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Tijdens de vakantie van vorig jaar (2006) was mijn nieuw gebouwde SOF erg in trek bij mijn twee jongens (Marnix &
Filip). Soms werd er zelfs bijna om gevochten. Zodoende was bij het idee ontstaan om voor de vakantie van dit jaar een
wat beter passsende kayak voor de kinderen te maken. Maar zoals dat gaat zijn er ook altijd wel andere klussen thuis te
doen en al was het voornemen er om er ruim voor de vakantie aan te beginnen ben ik uiteindelijk in het
pinksterweekeinde begonnen. Als model heb ik gekozen voor een Seaflea naar ontwerp van Tom Yost. Omdat de tocht
(die we in eerste instantie zouden varen) op de Wadden op Pinksterzondag was afgezegd wegens slecht weer, is Dick
ook nog langs geweest om een handje te helpen.
En natuurlijk heeft Filip ook flink meegeholpen aan zijn eigen Seaflea, zodat er tijdens de vakantie in Zweden in
gepeddeld kan worden.

de frames zagen
Dick maakt de strongback
Het hout voor de boorden buigzaam maken
Het SeaFlea frame
Detail van de lashings
Filip help mee met lakken
De pvc huid spannen
Het bovendek zit er op

Eventjes uitproberen of hij past
Opbouw van de kuiprand - stap 1
een rand van 2cm inknippen om de 3 cm
stap 2:
een strook pvc (2cm) aan de buitzijde haaks plakken op de ingeknipte rand

stap 3:
een strook pvc van 10 cm aan de binnenzijde van de ingeknipte rand plakken
de strook van 10cm inknippen om de 5 cm tot plm 3-4 cm boven de 2 cm strook en deze om een PE buis slaan en
vastlijmen aan de 2cm rand
detail van de kuiprand met PE buis (waterleiding buis)
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