Graag wil ik u, ongevraagd, het volgende voorleggen. Hopelijk vindt u het de moeite waard
om het te lezen en te beoordelen of dit onderwerp nuttig kan zijn voor de Friendshipclub. Uw
reactie zou ik zeer op prijs stellen.
Een deel van mijn activiteiten als kleine zelfstandige is het maken van houten helmstokken.
Ooit begonnen als hobby, in de loop van de tijd uitgegroeid tot een onderdeel van mijn
bedrijf(je).
Recent heb ik meerdere nieuwe helmstokken gemaakt voor met name de FS 26 en FS 28, een
tweetal foto’s daarvan heb ik bijgevoegd.
De reden om een nieuwe helmstok te laten maken is veelal achterstallig onderhoud, breuk,
maar vooral delaminatie van de lijmverbinding tussen de latten. Zodra de originele lijm haar
hechtkracht verliest en er ruimte onstaat tussen de dunne latten, verergert vochtinwerking het
probleem.
In de nieuwe helmstokken die ik maak worden de latten voor het lijmen eerst gestoomd,
waardoor zij dikker kunnen worden (ca. 6 mm.), en daarna verlijmd met moderne 2-comp.
zeewatervaste constructielijm. Het probleem delaminatie wordt daarmee voorkomen.
Vandaag heb ik mij geregistreerd op de site en kan op die manier kennis nemen van de vragen
gesteld via het forum. Echter ik vind het niet gepast om hieraan deel te nemen zonder uw
mening daarover te vragen, omdat dit uiteindelijk een commercieel verhaal is. Daarnaast
bestaan er wellicht banden met De Fundatie in Lemmer, als bouwer van de Friendship, welke
ik niet wil verstoren. Dit is de reden van dit schrijven.
Gegevens, zoals ik die in het algemeen aanbied :
Vorm : volgens het origineel, of ander ontwerp
Houtsoorten : mahonie, essen, combinatie mah/essen, eiken of teak
Constructie : samengesteld uit gestoomde latten
Verlijming : 2-comp. zeewatervaste constructielijm
Lakwerk : 4 lagen 2-comp. lak , afgewerkt met 2 lagen 1-comp. blanke lak, UV filter
Montage : pas gemaakt en gemonteerd in het bestaande beslag, ander beslag wordt over
gezet.(verelenger,stuurautomaat)
Prijs indicatie : E. 275,-. – E. 350,-., afhankelijk van de uitvoering, zonder helmstokverlenger.
Levertijd : ca. 2 weken.
Levering : af lemmer.
Betaling : vooraf per telebanking na gereedmelding of contant bij afhaling.
Optioneel leverbaar : stuurhandvat, helmstokverlenger, beschermhoes.

Vooraf wordt een duidelijke offerte per E- mail verstuurd, na acceptatie volgt de
opdrachtbevestiging.
Verzending in principe per post, kan uiteraard ook worden gebracht en afgehaald in Lemmer,
en kan na afspraak door mij worden afgehaald en gebracht tegen een kilometervergoeding.
Voor afbeeldingen en nadere informatie verwijs ik u naar de website, www.helmstokken.nl
Uw reactie, ook indien die negatief is, stel ik zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Tijs van Vliet.
T. van Vliet Jachtonderhoud,
Bosruiter 7,
8532 AB Lemmer.
Tel.: 0514-563869 of 06-11397876.
www.helmstokken.nl

