De vier levens van de Shelter

De vier levens van de Shelter
We weten niet precies hoe oud de Shelter is. Naar verluid is ze gebouwd in de jaren ’30 van de vorige eeuw.
In haar eerste leven was het een Deense visserskotter. Een traditionele spitsgat, negen meter lang en 3.20
meter breed. Gebouwd met overnaads geplaatste eikenhouten delen op robuuste spanten. Het schip had
nog een echte visbun: midden in het schip was een kist gebouwd waar het zeewater in kon lopen om de vis
in leven te houden tot de haven bereikt was. Dat is nu nog zichtbaar door honderden gaatjes in het vlak waar
vroeger het zeewater vrijelijk naar binnen kon lopen.
Begin jaren ’90 hebben we in Kopenhagen vele kotters gefotografeerd om een idee te krijgen hoe de Shelter
er oorspronkelijk uit gezien heeft. Helaas zijn die foto’s zoek. Maar het beeld was een piepkleine kajuit achter
op het schip met een krachtige motor daaronder. Daarvoor het dek met in het midden de visbun. Ergens in
het noorden van Denemarken fotografeerden we een rijtje vissersboten die een idee geven van de Shelter in
vroeger jaren.
Het verhaal gaat dat het schip in de jaren ’60 uit de vaart genomen is en verweesd achter gelaten op een werf
in Kopenhagen.

Traditionele Deense visserskotters

Overnaadse eiken op robuuste spanten

De oude visbun
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Met het schip is niet veel gevaren, eigenlijk was Daniël Logan niet zo’n zeiler. Een keer is hij ermee naar
Engeland geweest. Zonder veel nautische kennis. “Engeland ligt in het westen dat kon niet missen”.
En bijna aan de ketting gelegd in het voormalige Oost Duitsland omdat grote muziekboxen het kompas totaal
onbruikbaar maakten en ze al feestend onbedoeld de Oost Duitse territoriale wateren invoeren. Wel heeft hij
negen jaar op het schip gewoond in Christians Haven, Kopenhagen, tussen 1976 en 1985. Gezien de primitieve
Spartaanse inrichting van het schip een niet geringe prestatie. De verbouw van het schip was zijn eerste
botenproject. Nadien heeft hij van boten bouwen zijn vak gemaakt. Hij woont nog steeds in Christians Haven
met zijn gezin, in een grote zelfgebouwde betonnen tweemaster.

Bouwtekenen op foto - 1971

In 1970 begon de kotter haar tweede leven doordat de Engelse kunstenaar Daniël Logan haar als project
adopteerde. In Kopenhagen is Daniël beter bekend met zijn bijnaam Skunky. Het schip kwam op een werf
te liggen nabij Christiania. Een gekraakte voormalige kazerne omgevormd tot hippieparadijs. Samen met
Deense vrienden verlengde hij de kiel met beton (huidige diepgang: 1.60 meter) en zette het schip in het
polyester. Tussen het polyester en de houten delen kwam een foam. Wie goed kijkt kan nog steeds de vorm
van de houten delen door het polyester heen zien. Er werd bepaald niet bezuinigd op polyester en glasmatten, er ontstond een kunststof buitenlaag van ongeveer 1 cm. Recentelijk (2011) hebben we nog een huiddoorvoer geboord vlak boven de waterlijn en hebben toen een totale huiddikte van 5 centimeter gemeten!
Tijdens de verbouw in 1971 werd de vorm van de oorspronkelijke kotter werd min of meer gehandhaafd.
Maar nu met een ingang naar beneden voor het stuurhutje en een a-typische dekopbouw. Deze opbouw loopt
niet in een rechte lijn maar aan stuurboord in een slinger. Binnen werden een piepkleine keuken en kooien
gebouwd. Daniël Logan en zijn vrienden hadden weinig geld en scharrelden de materialen bij elkaar. Zo zijn
er raampjes van een vliegtuig gebruikt, evenals het isolatiemateriaal binnen. De motor was een gereviseerde
Ford (52 PK) uit de jaren ’50. Met een schroefas met een diameter van maar liefst 50 mm. Die hebben we nog
steeds trouwens.
We bezitten vele bouwfoto’s uit 1970/1971. En een foto hoe het schip er uit zag meteen na de bouw, als
motorboot. Later in de jaren ’70 is het schip omgebouwd tot zeilschip. Met een doorgestoken houten mast
op de kielbalk. Klassiek getuigd met een gaffeltuig, fok en kluiver. De zeilen waren ook bij elkaar gescharreld
waaronder het opmerkelijke groene grootzeil. Omdat de lange giek ruimte nodig had is de stuurhut onthoofd.
Het schip heeft de nodige kleuren gehad, in artistieke vormen, maar toen wij haar voor het eerst zagen was ze
marine grijs. Daar zat geen idee achter: gewoon goede verf, goedkoop op de kop getikt.
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Het schip zoals het er uit zag na de bouw - 1972

Op studiereis in Kopenhagen in het najaar van 1987 kwam ik het schip tegen in Christans Haven met een
bordje ‘te koop‘ voor 50.000 Deense Kronen. Albert Foekema, onze zeilmaat, was er ook bij en beiden hadden
we zoiets van : ‘wat is dit?’ Giny en ik waren ons al aan het oriënteren op een groter schip (we hadden toen
het 6 meter lange zeilbootje La Vaque, een Mathilda 20) maar veel geld hadden we niet. Iets trof me in het
schip, mooie rompvorm en voor de rest erg onorthodox; daar houd ik wel van. En voor (omgerekend) 15.000
gulden een interessant object, leek mij.
Op 29 februari 1988 (schrikkeljaar!) kochten we het schip. En overnachtten we voor het eerst op haar in een
sneeuwstorm. Toen bedachten we ook de naam Shelter. Dat kwam zo: er stond geen naam op het schip en
we vroegen Daniël Logan naar haar naam. Verrassend: gewoon ‘ship’. Het bijgeloof is dat je de eerste letter
niet mag veranderen als je de naam van een schip wijzigt. Het schip voelde als een schuilplaats en Bob Dylan
zong ‘shelter in the storm’. Zo kwam ‘ship’ aan haar nieuwe naam.
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Boven: schip te koop / Kopenhagen - 1988
Rechtsboven: Shelter in 1988 op het IJsselmeer
Rechtsonder: opknapbeurt - 1989 & logboek / Interieur van Shelter - 1988
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In 1988 brachten we haar naar haar nieuwe thuishaven Amsterdam. En leerden we de Shelter kennen als zeilschip: aan de wind –niet echt verrassend- niet best presterend zodat we uit oogpunt van ergernis vermijding
een gewoonte maakten om met regelmaat te motorsailen bij aandewindse koersen. Op ruime koersen was ze
verassend snel (vijf knoop bij 4 bf) en vooral heel stabiel. Dit schip krijg je echt met geen mogelijkheid om!
Giny vergeleek toen al de Shelter met een ouderwetse leunstoel.

Maarten schildert het springende visje op de boeg

Shelter outlook tussen 1990-1994

In de winter/voorjaar 1989-1990 begonnen we aan de eerste grote opknapbeurt op de werf Twellegea in
Amsterdam Noord. Toen leerden voor het eerst hoe veel ze eigenlijk woog: 7 ton dus. De grijze kleur van de
boot vonden we lelijk en we besloten de Shelter groen te schilderen. Waarom weten we niet precies meer;
waarschijnlijk geïnspireerd door de kleur van het grootzeil. Tijdens het slijpen/schuren van de romp kwam
een waar pallet aan kleuren tevoorschijn waarmee het schip ooit getooid is geweest. De elektra werd enigszins vernieuwd (en veiliger) en de Shelter werd uitgerust met een marifoon. We vervingen de fok voor een
bruine genua (in stijl: goedkoop op de kop getikt) en verbouwden binnen een beetje om het leefbaarder te
maken. Broer en kunstenaar Maarten Giltay Veth was verantwoordelijk voor het ‘schilderij’ op de boeg en
introduceerde de springende visjes. Op de foto’s van onze eerste verbouwing zijn de mensen te zien die van
1988 tot de dag van vandaag als steun en toeverlaat altijd present waren bij verbouwingen, naast Giny en
Daniël: Maarten Giltay Veth, Reinout Vlastra en Albert Foekema.
De Shelter baarde door haar outlook overal reacties op. Hoe vaak hebben we kinderen niet horen roepen:
“kijk een echt piratenschip”. Of het misprijzend gemompelde ‘hippieschip’ door het conservatieve volksdeel.
En toen we nog grijs waren hoorden we de Shelter soms getypeerd als ‘spionageboot’.
Je moet er maar opkomen! Natuurlijk kunnen alleen kinderen het riet in Maarten’s schilderij op de boeg heel
anders interpreteren: ‘patatboot’. En sommige zeilers konden het zo nu en dan niet laten om hun deskundig
oordeel te geven als ze dachten dat wij ze niet hoorden: ‘dat ding vaart voor geen meter’. De enige echte
constante (tot de dag van vandaag) is de levendige discussie over het materiaal: is het nou beton of niet?
Veel geklop op de boot was niet voor ons bedoeld maar om het materiaal te testen. Geweldig waren de
momenten dat we de voordrachten van ‘kenners’ afluisterden over betonnen boten om even later naar buiten
te gaan om dat verhaal te corrigeren. Zeldzaam maar al even mooi waren de ontmoetingen met echte kenners
die in de Shelter feilloos een Deense visserskotter herkenden. Knap! Niet leuk was en is de ervaring dat ‘nette
mensen’ alles op alles zetten om te voorkomen dat de Shelter naast hun schip meert. Met flauwe smoezen en
soms gewoon bot. Een ’beetje anders’ is in het zeilerswereldje blijkbaar al gauw eng.
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Tussen 1988 en eind 1993 maakten we tientallen tochten met deze Shelter, in haar tweede leven. Waaronder
twee jaar naar de Oostzee waarbij we Kiel als thuishaven hadden. Bijzonder was het moment dat we in 1992
met de Shelter in haar nieuwe groene outlook terug keerden in Christans Haven. Skunky geloofde zijn ogen niet
toen we tegenover zijn woonschip meerden! We poseerden met de drie Daniël’s, Daniël Logan, Daniël Logan jr.
en Daniël Giltay Veth.

Al lang koesterden wij de wens om een sabbatical op te nemen en wel zeilend. Planning was te vertrekken in
1995. Maar met de Shelter? Echt comfortabel was ze niet (primitief is het goede woord) en zeiltechnisch min
of meer opgebruikt. Ze zeilde feitelijk voor geen meter meer, vooral aan de wind konden we het vergeten met
de uitgelubberde zeilen. Onze inschatting was dat het schip feitelijk onverkoopbaar was en een zeewaardig
nieuw (2e hands) schip was voor ons onbetaalbaar. We namen na lang wikken en wegen een radicaal besluit:
we houden de Shelter en gaan haar rigoureus (laten) verbouwen. Doorslaggevend was onze liefde voor de
lijnen van het schip, de stabiliteit en gevoel van veiligheid. Het schip heeft gewoon ‘iets’, dat is moeilijk uit te
leggen. Voor dit project, de Shelter haar derde leven gunnen, namen we Ed Godri in de hand. Waarmee we
een constante in de geschiedenis creëerden: het lot van het schip in handen geven van een kunstenaar met
onorthodoxe ideeën. Ed is decorateur, scheepstimmerman en gespecialiseerd in het bouwen met allerlei
toepassingen van de (toenmalig) nieuwe kunststof, epoxy. Wat ons vooral aanspraak waren zijn ideeën over
het creëren van ruimte in een klein schip. De vele gesprekken over de verbouwing voerden we in zijn zelf
gebouwde zeilschip Argo. De ruimtewerking van dat schip: dat wilden wij ook. Najaar 1993 werd de Shelter
op de dekschuit van Ed getakeld, de ‘werf van Ed’ naast zijn woonschip de Jonas aan de Levantkade in
Amsterdam Oost. In de tijd dat het KNSM-eiland transformeerde van een krakers- en stadsnomadenparadijs
in een nieuwe stadswijk.

Met pijn in ons hartdoorkliefde de motorzaag het dek en bleef alleen de romp over, een grote sloep eigenlijk.
Waar waren we in godsnaam aan begonnen? We werden door velen voor gek verklaard. En dat konden we
nog begrijpen ook.
Logboek - 1993
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In de winter van 1993-1994 worden de contouren van de nieuwe Shelter zichtbaar en na 8 maanden (juni
1994) komt ze onder het dekzeil vandaan in haar nieuwe gedaante: de Shelter aan het begin van haar
derde leven. Een bak met ruimte en veel licht; een ingrijpende transformatie op de oude romp.
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Maar toen waren we nog lang niet klaar. De binnenkant moest nog ingetimmerd worden (Ed), alle elektra
en installaties (met dank aan zwager Reinout Vlastra) aangelegd, rvs zeereling gemaakt (Willem Koopmanschap), mastvoet en rekjes rond de mast op maat gemaakt (Glenn). Terwijl wij organiseerden, geld bij elkaar
schraapten en het voorwaardelijke werk deden voor de vaklieden (samen met Albert en Maarten die ons veelvuldig hielpen). Het zeilplan ontwierpen we zelf: kitsgetuigd (twee masten) maar in de traditie van de Shelter
nog wel klassiek kottergetuigd met bruine zeilen (zeilmakerij de Vries, Muiden). De kluiver ruilden we in voor
een halfwinder. Het bezaanzeil was blauw, koopje natuurlijk, wat leidde tot een kleurendissonant die in haar
geschiedenis past. Om een lang klussenverhaal kort te maken: met Pasen 1995 maakten we onze eerste
proefvaart op zeil op het IJsselmeer, een sensatie. De Shelter zeilde boven verwachting goed. We gingen
bijvoorbeeld zo maar overstag zonder noodzaak te motor bij te zetten!

Met Ed Godri tijdens de verbouwing van de Shelter - 1994-95

Ook na de verbouwing blijft de Shelter een kunstenaarsproject door haar uiterlijk en details. Het oude groene
grootzeil werkte Giny om tot de wind/spatzeilen om de kuip. De decoratieve zeereling om de kuip, Maarten’s
gerenoveerde kunstwerk op de boeg en Ed’s idee om de houten zeereling uit te laten lopen in handen die een
paal vasthouden. De handen van Daniël om precies te zijn. En niet te vergeten: we hielden het helmhout in
ere met haar fascinerende ‘fallische kromming’.
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De Shelter voor anker: het ultieme reisgevoel

De refit werd in juli 1995 afgerond en kostte ons alles bij elkaar 90.000 gulden. Maar daarvoor hadden we wel
een compleet ‘nieuw’ zeewaardig schip. Op 21 augustus 1995 vertrokken met de vernieuwde Shelter voor
onbepaalde tijd Nederland. De voorgenomen sabbatical was een reis voor onbepaalde tijd geworden door
zo veel tegenslagen in ons zakelijk en privéleven dat we besloten alles te verkopen en voor het onbestemde
avontuur te kiezen. Vanaf dat moment was de Shelter ons huis en kostbaarste bezit. Zes jaar (tot oktober
2001) woonden we op de Shelter en zeilden met haar ruim 20.000 zeemijlen.

De Shelter in de wateren van Mallorca - 1996
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We bleven twee jaar weg. Begin oktober 1997 kwamen we platzak terug in Nederland na een geweldige reis.
Een ervaring die we beleefd hebben als een enorme verrijking van ons denken over (de relativiteit van) het
leven. We zwierven langs Engeland, Spanje, Portugal, Canarische eilanden en de Middellandse Zee tot en met
Turkije. De Shelter en wij beleefden vele avonturen en overleefden hachelijke situaties. De Shelter bewees
zich als zeer betrouwbaar en comfortabel schip. Het huisfront werd op de hoogte gehouden met rondschrijfbrieven en de ruim 40 uur videofilm die we schoten. Met grote regelmaat hadden we familie en vrienden te
gast die mee genoten van dit avontuur. Honderden keren werden we gefilmd, gefotografeerd en geschilderd
en zelfs herkend in uithoeken van Europa. Een bijzondere ervaring! De bekendste artist-impression van onze
reis is die van Maarten Giltay Veth (‘Berichten van de Shelter’) uit 1996 waarin hij onze geschreven avonturen
op de Canarische Eilanden vertaalde in een expressionistisch schilderij dat als poster 200 x verkocht is.
Een poster die jarenlang ons relatiegeschenk geweest is voor mensen waarmee we onderweg bijzondere
ervaringen deelden.

Mastbreuk - mei 1999

Schilderij “Berichten van de Shelter” (80x120cm)

Levantkade - 1999

Vlak voor mastbreuk - mei 1999

Terug in Nederland bleven we op de Shelter wonen. Onze ligplaats was op de Levantkade, KNSM eiland
Amsterdam. We besloten tot een leven dat bestond uit acht maanden werken en vier maanden varend zwerven
met ‘ons huis’. Voor de wintermaanden bouwden we een kachel in (hete lucht Webasto). Schotland en Ierland
waren de favoriete bestemmingen (1998 en 2001). In 2000 zwierven we vier maanden door Nederland, naar
plekken waar we nog nooit geweest waren. In 1999 waren we op weg voor een lange tocht naar de Baltische
staten, toen nog een onontgonnen zeilgebied. s‘Nachts op het IJsselmeer, 6 mijl voor Stavoren, sloeg het
noodlot toe in een onweersbui en brak de mast in drie stukken. Tot overmaat van ramp prikte een zaling
onder water de Shelter lek en dreigden we te zinken. Met Riemer Baumfalk die dit avontuur meemaakte,
wisten we de rotzooi te klaren en de twee elektrische pompen en handpomp voorkwamen dat we zonken.
Het is de grootste ‘ramp’ die we ooit met de Shelter meemaakten. We kregen in Friesland een nieuwe (Deense)
mast en vertrokken zes weken later alsnog voor een sentimental journey naar Denemarken.
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Onze rondschrijfbrieven maakten indruk en velen suggereerden ons om werk te publiceren. Dat vond gehoor
bij het blad Zeilen. Tussen 1998 en 2004 publiceerden we vele reisverhalen, columns en foto’s in het magazine.
Heel leuk om te doen (ook voor de scheepskas!) maar met een nadeel. De Shelter werd een ‘bekend schip’
waardoor we in havens ineens veel meer aanspraak hadden dan ons lief was. Soms heel leuk en reden voor
een trots gemoed; net iets vaker een beetje te veel van het goede.
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Ontzettend veel rot kwam aan het licht toen we eenmaal aan de gang gingen met slopen en bikken.
Het nadeel van epoxy of polyester over hout is het beruchte ‘doodskleed’ effect. Als er water onder de kunststof komt, is dat het begin van het einde. Elk scheurtje dat we open hakten was ellende. We bleven aan de
gang. Op een aantal foto’s voorbeelden daarvan. Onder de mastvoet: al het hout was vermolmd. Bakboord
romp: oude schade die is gaan doorrotten, het roer boven de waterlijn: deels weg gerot, Bij de aanhechting
van het beslag van de boegspriet: vermolmd hout. Veertien jaar zout water, uv-straling en zware belasting
lieten hun tol zien. Achteraf een wonder dat we niet getroffen zijn door echte rampen tijdens het varen.
Een goede les als het gaat om onderhoud, daarin hadden we achteraf toch rigoureuzer op moeten treden!
Gelukkig was Ed Godri in het land, de bouwer van 1994/1995. Inmiddels wonende in Suriname met Sofia
Hecke op hun Argo. Hij heeft ons in het begin van de refit uit de brand geholpen toen we het eigenlijk niet
meer zagen zitten en ons opnieuw ingewijd in het werken met hout en kunststoffen. Letterlijk al onze vrije
tijd ging op aan het heen en weer rijden naar Lelystad en werken aan de Shelter. Daar zijn zo’n 400 foto’s van
geschoten. Waarvan een kleine selectie in dit boek.
Shelter met nieuw bruin bezaanzeil - 2000-2009

Overwinteren in Nederland, niet altijd een pretje

Na zes op de Shelter gewoond te hebben, kochten we november 2001 een huis in Zaandam en werd een tijdperk afgesloten. Toch wel een opluchting want met name de winters in Nederland waren echt afzien op het
bootje met veel vocht en een permanente walm van diesel en teer om ons heen (Shelter parfum). We bleven
nog wel op de Shelter varen op vakanties, vooral in het voor- en najaar op het IJsselmeer en Noordzee
(Engeland, België, Nederlandse kust, wadden). Uit alles bleek echter dat de Shelter niet meer in haar beste
doen was en onze verhouding tot de Shelter enigszins zorgelijk werd. De oude Ford motor hadden we al die
jaren draaiende gehouden maar in 2002 was het afgelopen en strandden we in Heeg (Friesland). Waar een
nieuwe motor ingebouwd werd (een gereviseerde twintig jaar oude Volvo Penta) met een geheel nieuwe stalen
motorfundering en een veel effectievere schroef. Maar in de loop der jaren bleven de kleinere gebreken zich
opstapelen en werd het varen van plezierig soms tobberig. Zeilend ging het ook niet meer echt lekker door de
conditie van de zeilen. Vanaf 2007 durfden we zelfs niet meer naar Engeland over te steken. Onze relatie met
de ‘nieuwe mast’ uit 1999 is nooit optimaal geweest: de ’paal’ was niet goed te trimmen, sleet snel en brak
boven de Hommert bij een gijp in 2009. Alsof dat zo moest zijn want we hadden al besloten dat een grondige
bouw- en zeiltechnische refit nodig was. Er was voor de winter 2009-2010 al loodsruimte gehuurd bij Modus
Marine in Lelystad. Het begin van een restyling die het begin van het vierde leven van de Shelter zou inluiden.
Een refit die uiteindelijk pas in augustus 2011 afgerond werd.
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Ontmanteld de loods in - oktober 2009
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Na negen maanden gestaag doorploeteren reed de Shelter de loods weer uit, als nieuw - voorjaar 2010

Na zeven maanden gestaag doorploeteren reed de Shelter de loods weer uit, als nieuw! Tijd om haar
opnieuw te tuigen. Met name daardoor kreeg de Shelter vaartechnisch en qua look haar vierde leven.
Door geduldig blijven zoeken op internet vonden we in het voorjaar van 2010 op Marktplaats een compleet
2e hands zeilplan van een motorsailer. Twee robuuste aluminium masten, zeilen, staand en lopend want,
stoppers, spanners en blokken voor een vriendelijke prijs. De hele handel werd vanuit Amsterdam naar
Lelystad getransporteerd door de eigenaar, Ton Spoor, op zijn motorsailer. Helemaal zonder problemen verliep
dat niet. Op het woelige IJsselmeer begaf de keerkoppeling het en viel de tachtigjarige (!) Ton in het motorluik
en brak zijn pols. Maar leverde desondanks de mast en zeilen af bij Modus Marina.

Ton Spoor
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Nieuwe boog op achterschip voor antennemast
23

Op de werf in Lelystad - 2010

Pagina 25

We besloten niet meer met twee masten te varen. Het grootzeil dat we kochten is een torentuig en het zeil wit.
Dus na decennia klassiek en ‘gekleurd’ getuigd te zijn, kreeg de Shelter een ‘moderne zeilvoering’ in het wit.
Naast het grootzeil bestaat de zeilvoering nu uit een genua (die we wel nieuw hebben laten maken bij
De Vries) en een kluiver. Na veertien jaar namen we dus afstand van de halfwinder. Daar is met name Giny
erg gelukkig mee. We zijn blij verlost te zijn van het bewerkelijke gaffeltuig en losse bakstagen onder het
motto: “we worden ook een jaartje ouder”. Ook de overstap van een zware houten mast naar een licht maar
oerdegelijke aluminium mast doet ons deugd. We laten een rvs mastvoet op maat lassen en bouwen een
extra boog op het achterschip waarop we een antennemast plaatsen. Daarvoor gebruiken we de bovenste
2,5 meter van de oorspronkelijke bezaanmast. Zonder kunstzinnige touch kan de Shelter niet en daartoe
beitelde Maarten twee houten paaltjes naast de mast tot ‘rennende mannetjes’. Giny maakte van het oude
bruine grootzeil de spatzeilen rond de kuip. En van het overbleven oude groene (oer)zeil naaide Giny het
huikje voor het grootzeil. Hergebruik van materialen dus. Echt spectaculair is wat Maarten maakte van de
mastvoet van de oude houten mast: een vrouwelijk naakt. Die pronkt nu in onze woonkamer.

“Shelter Me” (84x18x18cm)
Hergebruik van de oude mast - 2010
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De eerste proefvaarten in september 2010 waren een sensatie. Het was nog veel improviseren met de loop
en bediening van de vallen en schoten, maar wat een totaal andere zeilervaring ineens! Meer zeilgemak en
veel meer snelheid, met name aan de wind. Spectaculair waren de momenten dat we in harde wind terecht
kwamen en getroffen werden door windstoten. Normaal gesproken gedoe: knik in de groot- en genuaschoot,
stil vallen in oplopende zeeën (met name op het IJsselmeer) en steeds weer af moeten vallen om snelheid
te houden. En nu ineens: een windstoot komt, de Shelter kreunt, maakt tot maximaal 30 graden helling en
valt niet stil maar accelereert zomaar naar 6,5, zelfs zeven knoop snelheid. Losjes op het roer, ook dat nog.
We wisten niet wat we meemaakten, dat die oude dame dit kan! Hebben we haar (en ons) dan al die jaren
tekort gegaan met een ontoereikende zeilvoering? Overigens geen vraag om lang bij stil te staan want het
zal ergens goed voor geweest zijn. Eind 2011 zijn we nog niet klaar met het testen en perfectioneren van de
zeilvoering. Daar gaan we mee verder in 2012; we verheugen ons daar nu al op. De nieuwe zeilervaring met
Shelter smaakt naar meer. Voorzichtig staat nu een genaker op het verlanglijstje.

28

29

Experimenteren met de nieuwe zeilvoering: leuk! - zomer 2010
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Interieur Shelter - najaar 2011

De Shelter op het wad - najaar 2011

Als je eenmaal begint… , nu de binnenkant nog. Die operatie hebben we in vier maanden uitgevoerd in de
zomer van 2011. Weer was het Ed Godri die het timmerwerk op zich nam om de Shelter te moderniseren.
De banken werden a-symetrisch geplaatst. Stuurboord voor kwam, keurig in de lijn van het schip, een heus
toilet met bijbehorende holdingtank op de plek van de oude visbun. De paal onder de mast werd vervangen
door een prachtige gotische boog. De keuken werd in langrichting aan bakboord verlengd met de inbouw van
een ijskast (kist) met 70 liter inhoud. De tafel in het midden is verdwenen en kan vervangen worden door een
opklapbare mobiele variant. De hoek achter de navigatietafel is veel praktische ingericht met o.a. plek voor
alle (natte) zeilkleding. En de holtes onder de banken zijn (eindelijk) netjes afgetimmerd met luiken. Als finishing
touch schilderden we de boot opnieuw met specialist Maarten. Gekozen is voor een kleurstelling waarbij een
scherp contract ontstaat tussen de oude boot (spanten, delen) in antraciet en dieprood en de nieuwe inbouw
in gebroken wit. De vloeren zijn lichtrood gelakt (anti slip). Het gehele eindplaatje is in de traditie van het
denken van Ed Godri: een optimale (optische) ruimtewerking met veel licht. En in de traditie van Giny: met
gebruik van fleurige kleuren van de bekleding, schilderijen en (nep)bloemen als contrast. Prachtig!
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Na twee jaar refit zijn we dolgelukkig met onze ‘nieuwe Shelter’ in haar vierde leven; het is weer helemaal
ons huis. Als er weer geld is gespaard en de zin er is, zal de hele navigatiehoek gemoderniseerd worden.
Want natuurlijk zijn we nog niet klaar met haar. Dat is trouwens nooit het geval met een schip. Haar geschiedenis bewijst het: als tachtigjarig wordt ze steeds mooier en steeds sneller. Voorzichtig denken we weer aan
een grote reis in 2013; Noorwegen moet het worden, zo noordelijk mogelijk en terughoppen via de fjorden.
In zekere zin terug naar de wateren waar de Shelter ooit voor gebouwd is: om geld te verdienen met vis.
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