Bouwverslag van de sleepboot Hr.Ms. ORKAAN deel 1 - Inleiding
Inleiding
Al tijdens afgelopen zomer had ik het plan om na mijn hoogaarsje een sleepboot te gaan
maken. Oke dan kan je nog vele kanten op, waar moet hij wel aan voldoen en waar niet,
wat heb ik ervoor nodig, waar is dat te vinden enz enz. Dus een elke keer als me iets te
binnen schoot of ik iets tegen kwam een aantekening gemaakt en zo ontstond stap voor
stap een beeld van hoe hij er ongeveer uit moest gaan zien.
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Een ouder model, met veel zeeg en rondingen
Een die dus een stukje geschiedenis heeft
Geen bouwpakket of een boot waarvan er al 100 van gemaakt zijn
Misschien stoomaangedreven
Een kustzeesleper
Het moet een varend model worden
Navigatie en boordverlichting werkend, geluid
Van metaal maken?
welke schaal maken, details ? zoveel mogelijk als hij werkelijk gevaren heeft.
Voldoende tekeningen en info voor details beschikbaar, foto’s ?
Misschien een deel van het binnenschip ook in detail maken.
Met bovenstaande uitgangspunten eens op internet gaan zoeken en kwam
eigenlijk toevallig in het NATIONAAL ARCHIEF: BOUWTEKENINGEN VAN SCHEPEN
VAN DE NEDERLANDSE MARINE terecht. Hierin vond ik een sleper die vrijwel aan
alle eisen voldoet.

De tekeningen zijn vrij te gebruiken.

Dus gedownload, ze zijn in hoge resolutie ingescand, dus ik kan, als ik ze in excel
importeer, ver uitzoomen zonder dat de kwaliteit achteruit gaat en ik kon ze met wat
gereken naar 1:35 omschalen en printen. Oke het waren iets van 24 A4tjes en wat plakken
maar ik heb de tekeningen nu op ware grootte van goede kwaliteit zoals ik hem wil
bouwen en kan veel maten zo eruit opmeten. Ik moet alleen rekening houden met de dek
rondte e.d. die staat er nergens goed op. Ik zal meer dingen in moeten schatten.

Daarnaast vond ik nog een stuk of 24 oude foto’s, slechte kwaliteit en zwart/wit maar ze
geven toch veel extra informatie. Oja en nog een schilderij waar hij opstaat. Zie onder.
De data Hr.Ms. ORKAAN A 837

Ik vond nog een foto gemaakt in griekenland in 1984, dus inmiddels was hij 35 jaar oud en
nog in de vaart als sleepboot.

Zijner Majesteits
Als schepen bij de marine in dienst komen, krijgen ze de toevoeging Zr.Ms. (Zijner
Majesteits) voor hun naam. Ze varen voor de koning. Als het staatshoofd geen koning is
maar een koningin, krijgen alle schepen de toevoeging Hr.Ms. (Harer Majesteits). Zoals in
dit geval.
Wat betekent de letter op de boeg van een schip?
Schepen van NAVO-landen worden aangeduid met een letter, gevolgd door een
cijfercombinatie. De letter:
•
•
•
•
•
•

F staat voor fregat;
M staat voor mijnenbestrijdingsvaartuig;
L staat voor landingsvaartuig;
P staat voor patrouilleschip;
A staat voor auxiliary ofwel hulpschip, zoals de bevoorradingsschepen
Y is gebruikelijk voor sleepboten.

Misschien omdat hij blus en bergingsapparatuur aan boord had een A i.p.v Y?
De Machinekamer

•
•
•
•

6 cylinder MAN diesel 1200pk, 375rpm voor de aandrijving schroef
Lister diesel voor aandrijving van dynamo, compressor en lenspomp
3 cylinder GM diesel voor de aandrijving van een 2e compressor
2 cylinder GM diesel voor de aandrijving van de generatorset

De belangrijkste tekeningen

