
Hoe neem ik de juiste maat voor een nieuwe kabelaring 

die met 2 spanners bevestigd is?  

 

Om de juiste lengte van een kabelaring met 2 spanners te nemen handelt men als hieronder 

staat aangegeven:  

1. Gebruik het liefst een maatlint dat de omtrek van uw schip kan hebben.  

2. Heeft u die niet, gebruik er dan één die de helft van de omtrek van uw schip aan 

kan.  

3. Vergewis u zelf waar het 0 cm punt van het maatlint zit. Het wil nog weleens 

verschillen.  

4. Bevestig het maatlint met het nulpunt op het vaste bevestigingspunt van een spanner 

op de spiegel. Punt A  

5. Ga met het maatlint op de hoogte van waar de kabelaring komt, vlak over de huid 

rondom uw schip naar het andere bevestigingspunt. Punt B  

6. Noteer die maat en schrijf hem gelijk op voordat u hem vergeet. Deze maat is voor 

ons de basis om de juiste lengte van uw kabelaring te kunnen bepalen.  

7. Als de spanner(s) nog in de goede staat zijn, geef dan bij het doorgeven van de maat 

van de kabelaring aan welke maat spanner(s) u heeft zodat we daar rekening mee 

kunnen houden.  

8. Als u ter aanvulling nog enkele foto's van de situatie op de spiegel en ook de kop 

meestuurt dan helpt dat enorm om eventuele misverstanden te voorkomen en geeft u 

ons de gelegenheid om mee te kijken naar wat u bedoeld.  

9. Ter illustratie een situatie tekening op de achterzijde van deze pagina.  

 

Tekening zie volgende bladzijde 
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Kabelaring diameter: 40  / 48  /  64  /  72  /  80  /  88  /  96  /  110  /  120 mm 

Kabelaring lengte:  ___________ cm   Lengte incl. spanner / zonder spanner 

Kabelaring Afw.:  Gepunt  /  Stomp 

Kleur:    Bruin  /  Zwart  /  Aluminium look  /  Grijs 

Spanner(s):   aantal:________stuks  Afmeting: M-8 / M-10 / M-12 

 

Leguaan lengte:  ___________________________ cm (b.v. 300 cm) 

Leguaan diameter in het midden: _____________________ cm (b.v. 20 cm) 

Model kop van schip: “Scherpe” kop  /  “Ronde” kop 

Turkse knoop:  JA  /  NEE 
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