
Wetk van leden
Model van de spiegelsloep'New Hope'
Zoats biina iêderêên, bên ook ik begonnen met een bouwpakket. Dedaarbii opgedane
eryarins weÍd metêen gebruikt om zelfstandis vanaf een liinenplan (wêl mêt uitgê_
bÍeide beschrijvinsl een schip te bouwen uit los materiaal. Hiermee werd dê vrijheid
van handêlen zo groot dat de kênnis aansevuld moêstwoÍden metbehulpvan allerlei
boekên. Hêt gevolg is dal ik nu een boekenkast vol heb slaan met allerlei boeken op
scheepvaartgebiêd, die regelmatig seraadpleesd worden om te helpen bii dê vele
.letails diejetiidens hêtbouwen tesenkomt. Dê volgende stáp volst vanzelf en vormt
de grootste uitdaging vooriedere modêlbouweÍ. Na reedseen áántalkeren achter hei
tekênbord sezetente hebben,lukte hêt me deze keerbijna als vanzelf.

E. deJong,
Heerhugowaard

Een Í raai  se l i jnde splesels loep was hèt
sevols en de l i jnen waren voldoeide gra
cieus om mi jn handen te êtèn jeuken.  Na
twee dagen naar de tèkening geslaard te
hebben,  kwam ik totdeovertu ig ing dar  er
n iets  mis mêe was;er  kon gebouwd wotr

Als eelste stêp werd ereen latje grenenhout
van 3,2x5mm sênomen ( lang 250 mm)
dat a s kielbaLk zou worden gebruikt. Voor
z icht ig  werd de sponnins voor  de onder
ste huidgangen er in gekefd.  OÍndat  het
model  rechtóp gebouwd zou worden,
werd daarna een bouwste l l ing gemaakt
zoa s dal op kleine werfjes gebruikelijk
was, dat wil zeggen eerst een paar blok
ken kruÍs l ings óver  e kaar  om voLdoende
wêrkhoogte te krijgef boven de vloer. Dit
wêÍd op dr ie p laatsen gedaan en daarna
werd over  het  gêheel  een brede iat  ge
l jmd d ie a ls  basis  voor  de op te r ichten
kie lbalk  zo!  d lenen- Na het  sehêe water
pas gemêakt  te hebben,  werd de k ie lbalk
erop vêstgelijmd en kon het oprichten
van de voor  en êchters leven p laatsv in-
den.  De angsdoofsnede vên hêt  mode

Hoewel  de spanlen om de 20 mm waÍen
getekend,  had ik  besloten om maar een
pêar spênten op te r Íchten omdat  de huid '
gêngei  z ich vaizèl l  zouden voesen zon'
dêr dat er te vee gefórceerd moesl woÊ
den.  Na de opr icht ing van de spanien
werd bêgonnên r.et dê bovenste hlid
gang,  d ie tevens dê zeeg van het  model
zou aanseven.  Met  zo min mosel i jk  l i jm
werd hel geheel vastgezet.
Gezien de schaal  (1 :20)  en de gebruik te
lat jes (1,4 x 2 mm),  ka.  eí  koud gebogen
worden zonder dat het breêkt. Om ên or.
worden op deze manler de bovenste
huidsangen aangebracht ,  d ie a l le  u i t  één

geheel  bestaan.  Bi j  dê ê l lde huidsang
moel  men voor2lcht ig  worden omdat  h ier
de draai ing in  hèt  hout  erg sterk wordt  ên
de krachten in  hêt  mldden regengeste ld
aan d ie in  de u i te inden worden.  Dóór h ier
eeíst de voorkantvastte zette. en goed te
atên drogen,  kan men de volgende da! ,
het  middenstuk ver l i jmen,  waarna op dè
dag daarna het  laatste gedeete sel i jmd
kan worden.  Als  d i t  zorgvuld ig gedaan
wordt, blijft het seheel sÍak aáns uiten en
komt er  geen Last ige knik .
HetmodeL ls  nu stev ig gênoeg om helvan
dê bouwp ank af te halen.  Om dê bodem
te bep anken ls  op z 'n kop werken hel  ge-
makke l jkst .  Nu kan er  n iêt  meer mêt  ge-
helê lengtes gewerkt worden en moet
men elk  la t je  zorgvuld ig pas makên.  W-"
beginnen nu b i j  de k iê lbá k,  waar we d- .
aanlandins aan de voorkênt  zorgvuLdls
pásmaken en het  !a t je  voldoende ver jon-
gen.  Oók h ier  in  dr ie  s tappen dê ls t ies
vast i jmen,  wêarbi j  zoveel  mogel i jk  áán
het vorige Latjê wórdt se ijmd, omdat de
hulpspanten er  la têr  weer u i tsehaald wor

ls  het  model  he emaal  d icht ,  dan wordt
met  schul rpapier  het  sehee zo g ad mo
sel i jk  in  vorm gêschuurd,  maar men be
denke dat in het echt boten ook niet zo
s ad enstrakwárènzoa sde huid ise po y
êsier  boten.  Na vóorz lcht is  de hulpspêi
te.  osgesneden te hebben,  wórdt  a e
óver to l l ise l i jm aan de b innênkánt  wes'
geschuurd of  -sestoken.
Vanwege de vorm aan de b innenkant
worden er  nu gelamineerd€ spanten in
9ezet. Hiêrvoor gebruiken we strookies
vên 0,5 x 3 mm die wê op de p lááts van
het  spênt  voorz icht ig  in  voÍm drukkên;
past  het ,  dan knlppenwe hetgedêel te ie ls
langeÍ  aí  dan wê nodis hebben en l i jmen

het  op z i jn  p laats.  Het  spantwordt  in  dr le
lasen opsebolwd,  waarbi j  de derde laas
over de kielbalk loopt. In de achterste ge
deelte moet, vanwêge de vorm, weer in
twee fasen ge i jmd worden.
Zi jn  a l le  spênten aangebracht ,  dan kun-
nen nret  een scherp mesje en schu!rpa-
p ier  a le randen worden aísewerkt  en
glad gemaakt  worden.  Lêl  er  vooral  op
dát  er  geen l i jmrêsten achlerb i iven,  om
dár zó iets na het lakken enorm sloon en
moei l jk le  coÍ iseren is .  Om hetgehee le
ver Í raaien,  worden fu de roeibanken in
gebouwd en de achterste banken metver
schi l lende k lèuren houi  inselesd.
De roekiemen z i jn  gemaakt  van 3 mm
messins p i jp ,  waarbj j  de u i le inden d.m.v.
een bankschroef zijn plátgeknepen. Lange,
smale b laden warên bestemd om op zee
te roelen,  zodat  er  wein lg aan de vorm
hoeft te wordên veranderd. Het gêhee
een ver Í je  gêvên en op de p laats waar de
roei r iem op de dol len rust  een verd ikk ins
aanbre.gen,  d i t  kan met  een exl ra aasje
ver f ,  p lêkband oÍ  met  naaisaren.  Voor het
bepalen van de engte van roei r iemen
wordt  jn  het  a lgemeen de volgende v! is l
regêl  gehanteerd;  hêlve breedtê maal" / '
is  to ta le lengte.  De b lad engte wordt  dan
gesteld op '/. van de totaal lengte en het
gedeel te b innenboord is  dan iets  k le iner
dan de have breêdtê.  Voo.  zoetwater
roei r iemen l lggei  de vêrho!d insen iets
anders,  waarbl j  de b ladbrêedie groter  is
en het  bLad zel f  kor teí .  Voor het  opste l len
vên het  modelwordt  êr  een s1êndáárd ge
maêkt ,  le t  erwel  op dat  er  een 2.9.  drag is ,
zodat  het  mode l icht  a.h lerover  moel
staan.  t l  zu l t  z ien dat  de zeeg dan ook

Gebruikte materialen
Kie lbalk  3,2 x 5 mm 25 cm
Lat jes br l ln  1,4 x 2 mm l8 stuks
Latjes wit 0,5 x 3 mm l0 stuks
Lat jes bÍu in 0,5x3 mm 2sluks
Lar ie wi t  2 ,0 x l0  mm
Nlessins p i jp  3 mm (50 cm),  l i jm,  b lankê

Hulpspanten:  t r ip lex,  1 mm dlk,  15 x 15 cm. t


