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Het tekeningen pakket is van Nederlandse vereniging voor modelbouwers. Aangezien het 

tekeningenpakket nogal wat maatafwijkingen heeft waarschijnlijk door inscannen en 

kopieeren e.d. heb ik alles eerst goed gecontroleerd en hier en daar tijdens het uitzetten 

behoorlijk moeten korrigeren. Maar goed dat hoort erbij. Besloten om weer een epoxy romp 

te maken op dezelfde manier als bij de zeesleper HmMs Orkaan, aangezien dit volgens mij 

best wel wat voordelen geeft zoals b.v. snel kunnen  bouwen, waterdichtheid en lastige 

rondingen simpel kunnen maken.   

Spanten maken voor de mal 

Spant -1,0,1,5,10,15,20,………..60,63,65,67. (17 stuks). Deze kunnen gewoon vol zijn (zonder 

gaten erin) aangezien deze toch in de mal verdwijnen. Dus het spanten raam 17x gekopieerd 

dubbel gevouwen en knippen ( Het spantenraam is altijd maar de helft dus als je het 

dubbelgevouwen uitknipt en uitvouwd heb je gelijk het hele spant en nauwkeurig 

gespiegeld). Spanttekeningen op het hout of wat je wilt gebruiken voor spanten plakken en 

uitzagen. 

   

 

 

 

 



Dek voor de spanten op te plaatsen 

Dekvorm van tekening overnemen en spant afstanden erop zetten. In dit geval omdat ik de 

boei weer gelijk mee wil constueren heb ik verschillende spanthoogtes en dus ook in de 

dekken. Het hogere dek heeft ook een iets andere vorm dus het onderste dek alleen 

doorzagen was iets te simpel. Als je op de onderste foto kijkt kan je zien dat ik dit heb 

moeten korrigeren.  

 

 

 



Boven op de kop nog een stuk gezet voor de boei  

 

Opvullen tussen de spanten  

 

Met stanleymes het overtollige PUR wegsnijden, tot +/- 5mm onder de spantrand en met fix 

en finish aansmeren. 

 

Met een stukje grof schuurpapier kan je snel de vorm erin maken en je kan simpel nog 

korrigeren door hier en daar met een plamuurmes er wat fix en finish op te smeren.   



De Mal fixeren en afwerken 

plamuren/schuren tot hij naar je zin en dan met een kwast(wegwerp)  Epoxy erop zodat het 

bind en hard word. Een paar laagjes gewoon zonder glasmat. Voor een laag was 45gram 

epoxy en een paar druppels pigment genoeg.  

 

De epoxy kan je nu ruw schuren, ik gebruik korrel 40 of 60. En dan gewoon met schilders 

plamuur nog verder netjes maken. Ik heb aan de achterkant nog een stuk opgezet zodat ik  

de boei daar ook mee kan nemen als ik de romp maak. Het zijn 2 delen zodanig dat ik ze als 

de romp erom zit los kan schroeven ander is de romp niet lossend is aangezien de boei zowel 

bij de kop als de kont naar binnen loopt. Ik hoop dat dit lukt. 

 

De volgende stap is de mal intapen met PE plakband, gewoon verpakkingplakband. Epoxy 

hecht niet aan PE dus kan je de romp er straks “zo afpakken”. Een vuilniszak, ductape e.d zijn 

allemaal PE. Een mooi voorbeeld,  de mengbeker is PE en het restant zit gewoon niet vast. 

 



De romp lamineren 

De volgende stap is de romp zelf maken. Bij de sleepboot heb ik 40 grams glasvezel gebruikt, 

echter dit is heel dun en om hem stevig te maken heb ik toen hij van de mal was een aantal 

lagen er bij moeten zetten. Aan de binnenkant dus het was geen probleem voor de vorm. Nu 

ga ik het met 160 grams glasvezel doek proberen om gelijk een dikkere stevige laag te 

maken. We zullen zien. 

 

 

De eerste laag Epoxy zit erop. 

 

Na de eerste laag grof schuren ik heb korrel 60 gebruikt. Niet vergeten te ontvetten met  st 

Mark. De volgende lagen kunnen nat op nat(dwz dat het zo opgedroogd is dat het niet meer 

aan je vinger plakt maar er nog wel een vingerafdruk in komt). Na een laag heb ik na 2.5 uur 

de volgende kunnen zetten. Dat kon vrij snel omdat de buitentemperatuur hoog was en dan 

hard het sneller uit. Omdat hij toch zwart moet worden verder zwart pigment gebruikt in de 

Epoxy. Voor de liefhebber, 1 laag is +/- 40 gr hars, 20 gr verharder, 6 gr pigment en 0,5 m2 

glasvezeldoek van 160 gr. Maten van de mal:  L85,5 x B20,5 x H15cm(gem.) Totaal 5 x een 

laagje glaswol/ Epoxy erop gezet. Laagdikte romp was toen bij nameten toen hij klaar was 

gemiddeld 1,2 mm er sterk genoeg. 



 

Overtollige glaswol flappen verwijderd met stanleymesje. 

 

Ik had de mal in de hoogte wat aan de ruime kant gemaakt en nu kon ik de juiste 

maatvoering erop zetten en met een stanleymes op maat snijden. Het voordeel was dat hij 

nog op de mal zat en je dus vaste ondergrond had om op te snijden. 

 

Tijd om hem van de mal af te halen. Het stuk aan de kont was uit twee delen gemaakt en dat 

ging prima en de zijkanten kon ik mbv een dun plamuurmesje loskrijgen maar de onderkant 

en de kop zaten te vast. Dus om een lang verhaal kort te maken, de mal is helaas gesneuveld 

in het proces. De volgende keer toch weer een paar verbeteringen uitproberen, Maar goed 

ik was toch niet van plan om er nog een hetzelfde te maken dus who cares. En ik heb weer 

wat geleerd. 



  

Nadat de romp van de mal was heb ik de dooskiel gemaakt. Aangezien hierin de hekschoef 

moet en deze 40mm breedte nodig heeft heb ik hier wat in de breedte moeten stelen, in 

totaal 2 a 3 mm. Daarom heb ik hem ook van 0,5mm messing gemaakt om dit zo veel 

mogelijk te beperken.  

 

Aan gezien de mal toch gesneuveld was bij het loshalen van de romp heb de losse stukken 

hiervan er weer ingezet en gebruikt als ondergrond om m.b.v. een stanleymes de kielvorm 

uit te snijden. Aan de voorkant ook voor het boren van de gaten voor de kopschroef. 

  



 

 

Oke tot zover de voortgang, nu weer uitzoeken, plaats van de motoren, roeren, tunnels om 

de schoeven, uithouders schroefas, accu’s en de hiervoor de  slimme plekken voor de 

spanten. Het begin is er maar zoals je op onderstaande foto kan zien is er aan de opbouw 

ook nog het e.e.a. uit te zoeken en te doen       

 

Wordt vervolgd  ………  


