
Bouwverslag Betonningsvaartuig Frans Naerebout deel3: De besturing deel 1 

Deel 1 is de installatie benedendeks deel 2 zal over de kraan gaan als ik zover ben.  

Schroefassen, beschermingsbeugel en uithouders. 

 

Volgens de modelbouw tekening en een paar foto’s van een ouder model leek het dat het 

schip een tunnel om de schroeven had. Echter gelukkig vond ik bovenstaande foto op tijd 

van een van de zusterschepen waarop te zien is dat het een soort beschermbeugel is. 

 



Motoren schoefassen, hekschroef en roeren. 

   

Voor de roeren en de bediening hiervan heb ik weinig hoogte daarom een paar korte 

bronzen busjes gemaakt als roerkoning zodat ik de hoogte binnenin laag kon houden. Op de 

rechtse foto zie je een paar buisjes die ik erin heb geplakt zodat ik de busjes als alles is 

uitgelijnd en op zijn plaats zit vast kan gieten met epoxy. 

  

De (korte) stang van de servo moet onder de verbindingsstang van de 2 roeren doorkunnen 

omdat ik ander niet genoeg roeruitslag had. Ik denk dat het zo voldoende is maar ik kan nu 

ook altijd nog een gaatje korter op de roeras bijboren als de roeruitslag nog groter moet.  

Motorregelaars, accu, ontvanger en bedrading 

Voor de boeg en hekschroef wil ik ook de snelheid kunnen regelen dus hiervoor krijg ik 

behalve van de twee van de motoren ook nog twee regelaars. Dat worden dus een hoop 

draadjes om aan elkaar te knopen. Om te voorkomen dat het een spaghetti wirwar wordt en 

ik daar vanuit onderhoud en storingszoek oogpunt allergies voor ben, wil ik een soort 

“kofferdam” maken waarin alles netjes in kwijt kan. Na enig gepuzzel is onderstaand het 

geworden. 



 

 

Ik hoop/denk dat als ik hem niet vastkit aan de romp maar straks aan het dek met een paar 

schroefjes vastzet ik hem in zijn geheel in geval van nood 90 graden kan draaien en er nog uit 

kan pakken. Ik wil heel de bovenbouw wegneembaar maken en door dat gat eronder zou het 

net moeten kunnen. 



       



Alles zit er erin en werkt. Blijkbaar werkt RFM en probeer uit toch weer. Het stuk waar de 

ontvanger ligt lijkt heel ruim maar de kraan die erop moet heeft 4 funkties,  draaien, toppen, 

uitschuiven en hijssen dus in het uiterste geval nog  4 regelaars erbij maar dat zullen we wel 

zien als het zover is. Waarschijnlijk is er in de dooskiel ook wel wat ruimte hiervoor. 

 

Zoals op onderstaande foto’s te zien was het bovenstaande “zwarte deel” relatief makkelijk, 

het “gele deel” zal wat meer tijd gaan kosten       

  

 

Wordt vervolgd ………. 

 


