
Pepijn is een Westerdijkse zeeschouw van 8m x 3,3m x 080m uit 1968 en is in 

1969 te water gelaten bij de werf in Eernewoude. 

In 2014 hebben wij deze mooie schouw gekocht en veel plezier gehad. Vanaf 

dit jaar heeft Pepijn veel liefde en aandacht gekregen. 

In de laatste jaren is onder andere het volgende gedaan: 

· een nieuwe motor (Craftsman 42 PK) met nu ongeveer 290 draaiuren en 

daarnaast is ook de Velvet keerkoppeling volledig nagelopen in september 

2018; 

· mangat gemaakt in dieseltank en de tank volledig schoongemaakt in 

september 2018; 

· schilderwerk rondom najaar 2019; 

· kluiverboom kaal gehaald en opnieuw opgebouwd met Epifanes bootlak in 

voorjaar 2019; 

· nieuw laswerk en houtwerk (Iroko hardhout) in de kuip in 2020; 

· grotendeels nieuwe lijnen en blokken (Acacia hardhout) in 2021; 

· het interieur geheel verwijderd, staal behandeld en deels vernieuwd, deels 

verbeterd in voorjaar 2022; 

· zowel aan stuur- als bakboord een nieuw stuk vlak erin gelast ivm roest vanuit 

de binnenkant in voorjaar 2022; (niet gedubbeld)  

· zwaarden, mast, giek, roerblad, helmstok kaal gehaald en opnieuw 

opgebouwd met Epifanes bootlak in voorjaar 2022; 

· voorzien van nieuwe lagen anti-fouling in voorjaar 2022. 

Wat heeft Pepijn te bieden? 

Pepijn heeft 2 vaste slaapplaatsen in het vooronder en van de banken en tafel 

kan een ruim 2-persoonsbed gemaakt worden. De keuken heeft een 2-

pitsgasfornuis mét oventje. In het vooronder en aan stuurboord (onder de 

waterlijn) liggen twee gekoppelde waterzakken van 100 liter per zak. Afgelopen 

zomer is er ook een buitendouche gerealiseerd, welke gekoppeld is aan de 

waterzakken. Verder is er Thetford Porta Potti 565E aanwezig in een aparte 

ruimte. 

Er zijn meerdere zeilen aanwezig (katoenen kluiver, meerdere fokken en het 

grootzeil). Ook wordt er een marifoon bij geleverd (niet geïnstalleerd, wel 

voorbereid). 

Ook is een Victron druppellader aanwezig net als een Victron 12/24 omvormer. 

Ook een zomer dekzeil en een winter dekzeil (winter 2020; gemaakt van sterk 

vrachtwagenzeil) zijn aanwezig. 

Al met al een complete zeeschouw, waar veel plezier aan te beleven valt! 



 


