
In het voorjaar van 2012 waren de mooie lijnen van de door Marten Lenstra zelf

ontworpen klassieke langkieler al duidelijk zichtbaar. De Groningse zelfbouwer gaf

destijds bij ons bezoek al aan geen deadline te hebben en gunde zichzelf alle tijd

om van het bouwen van zijn beauty te genieten. Hoe is het nu?

Is de boot al af?

“Sinds jullie bezoek heb ik aardig wat gedaan, maar de boot is nog niet klaar.

Toch komt het eind in zicht. De boot staat nu bij mij in de schuur, daarvoor

moesten er twee enorme schuurdeuren in de voorgevel worden gezet. Het

interieur begint al aardig vorm te krijgen. Ik ben nu bezig met de stalen
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dooskiel die onder de boot komt. Zodra die is afgelast, ga ik hem eerst

proefplaatsen. Met vier tweetons kettingtakels hijs ik de boot helemaal

bovenin de schuur en dan laat ik hem weer op de kiel zakken. Als alles goed

past, gaat de boot er weer af en ga ik het voorstuk vullen met lood. Het

achterstuk van de dooskiel dient als kielkoeling voor de motor.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

“Mijn gewone werk, goudsmeden, en het klussen aan mijn huis, is leuk, maar

bouwen aan de boot is een droom die uitkomt. Nog steeds. Soms moet je

wel een beetje moed verzamelen om verder te gaan. Vooral de kou in de

winter vind ik vervelend, maar gelukkig kan ik dan klusjes uitzoeken die ik

in mijn goed verwarmde werkplaats kan doen. In de zomer is alles

makkelijker.”

Heb je al zicht op een tewaterlating?

“Eerlijk gezegd kan het me niet zo

heel veel schelen wanneer de boot

klaar is. Het bouwen is gewoon

leuk. Maar ik hoop eigenlijk wel dat

met een jaar of twee, drie de boot

het water in kan; het begint toch

wel een beetje te kriebelen.”
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