
 

 
 

 
 

UITNODIGING Polyesterdag op zaterdag 1 april 2017 in Lelystad. 
Doelgroep: beginners 
Inschrijven is mogelijk via de website. 
 
Op zaterdag 1 april 2017 organiseert de Commissie Noord een cursusdag Polyester. 
Al onze schepen zijn van polyester, maar wat weten we eigenlijk van ons materiaal. De een wellicht 
niks, omdat het enige doel van een boot is: varen. De ander wellicht veel omdat hij of zij zelf alle 
reparaties doet, of misschien wel docent is op het VMBO. Of misschien werk je wel op een 
scheepswerf. 
 
Op veler verzoek, zo blijkt uit de inventarisatie van onderwerpen waar de leden in geïnteresseerd 
zijn, organiseren we nu een Polyesterdag. De bedoeling is om zowel theoretisch iets van polyester te 
weten als om praktisch een paar kleine reparaties te oefenen. 
 
Het programma is als volgt: 
 
10.30 – 11.00 Ontvangst, koffie/thee, lekkernij 
 
11.00 – 12.00 Lezing door een medewerker van MODUS Marine te Lelystad 
 - wat is polyester 
 - voor en nadelen van het materiaal 
 - meest voorkomende problemen 
 - methodes van reparatie 
 - onderhoud 
 - veiligheid bij werken met polyester 
 
12.00 – 12.30 Behandeling van ingezonden of ter plekke gestelde vragen 

(kan ook tijdens de presentatie, dan is het één geheel) 
 
12.30 – 13.00 Lunch (broodjes, koffie/thee, melk) 
 
13.00 – 13.30 Rondleiding over het bedrijf MODUS Marine 
 
13.30 – 14.30 Praktisch werken met Polyester  (eenvoudige zaken) 
 
14.30 – 15.00 Afrondende vragen ronde, onderwerpen vervolgdag in het najaar  
 
Na afloop is er gelegenheid om in een Havencafé te Lelystad na te borrelen en zo lang te blijven als je 
wilt, inclusief de mogelijkheid samen te dineren. Het ontmoetingsdeel ná het programma is voor 
eigen rekening. 
 
De kosten van dit evenement zijn € 10,00 per persoon. 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
Over het bedrijf MODUS MARINE 
 

 
 
Shipcentre MODUS MARINE is een allround reparatie- en onderhoudsbedrijf voor boten. 
Het pakket varieert van motoronderhoud en hermotorisering (YANMAR dealer) tot teakdekken, 
schadehersel, tuigage, nieuwbouw, zomer- en winterstalling. 
Een bijzonder specialisme is het bouwen en repareren van ROEREN. Veel Dehler-eigenaren zijn vaste 
klant bij MODUS. Tijdens de Polyesterdag zal men ook ingaan op onderhoud en reparatie van roeren. 
Wil je meer weten over het bedrijf, kijk dan op www.modusmarine.nl . 
 
Adresgegevens: 
Shipcenter Modus Marine 
Zuidersluisweg 84 
8243 RC Lelystad 
0320-261812 
 

Aanmelden Polyesterdag 
 
Aanmelden via de website tot uiterlijk zondag 19 maart 2017 of tot dat we het maximale aantal 
deelnemers hebben bereikt. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Via het forum wordt 
gemeld of het maximum aantal deelnemers is bereikt. 
Heb je nu al vragen of onderwerpen die je behandeld wilt zien, mail ze naar bert.koers@atos.net en 
ik geef het door aan de sprekers. 
 
Tenslotte: in het najaar willen we deze introductiedag vervolgen met een expert-dag. Hierover later 
meer. 
 
 
Vriendelijke groet en tot in Lelystad,  
 
Namens de Commissie Noord 
 
Bert Koers 
Mobiel  06 51834859                                                                                             

http://www.modusmarine.nl/
mailto:bert.koers@atos.net

