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Inleiding
Hoe	maak	ik	een	surfplank,	dat	is	de	vraag	waar	ik	in	
dit	boek	antwoord	op	probeer	te	geven.	Het	maken	
van	een	surfplank	is	in	feite	een	vrij	eenvoudig	proces.	
Echter	hangt	dit	wel	enorm	af	van	de	de	juiste	ruimte,	
gereedschappen,	kennis	en	kunde.	In	dit	boek	zal	ik	
stap	voor	stap	laten	zien	hoe	een	surfplank	gemaakt	
wordt	aan	de	hand	van	foto’s	en	tekst.	Het	resultaat	
zal	 een,	 constructief	 eenvoudige,	 surfplank	 zijn	 die	
iedereen	 die	 wel	 eens	 een	 schuurmachine	 heeft	
vastgehouden	kan	maken.

1 http://foamez.blogspot.com/2011_02_06_archive.html

Om	 tot	 dit	 eindresultaat	 te	 komen	 doorlopen	 we	
meerdere	 fases.	 Een	 korte	 introductie	 over	 het	
ontstaan	van	surfen	en	surfplanken	beslaat	het	eerste	
hoofdstuk.	Daarna	beginnen	we	bij	het	ontwerp	van	je	
surfplank.	Dit	boek	levert	de	nodige	bouwtekeningen	
en	guidelines	 voor	 een	 specifiek	board.	 Een	 stabiel	
en	eenvoudig	te	varen	strapless	kiteboard.	

2 http://www.surfertoday.com/surfing/

Zoals	 bij	 elk	 proces	 zal	 er	 voor	 het	 bouwen	 eerst	
het	een	en	ander	uitgezocht	moeten	worden,	denk	
hierbij	 aan	 het	 vinden	 van	 het	 juiste	 gereedschap,	

een	werkruimte	en	de	 juiste	materialen.Als	al	deze	
aspecten	 bij	 elkaar	 gevonden	 zijn	 is	 het	 tijd	 om	 te	
beginnen	met	het	bouwen.
Aan	de	hand	van	sjablonen,	foto’s	en	handige	meet	
trucjes	 halen	we	 het	 board	 uit	 een	 blok	 schuim	 in	
het	 hoofdstuk	 shapen.	 Daarna	 is	 het	 tijd	 voor	 het	
lamineren	 inclusief	 het	monteren	 van	 de	 vinboxen	
en	 inserts	 voor	 de	 voetbanden.	 De	 laatste	 stap	 in	
het	proces	is	een	laatste	laag	epoxy	om	de	surfplank	
100%	waterdicht	te	krijgen.	

3 http://www.stefanvanderkamp.nl/2011/10/28/right-guy-to-be-your-ride-guide-ruben-versluis/

Tevens	leg	ik	in	dit	boek	uit	hoe	je	zelf	je	vinnen	kan	
maken,	hoe	je	jouw	surfplank	een	persoonlijk	tintje	
geeft	m.b.v.	 een	 zelf	 ontworpen	 artwork	 en	 laat	 ik	
zien	 	hoe	 je	 je	 surfplank	 repareert	mocht	dit	nodig	
zijn.

inleiding

 1		.	

 2		.	

 3



Pag: 5

Voorkennis
Voor	 het	 maken	 van	 een	 surfplank	 is	 niet	 veel	
kennis	of	ervaring	nodig.	Echter	vergt	het	shapen	en	
lamineren	van	een	board	wel	enige	oefening.	Door	
gebruik	te	maken	van	de	guidelines	die	ik	in	dit	boek	
geef	vereenvoudigt	het	proces	aanzienlijk.	Zorg	dat	je	
oefent	met	het	bewerken	van	schuim,	probeer	eens	
een	proefstukje	te	 lamineren	en	bereid	vooral	alles	
zo	goed	mogelijk	voor.

4 http://neilsonsurfboards.wordpress.com/2010/09/

Hoeveel	tijd	kost	het?
Het	 maken	 van	 het	 board	 alleen,	 zonder	 de	 tijd	
voor	het	kopen	 	 van	 spullen,	het	voorbereiden	van	
de	werktuimte	 etc	 zal	 effectief	 ongeveer	 30	 uur	 in	
beslag	nemen.	Hier	zit	echter	geen	ruimte	voor	het	
wegwerken	 van	 eventuele	 foutjes	 of	 aanpassingen	
aan	het	ontwerp.	Ga	daarom	uit	van	ongeveer	10-15	
avonden.

Hoeveel	geld	kost	het?	
Puur	 het	 bouwen	 van	 je	 board	 incl	 vinnen	 zal	
neerkomen	 op	 een	 bedrag	 van	 200-250	 euro.	 Het	
grootste	deel	van	dit	bedrag	gaat	naar	het	glasvezel	
en	de	epoxy.	Ook	ga	ik	hierbij	uit	van	verwijderbare	

vinnen	 en	 grip	 schuim	 in	 plaats	 van	 wax.	 een	
goedkope	versie	van	dit	board	moet	voor	minder	dan	
200	euro	te	realiseren	zijn.	

Wat	kan	ik	verwachten	van	het	eindresultaat?
De	kwaliteit	van	een	productieboard	zal	je	bij	je	eerste	
surfplank	nooit	kunnen	evenaren.	Oneffenheden	of	
andere	foutjes	zijn	bijna	onvermijdelijk.	

5 http://usasurftrip.com/2010/09/enoch-surfboards-kite-team-rider-in-outer-banks-nc/new-ride/

Het	 eindresultaat	 is	 echter	 wel	 compleet	 door	 jou	
vervaardigd	 en	 kan	 een	 vorm	 hebben	 die	 jij	 kiest.	
Verder	 is	 de	 prijs	 van	 250	 euro	 ruim	 onder	 de	
nieuwprijs	van	veel	surfplanken.	Toch	moet	 je	deze	
mogelijkheid	meer	 zien	 als	 een	 hobby	 dan	 als	 een	
goedkoop	alternatief	 voor	 een	productie	 surfplank.	
De	tijd	die	je	er	in	gaat	stoppen	kan	je	het	beste	met	
plezier	 doorkomen.	Op	 die	manier	 zal	 je	 altijd	 een	
glimlach	hebben	als	je	op	het	water	staat.

6 http://www.kite-line.com/kiteboards/litewave/2010-Litewave-Quad-Surf
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Evolutie	van	de	surfplank
De	eerste	verhalen	over	surfers	en	surfboards	hebben	
het	 over	 de	 houten	 planken	 die	 de	 hawaiiaanse	
chiefs	gebruikte	om	de	golven	te	berijden.	De	eerste	
surfplanken	 waren	 gemaakt	 van	 het	 hout	 van	 de	
Wili	 Wili	 of	 de	 Koa	 bomen.	 Deze	 planken	 waren	
tussen	de	drie	en	vijf	meter	lang	waarbij	de	langste	
planken	 slechts	 voor	 de	 rijke	 en	 nobele	 waren. 

Door	 de	 invloed	 van	 de	 missionaries	 die	 hun	
intrede	 deden	 op	 Hawaii	 stopte	 het	 surfen	
bijna.	 Echter	 ging	 het	 verlies	 van	 invloed	 van	 de	
Amerikanen	 op	 Hawaii	 gepaard	 met	 de	 nieuwe	
opkomst	 van	 het	 traditionele	 surfen	 op	 het	 eiland.	 

7 http://www.woodsurfboards.com/

Één	 Amerikaan,	 George	 Freeth,	 is	 bekend	 als	 een	
man	die	voor	het	eerst	experimenteerde	met	board	
designs	en	shapes.	Hij	maakte	zijn	boards	kleiner,	zo’n	
twee	tot	drie	meter,	van	het	hout	van	de	Redwood	
boom.	Hij	bracht	dat	board	naar	Californie	en	werd	
de	eerste	professionele	surfer	als	promoter	van	een	
railway	company	in	LA.

De	 volgende	 grote	 stap	 was	 de	 introductie	 van	
de	 holle	 plank.	 Tom	Blake,	 een	 beroemdheid	 in	 de	
surfwereld	 boorde	 in	 zijn	 plank	 honderden	 gaatjes	
die	hij	vervolgens	afdekte	met	een	dun	laagje	hout.	
Het	board	was	5	meter	lang	en	woog	nog	steeds	50	
kg.	Toch	had	de	gewichtsbesparing	grote	invloed	

op	de	snelheid	van	de	plank	in	het	water.	Dit	board	
werd	daarom	enorm	populair	en	het	werd	het	eerste	
board	dat	in	massa	geproduceerd	werd.	Blake	kwam	
later	ook	met	het	plan	om	vinnen	te	monteren	wat	
voor	veel	extra	stabiliteit	zorgde.

8 http://walkonwatersurfboardsllc.com/?page_id=28

Geinspireerd	door	de	veranderingen	gingen	in	1934	
de	surfers	Wally	Froiseth,	 John	Kelly	en	Fran	Heath 
aan	 de	 slag	 met	 de	 volgende	 verbeteringen.	 Ze	
haalde	 stukjes	 van	 de	 rail	 en	 tail	 van	 het	 board	
weg	 om	 zo	 een	 board	 te	 maken	 wat	 sneller	 kon	
draaien	en	waarmee	je	langer	op	de	golf	kon	blijven.	 

Na	 de	 tweede	 wereldoorlog	 waren	 er	 erg	 veel	
nieuwe	materialen	beschikbaar.	Surfers	maakte	hier	
gebruik	 van	 en	 gingen	 aan	 de	 slag	 met	 fibreglass,	
verschillende	soorten	plastics	en	piepschuim.	In	1946	
was	het	eerste	fibreglass	board	gemaakt	door	Pete	
Peterson.	 Zijn	 plank	 was	 een	 holle	 fibreglass	 vorm	
met	een	redwood	stinger.	

9 http://horsesmouth.typepad.com/hm/2007/03/old_school_1.html

Historie

 7		.	

 8		.	

 9		.	
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Pas	eind	60er	 jaren	kwamen	de	shortboards	steeds	
meer	 op	 in	 de	 surfscene.	 De	 gemiddelde	 lengte	
ging	 van	 tien	 foot	 naar	 zes	 foot	 met	 de	 nodige	
gewichtsbesparing.	 Deze	 boards	 waren	 geschikt	
voor	de	grote	golven	die	Hawaii	kende	en	gaven	de	
mogelijkheid	om	in	de	pocket	van	de	golf	te	rijden.	
Deze	boards	werden	vaak	uitgerust	met	twee	vinnen	
in	plaats	van	de		enkele	vin	van	vroeger.		Rond	deze	
tijd	werden	ook	kleine	aanpassingen	in	de	shape	van	
het	board	steeds	belangrijker.	

11 http://alaiasurfing.blogspot.com/2010/01/what-is-evolution-really.html

Sinds	 dat	 jaar	 zijn	 grote	 bedrijven	 steeds	 verder	
gegaan	 met	 het	 doorontwikkelen	 van	 alle	 types	
surfplanken.	 Voor	 elk	 golftype	 is	 er	 wel	 een	 plank	
verzonnen	 en	 er	 is	 veel	 geexperimenteerd	 met	
vinnen,	outlines,	tails,	rockers	enz.	

Kitesurfen
Kitesurfen	 is	 nog	 relatief	 nieuw	 in	 de	 wereld	 van	
de	 extreme	 sporten.	 Surfen	 en	 windsurfen	 waren	
al	 veel	 eerder	populair.	Half	 jaren	 tachtig	waren	er	
twee	 Franse	 broers	 die	 zich	 erg	 interesseerden	 in	
water	 sporten.	 Samen	 ontwikkelden	 ze	 meerdere	
vliegers	met	als	doel	om	een	persoon	op	waterskis	
voor	 te	 kunnen	 trekken.	 In	 1984	 kwamen	 ze	 met	
de	 eerste	 opblaasbare	 kite	 welke	 sindsdien	 erg	 is	
doorontwikkeld.	

Pas	in	1997	kwam	de	grote	doorbraak	in	kitedesign	
door	de	zogenaamde	“wikipa”.	

12 http://www.tropical-paradise.net/history-of-kite-flying.html

Rond	die	tijd	werd	er	ook	niet	langer	op	skis	gevaren	
maar	werd	er	gebruik	gemaakt	van	surfboards.	Vanaf	
dat	 moment	 werd	 kitesurfen	 erg	 populair	 en	 er	
ontstonden	scholen	die	kitesurfen	aanboden.	Vanaf	
2001	 werden	 de	 wakeboard	 achtige	 bi-directional	
boards,	 ook	 wel	 twintips	 genoemd,	 populair.	
Vandaag	 de	 dag	 zijn	 er	 binnen	 het	 kitesurfen	
meerdere	 disciplines	 varierend	 van	 freestyle,	 wave	
tot	wakestyle.	Alle	disciplines	hebben	een	specifiek	
board	waarmee	het	maximale	uit	de	omstandigheden	
gehaald	kan	worden.	De	huidige	kite	surfboards	zijn	
nog	steeds	afgeleid	van	de	shortboards.

 
13 http://www.windfest.co.uk/?attachment_id=589
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Algemeen
Er	 is	 door	 de	 jaren	 heen	 ontzettend	 veel	
geexperimenteerd	 met	 board	 shapes.	 Voor	 bijna	
elke	omstandigheid	zijn	specifieke	vormen	te	vinden	
die	het	maximale	uit	de	surfer	halen.	De	boards	zijn	
vormgegeven	 langs	 verschillende	 guidelines.	 Deze	
zijn	onder	te	verdelen	in	de	karakteristieken	van	de	
boards:	hieronder	staat	de	invloed	van	verschillende	
parameters	kort	uitgelegd.	Hierbij	wordt	ook	rekening	
gehouden	met	de	wensen	voor	het	kitesurfen

13 http://myboardmydesign.com/blog/what-surfboard-shape-is-best-for-you/

Lengte
De	 lengte	 van	 een	 surfboard	 is	 erg	 afhankelijk	 van	
het	gewicht,	de	 lengte	en	 zeker	ook	de	 stijl	 van	de	
rijder.	 De	 lengtes	 van	 golfsurfboards	 varieren	 dan	
ook	 van	 ongeveer	 1,50m	 (shortboards)	 tot	 wel	
3,50m(longboards).	Bij	het	kitesurfen	is	een	longboard	
geen	optie	aangezien	 longboards	vrij	onhandelbaar	
zijn	 van	 het	 water	 af	 en	 niet	 snel	 genoeg	 kunnen	
draaien.	Shortboards	kunnen	tot	2,50	 lang	worden.	
De	lengte	van	het	surfboard	is	van	belang	bij	het	type	
golven	en	de	stijl	van	de	surfer.	Een	kleiner	board	is	

vooral	geschikt	voor	hogere	snelheden	en	scherpere	
turns.	 Een	 groter	 board	 geeft	 stabiliteit	 en	 een	
grotere	rail	waarmee	je	makkelijker	upwind	kan.	

Breedte
De	breedte	van	het	board	is	bepalend	voor	hoe	het	
board	 reageert	 in	 verschillende	 windcondities.	 Een	
breed	board	heeft	meer	oppervlakte	en	is	sneller	in	
plané.

 
14 http://www.tactics.com/info/guide-to-surfboard-shapes

Het	board	gaat	makkelijker	upwind	dus	is	het	ideaal	
voor	lichte	wind.	Een	smal	board	geeft	meer	controle	
in	hardere	wind	of	met	een	grotere	kite.	Ook	snijdt	
een	 smaller	 board	 makkelijker	 door	 het	 water	
waardoor	bochten	eenvoudiger	worden.	Hoe	groter	
de	golven	hoe	smaller	je	board.
 

Outline
Rocker
Breedte
Tail
Nose

Board ontwerp

 13 14
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Rocker
De	 rocker	 van	 een	 board	 is	 de	 kromming	 van	 de	
onderkant.	 Veel	 rocker	 staat	 voor	 een	 grote	 krom-
ming	en	geeft	een	snelle	reactie	bij	het	sturen.	Ver-
der	is	veel	rocker	wenselijk	bij	golven	aangezien	het	
board	de	kromming	van	de	golf	beter	volgt	en	daar-
door	minder	snel	hapt.	Een	board	met	weinig	rocker	
is	 eerder	op	 snelheid	 en	biedt	de	mogelijkheid	om	
hoger	aan	de	wind	te	varen.	

Tail
De	 tail	 van	 het	 surfboard	 is	 erg	 bepalend	 voor	 de	
vaareigenschappen	van	het	surfboard.	Dit	is	namelijk	
het	deel	van	het	board	dat	altijd	in	het	water	is.	
Over	 het	 algemeen	 is	 de	 stelregel	 dat	 het	 board	
stabieler	wordt	naarmate	de	tail	een	rondere	vorm	
heeft.	 Een	 vierkante	 tail	 veroorzaakt	 scherpe	 lijnen	
die	 zorgen	 voor	 een	 goede	 manouvreerbaarheid.	
Verder	wordt	over	het	algemeen	een	smallere	tail	ge-
bruikt	bij	hogere	golven.	De	swallow	tail	combineert	
het	beste	van	de	hoekige	en	de	ronde	vorm	wat	re-
sulteert	 in	een	erg	algemeen	 inzetbaar	board.	Voor	
het	 kitesurfen	 is	 de	 ‘drive’	 die	 een	 pintail	met	 zich	
meebrengt	 over	 het	 algemeen	 van	 minder	 belang	
dan	de	manouvreerbaarheid.
 

15 http://www.extremehorizon.com/surf-shop/surfboard_design.html

Nose
De	 neus	 van	 een	 board	 is	 vrij	 eenvoudig,	 namelijk	
rond	of	in	een	punt.	Dit	is	vooral	van	belang	van	het	
invallen	 op	 een	 golf.	 Een	 scherpere	 neus	 van	 een	
board	zorgt	voor	een	wat	snellere	stuureigenschap.	
Een	rondere	neus	geeft	meer	stabiliteit	bij	het	ingaan	
van	een	golf	en	zal	door	het	extra	volume	wat	eerder	
planeren.

Rail
De	 rail	 van	 een	 board	 is	 wederom	 bepalend	 voor	
de	 stabiliteit	 en	manouvreerbaarheid	 van	een	 surf-
board.	

Over	het	algemeen	zijn	er	twee	extremen:	een	harde	
rail	en	een	zachte	rail.	Hierbij	gaat	het	om	de	radius	
van	de	 rails.	Hoe	dunner	de	 rails	hoe	extremer	het	
board	stuurt.	

16 http://neilsonsurfboards.wordpress.com/2011/05/

Vinnen
Vinnen	 zijn	 er	 in	 verschillende	 vormen,	 maten	 en	
kunnen	op	allerlei	manieren	op	of	 in	 je	board	bev-
estigd	worden.	Vinnen	zorgen	voor	de	zogenaamde	
drive,	ook	wel	grip.	De	meest	populaire	opstellingen	
bij	 shortboards	 zijn	 de	 twinner,	 de	 thruster	 of	 de	
quad	 opstelling.	 Soms	 ook	 een	 combinatie	 van	 de	
voorgaande.	Twinners	waren	snel	maar	verloren	snel	
grip,	 de	 quad	 setup	 was	 een	 verbetering	 maar	 de	
setup	met	de	meeste	grip	was	de	thruster	setup	met	
drie	 vinnen.	 Bij	 vinnen	 zelf	 gaat	 het	 vooral	 om	het	
oppervlak,	lengte	en	het	profiel.	Veel	oppervlak	bete-
kent	veel	grip	en	weinig	 snelheid,	veel	 lengte	geeft	
stabiliteit	 en	 het	 profiel	 is	 bepalend	 voor	 zowel	 de	
weerstand	en	de	grip.	

17	http://shapingboards.wordpress.com/2007/11/08/small-wave-speed-surfing/

15

 16
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Algemeen
Waar	 surfboards	 in	 het	 verre	 verleden	 standaard	
van	hout	werden	gemaakt	is	er	sinds	de	ontdekking	
van	 de	 kunststoffen	 veel	 geexperimenteerd	 met	
materialen.	Bij	het	kiezen	van	het	materiaal	is	het	bij	
een	 surfboard	 altijd	 van	 belang	 dat	 het	 gewicht	 zo	
laag	mogelijk	blijft.	Dit	zorgt	namelijk	voor	een	goed	
drijfvermogen	en	betere	 vaareigenschappen.	Bij	 de	
keuze	van	het	materiaal	speelt	ook	de	duurzaamheid	
in	veel	gevallen	een	belangrijke	rol.
Hedendaagse	 surfboards	 kennen	 drie	 mogelijke	
materialen	voor	de	kern:

Hout
Hout	 is	 het	 oudste	 surfboardmateriaal	 en	 wordt	
nog	 steeds	 gebruikt	 bij	 verschillende	 surfboards.	
Vooral	 het	 lichte	 Balsa	 hout	 wordt	 nog	 gebruikt	
bij	 het	 maken	 van	 longboards.	 De	 grote	 dichtheid	
en	 het	 duurzame	 karakter	 van	 hout	 maakt	 dit	
materiaal	 nog	 steeds	 geliefd	 bij	 veel	 surfers. 

18 http://thewoodproducts.com/wood-surfboard/

Poly	urethaan	schuim:
Poly	 urethaan	 schuim	 is	 een	 veelgebruikte	
schuimsoort	binnen	erg	veel	verschillende	gebieden.	
De	 mogelijkheid	 om	 verschillende	 dichtheden,	
sterktes	en	celstructuren	te	kunnen	kiezen	maken	dit	
type	schuim	erg	breed	toepasbaar.	

Zo	 is	 het	 bijvoorbeeld	 te	 vinden	 in	 matrassen,	
verschillende	 huishoudelijke	 producten	 waarin	
isolatie	 nodig	 is	 en	 natuurlijk	 surfplanken.	 Poly	
urethaan	 schuim	 is	 een	 goedkope	 schuimsoort	 en	
heeft	 als	 grootste	 voordelen	 dat	 het	 makkelijk	 te	
vormen,	 of	 shapen,	 is.	 Tevens	 kan	 zowel	 epoxy	 als	
polyester	 hars	 gebruikt	 worden	 wat	 meer	 vrijheid	
geeft	bij	het	maken	van	een	surfboard.	
Nadelen	 van	 poly	 urethaan	 schuim	 zijn	 dat	 het	
vergeeld	 naarmate	 het	 ouder	 wordt	 en	 dat	 het	
schuim	 bij	 schade	 sneller	 water	 opneemt	 door	 de	
open	cel	structuur.

19 http://sustainablesurf.org/ecoboard/guide-to-eco-surfboards/

Board materi-

20 http://
t3.gstatic.
com/imag
es?q=tbn:
ANd9GcT
oG_1bYbZ
5rIOarVR
ubf7I8tCP
xv-G0IDY-

18
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Polystyreen	schuim:
Een	 lichtere	 soort	 schuim	 is	 het	 polystyreen	
schuim	 dat	 ook	 wel	 bekend	 staat	 als	 piepschuim.	
Polystyreenschuim	of	EPS	heeft	meer	drijfvermogen	
dan	poly-urethaan	schuim	en	is	veel	duurzamer.	Veel	
pro	surfers	zijn	echter	van	mening	dat	een	EPS	board	
minder	levendig	is	door	een	gebrek	aan	flexibiliteit.	
Een	ander	nadeel	van	EPS	schuim	is	dat	het	minder	
eenvoudig	te	shapen	is	en	dat	het	door	de	chemische	
eigenschappen	niet	samen	gaat	met	polyester	hars.	
Al	met	al	is	de	combinatie	van	EPS	schuim	en	epoxy	
hars	beter	voor	het	milieu,	sterker	en	lichter	dan	PU	
schuim.	

21 http://www.southcoastfoam.com.au/

Epoxy	en	Polyester:
Epoxy	en	Polyester	bestaat	uit	 twee	componenten.	
Een	hars	en	een	harder	die	bij	mengen	reageren	tot	
een	hard	mengsel.	Afhankelijk	van	de	samenstellingen	
kan	 de	 uithardtijd	 variëren	 van	 een	 paar	 minuten	
tot	een	uur.	Epoxy	 is	over	het	algemeen	sterker	en	
beter	bestand	tegen	druk	schade.	Epoxy	kan	gebruikt	
worden	bij	zowel	PU	als	EPS	schuim	terwijl	polyester	
niet	 samen	gaat	met	polystyreen.	Grote	verschillen	
zijn	er	bij	het	gebruik	in	surfplanken	weinig.	Epoxy	zal	
echter	ongeveer	20	tot	30%	duurder	zijn.
Glasvezel

Bij	 productiesurfplanken	 is	 er	 altijd	 veel	
geëxperimenteerd	met	verschillende	materialen.	Zo	
ook	met	het	glasvezel	of	de	varianten	daarvan.	Van	
vroeger	uit	werd	er	 voornamelijk	 glas	 gebruikt.	 Tot	
voor	kort	was	dat	eigenlijk	de	enige	duurzame	optie.	
Echter	zijn	er	de	laatste	jaren	veel	materialen	vanuit	
andere	 verschillende	 industrieën	 overgewaaid	 naar	
de	 surfwereld.	 Zo	 worden	 koolstofvezels	 en	 kevlar	
veelvuldig	 gebruikt.	 Deze	 vezels	 zijn	 bij	 hetzelfde	
gewicht	sterker	terwijl	de	brede	toepasbaarheid	nog	
steeds	aanwezig	is.	Koostof	en	kevlar	zijn	echter	wel	
een	stuk	prijziger	dan	glasvezel.	

24 www.innovateus.net 25 www.floratextiles.com 26 www.cartownforums.com

Bouwmethoden:
Om	 surfplanken	 zo	 licht	 mogelijk	 te	 maken	 is	
er	 veel	 geëxperimenteerd	 met	 verschillende	
bouwmethodes.	Waar	oude	surfplanken	bestonden	
uit	een	houten	frame	waar	een	dun	laagje	hout	over	
heen	 werd	 geplakt	 wordt	 er	 tegenwoordig	 vooral	
met	schuim	en	composieten	gewerkt.	
Surfplanken	 bestaan	 voornamelijk	 uit	 schuim	waar	
glasvezel	 weefsel	 overheen	 gelamineerd	 wordt.	
Tussen	 de	 lagen	 glas	 en	 het	 schuim	 kan	 eventueel	
nog	een	dichter	schuim	of	ander	sandwich	materiaal	
gebruikt	worden.	

27 http:///kite-surf/kiteboards/north-boards/north-wam-kitesurf-board-2011-p-6257.html

Lak
Glasvezel
Sandwich Schuim
Schuim

22 http://www.homedepot.ca/know-how/projects/apply-a-decorative-and-epoxy-countertop-
coating
23 http://www.alibaba.com/product-free/10108348/Hydrogenated_Resin.html

21
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Shape:
Het	eindresultaat	van	dit	boek	zal	een	vrij	specifieke	
surfplank	 zijn	 die	 geschikt	 is	 voor	 bepaalde	
eigenschappen.	De	gekozen	shape	is	ontstaan	uit	een	
lijst	met	eigenschappen	die	wenselijk	 zijn	 voor	een	
beginnende	kitesurfer	op	lage	tot	middelhoge	golven.	
De	 surfplank	 moet	 in	 de	 gemiddelde	 Nederlandse	
condities	gemakkelijk	te	gebruiken	zijn.
 
Makkelijke	vaareigenschappen
-	Stabiliteit
Meer	 stabiliteit	 betekent	 over	 het	 algemeen	 een	
makkelijker	in	te	schatten	vaareigenschap.	Een	brede	
outline	en	niet	te	extreme	rocker	dragen	hier	aan	bij.
-	Snelheid
Om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 onvermijdelijke	 crashes	
grote	gevolgen	hebben	is	het	handig	om	de	maximale	
snelheid	van	het	board	niet	te	hoog	te	hebben.	Dit	
wordt	bereikt	door	een	wat	groter	oppervlak.	
-	Aanplaneren
Planeren	betekent	dat	het	board	in	plaats	van	door	
het	water	er	meer	op	komt	te	liggen.	De	plank	scheert	
over	 het	 water	 wat	 een	 grote	 vermindering	 in	 de	
weerstand	tot	gevolg	heeft.	Om	een	plank	snel	aan	
te	laten	planeren	is	het	handig	om	wat	meer	volume	
te	hebben	en	een	wat	bredere	outline.

Lage	kosten
Het	 bouwen	 van	 een	 board	 kan	 al	 erg	 snel	 een	
prijzige	 aangelegenheid	 worden.	 De	 bedoeling	 van	
deze	 tutorial	 is	 dan	 ook	 om	 de	 kosten	 beperkt	 te	
houden	 door	 eenvoudige	 constructietechnieken	 en	
materialen	te	gebruiken.

Hoge	duurzaamheid
Crashes	 zijn	 onvermijdelijk	 bij	 het	 	 kitesurfen.	 Om	
ervoor	te	zorgen	dat	het	board	niet	te	snel	kapot	gaat	
is	duurzaamheid	een	pre.	

Met	deze	punten	in	het	achterhoofd	is	bovenstaande	
shape	 ontstaan.	 Het	 board	 is	 175cm	 lang.	 46cm	
breed	 en	 zal	 ongeveer	 3	 kilo	 gaan	 wegen.	 De	
bredere	 outline	 zorgt	 voor	 de	 nodige	 stabiliteit.	
De	 gekozen	 tail	 zorgt	 er	 echter	 voor	 dat	 het	
board	 nog	 vrij	 eenvoudig	 de	 bocht	 om	 gaat.	 
De	rockerlijn	van	dit	board	is	niet	te	extreem	om	het	
aanplaneren	makkelijker	te	maken.	
Het	board	zal	op	de	bodem	en	op	het	deck	twee	lagen	
glasvezel	 bevatten.	 Deze	 laag	 zal	 op	 het	 deck	 met	
een	extra	 laag	 verstevigd	worden.	Het	 glasvezel	 zal	
160gram	per	vierkante	meter	wegen	en	de	voorkeur	
gaat	uit	naar	epoxy	vanwege	de	duurzaamheid.	

Board ontwerp
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Wat	heb	je	nodig?
Voor	 het	 bouwen	 van	 een	 surfplank	 heb	 je	
naast	 het	 materiaal	 voor	 je	 board	 ook	 bepaalde	
gereedschappen,	mallen	en	andere	benodigdheden	
nodig.	 Hieronder	 staat	 zo	 duidelijk	 mogelijk	
weergegeven	wat	je	nodig	hebt.	Waar	je	dat	het	beste	
kan	vinden	om	vervolgens	in	het	volgende	hoofdstuk	
ermee	aan	de	slag		te	gaan.

Locatie:
Het	 belangrijkste	 dingen	 voor	 het	 bouwen	 van	
een	 surfboard	 is	 naast	 heel	 veel	 geduld	 een	 grote,	
goed	geventileerde	 ruimte	waar	 je	 aan	de	 slag	 kan	
gaan.	 Het	maken	 van	 een	 board	wordt	 al	 snel	 een	
rotzooi	dus	begin	niet	 in	de	woonkamer	of	 je	eigen	
studentenkamer.	 Verder	moeten	de	 lagen	 glasvezel	
zo’n	16	tot	20	uur	drogen	bij	kamertemperatuur,	de	
achtertuin	is	dus	ook	geen	goede	locatie.	Probeer	een	
schuurtje	 of	 rommelhok	 te	 vinden	met	 een	 goede	
afzuiging	 of	 in	 ieder	 geval	 een	 raam	dat	 open	 kan.	
De	afmetingen	van	de	ruimte	zijn	vooral	afhankelijk	
van	de	grootte	van	je	surfplank.	Zorg	dat	je	makkelijk	
om	je	plank	heen	kan	lopen	zonder	er	tegen	aan	te	
botsen.	

Schragen	of	steunen:
Schragen	zijn	te	koop	in	bijna	alle	bouwmarkten,	zijn	
niet	zo	duur	en	stevig.	Echter	kan	je	je	board	eigenlijk	
overal	op	neerleggen.	Een	makkelijk	alternatief	is	het	
gebruik	van	twee	emmers	waar	aan	een	kant	een	hap	
uit	 is	 gesneden.	 Plak	 over	 deze	 uitsnedes	met	wat	
ducktape	 isolatieschuim	of	een	oude	handdoek	om	
de	rand	wat	minder	scherp	te	maken.

Benodigdheden

28 http://www.canegardenbay.net/photos.html

29
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Gereedschappen:
Handgereedschap:
-	 Handzaag
-	 Schuurblok	(ongeveer	20	á	30	cm	lang)
-	 Breekmesje
-	 Rolmaat
-	 Lineaal
-	 Weegschaal
-	 Rasp

Powertools:
-	 Dremel	of	bovenfrees
-	 Schuurmachine
-	 Decoupeerzaag	(voor	het	maken	van	vinnen)

Kopen (bouwmarkt):
-	 Latex	handschoenen
-	 Mondkapje
-	 Mengbeker
-	 Roerstokjes
-	 3	brede	kwasten
-	 Behang	spatel
-	 Schuurpapier	grof	(korrel	80)
-	 Schuurpapier	fijn	(korrel	160)
-	 Zwarte	stift

Schuim:	1,85m	x	0,55m	x	0,10m
De	keuze	van	het	schuim	hangt	vaak	ook	af	van	wat	er	
op	de	markt	is.	EPS	is	er	in	verschillende	dichtheden	
en	 druksterktes.	 Hoe	 dichter	 het	 schuim	 is	 hoe	
zwaarder	 je	 plank	 zal	 worden,	 echter	 ook	 sterker.	
Hou	bij	EPS	een	minimum	druksterkte	van	100	kPA	
aan.	De	typeaanduiding	zal	dan	EPS100	zijn.	EPS150,	
met	een	druksterkte	van	150kPA,	 is	wat	steviger	en	
heeft	de	voorkeur.
Bij	PU	schuim	moet	je	er	altijd	rekening	mee	houden	
dat	er	vaak	een	harde	 laag	rondom	het	blok	zit	die	
er	 eerst	 afgehaald	 moet	 worden	 waardoor	 je	 wat	
verliest	 in	 de	 afmetingen.	 De	 dichtheid	 van	 PU	
isolatieplaten	zal	vaak	rond	hetzelfde	getal	zitten.	

Schuim	is	vrij	lastig	goedkoop	te	vinden.	Hou	daarom	
marktplaats	 in	 de	 gaten	 en	 bel	 wat	 bedrijven	 op	
die	 isolatiematerialen	 verkopen.	 Er	 bevinden	 zich	
in	 Nederland	 vrij	 veel	 bedrijven	 die	 nieuwe	 en	
tweedehands	isolatieplaten	verkopen.	

-	 Van	Engeland	de	Groot	in	Volkel	Brabant.
-	 Ad	Kremers	in	Mill	Brabant.
-	 Handelsonderneming	Berg	in	Maasdijk,	Zuid-	
	 Holland.

Glasvezel	weefsel:	9	meter
Glasvezel	weefsel	is	er	in	veel	vormen	en	varianten.	
Zoek	 een	 glasvezel	 met	 een	 gewicht	 van	 rond	 de	
160gr/m2.	 Deze	 dikte	 is	 nog	 goed	 plooibaar	 en	 te	
verwerken	 en	 biedt	 bij	 een	 dubbele	 laag	 genoeg	
stevigheid.	
Glasvezel	 weefsel	 kan	 op	 verschillende	 manieren	
geweven	zijn.	De	voorkeur	gaat	uit	naar	keper	weefsel	
aangezien	dit	wederom	makkelijk	te	verwerken	is.	



Pag: 15

Epoxy	hars:	1,5-2	kilo.
Epoxy	 is	 er	 in	 verschillende	 samenstellingen.	 	 Van	
belang	 is	 de	 langzame	 variant	 te	 vinden	 die	 een	
minimale	 verwerkingstijd	 van	 40-45	 minuten	
heeft.	Let	altijd	goed	op	de	mengverhouding	van	je	
epoxyhars.	De	meeste	hars-harder	ratios	liggen	rond	
de	100:40	of	100:50.	

Zowel	het	glasvezel	als	de	hars	zijn	eenvoudig	op	het	
internet	te	bestellen.	Zoek	even	rond	naar	de	meest	
gunstige	prijs.	
Enkele	 voorbeelden	 van	 websites	 met	 hars	 en	
weefsel	zijn:

-	 www.carbonwinkel.nl
-	 www.mrboat.nl
-	 www.polyservice.nl

Vinnen	en	vinboxen:
Vinnen	 zijn	 er	 uiteraard	weer	 in	 veel	 verschillende	
vormen	 en	 soorten.	 Ga	 op	 zoek	 naar	 shortboard	
vinnen.	Qua	vinbox	is	er	meestal	de	keuze	tussen	de	
FCS	box	en	de	Future	box.	Over	FCS	wordt	geschreven	
dat	 ze	makkelijker	 te	 installeren	 zijn	 en	 dat	 ze	wat	
eerder	afbreken	dan	de	Future	boxen.	Het	afbreken	
kan	zowel	negatief	als	positief	gezien	worden.	Het	is	
namelijk	fijner		dat	je	vin	afbreekt	dan	de	achterkant	
van	je	board.	Vinnen	zijn	over	het	algemeen	genomen	
vrij	 duur.	 Bij	 een	 gemiddelde	 surfshop	 betaal	 je	 al	
snel	erg	veel	geld	voor	een	setje	vinnen.	Probeer	ze	
daarom	tweedehands	te	zoeken	of	bestel	ze	op	Ebay.	
Een	 complete	 set	 vinnen	 en	 boxen	 (3	 stuks)	 is	 te	
vinden	voor	ongeveer	50	euro.

	
Sjablonen
Tijdens	 het	 maken	 van	 het	 board	 zijn	 enkele	
hulplijntjes	welkom.	Om	die	reden	zitten	in	de	bijlage	
meerdere	sjablonen	die	het	bouwen	vereenvoudigen.	
Probeer	de	sjablonen	zo	netjes	nauwkeurig	mogelijk	
uit	te	knippen	of	snijden.

-	 Rocker	Sjabloon
Dit	sjabloon	kan	gebruikt	worden	om	de	rocker	lijn	en	
dikte	van	je	board	af	te	tekenen	op	het	blok	schuim.

-	 Outline	Sjabloon
Dit	 sjabloon	 dient	 meerdere	 keren	 gebruikt	 te	
worden	 bij	 verschillende	 fases.	 Allereerst	 zal	 de	
outline	 afgetekend	 moeten	 worden	 op	 het	 blok	
schuim.	Verder	staan	op	dit	sjabloon	een	hulp	voor	
het	knippen	van	het	glasvezel	voor	het	deck	en	een	
diagram	voor	de	plaatsing	van	de	vinnen.

-	 Rail	Sjablonen
Deze	 sjablonen	 geven	 een	 doorsnede	weer	 van	 de	
rail	 op	 intervallen	 van	 10cm.	 Op	 de	 sjablonen	 zijn	
extra	 hulplijnen	 getekend	 die	 gebruikt	 worden	 om	
bepaalde	dingen	op	het	schuim	af	te	tekenen.

-		 Vin	Sjablonen
Deze	vinnen	geven	de	outline	van	de	vinnen	aan.	
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Bouwen
Het	is	eindelijk	tijd	om	aan	de	slag	te	gaan	met	het	
bouwen	van	je	surfplank.	Zorg	dat	alles	 in	de	buurt	
ligt,	 hou	 dit	 boek	 in	 de	 buurt,	 zet	 de	 radio	 aan	 en	
begin	met	een	schone	werkplek.	Het	is	nogmaals	aan	
te	 raden	om	eerst	eens	 te	oefenen	met	een	 stukje	
extra	schuim.

Rockerlijn
Het	 begin	 is	 het	 blok	 schuim	 met	 de	 verkeerde	
afmetingen.	Zaag	eerst	het	blok	op	een	maat	van	185	
bij	55.	De	eerste	vorm	die	we	in	het	schuim	kunnen	
gaan	snijden	is	de	rockerlijn.	Hiervoor	gebruiken	we	
het	 outline	 sjabloon.	 Leg	 het	 blok	 schuim	 op	 een	
korte	zijde	en	leg	het	sjabloon	uit.		Neem	vervolgens	
een	 goede	 zwarte	 stift	 of	 een	 spuitbus	 en	 trek	 de	
vorm	over	op	het	schuim.	

Draai	nu	het	blok	om	en	herhaal	het	proces.	Let	er	
hierbij	 op	 dat	 het	 sjabloon	 op	 exact	 dezelfde	 plek	
zit	als	aan	de	andere	kant.	Trek	dus	met	de	stift	een	
paar	extra	lijnen	met	je	lineaal	zodat	het	sjabloon	op	
dezelfde	hoogte	komt.	
Nu	is	het	tijd	om	te	gaan	zagen.	Begin	ruim	en	hou	
afstand	van	de	 rockerlijn.	Haal	 liever	 te	weinig	dan	
teveel	weg.	Hou	zeker	1	 tot	anderhalve	cm	afstand	
van	de	lijn.	Zaag	met	lange	halen	zodat	oneffenheden	
zo	klein	mogelijk	blijven.	

Nu	is	het	tijd	om	naar	de	lijn	toe	te	schuren,	het	begin	
kan	met	de	machine,	maar	pas	op	dat	je	niet	teveel	
weg	 haalt.	 Het	 makkelijkste	 is	 om	 nog	 steeds	 wat	
ruimte	te	laten	tussen	de	lijn	en	de	machine	tot	je	met	
de	hand	verder	kan.	Ook	voor	het	schuren	geldt	dat	
lange	halen	het	beste	 resultaat	 geven.	Probeer	het	
aantal	keren	schuren	te	tellen	zodat	je	over	de	hele	
breedte	van	het	board	hetzelfde	aantal	halen	hebt.	
Let	vooral	bij	de	neus	en	tail	goed	op	de	rockerlijn	en	
wees	vooral	op	het	dek	voorzichtig	met	schuren.	Door	
het	schuurblok	in	de	breedte	te	houden	voorklein	je	
de	kans	om	per	ongeluk	een	groot	gat	in	het	dek	te	
schuren	wat	lastig	te	herstellen	is.	

 1
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Shapen
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Outline
Leg	nu	het	board	met	de	onderkant	op	de	schragen	
en	pak	de	stift	en	lineaal	er	weer	bij.	Neem	een	lang	
flexibele	stok	en	hou	deze	precies	in	het	midden	van	
je	blok	(meet	dit	op).	Neem	de	stift	en	teken	nu	de	
centerline	op	 je	board.	Doe	hetzelfde	op	de	onder-
kant.	 Leg	 vervolgens	 het	 outline	 sjabloon	 	 op	 het	
schuim	en	zorg	dat	deze	recht	ligt.	Trek	weer	met	de	
stift	het	sjabloon	over,	draai	nu	het	sjabloon	om	en	
doe	hetzelfde	voor	de	andere	zijde.	Hetzelfde	moet	
weer	gebeuren	voor	de	onderkant.	Wederom	is	het	
essentieel	dat	de	outlines	exact	boven	elkaar	staan.	

Pak	nu	de	zaag	er	weer	bij	en	begin	weer	voorzichtig.	
Houd	 1cm	 afstand	 tot	 de	 lijn	 en	maak	weer	 lange	
halen.	Werk	nu	met	het	schuurblok	richting	de	 lijn.	
Probeer	lange	bewegingen	te	maken.

Het	resultaat	lijkt	op	een	hoekige	surfplank.	En	dat	is	
precies	de	bedoeling.	
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Rail
Nu	 komt	 het	 moeilijkste	 gedeelte	 van	 het	 shapen.	
Daarom	zijn	er	een	paar	trucs	om	het	eenvoudiger	te	
maken.	Leg	de	plank	op	z’n	zij	en	pak	de	lineaal	erbij.
Trek	om	de	10cm	een	lijn	op	de	rail.	begin	bij	de	nose.		

Pak	nu	Rail	Sjablonen	erbij	en	 leg	deze	bij	de	 juiste	
afstand.	Leg	een	voor	een	de	onderkant	van	de	rail	
op	het	 sjabloon	gelijk	met	de	 rail	 van	 je	board.	Zet	
nu	 een	 streepje	 bij	 het	 zwarte	 streepje,	 dit	 is	 het	
breedste	 punt	 van	 de	 rail.	 Vouw	 de	 sjablonen	 nu	
dubbel	op	de	plek	van	het	zwarte	streepje.	Leg	het	
sjabloon	 op	 de	 onderkant	 van	 de	 rail	 en	 zet	 een	
puntje	op	het	schuim	bij	het	zwarte	puntje.	Verbind	
nu	van	voor	naar	achter	al	deze	punten	met	elkaar.	
Deze	lijnen	moeten	tijdens	het	hele	proces	zichtbaar	
blijven!

Doe	dit	eerst	aan	allebei	de	kanten	voordat	je	begint	
met	shapen.	Check	of	de	lijnen	symmetrisch	zijn	en	
pak	vervolgens	het	schuurblok	erbij	om	de	onderkant	
van	de	rail	te	shapen.	Dit	is	het	belangrijkste	deel	van	
je	rail.
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Pak	nu	de	rasp	en	begin	met	het	weghalen	van	het	
schuim	van	de	rail.	De	onderkant	van	de	rail	is	nog	vrij	
eenvoudig.	werk	vanuit	het	midden	eerst	naar	de	tail	
van	je	board.	Deze	lijn	moet	vrij	scherp	zijn	en	kan	dus	
vrij	recht	geschuurd	worden.	Check	regelmatig	even	
de	sjablonen	om	een	richtlijn	te	hebben	van	wat	 je	
aan	het	doen	bent.	Richting	de	neus	mag	de	rail	wat	
ronder	worden	 aangezien	dit	 deel	wat	minder	 grip	
nodig	heeft	in	de	bochten.	Werk	rustig	en	voorzichtig	
en	haal	niet	teveel	weg.	Stap	zo	snel	mogelijk	over	op	
het	schuurblok	zodat	je	voorzichtig	te	werk	kan	gaan.		
Onthou	dat	je	lijnen	zichtbaar	moeten	blijven.
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Het	 mooi	 laten	 aflopen	 van	 het	 deck	 vergt	 wat	
voorzichtigheid	aangezien	je	al	snel	te	veel	weg	haalt.	
Concentreer	je	allereerst	op	het	middelste	gedeel	van	
de	rail	en	laat	de	neus	en	tail	nog	maar	even	voor	wat	
ze	zijn.	Deze	delen	zijn	vrij	snel	netjes	te	krijgen.	Tel	
het	aantal	keer	dat	je	schuurt	en	herhaal	dat	aan	de	
andere	kant.	5	keer	links,	5	keer	rechts.	Op	die	manier	
blijft	je	board	zo	symmetrisch	mogelijk.	Probeer	met	
de	rasp	de	grove	delen	weg	te	halen	en	stap	ook	hier	
weer	zo	snel	mogelijk	over	op	het	schuurpapier.	Blijf	
de	sjablonen	in	de	gaten	houden	en	probeer	ze	zo	nu	
en	dan	eens	te	passen.	

Wissel	zo	nu	en	dan	even	van	positite	om	het	board	
met	een	andere	lichtval	te	bekijken.	Het	board	even	
mee	naar	buiten	nemen	werkt	vaak	ook	goed	bij	het	
zoeken	naar	oneffenheden.	
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De	 neus	 en	 tail	 zijn	 door	 de	 kleine	 oppervlaktes	
vrij	makkelijk	 in	vorm	te	krijgen.	De	neus	heeft	een	
vrij	 ronde	 rail	 terwijl	 de	 tail	 een	 erg	 scherpe	 hoek	
maakt	 bij	 de	 onderkant	 van	 het	 board.	 Hou	 deze	
hoek	er	ook	goed	 in	want	dit	heeft	veel	 invloed	op	
de	vaareigenschappen.	 	Controleer	met	het	outline	
sjabloon	de	shape	van	de	tail	en	de	nose	nog	even.	
Werk	 ze	 eventueel	 wat	 bij	 voordat	 je	 de	 rail	 mooi	
rond	gaat	maken.	Gebruik	fijn	schuurpapier	en	maak	
steeds	kleine	correcties.

Als	de	rail	er	goed	inzit	is	het	tijd	om	het	hele	board	
te	controleren	op	oneffenheden,	loop	een	paar	keer	
om	je	board	heen.	Ga	een	paar	keer	door	je	knieen	
om	 het	 licht	 wat	 op	 je	 board	 valt	 een	 beetje	 te	
veranderen.	Werk	hoger	gelegen	stukken	bij	en	zorg	
dat	alles	mooi	glad	wordt.
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Onderkant
Het	 is	 tijd	 om	 te	 gaan	 lamineren.	 Het	 lamineren	
maakt	je	board	waterdicht,	sterk	en	mooi	glanzend.	
In	deze	guide	gaan	we	uit	van	een	PU	core	en	epoxy	
hars.	Gebruik	nooit	polyester	hars	op	een	polyester	
schuim.	 Het	 schuim	 zal	 simpelweg	 oplossen	 in	 de	
hars.	Polyester	hars	kan	op	dezelfde	manier	gebruikt	
worden	als	epoxy	hars	in	de	basis.	Zorg	dat	je	bij	het	
gebruik	oude	kleren	aan	hebt,	 leg	 iets	op	de	vloer,	
kranten	of	plastic	o.i.d.	en	wees	zeker	van	je	shape.	
Zet	 alvast	 alle	 benodigdheden	 klaar	 en	 begin	weer	
met	een	schone	werkplek.
Je	begint	bij	de	onderkant	van	je	plank,	stof	die	goed	
af	en	probeer	hem	zo	schoon	mogelijk	te	krijgen.	Pak	
nu	de	rol	glasvezel	en	leg	de	eerste	laag	over	je	board	
heen.	Hou	aan	de	uiteindes	minstens	2,5cm	over.	Leg	
gewichten,	bijvoorbeeld	zandzakken,	op	het	glasvezel	
om	te	voorkomen	dat	het	gaat	schuiven.	
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2  TIP:	Het	helpt	om	een	verplaatsbare	lamp	te	heb-
ben	die	je	onder	je	board	neer	kan	zetten.

Glassen
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Pak	nu	de	schaar	en	knip	rondom	je	board	met	2,5cm	
overhang.	Knip	bij	de	nose	en	tail	het	doek	in	zodat	
het	straks	makkelijker	de	hoek	om	te	plakken	is.	pak	
nu	 de	 rol	 glasvezel	 er	weer	 bij	 en	 herhaal	 dit	 voor	
nog	een	laag.	Het	mooiste	is	om	de	tweede	laag	iets	
schuin	 te	 leggen	zodat	de	vezels	onder	een	andere	
hoek	 liggen.	 Hou	 echter	wel	 genoeg	 overhang	 aan	
alle	kanten.

Nu	het	doek	goed	ligtis	het	tijd	om	de	hars	te	gaan	
maken.	Voordat	je	dit	gaat	doen	is	het	altijd	verstandig	
om	een	extra	keer	te	checken	of	 je	alles	klaar	hebt	
liggen	om	je	werk	straks	makkelijker	te	maken.	Leg	je	
behangspatel	klaar,	zet	je	lampen	op	de	juiste	afstand	
en	 doe	 de	 handschoenen	 aan.	 Haal	 de	 gewichten	
van	je	doek	af	en	leg	het	stukje	karton	klaar.	Pak	nu	
de	mengbeker	en	begin	met	gieten.	Pak	275ml	van	
de	hars.	Vul	dit	met	harder	aan	tot	400ml	meng	het	
geheel	goed	door	tot	het	een	egaal	mengsel	is.
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 TIP:	Controleer	bij	het	mengen	even	hoe	laat	het	
is.	Binnen	40	minuten	moet	je	namelijk	klaar	zijn	
met	de	volgende	stappen.



Pag: 24

Het	volgende	moet	relatief	snel	gebeuren,	het	wordt	
immers	maar	één	keer	hard.	De	hars	heeft	ongeveer	
een	 half	 uur	 tot	 40	 minuten	 nodig	 om	 harder	 te	
worden	dus	dat	is	je	tijd.	Hou	dus	de	klok	tijdens		het	
komende	proces	goed	in	de	gaten.	
Neem	de	hars	en	giet	tweederde	ervan	 in	twee	tot	
drie	lange	stroken	over	je	plank	heen.	Hou	minstens	
30cm	afstand	tot	de	nose	en	tail	om	te	voorkomen	
dat	het	merendeel	op	de	grond	beland.	
Pak	nu	je	rubber	plamuurmes	en	strijk	de	hars	snel	en	
precies	uit	over	je	board.	Probeer	zo	secuur	mogelijk	
te	werken	en	pak	alle	droge	plekjes	mee.	
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Pak	nu	het	restant	van	 je	hars	en	giet	dit	 in	stukjes	
van	 ongeveer	 30	 cm	 over	 de	 rail.	 Pak	 hierbij	 het	
stuk	karton	en	 laat	het	overhangende	deel	van	het	
doek	hierop	rusten.	Smeer	vervolgens	de	hars	van	je	
board	over	het	droge	doek	en	zorg	dat	het	doek	goed	
doordrenkt	is.
Ga	zo	de	hele	rail	af	en	begin	dan	aan	de	andere	kant.	
Nu	controleer	je	je	board	op	droge	plekken	of	juist	te	
doordrenkte	plekken.	Strijk	erg	natte	plekken	wat	uit	
richting	de	droge	plekken	en	zorg	dat	elk	stukje	van	
je	board	er	hetzelfde	uitziet.	Nu	moet	het	glas	om	de	
rail	van	je	board	heen.
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Probeer	nu	de	rails	tegen	het	schuim	aan	te	plakken,	
begin	daarbij	in	het	midden	van	je	rail	en	werk	eerst	
naar	 de	 neus	 toe,	 daarna	 richting	 de	 tail.	 Gebruik	
hiervoor	best	wat	kracht,	het	plamuurmes	mag	best	
wat	doorbuigen.	Mocht	dit	niet	lukken,	controleer	dan	
of	het	doek	wel	goed	doordrenkt	is	of	wacht	anders	
even	totdat	de	hars	wat	plakkeriger	wordt.	Strijk	het	
doek	 tegen	het	 board	 aan	 en	 haal	waar	 nodig	 een	
teveel	aan	hars	weg	met	je	plamuurmes.	Hou	de	klok	
hierbij	 goed	 in	 de	 gaten,	 de	 rails	moet	 voordat	 de	
hars	hard	wordt	tegen	je	schuim	aanzitten.	
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Pak	 nu	 je	 lamp	 erbij	 en	 schijn	 over	 je	 plank	 heen.	
Alle	 poeltjes	 met	 hars	 strijk	 je	 weg	 naar	 de	 rand.	
De	vezels	van	het	doek	moeten	goed	zichtbaar	zijn.	
Mochten	er	druipers	aan	 je	plank	hangen,	pak	dan	
een	oude	 schaar	en	 knip	deze	af.	 Check	nu	 je	hele	
plank	voor	bubbeltjes,	mocht	je	ze	tegenkomen	pak	
dan	wat	hars	met	je	mes	en	druppel	dit	erop,	probeer	
vervolgens	de	bubbel	 naar	de	 rand	 van	 je	plank	 te	
duwen	met	 je	 plamuurmes.	Mocht	dit	 niet	werken	
snij	dan	het	bubbeltje	een	beetje	in	en	pers	de	lucht	
eruit	met	je	plamuurmes
Loop	 als	 laatste	 stap	 nog	 een	 rondje	 om	 je	 board	
heen	en	controleer	of	 je	nergens	meer	 rare	bultjes	
of	 vouwen	 ziet.	 strijk	 het	 weg	waar	 nodig	 en	 knip	
loshangende	draadjes	af	met	een	oude	schaar.	Ruim	
vervolgens	alle	spullen	weer	op.	Maak	de	beker	en	
het	behangmes	schoon	met	wat	keukenpapier.	
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Bovenkant
Laat	 de	 eerste	 laag	 minstens	 een	 uur	 of	 16	 hard	
worden.	Makkelijkste	is	om	de	volgende	dag	verder	
te	gaan.	Voordat	we	de	bovenkant	gaan	doen	moeten	
eerst	de	randjes	van	de	onderkant	bijgewerkt	worden.	
Pak	 dus	 je	 schuurblokje	 en	 bewerk	 het	 randje	 van	
de	onderste	glas	 laag.	Probeer	het	weefsel	zo	goed	
mogelijk	heel	te	laten	en	je	schuim	niet	te	raken.	Als	
je	het	hokjes	patroon	goed	gaat	herkennen	moet	je	
niet	te	veel	meer	schuren.	Probeer	het	randje	zo	glad	
mogelijk	te	krijgen,	maar	schuur	niet	teveel	weg.

Als	 je	 de	 hele	 rail	 hebt	 geschuurd	 is	 het	 tijd	 om	
de	 bovenkant	 te	 gaan	 glassen.	 Pak	 allereerst	 het	
sjabloon	voor	de	outline	er	weer	bij.	Op	dit	sjabloon	
staat	 een	 lijn	 om	 aan	 te	 geven	 hoe	 de	 eerste	 laag	
glasvezel	geknipt	moet	worden.	Leg	het	sjabloon	na	
het	knippen	op	het	deck.	Pak	de	rol	weefsel	en	 leg	
het	weefsel	over	het	sjabloon.	Dit	deel	 	 is	als	extra	
versteviging	voor	het	dek	en	zal	dus	niet	de	gehele	
lengte	in	beslag	nemen.	Knip	het	doek	rondom	op	de	
helft	van	de	rail	af.	
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Pak	nu	weer	de	 rol	 en	 leg	over	de	hele	 lengte	 van	
het	board	het	doek	uit.	Gebruik	weer	de	gewichten	
om	het	doek	op	zijn	plaats	te	houden.	Knip	net	zoals	
bij	 de	 onderkant	 het	 doek	met	 2,5cm	overhang	 af.	
Knip	ook	weer	bij	de	neus	en	tail	het	doek	iets	in	om	
het	 lamineren	straks	makkelijker	 te	maken.	Doe	dit	
nog	met	één	extra	laag	zodat	het	aantal	lagen	op	de	
bovenkant	op	drie	komt.	

Het	 lamineren	 kan	 net	 zoals	 de	 onderkant	 in	 één	
keer	gelamineerd	worden.	Echter	kan	het	 lastig	zijn	
om	 drie	 lagen	 glas	 in	 één	 keer	 goed	 doordrenkt	
te	 krijgen.	Het	 is	 daarom	handig	 om	een	 vriend	 of	
vriendin	te	vragen	te	helpen	bij	het	lamineren	van	de	
bovenkant.	Mocht	 je	hulp	kunnen	vinden,	haal	dan	
twee	lagen	glas	weer	van	je	board	af	door	ze	op	de	
rol	glasweefsel	terug	te	rollen.	We	beginnen	nu	dan	
met	de	eerste	laag	glas.	
Mocht	 je	 het	 alleen	 gaan	 proberen,	 gebruik	 dan	
voldoende	hars	en	check	extra	zorgvuldig	of	er	geen	
droge	plekken	ontstaan.
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Als	eerste	gaan	we	dus	de	verstevigingslaag	lamineren.	
Omdat	het	misschien	een	beetje	krap	wordt	qua	tijd	
is	het	handig	om	niet	alle	hars	in	één	keer	te	mengen.	
Voor	het	mengen	leg	je	natuurlijk	alle	benodigdheden	
al	 klaar.	 Bijvoorbeeld	 je	 behangstrijker,	 schaar	 en	
lamp.	Doe	de	handschoenen	aan	en	begin	met	240	
gr	hars	en	120	gr	harder.	Meng	dit	goed	door	elkaar	
en	controleer	je	doek	voor	een	laatste	keer.	
giet	ongeveer	de	helft	over	je	doek	heen,	blijf	hierbij	
een	 beetje	 uit	 de	 buurt	 van	 de	 rail.	 Strijk	 de	 hars	
vervolgens	 weer	 uit	 en	 controleer	 vooral	 of	 alle	
plekjes,	vooral	bij	de	overgang	van	de	laag	glasvezel	
van	de	onderkant	naar	het	schuim,		goed	doordrenkt	
zijn	en	dat	er	geen	lucht	onder	zit.	Gebruik	eventueel	
een	kwast	om	het	doek	wat	meer	 in	de	hoekjes	 te	
drukken.	werk	echter	wel	vanuit	het	midden	richting	
de	rail	om	lucht	onder	het	glas	vandaan	te	krijgen.	
Strijk	alles	goed	glad	en	pak	met	z’n	 tweeen	de	rol	
glasvezel.	
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Rol	de	volgende	laag	glasvezel	uit	over	de	bovenkant.	
Zorg	ervoor	dat	deze	laag	goed	recht	komt	te	liggen	
zodra	het	het	board	aanraakt.	De	epoxy	van	de	eerste	
laag	plakt	namelijk	vrij	snel	aan	het	glas.	Giet	weer	de	
helft	van	het	restant	van	de	hars	over	je	doek,	waar-
bij	de	neus	van	je	board	iets	meer	hars	nodig	heeft.	
Smeer	het	uit	en	zorg	dat	alles	mooi	doordrenkt	 is.	 
Werk	net	zoals	bij	de	onderkant	nu	het	hele	deck	af	
en	smeer	ook	alvast	de	rail	goed	vast	met	behulp	van	
het	laatste	beetje	hars.	Terwijl	jij	de	rail	langsgaat	kan	
de	extra	persoon	nog	eens	100	gram	epoxy	mengen	
met	50	gram	harder.	Deze	epoxy	 is	 voor	de	 laatste	
laag	glasvezel.

De	laatste	laag	gaat	op	dezelfde	manier	als	de	vorige.	
Werk	weer	van	binnen	naar	buiten	en	gebruik	weer	
een	 kwast	 voor	 de	 moeilijke	 hoekjes,	 bijvoorbeeld	
ook	de	tail	en	nose.	
Na	de	laatste	laag	glasvezel	geplakt	te	hebben	maak	
je	het	gereedschap	en	de	maatbeker	weer	schoon.
Laat	 deze	 laag	 goed	 drogen	 voordat	 je	 aan	 de	
volgende	stap	begint.	Na	24	uur	 is	de	hars	sowieso	
goed	om	bezig	te	gaan	met	de	vinnen.
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Voor	de	vinnen	wordt	hier	uitgegaan	van	de	FCS	box.	in	
principe	kan	elke	box	op	dezelfde	manier	ingebouwd	
worden.	 Het	 lamineren	 van	 je	 eigen	 vinnen	 aan	 je	
board	wordt	verderop	in	dit	boek	uitgelegd.	
 
Het	 inbouwen	 van	 de	 vinboxen	 is	 een	 vrij	 secuur	
werkje.	Neem	hier	dus	even	de	tijd	voor	en	probeer	
over	elke	 stap	goed	na	 te	denken,	een	 foutje	 zit	 in	
een	kleine	hoekje.

Voor	 het	 inbouwen	 van	 vinboxen	 heb	 je	 een	
bovenfrees	 nodig	 en	 een	 mal.	 Bij	 gebrek	 aan	 een	
bovenfrees	is	het	mogelijk	om	een	dremel	enigszins	
aan	te	passen	om	hetzelfde	resultaat	te	bereiken.

Vinboxen
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Positie
Begin	met	het	bepalen	van	de	positie	van	je	vinnen.	
Gebruik	hievoor	het	 sjabloon	 voor	de	outline.	 Knip	
hier	de	gaten	voor	de	vingaten	uit.	Leg	het	sjabloon	
op	de	onderkant	van	je	board	gelijk	met	de	rail	en	de	
tail	van	je	board	en	trek	de	gaten	over	op	je	board.	
De	vinbox	moet	uiteindelijk	zo	diep	komen	te	liggen	
dat	 de	 overgang	 van	 glasvezel	 naar	 vinbox	 zo	 glad	
mogelijk	is.	
Meet	 daarom	 je	 vinbox	 nog	 even	 goed	 na	 en	
controleer	 of	 het	 sjabloon	 van	 de	 FCS	 vinbox	
overeenkomt	met	jouw	vinbox.	Bekijk	hoe	diep	jouw	
vinbox	moet	komen	ten	opzichte	van	de	onderkant	
van	je	board	en	controleer	de	hoek	van	je	vinnen.
Pak	nu	de	bovenfrees	of	dremel	erbij	en	zorg	ervoor	
dat	alleen	het	laagje	glasvezel	weg	gehaald	wordt.	Bij	
een	bovenfrees	is	het	nodig	om	een	malletje	te	maken	
van	een	plaatje	hout	of	een	ander	hard	materiaal.	De	
tijd	die	je	steekt	in	het	maken	van	je	mal	levert	later	
een	strak	resultaat	op.
Blijf	 netjes	 binnen	 de	 lijntjes	 en	 werk	 zorgvuldig.	
Controleer	vervolgens	met	de	vinbox	of	de	gaten	de	
juiste	grootte	hebben.
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Eenmaal	bij	 het	 schuim	aangekomen	 is	het	tijd	om	
dat	tot	de	juiste	diepte	weg	te	halen.	Gebruik	hievoor	
wederom	een	mal	om	een	strak	resultaat	te	krijgen.	
Mocht	 je	een	dremel	gebruiken	kan	het	handig	zijn	
om	je	teststukje	voor	het	lamineren	erbij	te	pakken	
voor	je	mal.	Dit	stuk	is	als	het	goed	is	sterk	genoeg	en	
kan	door	het	schuim	op	de	juiste	diepte	afgesneden	
worden.	Door	de	mal	vast	te	tapen	op	het	board	en	
voorzichtig	al	het	schuim	weg	te	dremelen	hou	je	een	
gat	over	waar	de	vinbox	perfect	in	past.	
In	 dit	 gat	 komt	 nog	 een	 laagje	 glas	 voor	 extra	
stevigheid.	De	volgende	stap	is	dus	het	knippen	van	
matjes	die	je	in	het	gat	duwt	met	de	vinbox.	Snij	of	
knip	 het	 uitstekende	 randje	 af	 en	 knip	 vervolgens	
een	matje	wat	over	de	vinbox	heen	komt.	Dit	matje	
moet	 aan	 alle	 kanten	 van	 de	 vinbox	 ongeveer	 2,5	
cm	 uitsteken	 voor	 ene	 sterke	 constructie.	 Het	
makkelijkste	 is	 om	 het	 matje	 in	 het	 midden	 in	 te	
knippen	zodat	je	hem	over	de	vin	kan	laten	zakken.	
Controleer	 of	 er	 geen	 grote	 hoogteverschillen	
ontstaan	 bij	 de	 vinbox	 voordat	 je	 de	 vinbox	 weer	
uit	 je	 board	 haalt.	 Schuur	 de	 vinbox	 en	 het	 board	
licht	op	voordat	 je	gaat	 lamineren.	Tape	vervolgens	
de	 schroefgaatjes	 af	 zodat	 deze	niet	 vol	 lopen	met	
epoxy.
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Herhaal	 dit	 proces	 voor	 alle	 drie	 de	 boxen	 en	 leg	
vervolgens	de	spullen	voor	het	lamineren	weer	klaar.	
In	plaats	van	de	behangstrijker	werken	we	in	verband	
met	de	hoekjes	en	randjes	nu	met	een	kwast.	Maak	
het	 board	 rondom	 de	 vinboxen	 goed	 schoon	 en	
ontvet	het	met	ammoniak	of	een	andere	ontvetter.	
Leg	op	je	board	de	vinbox	en	de	glasvezel	matjes	bij	
de	juiste	box.	
Voor	 een	 vinbox	 heb	 je	 ongeveer	 30	 gram	 epoxy	
nodig.	 Voor	 alle	 drie	 de	 boxen	 kan	 je	 dus	 90	 gram	
aanmaken	wat	 neerkomt	 op	 60	 gram	 epoxy	 en	 30	
gram	harder.	Doe	weer	handschoenen	aan	en	meng	
de	harder	en	hars	goed	door	elkaar.	Vervolgens	vul	je	
de	vinbox	voor	ongeveer	een	centimeter	met	hars.	
Met	je	vingers	moet	je	ervoor	zorgen	dat	het	glasvezel	
in	het	gat	goed	doordrenkt	is.	Als	dit	het	geval	is	druk	
je	met	redelijk	wat	kracht	de	vinbox	in	het	gat	tot	dat	
het	randje	mooi	gelijk	 ligt	met	de	onderkant	van	 je	
board.	Als	het	goed	 is	komt	er	een	 teveel	aan	hars	
langs	de	randjes	omhoog	wat	betekent	dat	alle	lucht	
uit	het	gat	is	gekomen.	Wiebel	desnoods	wat	heen	en	
weer	of	giet	wat	extra	hars	langs	de	vinbox	om	alle	
lucht	uit	het	gat	te	krijgen.	
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Pak	vervolgens	het	matje	glasvezel	en	leg	die	om	je	
vin	heen	op	je	board.	Druk	het	goed	aan	en	voorkom	
dat	er	geen	glas	of	epoxy	langs	de	vin	in	de	box	loopt.	
Druk	 het	 matje	 goed	 aan	 en	 smeer	 met	 de	 kwast	
eventueel	wat	extra	hars	op	de	droge	plekken.	Druk	
nu	alle	 luchtbubbels	zo	goed	mogelijk	naar	de	rand	
van	het	matje	 zodat	 het	 glasvezel	 goed	plakt	 op	 je	
board.	
Herhaal	dit	weer	voor	de	drie	boxen,	mocht	je	bij	de	
eerste	twee	boxen	wat	teveel	hars	hebben	gebruikt	
kan	je	dit	met	je	kwast	wellicht	verspreiden	naar	de	
laatste	 box.	 Teveel	 hars	 is	 namelijk	 net	 zo	 kwalijk	
als	 te	 weinig	 hars	 aangezien	 het	 glasvezel	 voor	 de	
stevigheid	zorgt.	Maak	eventueel	wat	extra	hars	aan	
als	je	tekort	komt.	

1

2

3

1

2

3



Pag: 37

Controleer	vervolgens	van	een	afstandje	of	je	vinnen	
nog	 steeds	 mooi	 recht	 staan	 ten	 opzichte	 van	 het	
board	en	controleer	of	er	geen	epoxy	in	de	vinbox	of	
de	schroefgaatjes	is	gelopen.	

Deze	 epoxy	 moet	 weer	 een	 flinke	 tijd	 drogen	 dus	
laat	je	board	de	komende	uren	weer	met	rust.	Als	de	
epoxy	hard	is	moet	je	allereerst	proberen	je	vinnen	
eruit	 te	 krijgen.	 Je	 vinnen	 kunnen	 een	 beetje	 vast	
zitten	 door	 en	 paar	 druppeltjes	 epoxy	 die	 toch	 in	
de	 vinbox	 zijn	 gelopen.	 Echter	 kan	 je	 best	wel	 een	
geweld	gebruiken	om	de	vin	los	te	krijgen.	Een	paar	
tikjes	met	een	hamer	doen	vaak	wonderen,	haal	wel	
alle	schroefjes	goed	los	voordat	je	gaat	slaan!

Nu	 is	 het	 tijd	 voor	 de	 hot	 coat.	 Hiervoor	 moet	 je	
echter	wel	flink	wat	schuren	om	een	glad	 resultaat	
te	krijgen.
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voorbereiding
De	volgende	stap	is	het	voorbereiden	op	de	hot	coat.	
De	hot	 coat	 is	de	 laag	die	de	 laatste	oneffenheden	
opvult.	 Veel	 productieboards	 gebruiken	 na	 de	 hot	
coat	ook	nog	een	gloss	coat.	Echter	is	die	laatste	laag	
puur	 esthetisch.	 In	 dit	 voorbeeld	 bereiden	 we	 het	
board	 voor	 alsof	 de	hot	 coat	 de	 laatste	 laag	 is.	Dit	
bespaart	 gewicht	 en	werk.	Het	 is	weer	tijd	om	het	
schuurpapier	erbij	te	pakken.

Zorg	dat	je	kleren	je	zoveel	mogelijk	bedekken	want	
het	stof	wat	nu	van	je	plank	afkomt	kan	erg	jeuken.	
Pak	 de	 schuurmachine	 erbij	 en	 begin	 met	 korrel	
80	of	100.	Probeer	 rustig	en	voorzichtig	te	werken.	
Maak	niet	de	fout	om	teveel	weg	te	schuren.	Als	je	
doorschuurt	 tot	 het	 doek	 verpest	 je	 je	 plank.	 Hou	
de	 schuurmachine	 zo	 plat	 mogelijk	 op	 het	 board.	
Gebruik	 voor	 de	 lastigere	 stukken	 als	 de	 rail	 geen	
machine	maar	doe	het	met	de	hand.	

TIP:	neem	je	board	weer	een	keer	naar	buiten	om	
hem	in	het	zonlicht	te	controleren.	

Hot coat
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Maak	je	plank	zo	glad	mogelijk	en	probeer	alle	randjes	
af	te	werken.	Leg	nu	je	plank	weer	met	de	onderkant	
naar	boven.	Neem	de	plank	vervolgens	af	met	aceton	
of	wasbenzine	en	pak	de	rol	tape	erbij.	Plak	de	tape	
rondom	over	de	rail	en	 laat	de	tape	 loshangen	aan	
de	onderkant.	Op	die	manier	loopt	de	epoxy	via	de	
tape	op	de	grond.	Controleer	of	je	plank	zo	glad	is	als	
je	hem	kan	krijgen	en	plak	 vervolgens	de	 vinboxen	
goed	af.	Neem	nu	het	hele	board	af	met	ammoniak	
of	aceton	en	herhaal	dit	nog	twee	keer	om	er	zeker	
van	te	zijn	dat	alle	stofdeeltjes	en	vettige	plekjes	van	
je	board	af	zijn.	

Leg	alvast	je	brede	kwast	klaar	en	meng	nu	130	gram	
met	70	ml	verharder	en	meng	dit	goed	door	elkaar.

Druk	 de	 tape	 nog	 een	 keer	 goed	 aan	 en	 pak	
vervolgens	je	kwast	erbij.	Giet	nu	de	epoxy	in	twee	
tot	drie	stroken	over	je	board	heen.	Blijf	weer	uit	de	
buurt	van	de	uiteindes	van	je	plank.	
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Hot	coat	aanbrengen
Smeer	de	hars	met	de	kwast	goed	uit	over	je	board	en	
probeer	zo	weinig	mogelijk	te	verliezen	aan	de	rails.	
Maak	nu	lange	stroken	van	voor	naar	achter	en	weer	
terug.	 Probeer	 overal	 dezelfde	 druk	 uit	 te	 oefenen	
maar	neem	bij	het	naar	boven	gaan	iets	meer	epoxy	
mee	dan	bij	het	naar	beneden	gaan	(bijvoorbeeld	bij	
de	neus).	
Als	 je	 in	 de	 lengte	 het	 hele	 oppervlak	 hebt	 glad	
gestreken	 doe	 je	 hetzelfde	maar	 nu	met	 een	 hoek	
van	45	graden	ten	opzichte	van	de	middenlijn.	
Na	weer	het	hele	oppervlak	te	hebben	gedaan	herhaal	
je	het	nog	een	laatste	keer	in	de	tegenovergestelde	
45	graden	hoek.		Vervolgens	haal	je	je	kwast	nog	een	
keer	 langs	de	bovenkant	van	de	tape,	 let	hierbij	op	
dat	je	de	tape	niet	helemaal	vastdrukt	op	het	board.	
Check	je	board	op	droge	plekken,	vooral	bij	de	tape.	
Als	laatste	handeling	maak	je	nog	een	keer,	dit	keer	
voorzichtiger	en	lichter,	lange	stroken	die	elkaar	een	
klein	beetje	overlappen.	
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Gooi	je	kwast	weg	en	maak	je	maatbeker	schoon.	Na	
deze	laag	hoef	je	niks	meer	te	schuren	dus	verzeker	je	
ervan	dat	alles	zo	glad	mogelijk	is.	Na	ongeveer	een	
uurtje	kan	je	de	tape	van	het	board	aftrekken.	Op	dit	
moment	is	de	hars	een	beetje	stroperig	geworden	en	
loopt	het	zonder	de	tape	niet	meer	uit	over	je	board.	
Controleer	dit	echter	wel,	Hars	kan	bij	verschillende	
temperaturen	anders	reageren.	Strijk	desnoods	nog	
even	 met	 de	 behangstrijker	 langs	 de	 rand	 om	 de	
grote	druppels	epoxy	weg	te	halen.	

Voor	 de	 bovenkant	 van	 het	 board	 doe	 je	 precies	
hetzelfde	 met	 een	 nieuwe	 kwast.	 plak	 hiervoor	
weer	nieuwe	tape	op	de	rand	van	de	hotcoat	van	de	
onderkant.	Het	kan	nodig	zijn	om	deze	rand	nog	een	
klein	beetje	op	te	schuren.	probeer	de	glans	echter	
wel	intact	te	houden	voor	het	geval	je	geen	lak	meer	
over	de	hotcoat	gaat	doen.
 
Gebruik	 voor	de	bovenkant	 van	 je	board	ook	weer	
130	gram	hars	en	70	gram	harder.		
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Het	resultaat	na	de	hotcoat	is	een	vaarklaar	boardje	
zonder	grip	of	artwork.	Voor	de	grip	van	je	board	kan	je	
verschillende	materialen	gebruiken.	De	eenvoudigste	
manier	waar	veel	golfsurfers	nog	steeds	voor	kiezen	
is	wax.	Dit	kan	op	je	board	gesmeerd	worden	en	moet	
regelmatig	vervangen	worden.	Wax	 is	goedkoop	en	
eenvoudig	aan	te	brengen.	Samen	met	wax	wordt	er	
vaak	gebruik	gemaakt	van	een	footpad.	Dit	is	gemaakt	
van	 schuim	 en	 kan	 kant	 en	 klaar	 bij	 verschillende	
surfshops	 gekocht	 worden.	 In	 het	 geval	 van	 een	
footpad	 moet	 je	 goede	 constructielijm	 gebruiken.	
Smeer	dit	goed	over	zowel	het	board	als	je	footpad.	
Druk	het	vervolgens	goed	vast	en	hou	het	eventueel	
met	huishoudfolie	of	sterke	tape	op	z’n	plaats.	
Mocht	je	een	kleurtje	of	ander	artwork	op	je	board	
willen	dan	is	dat	zeker	mogelijk.	Ontwerp	wat	moois	
en	 gebruik	 goede	 lak	 en	 blanke	 lak	 om	 het	 af	 te	
werken.	

TIP:	 hou	 het	 simpel.	 Het	 is	 vrij	moeilijk	 om	 een	
fout	weer	netjes	weg	te	werken.	Let	er	ook	op	dat	
epoxy	in	de	zon	een	stuk	geler	wordt.

Afwerking
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Reparaties	zijn	in	veel	gevallen	helaas	onvermijdelijk.	
Bij	voorzichtig	gebruik	en	gebruik	van	een	boardbag	
om	 je	 board	 mee	 te	 nemen	 kan	 je	 veel	 schades	
voorkomen	maar	bij	het	varen	kan	het	altijd	wel	eens	
fout	gaan.	Mocht	het	fout	gaan	dan	is	het	van	belang	
je	board	zo	snel	mogelijk	uit	het	water	te	halen.	Een	
scheurtje	 in	 het	 glasvezel	 betekent	 namelijk	 dat	 je	
schuimkern	water	aanzuigt.
Een	scheurtje	moet	weer	waterdicht	worden.	Dit	kan	
met	een	beetje	glasvezel	en	wat	epoxy.	Om	ervoor	
te	zorgen	dat	de	reparatie	ook	weer	sterk	genoeg	is	
moet	je	altijd	eerst	de	scheur	een	beetje	opschuren	
en	 schoonmaken.	 Epoxy	 hecht	 slecht	 op	 lak	 dus	
schuur	altijd	tot	op	het	glasvezel.	
Na	het	schuren	kan	je	meteen	de	ernst	van	de	schade	
inschatten.	Bij	een	diep	gat	kan	het	nodig	zijn	om	wat	
extra	schuim	in	de	reparatie	te	verwerken.	
Na	 alles	 goed	 schoon	 te	 hebben	 gemaakt	 kan	 je	
met	 een	 beetje	 epoxy	 en	 een	matje	 glasvezel,	wat	
tenminste	 4	 centimeter	 groter	 is	 dan	 de	 scheur,	 je	
board	weer	dicht	maken.	Werk	de	reparatie	daarna	
weer	af	met	wat	plamuur	of	lak	en	je	board	zal	nog	
veel	vaardagen	mee	kunnen	gaan.	

Reparaties
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Het	maken	van	vinnen	kan	wat	geld	besparen.	Bedenk	
echter	dat	het	flink	wat	schuurwerk	kost	en	dat	het	
resultaat	 nooit	 zo	 perfect	 zal	 zijn	 als	 een	 productie	
vin.	Er	zijn	meerdere	manieren	om	vinnen	te	maken.

1.	 Het	vormen	vanuit	een	plaat	multiplex
2.	 Het	vormen	vanuit	meerdere	lagen	glasvezel
3.	 Het	gieten	van	kunststof

Het	 vormen	 vanuit	 hout	 is	 de	 eenvoudigste	 en	
waarschijnlijk	goedkoopste	oplossing.	In	deze	tutorial	
beginnen	we	daarom	met	een	plaat	12mm	multiplex.	
Naast	 het	 hout	 heb	 je	 een	 goede	 schuurmachine	
nodig	 met	 veel	 grof	 schuurpapier.	 Verder	 is	 een	
decoupeerzaag	 aan	 te	 raden	maar	 een	handzaag	 is	
ook	een	mogelijkheid.	Pak	voor	de	vinnen	de	Sjabloon	
erbij.	
Knip	het	 sjabloon	uit	en	 leg	deze	op	het	hout	neer.	
Trek	het	sjabloon	over	en	pak	de	zaag	erbij.
Zaag	de	vin	uit	en	hou	hierbij	rekening	met	de	vinbox.

Nu	is	het	bijna	tijd	om	te	schuren,	maar	eerst	is	het	
verstandig	om	het	midden	van	de	dikte	van	de	vin	aan	
te	geven.	Maak	met	een	stift	over	de	hele	rand	een	
lijn,	precies	op	het	midden	van	het	stuk	hout.	Deze	lijn	
moet	tijdens	het	schuren	constant	zichtbaar	blijven.

 

Vinnen maken
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Begin	nu	aan	de	randen	van	de	vin	met	schuren.	De	
foil	 of	 vorm	 van	 de	 vin	moet	 er	 uiteindelijk	 zo	 uit	
gaan	zien.	Kleine	verschillen	zijn	niet	zo	erg	zolang	de	
voorkant	rond	en	de	achterkant	scherp	blijft.

Schakel	naarmate	 je	dichter	 in	de	buurt	van	de	 foil	
komt	over	op	een	fijnere	korrel.	Het	resultaat	moet	
glad	aanvoelen.	Uiteindelijk	hou	je	een	vin	over.

Deze	 vin	 is	 echter	 nog	 niet	 geschikt	 voor	 lange	
periodes	in	het	water.	daarom	is	het	van	belang	om	
er	nog	een	laagje	glas	overheen	te	lamineren.	Dit	kan	
zonder	 hem	 op	 het	 board	 vast	 te	maken,	maar	 de	
makkelijkste	en	sterkste	oplossing	is	om	hem	meteen	
op	je	board	te	lamineren.	

Begin	hiervoor	met	een	opgeschuurd	board	waar	je	
met	stift	of	potlood	de	locatie	van	je	vinnen	op	hebt	
getekend.	 Zorg	 ook	 dat	 je	 een	 mal	 maakt	 uit	 een	
blokje	hout	om	ervoor	te	zorgen	dat	je	vinnen	onder	
de	 juiste	 hoek	 staat.	 De	 middelste	 vin	 staat	 altijd	
haaks	op	het	board,	de	buitenste	vinnen	kunnen	een	
hoek	naar	buiten	hebben	van	ongeveer	4	a	5	graden.	
De	 vinnen	 lijm	 je	 voor	 de	 hotcoat	 direct	 op	 de	
onderkant	met	sneldrogende	epoxy,	te	krijgen	in	een	
tube	 bij	 de	 bouwmarkt.	 Hou	 met	 behulp	 van	 een	
klem	of	mal	de	vin	op	de	juiste	plek	terwijl	de	epoxy	
droogt.	

Daarna	lamineer	je	meerdere	lagen	glas	rond	en	op	
de	vin	om	voor	extra	stevigheid	te	zorgen.	
Rol	 voor	 het	 lamineren	 een	 reepje	 glas	 op	 tot	 een	
sliert	 van	ongeveer	4	 lagen	dik.	 Leg	dit	 rondom	de	
basis	van	je	vin	op	je	board.	dit	maakt	de	overgang	
van	board	naar	vin	gestroomlijnder	en	sterker.
Vervolgens	knip	je	glasvezelmatjes	die	een	centimeter	
groter	zijn	dan	de	vin	en	bij	het	board	nog	een	2,5cm	
uitsteken.

Voor	 het	 lamineren	 is	 het	 van	 belang	 om	 all	
luchtbelletjes	 bij	 de	 basis	 van	 de	 vin	 goed	 weg	 te	
krijgen.	Het	glas	dat	uitsteekt	op	de	vin	kan	je	als	de	
epoxy	hard	is	erg	makkelijk	wegsnijden.

Als	 het	 weg	 gesneden	 is	 kan	 het	 eenvoudig	
opgeschuurd	 worden	 en	 vervolgens	 bij	 de	 hotcoat	
nog	een	laagje	epoxy	krijgen.	

Op	 deze	 manier	 zitten	 je	 vinnen	 altijd	 vast	 aan	 je	
board	en	heb	je	een	sterke	verbinding.	
29 http://www2.swaylocks.com/forums/do-i-need-any-reinforcement-glass-fins-1-lb-eps-w-balsa
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Eindresultaat

Het	eindresultaat	na	al	je	werk	is	als	het	goed	is	een	
mooie	surfplank	en	een	trots	gevoel.	Uiteraard	is	het	
nu	tijd	om	de	plank	te	gaan	testen.	Duimen	voor	wat	
wind	en	de	golven	dus.	
Mocht	je	het	virus	van	het	shapen	te	pakken	hebben	
kan	 het	 leuk	 zijn	 om	 het	 internet	 af	 te	 speuren	
naar	 extreme	 shapes,	 experimentele	 outlines	 en	
vin	concepten.	Er	 is	enorm	veel	 te	vinden	over	het	
maken	en	personaliseren	 van	 surfplanken.	Over	 de	
hele	wereld	 zijn	mensen	bezig	 om	dat	 ene	 nieuwe	
concept	 te	 ontdekken	 en	 vele	 hiervan	 delen	 hun	
bevindingen	op	diverse	fora.	

Ik	hoop	dat	 je	 iets	aan	dit	boek	hebt	gehad	en	dat	
het	resultaat	de	moeite	waard	is	geweest.	Shapen	is	
echter	een	vak,	en	met	elk	board	wordt	het	resultaat	
nog	beter!		
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Bronnen

Voor	dit	boek	heb	ik	gebruik	gemaakt	van	meerdere	websites	en	vrienden.	Hieronder	is	een	lijst	te	vinden	
met	websites	waarop	informatie	over	surfplanken	te	vinden	is.
-	 http://www.clubofthewaves.com/surf-culture/history-of-the-surfboard.php
	 Over	de	historie	van	surfplanken
-	 http://www.surfingmuseum.org/surfboards.html
	 Historie	van	surplanken	inclusief	afbeeldingen
-	 http://360guide.info/surfing/
	 Over	de	historie	van	het	surfen	en	de	constructie	van	surfplanken.
-	 http://www.nspsurfboards.co.uk/
	 Moderne	constructie	van	surfplanken
-	 http://www.extremehorizon.com/surf-shop/surfboard_design.html
	 Shapes	en	surfboard	design
-	 http://kiteworldmag.com/surfboard-guides/stringer-theory/
	 Interview	met	drie	grote	kiteboard	shapers.	
-	 http://www.surfersteve.com/introduction.htm
	 Tutorial	voor	het	maken	van	een	surfboard.
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Sjablonen

Zoals	eerder	vermeldt	zijn	er	verschillende	sjablonen	toegevoegd	die	gebruikt	kunnen	worden	bij	het	bou-
wproces.	De	toepassing	van	deze	sjablonen	is	in	de	voorgaande	teksten	uitgelegd.	De	volgende	sjablonen	
zijn	na	deze	pagina	te	vinden:

-	 Rocker	Sjabloon
	 Dit	sjabloon	kan	gebruikt	worden	om	de	rocker	lijn	en	dikte	van	je	board	af	te	tekenen	op	het	blok		
	 schuim.

-	 Outline	Sjabloon
	 Dit	sjabloon	dient	meerdere	keren	gebruikt	te	worden	bij	verschillende	fases.	Allereerst	zal	de		 	
	 outline	afgetekend	moeten	worden	op	het	blok	schuim.	Verder	staan	op	dit	sjabloon	een	hulp	voor		
	 het	knippen	van	het	glasvezel	voor	het	deck	en	een	diagram	voor	de	plaatsing	van	de	vinnen.

-	 Rail	Sjablonen
	 Deze	sjablonen	geven	een	doorsnede	weer	van	de	rail	op	intervallen	van	10cm.	Op	de	sjablonen	zijn		
	 extra	hulplijnen	getekend	die	gebruikt	worden	om	bepaalde	dingen	op	het	schuim	af	te	tekenen.

-		 Vin	Sjablonen
	 Deze	geven	de	outline	en	foil	van	de	vinnen	aan.	

Rail sjabloon afstand: 10cm

Bottom

Top
Rail sjabloon afstand: 100cm

Bottom

Top
Vin sjabloon: Center fin Vin sjabloon: Side fins


