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Montage DCN-lummelbeslag op een D34 vdS 
Omdat de lummelbout van mijn D34 (november 1992) bij het reven elke keer weer krommer kwam te 

staan heb ik besloten om, voordat de bout zou breken, het RVSlummelbeslag van de Dehlerclub aan te 

schaffen en te monteren.  

Bovendien is het bestaande lummelbeslag door 18 jaar gebruik behoorlijk ingesleten. 

Hierbij een kort overzicht van hoe een en ander bij mij aan boord gedaan is.  

PS: Dezelfde montagemethode kan ook toegepast worden op de Duetta 94, D31, D32, D34, D38, 

Optima 101 & Optima 106. Al deze schepen hebben hetzelfde (originele) lummelbeslag. 

Voorbereiding 
Eerst heb ik de maten van het bestaande lummelbeslag aan de mast opgemeten. Deze konden dan op 

het nieuwe beslag worden overgenomen. Daarna heb ik het bestaande lummelbeslag verwijderd. 

Omdat één van de blindklinkmoeren gebroken bleek te zijn, heb ik deze vervangen door een nieuwe 

blindklinkmoer. De nieuwe blindklinkmoer week iets af van de bestaande, zodat er een eenvoudige 

aanpassing op het nieuwe lummelbeslag noodzakelijk was (hierover verderop meer). 

De paarse strepen geven de plaats van de ‘wangen’ van het bestaande lummelbeslag aan. 

Werkzaamheden aan het nieuwe lummelbeslag 

De volgende werkzaamheden aan het nieuwe lummelbeslag zijn nodig: 

� Boren van gaten in het lummelbeslag: 

o 4 x gaten, overgenomen van het bestaande lummelbeslag; 

o 2 x gaten, nieuw (die worden eerst in het nieuwe beslag geboord en pas daarna in de 

mast…); 
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o Procedure: 

� voorboren met een boor 4 mm, anders heb je kans dat de grote boor breekt of 

vastloopt; 

� vervolgens boren met een boor 7 mm (geen 6 mm in verband met maat

toleranties bij het overnemen van de gaten van het originele lummelbeslag), 

indien voor de passing noodzakelijk een of meerdere gaten nog iets groter 

boren; 

� ontbraam de boorgaten. 

� verzinken van de gaten aan de achterzijde van het lummelbeslag, zodat de (nieuwe) persmoeren 

goed passen (13 mm boor); 

� inkorten van het lummelbeslag i.v.m. de oogmoer waaraan een omleidblok van de neerhaler is 

gemonteerd (specifiek voor de loop van de lijnen bij mij aan boord en de grootte van de 

oogmoer);  

De twee extra, bovenste, gaten zijn in principe niet noodzakelijk; het lummelbeslag is zwaar 

genoeg uitgevoerd om de extra krachten tijdens het reven op te vangen. Toch heb ik besloten 

ook deze gaten te boren als een extra zekerheid; 

� bijwerken van het buisvormige deel van de verbinding tussen lummelbeslag en giek: dit deel 

moet tussen de wangen het lummelbeslag passen. Daarvoor moet het met 1 à 2 mm ingekort 

worden. Dit zal per boot verschillen. Houdt hierbij rekening met de dikte van de nylon of teflon 

ring die tussen de onderste wang en de onderkant van het buisje komt.  

Teflon ring
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Montage aan de mast 
Als de gaten in het nieuwe lummelbeslag zijn geboord, is de mast aan de beurt. Eerst worden de 

gebroken/kapotte blindklinkmoeren vervangen: 

� voorzichtig uitboren met een 8 mm boor; 

� het laatste stukje met een ronde vijl verwijderen; 

� plaats de nieuwe blindklinkmoeren. 

Als de twee extra gaten in het lummelbeslag zijn geboord, moeten die ook in de mast worden geboord. 

Ga als volgt te werk: 

� Monteer het nieuwe lummelbeslag ‘droog’ aan de mast op de bestaande blindklinkmoeren (dus: 

zonder kit o.i.d); 

� boor gaten in de mast DOOR de ‘nieuwe’ gaten in het mastbeslag. Gebruik hiervoor een boor 

met dezelfde diameter als die waarmee de gaten in het lummelbeslag zijn geboord. Op deze 

manier komen de gaten in de mast op de juiste plaats; 

� verwijder het lummelbeslag; 

� vergroot met een handruimer of een goede ronde vijl de gaten zodanig, dat de nieuwe 

blindklinkmoeren net (krap) passen; 

� plaats de nieuwe blindklinkmoeren met een speciaal gereedschap of volgens de onderstaande 

alternatieve methode: 

o Draai een moer op een (extra) 6mm bout; 

o doe twee 6 mm ringen (RVS) op de bout. Met een ring gaat het ook, met twee ringen 

loopt alles soepeler; 

o draai het geheel op een blindklinkmoer (zie hieronder); 
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o steek de blindklinkmoer in een van de gaten in de mast; 

o gebruik een tweetal sleutels om a) de bout vast te houden en b) de moer aan te draaien 

tegen de blindklinkmoer aan. Als het geheel wat zwaar loopt kan een beetje smeerolie 

(b.v. spanschroefolie, die is lekker dik en vet) gebruikt worden op de ringen tussen de 

moer op de bout en de blindklinkmoer. 

De blindklinkmoer wordt hierdoor in de lengterichting in elkaar gedrukt en zet 

gelijkertijd in de breedte uit. Hierdoor komt de blindklinkmoer vast te zitten in de mast; 

o herhaal dit voor alle te plaatsen blindklinkmoeren; 
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� als alle blindklinkmoeren vastzitten, kan het lummelbeslag worden gemonteerd. Gebruik 

hiervoor een goede kit, b.v. Sikaflex 291 of Bison Polymax. De kit zorgt, behalve voor 

hechting, ook voor isolatie tussen het RVS van het lummelbeslag en de aluminium mast;. 

Van tevoren alles goed ontvetten, b.v. met oplosser; 

� gebruik een goede isolator tussen de bouten en de persmoeren (b.v. Duralac); 

� draai de bouten goed vast. De kit zal nog een beetje uitlopen, de bouten kunnen na een 

paar minuten weer verder worden aangedraaid; 

� haal de overbodige kit weg voordat deze uithardt; 

� reinig alles met oplosser;  

� buig de bestaande lummelbout in een bankschroef voorzichtig recht. Gebruik als hulpmiddel een 

stevige ringsleutel; 

� herstel indien nodig de schroefdraad (M12); 
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� de afstandsbus wordt niet meer gebruikt. De bestaande nylon ring komt nu bovenaan de bout; 

� monteer de mastgiek verbinding tussen giek en lummelbeslag; 

� steek de lummelbout in het lummelbeslag; 

� plaats een nylon of teflon ring onder de verbinding tussen lummelbeslag en giek. Deze ring 

vermindert de wrijving tussen het lummelbeslag en de mastgiek verbinding; 

Teflon ring
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� schroef de (oog)moer op de lummelbout; 

� veel zeilplezier! 

Disclaimer:  Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Alle werkzaamheden zijn voor rekening en risico van degene die de 

werkzaamheden uitvoert. 


