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Techniek

Alle hens!
Teak als dekbekleding wordt schaars, maar er zijn alternatieven. Om die 
eens naast elkaar te kunnen leggen, hebben we dat letterlijk gedaan: vijf 
verschillende dekbekledingen sieren sinds dit voorjaar het dek van onze  
Tijgerhaai. Na het seizoen vertellen wij u onze praktijkervaringen en de  
specifieke voor- en nadelen. We stellen de producten nu alvast aan u voor.

alternatieven voor het teakdek

TeksT Jeff HOllesTelle | foTo’s BerTel KOlTHOf, Desire WesTsTraTe, sTazO, TeK-DeK

5

Afzelia

Modipine FSC Marinedeck 2000

Tek-Dek

Flexiteek
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Twee van de vijf dekbekledingen aan 
boord van de Tijgerhaai zijn van mas-
sief hout. Beide liggen op het voordek. 

structuur en tekening en heeft een warme, 
roodbruine kleur. Vers geschuurd afzelia is 
vrij licht van kleur en verkleurt bij blootstel-
ling aan zonlicht ongelofelijk snel - in slechts 
enkele uren - naar de eigenlijke tint. Tijdens 
het uit de loods rijden en te water laten van de 
Tijgerhaai lag er een lijn op het voordek. Na 
een uur of drie ging de boot te water en in die 
korte tijd was de verkleuring al enorm. Het 
is op de grote openingsfoto duidelijk te zien. 
Maar na het weghalen van de lijn kleurde het 
dek in korte tijd weer egaal. Afzelia wordt op 
dezelfde manier als een teakdek gelegd en is 
dus een klus voor de vakman. 

Aan de stuurboordkant van het voordek 
is Modipine van de firma Boogaerdt 
Hout gelegd. Dit is net als afzelia echt 

massief hout en gemaakt van gemodificeerd 
Oregon pine. Deze houtsoort is afkomstig uit 
Noord-Amerika en komt van de douglasspar. 
In de jachtbouw wordt dit hout al lange tijd 
gebruikt, maar dan hoofdzakelijk voor rond-
houten. Doordat het in lange lengtes verkrijg-
baar is, is het ideaal voor masten en gieken. 
Om het hout onbehandeld voor dekken te  
gebruiken, is het te kwetsbaar. Boogaerdt 
Hout behandelt het hout met een milieu-
vriendelijk procédé, waarbij het ongevoelig 
wordt voor bijvoorbeeld rot en daardoor wel 
geschikt wordt. 
Het gemodificeerde Oregon pine heeft het 
FSC-keurmerk en wordt dus duurzaam ge-
produceerd. Vers geschuurd Oregon pine 
heeft een lichte, geeloranje kleur. Onder 

invloed van zonlicht verkleurt het naar een 
lichtbruine tint die enigszins lijkt op nog niet 
verkleurd teak. We merkten dat het hout  
tijdens het leggen lastiger te verwerken is 
dan afzelia. Dit komt hoofdzakelijk doordat 
het de neiging heeft om te splinteren tijdens 
het zagen en schaven. Dit heeft overigens 
geen nadelig effect op het dek als het een-
maal gelegd is. Splinteren is dan in principe 
niet meer mogelijk. Het maakt het alleen voor 
degene die het dek moet maken, moeilijker 
om dat foutloos te doen. Het contrast van Mo-
dipine met de wat donkerder afzelia lijfhouten 
zoals het op de Tijgerhaai is gelegd, geeft een 
mooie uitstraling.

Afzelia-doussie

Het leggen van een afzelia dek is ambachtelijk handwerk. 

Ook het lijfhout is van afzelia.

Voordek aan bakboord
Prijsindicatie € 905 per m2

Aan bakboord is dat afzelia. Deze houtsoort 
is ook gebruikt voor alle lijfhouten op het 
voordek en het vissingstuk. Afzelia is een uit 
Afrika afkomstige hardhoutsoort. Ondanks 
dat het als materiaal voor dekken van ple-
zierjachten relatief onbekend is, wordt het al 
vele jaren in de bouw gebruikt. Door de zeer 
grote duurzaamheid, weerbestendigheid en 
verwaarloosbare krimp is het een zeer ge-
schikte houtsoort. Al sinds de jaren zestig 
wordt het gebruikt voor kozijnen en trappen. 
Er zijn verschillende soorten afzelia verkrijg-
baar, en Doussie geldt daarbij als de beste 
kwaliteit. 
Doordat het hout tijdens het drogen zoals ge-
zegd nauwelijks krimpt, is de kans op scheu-
ren zeer klein. Het hout is mooi egaal van 

Modipine FSC
Voordek aan stuurboord
Prijsindicatie € 865 per m2

Modipine is een stuk lichter 
van kleur dan afzelia.

Zowel Modipine als afzelia 
worden op dezelfde manier 

gelegd als een teakdek.

Marinedeck 
2000
De gangboorden
Prijsindicatie € 750 per m2

In platen kurk worden naden 
gefreesd die worden later ingekit.

Zowel het dek als het 
lijfhout zijn van kurk.

De gangboorden van de Tijgerhaai zijn 
voorzien van Marinedeck van de fir-
ma Stazo. Het hoofdbestanddeel van 

hoeveelheid lucht en kooldioxide in de cellen 
krijgt het zijn isolerende werking. En is hier-
door ook lichter dan massieve houtsoorten of 
kunststoffen. Andere voordelen zijn een ge-
luidsisolerende werking en goede antislip-ei-
genschappen. Marinedeck kan volledig prefab 
gemaakt worden. Het dek wordt dan in kaart 
gebracht met een papieren mal. Deze mal 
wordt gedigitaliseerd waarna het dekpatroon 
wordt gemaakt. De uitstraling van het dek 
als het gaat om lijfhouten en vissingstukken 
kunnen dus naar wens worden gemaakt. Het  
product is ook in planken of strips verkrijg-
baar. Je kunt ervoor kiezen om het kurk on-
behandeld te laten, wat een natuurlijke uit-
straling geeft. Het kan eventueel ook gecoat 
worden. Dan verliest het wel wat van zijn uit-
straling, maar wordt het beter bestand tegen 
vervuiling door bijvoorbeeld chemicaliën en 
oliën. 

Marinedeck is kurk. Stazo heeft een uniek 
procédé ontwikkeld, waarbij kurkkorreltjes 
met een synthetisch bindmiddel onder hoge 
druk tot blokken worden gemaakt. Hiervan 
worden platen kurk, Marinedeck, gezaagd. 
Deze platen kunnen met een CNC-frees in 
elke gewenste vorm en elk gewenst patroon 
worden gefreesd. Een groot voordeel van deze 
methode is dat je, niet gehinderd door wat de 
natuur produceert, een dek kunt maken dat 
alle goede eigenschappen van het natuurpro-
duct kurk bewaart. Marinedeck is hierdoor 
een mooie mix tussen een natuurproduct en 
moderne technieken. 
Kurk is van nature een zeer goede isolator. 
Kurkcellen bestaan maar voor een klein ge-
deelte uit vaste materialen. Door de grote 



12/13 | 2008 | www.waterkampioen.nl66 www.waterkampioen.nl | 2008 | 12/13 67

Techniek

van een aantal jaren geschuurd worden om 
het er weer helemaal als nieuw uit te laten 
zien. Flexiteek wordt als flexibele planken of 
strips verkocht, maar ook als plaat. Daarnaast 
is het mogelijk om aan de hand van een mal 
een dek prefab te laten maken. Doordat het 
naadloos en onzichtbaar aan elkaar te las-
sen is, kunnen ook randen van bijvoorbeeld 
banken opgedikt worden. Er zijn zelfs stoot-
randen van Flexiteek. 

rond met overlap eindigen waardoor je het 
Tek-Dek bijvoorbeeld over de rand van een 
kuipbank kunt laten vallen. Net als Flexiteek 
heeft Tek-Dek het voordeel dat het onderhoud 
eenvoudiger is dan bij echt teak.

Afzelia- en  
Modipine-leverancier:
KoninKlijKe Boogaerdt 
groep B.V.
Postbus 2009
2930 AA Krimpen aan de Lek
0180-55 15 52
www.boogaerdtgroep.nl
info@boogaerdt.nl

Afzelia en Modipine  
gelegd door:
rexwinKel jachtBouw
Ringdijk 10
3322 LD Zwijndrecht
078-613 17 22
www.rexwinkeljachtbouw.nl
info@rexwinkeljachtbouw.nl

MarinedecK 2000
Stazo Marine Equipment BV
Veersedijk 83 
3341 LL Hendrik Ido Ambacht
078-683 22 22
www.stazo.nl
info@stazo.nl

FlexiteeK
Viva Vinyl
Frankfurtstraat 29-31
1175 RH Lijnden
020-659 95 23
www.flexiteek.nl
info@flexiteek.nl

teK-deK
Tek-Dek Benelux
Edisonstraat 6a 
8606 JJ Sneek  
0515-46 01 55
www.tek-dek-benelux.nl
info@tek-dek-benelux.nl

Flexiteek is ook verkrijgbaar met een witte kit-
naad. Dit geeft een totaal ander effect.

Flexiteek en Tek-Dek hebben beide 
hun eigen kleur. Flexiteek ziet u 

links op de foto.

In de kuip hebben we twee producten laten 
leggen die voor honderd procent gemaakt 
zijn van een kunststof. Op de kuipbanken is 

Flexiteek
De kuipbanken
Prijsindicatie € 600 per m2 

dat Flexiteek, een kunststof op basis van pvc, 
dat zo is gemaakt dat het zoveel mogelijk het 
uiterlijk van echt teak benadert. Daarnaast 
heeft het een aantal voordelen ten opzichte 
van echt teak. Doordat het volledig van kunst-
stof is gemaakt, kunnen er naar wens eigen-
schappen aan meegegeven worden die het 
geschikt maken voor het bedoelde gebruik. 
De voordelen zijn onder andere dat het vol-
ledig ongevoelig is voor inwatering, het vlekt 
niet, is eenvoudig schoon te houden - zelfs 
met een hogedrukreiniger - en is sneller te 
leggen. 
Door een ruw oppervlak krijgt Flexiteek een 
nerfstructuur die moet lijken op die van teak. 
Doordat het product net als echt hout schuur-
baar is, kan het dek indien nodig na verloop 

Tek-Dek, op de 
kuipvloer, heeft een 
meer verweerde 
teakkleur dan 
Flexiteek.

Tek-Dek bestaat uit flexibele kunststof  
dekdeeltjes die onderling verlijmd worden. 

Dankzij moderne 
alternatieven is teak niet 
langer vanzelfsprekend

Het tweede product dat volledig van 
kunststof is gefabriceerd, is Tek-Dek. 
Ook dit is een kunststof op basis van 

Tek-Dek
De kuipvloer
Prijsindicatie € 600 per m2

pvc. Het is door en door gekleurd en bevat een 
UV-beschermer die het jarenlang mooi houdt. 
Tek-Dek ligt aan boord van de Tijgerhaai op 
de kuipvloer. Hierdoor is goed het verschil 
tussen de twee kunststoffen, Tek-Dek en 
Flexiteek te zien. Door hun kleur en structuur 
hebben ze beide een eigen uitstraling. Wat u 
mooier vindt, is volledig naar eigen smaak. 
Flexiteek lijkt meer op een net gelegd teak-
dek; Tek-Dek is iets grijzer en lijkt daardoor 
meer op teak dat al even aan de elementen 
is blootgesteld. Tek-Dek wordt geleverd als 
flexibele strip van 5 mm dik met daaraan vast 
de zwarte kitnaad. De strips worden tijdens 
het leggen onderling verlijmd. Om een mooie 
randafwerking te krijgen, zijn strips leverbaar 
die zijn afgerond. Ook zijn er strips die half-

Adressen


