
Van Johan in Sintjohannesga ontvingen we bijgaande lovende woorden met hele mooie 
foto's. Hij doet er ook foto's bij van vóór en na het lakken en zelfs gedurende het proces 
van meerdere lagen. Erg mooi:

Gooi het roer om
Het roer is om, zou ik zeggen, om maar even in de wereld van de watersport te blijven.
Vorig jaar  hebben we een Grundel gekocht, voor de kenners een Kooijman en de Vries
en voor de niet kenners zeg ik altijd maar een beetje oneerbiedig, een soort Zeeschouw
met een punt. Een prachtig schip met heel veel hout, niet alleen van binnen maar ook
zeker buiten. Van veel mensen krijg je dan ook te horen, wat een werk !!! Ha Ha wat
maakt mij dat uit denk ik dan bij mezelf. Het lakken is mij met de paplepel in gegeven,
mijn vader heeft zijn hele leven gevaren, mijn opa ook, en mijn oma is nog op een
skûtsje geboren. Dus dat lakken en verven daar mocht je op jonge leeftijd ook al aan
deelnemen. Hier heb je een stuk glas en haal de vaarboom maar kaal, later het zeilen
geleerd in een houten piraat, ook deze zat altijd dik in de lak. Door de jaren heen heb je
zo langzamerhand al heel wat merken lak geprobeerd, en op een gegeven moment ben je
een beetje getrouwd met een bepaald merk. En dat bevalt goed, dus waarom zal je dan
veranderen?
Tot ik een stukje  las  over  Le Tonkinois,  de Pietje  Precies in mij  was natuurlijk erg
sceptisch. Maar onze Grundel was dringend aan een lakbeurt toe. Ik dacht bij mezelf, ik
ga eerst  maar eens een paar teakhouten onderzetters  doen met  Le Tonkinois.  Het is
verbazingwekkend hoe snel er  glans op kwam en hoe weinig je maar hoeft te gebruiken,
na vier keer glom het net zo als met mijn andere lak na zeven lagen. Het begin was goed,
dit is super spul!
Nu moest  ook onze blok tafel  er  aan geloven en tenslotte  de hele  binnenkant.   Het
smeert  geweldig,  je  wordt  niet  high  van  de  oplosmiddelen  en  het  is  erg  zuinig  in
gebruik. Aanzettingen daar heb je geen last van, het droogt niet onder je handen op.
Maar een dag later kan je het gerust lichtjes schuren. Ik ben dus super enthousiast over
Le Tonkinois, ik vertel het natuurlijk aan iedereen die het maar wil  horen.
Maar o wat is het moeilijk voor veel mensen om over te stappen naar een ander merk
(inclusief ik zelf). Maar mijn advies is:  Gooi het roer om en probeer het een keer, ik
weet zeker dat het goed zal bevallen. Je zult versteld staan van de diepe glans (al na een
paar keer) en hoeveel je wel niet kan doen met een liter lak. Mijn advies is: breng het in
dunne lagen aan met een platte kwast. En mocht je de Volharding eens tegen komen met
zijn prachtige glimmende zwaarden, kom gerust aan voor een bakje of een oorlam.

Heel veel vaarplezier, en lakken kan ook leuk zijn !!!!
Mvg,
Johan uit Sintjohannesga 














