
Bouwverslag van de sleepboot Hr.Ms. ORKAAN deel 4 – de Opbouw en 

dekken. 

 

Ondersteuning bovendek op boei 

Die ondersteuningen zitten in werkelijkheid zowel aan het dek van de bovenbouw als aan 

de boei vastgelast. Aangezien ik het achterdeel, zowel boven als onder, wegneembaar wil 

moet ik dus steunen bij het achterdeel van de bovenopbouw ook wegneembaar  maken. 

En als het achter kan waarom zou het voor dan niet hetzelfde doen. Dan heb je het 

voordeel dat je in geval van nood overal “makkelijk” bij kan omdat haast alles 

wegneembaar is. 

 

Als eerste een strip op de onderkant van de twee bovendelen gesoldeerd, percies pas 

rondom zodat als je de delen erop zet ze eigenlijk al stevig vast zitten op de goede maat.  

    



Ondersteuning  op de boei met lip en de pen een stukje doorstekend in de boei zodat ik ze 

goed vast kon plakken. De buisjes die hierover schuiven aan de boven kant met een 

zaagsnee erin die over de stip bovendek past zodat ik aan twee kanten goed kon solderen. 

Voorbereiden houten dek 

       

Op alle dekken, zit voordat het houten dek begint eerst nog een stalen rand.  Daarom kon ik de 

scepters van het hekwerk niet in het messing dek solderen, bovendien krijg je dan 2 mm hoogte 

verschil. Ik plak voor die rand er 2mm polystyreen op (de dikte van het hout voor het dek). Dan 

heb ik met de messing erbij 2,5 mm om de scepters in vast te lijmen, dat moet lukken. 

Nu schilderen, plamuren, schuren, ……. enz. 

 

Dit zijn trouwens de stukken die losneembaar blijven en daar komt nog bij het achterdek 

boven de roerservo. 

 



De Masten 

De Orkaan had volgens mij houten masten en ze liepen over het grootste deel een klein 

beetje taps en alleen het topje was meer taps.  

          

 

Het probleem is de voormast, die heeft 3 toplichten en omdat ik die brandend wil hebben 

krijg ik dus 6 draadjes die ik naar beneden moet zien te krijgen zonder dat je ze ziet. Even 

over nagedacht en ik ga het zo doen: Ik gebruik messing buis die ik op onopvallende 

plekken in elkaar schuif. En die plekken zijn bij de toplichten want daar krijg je toch een 

verdikking/beugel en dan valt de verjonging niet op. Bovendien is het maar 1 mm verschil 

dus 0.5 mm aan elke kant. Zo kan ik in stappen van 7 mm naar 4 mm. Het bovenste stukje 

3 mm massief in gezet, dan kan ik er nog meer een punt aan maken of M2 of M3 

schroefdraad snijden en een bal erop. De draadjes kunnen dan door de mast heen, onder 

elk toplicht is de buis 1 mm groter in doorsnede dus heb je meer ruimte als er 2 bijkomen. 

Onderaan de mastvoet kan ik, als ik een gaatje maak zo naar binnen met de draadjes. 

 

 

 

 

 

 

 



Patrijspoorten, deuren, houten dekken,waterloopgaten 

 

 

 

 



Bolders en betings  

Midscheeps staan aan beide kanten naast de boei een bolder die even groot is als de 

beting. Op het achterdek staat nog een kleinere beting en aan beide kanten 2 bolders van 

hetzelfde formaat. Op het voordek staan aan beide zijden 2 bolders en op het verhoogde 

stuk van de kop staan er nog eens 2 aan beide kanten. Dus dat wordt 2 betings en 14 

bolders maken. 

   

Sleepbeugels 

Valt niet veel van te vertellen, 2 stuks.

  



De sleephaak 

De sleephaak is een verhaal apart, er is niets van bekent en ook niet van vergelijkbare 

schepen. Ik heb wel wat gevonden en dat komt er eigenlijk op neer dat hij zowel 

horzontaal als verticaal moet kunnen scharnieren. Er moet een veiligheid op zitten zodat je 

in geval van nood je hem vanuit de stuurhut kan lossen. En daarnaast zit er soms een veer 

in die klappen opvangt en wat dempt. En dan nog een soort steun die hem opvangt als de 

lijn slap komt.  

 

  

 



Ankerlier 

Omdat ik eigenlijk niets fatsoenlijks kon vinden qua maatvoering en zicht had Ik alleen de 

kluisgaten in de boeg gemaakt en de rest kan pas als de ankerlier maatvoering heb. Op de 

tekening staat gelukkig ongeveer de maat en het idee dus ik ga zelf wel iets maken wat er 

voor door kan gaan. Bij de onderdelen zaten 3 liertjes daar heb ik er 2 van uit elkaar 

gehaald en de onderdelen gebruikt en een nieuw frame gemaakt volgens de maten die op 

de tekening aangegeven staan. 

         

Ankers 

Een paar gevonden in de partij scheepsonderdelen die wel te gebruiken zijn. 

 



De relingen 

 

Op het open stuk komen later 2 rubberboten te staan  

 

 

 

 

 



De spatschijf 

Allereerst dank aan Harry Prins voor de tip anders had ik niet eens van het bestaan hiervan 

geweten. De spatschijf wordt aan een lange lijn achter het schip gesleept en hierop 

worden schietoefeningen gedaan. Hij maakt een soort fontijn in het water als doel om op 

te richten. 

   

   

 

 


