naam van de Step-by-step
Het maken van een lichtgewicht houten scheepsromp
auteur
Beagle
gebruikte materialen
• hout
• PVA lijm
• watervaste multiplex
• enkel lijmknechten
• duimspijkers
• koorden en wasknijpers
• meubelwas
korte beschrijving
Een alternatieve bouwwijze voor het bekomen van een lichtgewicht houten scheepsromp
beschrijving
Opbouw van plug
Eerst moet je van de spanten tekening voldoende fotokopieën nemen. Daar dan malletjes
uitmaken. Je dient ook rekening te houden met de dikte van je huidplanken en spanten. (In
ons voorbeeld 1mm. voor de huidplanken en 2 mm voor de werkelijke spanten). Deze maten
trek je af van de romplijn.
De plug wordt opgebouwd op de klassieke lagen systeem (Boterham systeem). In dit
voorbeeld bouwen we een Spaanse Karveel. Daar de romp aan de bovenkant smaller is dan
op de waterlijn moet er een voorziening komen om later de plug te kunnen verwijderen. Dit
is opgelost door de plug in drie delen te maken.
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In het midden komt een verwijderbare wig. De wig die we maken bestaat ook uit plankjes,
neem dezelfde dikte als de plankjes die je gaat gebruiken voor het lagen systeem. Je krijgt
dus een soort trappen piramide. De zijden van de wig worden dan goed ingesmeerd met
meubel polish ( Best één nemen op basis van bijenwas).

Daarna met een lintzaag de verschillende plankjes uitzagen die de lagen gaan uitmaken.
Hiervoor moet je op ieder plankje wel de spantenlijn tekenen en de juiste afstand
afschrijven. De contour dan met een vloeiende lijn aftekenen. Eens de bakboord- en
stuurboordzijde zijn opgebouwd, (enkel met PVA lijm op elkaar gebracht, geen nagels
gebruiken), kan je de beide zijden met twee lange houtschroeven, aan iedere zijde, aan
de wig bevestigen.
De plug wordt ook met twee houtschroeven op de bouwplaat bevestigd. Daarna met een
houtbeitel, houtschaaf, ... de plug op vorm brengen. Steeds regelmatig nazien met de
controle malletjes. Afwerken met schuurpapier. Heel glad moet de buitenkant van de plug
niet zijn. Wel juist van vorm.
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Daarna kan je de plug enkele lagen grondverf geven. Afwerken met een gewone witte satijn
acrylverf. Eens deze laag grondig droog is,kan men de belangrijkste lijnen op de romp
aftekenen met een fijne alcohol stift. Spanten, deklijnen, liggers, romplijn enz.

Nu de bouw van het schip
Om de spanten te plooien, kan je dat op verschillende wijzen doen. Met stoom, boven een
beschermde vlam van een kaars, of met water. Ik persoonlijk gebruik water ( +/- 50°) met
een flinke scheut ammoniak erin. ( Doe dit buiten voor de reuk.) Wel eerst je hout hierin
testen. Ammoniak kan zekere houtsoorten verkleuren. Als materiaal gebruik ik steeds
Perelaar voor de spanten. In dit geval worden dus latjes van 2x2 mm. gezaagd op de
miniatuur cirkelzaag.
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Neem nu twee latjes, maak ze van lengte. Boor in ieder uiteinde een gaatje van 1 mm. leg
ze 20 min. in het water en plooi ze nat op de plug. De spanten worden aan de onderzijde
vastgehouden door spelden met een ronde plastiek kop. Zo doe ik mijn vingers niet zeer.
Als valse kiel heb ik een stukje plexi gemaakt met uitsparingen, op de juiste afstand, erin.
Deze plexi valse kiel is met twee vijzen op de plug bevestigd.

Eerst worden dus alle paren spanten op die wijze aan de romp bevestigd . De afstand tussen
twee samengestelde spanten is gelijk aan een spant breedte. Even het met cijfers
vertellen. 1 spant = 2 + 2mm. Ruimte tussen de spanten is dan ook 4 mm. Na drogen
worden de spelden verwijderd aan de onderzijde en vervangen door een nageltje van 1
mm. dikte.(bv. Aan stuurboord zijde) Zorg dat de spant mooi langs de plug aanleunt. Heb je
een zijde genageld, dan kan je wat spanning zetten op de spant bij het nagelen aan
bakboord zijde. Daarna het zelfde herhalen voor de onpare spanten. Nat maken, plooien,
drogen, nagelen.
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Staan alle spanten erop genageld? Dan gaan we nu de echte kiel plaatsen met boeg, hek en
achterkasteel. Dan op de getekende lijnen de berghouten plaatsen. Met telkens een drupje
lijm tussen berghout en spant. Als spanmiddel gebruik ik touwtjes die over de romp worden
aangespannen en met kleine houten wiggen tussen koordje en berghout, zo druk ik het
berghout aan tegen de spant en de plug. Tussen de berghouten worden dan de huidplanken
gelegd, gelijmd en ook aangespannen met houten wiggen.

In plaats van wiggen durf ik ook stukjes
hardboard gebruiken met een nageltje. Dat
nagel je gewoon in de plug, (daar dient die
ook voor). Is de romp helemaal voorzien van
huidplanken, berghouten en al wat op de
romp moet zijn. Dan gaan we met een hout
beitel de spanten oversnijden, op ongeveer
1 cm boven de romp. Uw romp zit nu los op
de plug,maar door het inbuigen kan hij niet
van de plug genomen worden. Hoe je dat
doet vertel ik u even verder

Ps als je huidplanken legt, vergeet niet dat
je de vier vijzen( die de bakboord helft en
de stuurboord helft aan de wig vastzetten)
op het gepaste moment uit de plug moet
halen.
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Verwijderen romp
We maken nu de plug los van de bouwplaat, en vijzen de bevestigingsvijzen terug in de wig.
Nu komt het moment van de waarheid.!!! Heb je de wig goed gemaakt? Goed ingesmeerd
met boenwas? Is er geen lijm tussen gelopen?.
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Als je zorgvuldig hebt gewerkt, kan je nu de wig er uithalen. Dan de twee helften van de
plug eruit nemen. Et voila, een super lichte romp. Je kan daarna de binnenkant verstevigen
door verdunde PVA lijm ( wit ) (60% lijm 40% water) en gaas. Maak kleine stukjes gaas, lijm
de romp in en druk met je penseel de gaas goed in de tussenruimte en over de spanten.
Geen gaas aanbrengen, daar waar de zijkant later zichtbaar moet zijn en waar de binnen
stringers moeten komen voor de ondersteuning van de dekken. Dit was het dus, in het kort,
hoe ik sommige rompen maak.
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