanten van de getekende
lijn. Ik heb gekozen voor een 2mm dikke pinline. Je kan
best hard trekken aan de tape om het netjes de bocht
om te krijgen. Druk de tape goed aan om uitlekken te voorkomen.
De lijn teken ik met een stift van Posca, erg makkelijk en veel sneller dan met epoxy, hoe het
traditioneel gaat. Na 5 minuten wachten kun je direct de tape wegtrekken.

Glosscoat
Laatste keer werken met epoxy! De glosscoat werkt het board helemaal strak af. In principe volg je
bij de glosscoat hetzelfde proces als bij de hotcoat. De leashplug en het luchtventiel plak je weer af
met tape. Die verwijder je weer 1,5 uur na
het lakken. Hetzelfde geldt voor de
vinboxen. Plak deze af met het laatste setje
stickers dat je erbij hebt gekregen. Ook deze
haal je na 1,5 uur weg. Dit kan je het beste
doen met een omgebogen naald.
Voorafgaand aan de glosscoat maak je het
board ook weer schoon met een mix van
water en ammoniak. Let op dat je de pinline
weg kunt vegen met ammoniak. Probeer zo
dicht mogelijk bij de pinline schoon te
maken, zonder hem te raken.
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Polijsten
De laatste stap van het board. Misschien ook wel de moeilijkste. Ik ben perfectionistisch, dus ik wil
het board dan ook echt als een spiegel polijsten. Het is erg belangrijk dat je goed de stappen volgt.
Na de glosscoat blijft er een scherp randje van de tape op de rail zitten. Om dit weg te halen heb ik
korrel 400 gebruikt. Je kan dit ook met een scherp mesje weg schrapen en daarna vlakschuren met
korrel 400.
Je zal vanaf nu met water moeten gaan schuren. Dit moet omdat anders het schuurpapier gelijk vol
zit met stof, water voert het stof weg. Het hele board kan je makkelijk met de hand schuren. Ik
gebruik voor het gemak een schuurmachine. Blijf niet te lang schuren. Het zal best hard gaan en je
wil niet per ongeluk tot je glasweefsel schuren. Blijf wel goed opletten dat je goed alle krassen van de
lagere korrels eruit schuurt.
Hieronder in het kort het polijst proces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tape randje weg schuren (korrel 400)
Hele board schuren (korrel 600)
Hele board schuren (korrel 800)
Hele board schuren (korrel 1200)
Hele board schuren (korrel 1500)
Hele board schuren (korrel 2000)
Ruwe polijst pad + 1e polijst compound.
Zachte pad + 2e en evt. 3e compound.
Laatste keer met water polijsten op een zachte pad.

Veel polijsters stoppen bij korrel 1200 en gaan dan over naar polijst compound. Ik schuur tot 2000
om zeker te zijn dat er geen krassen meer over blijven.
Op het gebied van polijsten ben ik echt nog nieuw dus
kijk en vraag goed rond hoe je perfect polijst. Ik heb
van mrboat.nl 2 flessen met compound die voor mij
goed werken.
De eerste grove pad is een lamswollen pad, deze haalt
de laatste schuurkrassen weg. Hoe zachter de pad in
combinatie met de goede compound creëer je steeds
meer glans in je board. Ik kwam erachter dat het
insmeren van de compound op het board het beste
werkt met een kwast. Uit eindelijk zullen alle krassen
en draaivlekken weg zijn. De laatste zachte pad met
water maakt het helemaal af.
Denk niet dat het bij mij de eerste keer allemaal perfect ging. Op mijn boards zag je ook nog weleens
heel licht krasjes. In de praktijk zal je die nooit zien zitten.
Voor het plakken van het deck pad positioneer je deze eerst en vervolgens tape je het af. Maak het
board goed schoon en plak de pad er vervolgens op.
Nu is het board helemaal af en klaar om op te surfen!
Ik ben erg benieuwd naar resultaten van zelf bouwers tag mij op Instagram (mennolabee) of stuur
mij een email Menno@labee.info
36 | P a g i n a

Menno l’Abée - 2020

37 | P a g i n a

Menno l’Abée - 2020

38 | P a g i n a

