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Beste Sloeproeiers, 

 

Het is eindelijk zover, de bouw van de St Ayles Skiff gaat van start! Een aantal leden zijn hier al heel 

druk mee, de rest heeft al wat gehoord in de wandelgangen en natuurlijk voor/tijdens de ALV. Naast 

dat het natuurlijk super tof is om je eigen roeiskiff te bouwen, zit er ook een gedachte achter de St 

Ayles Skiff, namelijk: community building. Door samen te bouwen aan één doel, groepsgevoel 

creëren en samen mooie avonturen aangaan.  

 

Als je samen iets wilt, dan is het van belang dat iedereen weet wat de bedoeling is. Iedereen dezelfde 

informatie en iedereen de mogelijkheid bieden mee doen. Daarom hieronder een korte terugblik op 

wat er al is gedaan, en een vooruitblik op wat nog komen gaat. 

 

Wat is er tot op heden gedaan? 

 

De werkplaats 

De Kerngroep, bestaande uit Erik, Daan, Dennis, Jaap, Ivar, 

Edwin en Peter, is al druk bezig geweest om de schuur van Erik 

gereed te maken voor de bouw. De Skiff wordt gebouwd van 

hout en epoxy. Om de epoxy te kunnen verwerken, is een 

verwarmde ruimte nodig. De schuur was alles behalve warm en 

miste bovendien nog meer randvoorwaarden. Dus: muurtjes 

weg, nieuwe steunbalken, muren en plafond isoleren, muren 

bekleden met hout, gaten in de vloer vullen met beton, 

werkbanken bouwen, verlichting ophangen, kortom een hoop 

werk!  



De mal 

Om een hoop werk te besparen, is er gekozen voor een al gebruikte mal. Dat heeft twee voordelen: 1 

het scheelt een hele hoop werk, 2 het was goedkoper dan een mal via de botenbouwer bestellen. 

Om deze mal zullen we de latjes en multiplex gaan buigen tot de gewenste vorm.  

 

Het bouwpakket 

Op 13 november hebben Erik en Daan de eerste delen van het bouwpakket opgehaald. Alle 

benodigdheden om te starten met bouwen zijn daarmee in huis. 

 

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

De randvoorwaarden zijn nu aanwezig om de skiff te kunnen gaan bouwen.  

 

Waar wordt naartoe gewerkt? 

27 juni t/m 2 juli vindt het WK van de St Ayles Skiffs plaats in Kortgene. Om hiervoor nog enigszins te 

kunnen trainen, is de planning om de Skiff in April 2022 af te hebben. De grove planning is als volgt: 

• De romp bouwen in 2021 

• Januari: lakken van de buitenromp 

• Februari/ maart binnenzijde afmaken en schilderen. 

• Doorlopend werken we aan riemen, roer en dekzeil. 

 

In de komende anderhalve maand gaan we: 

• Cheque in ontvangst nemen van het schipholfonds. Hier gaan Marc en Daan naartoe namens 

de vereniging. 

• De voorsteven, achtersteven en kiel maken. 

• Gangen opbouwen. 

  



Bouw mee! 

Tot nu toe is er een bouwteam van zeven leden dat heeft toegezegd zich in te gaan spannen voor de 

bouw. Dat team zien we graag groter worden! Iedereen binnen de vereniging mag en kan een 

steentje bijdragen aan de bouw van de Skiff. Welk steentje dat is? Dat mag eenieder voor zichzelf 

bepalen. Waar kun je zoal aan denken?: 

• Houtbewerking voor het vormen van de romp 

• Riemen maken 

• Epoxy aanbrengen 

• In de lak zetten 

 

Maar ook heel belangrijk: 

• Communicatie binnen de club 

• Nadenken over een naam, kleur van de skiff etc. 

• Communicatie naar buiten toe (mooie kapstok om onze vereniging meer zichtbaar te 

maken).  

 

Om dit een beetje in goede banen te leiden zal Peter namens het bouwteam gedurende de bouw 

gaan inventariseren welk lid waaraan mee zou willen doen. Via een datumprikker zal een klusrooster 

worden gemaakt. Uitgangspunt is dat er per klusmoment altijd 2 leden van het kernteam zijn, 

aangevuld met twee andere leden. Of dit een goede verdeling is, zullen we in de komende weken 

merken. Te weinig mensen is niet fijn, maar te veel is ook niet praktisch. De vaste klusdagen zijn nu 

gepland op dinsdag, donderdag en zondag. Daarnaast zullen er aanvullende dagen gepland worden 

indien nodig en mogelijk. Alle gereedschappen en materialen zijn in principe aanwezig. Mocht dit 

anders zijn, dan wordt dit gecommuniceerd.  

Graag aan Peter laten weten welke bijdrage je wilt leveren. Wil je gewoon meedoen en heb je geen 

voorkeur, dat is ook goed. Stuur dat via mail op. Graag zo snel mogelijk, maar later in het proces is 

natuurlijk ook prima.  

 

Kom je kijken? 

We nodigen alle leden uit om op zondag 21 

november een kijkje te komen nemen bij de 

werkplaats op het terrein van Erik. Er zal een 

drankje klaarstaan en een vuurkorf branden. I.v.m. 

Corona vindt het buiten plaats. Je bent van harte 

welkom tussen 13 en 17 uur. Adres: Velsen-Zuid. 

Geef even aan Peter door of en zo ja wanneer je 

ongeveer komt i.v.m. de spreiding van de mensen. 

Een keer op zondag langskomen is ook prima, geef 

ook dat even door aan Peter 

 

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, geef het door per mail/telefonisch/app aan Peter  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Kernteam 

 


