
Een DN-ijszeiler
Àls mod€lbouwer heb ik nooir vasromtiinde ptannen om iets binÍen een bepaatdê tijd
ar te maken. Zo ontstaan er altijd vijf-jaren ptánnen èn kan ik a es,wat ik teikvind om
aan te beginnen.  zonder gewetensvroeging opsrar ten en d ingen d ie ik  onderhandên
heb enige tijd latên liggen. Op 23 november 1986 was het wêer eens zovêr. Via een
broer had ik êên aantal 'Waterkampioenen, gekresen,waaÍ ik êen ariiketover iiszeiters

Wat mij her mêest aansprêêkt is de snel
heid d ie deze voer tu igen kunnen ha en.
Vóêrtu igen,  omdêt  het  geen boie.  z i jn ,  on
danks dêt  z i j  z ich,  door  middêlva.  ze i ten
over (bevroren) wêter, voorrbewegen. ln
êen a. t ike l  van de hand van Mêr ian Suchê
werd de zelÍbouw van her rype DN be

DN stêat voor Detroir News, een Ameri
kaanse krant, die in 1937 een ontwe.pwed
sÍ l jd  had u i tseschreven,  voor  eên ichre,
soedkopê en semakkelijk vervoerbêre ijs-
zei ier . In  d ie t i jd  was men al ror  de ontdek
king gêkomendatgroorwe móot  kon z i jn ,
mêar n êt  per  def in i r ie  hêr  snetsr .  En om
snelheid g ing het  b i j  d i t  on lwerp.  Sne
heden boven de 100 k i lomerer  per  u! r  z i jn
metdeze racer  haalbêêr.

De hooÍdmáten z i jn :
Lengte romp 3,73n
Brêedte romp 0,54 m
Spoorbreedt-" 2,43 n
Zei lopperv êk 6,25 n2
Gewcht  ca.60 ks

Spoorbreedte slaat op de êísrand russen de
twee schaatsen die onder de zogenaamde
operplánk zinef. Deze rwee schaarsen

mêt ']e stuurscliêats een
stabie le dr iehoek,  waarbi j  het  drukpunr
vên zer en mast ervoor zorgt dat haast in
a l lê  geval len het  geheel  bêst !urbaar bt i j f t .
Gezlen de hoge snelheden is  d j r  ero be-
ansr i jk .
De st!urschaats zit vooraan, dit in reg-"n
stelling tot de rraditionete ijszeiters dte wij
in  Nedena.d op de couwzee z ien ze: ten.
Terwi j ldeze ê lvee langer b.srondèn.  tv tet
dè s1ul rs tang voor  de buik en mer dè b i j
zóndere schoDtvoering kán men achrer
over rssend sturen en tege ijkenijd her
zei l  onder contro le hó!den.
Hetdoórmi j  semaakte model isschaa j  :20
geworden en is  vo ledig gereconsrrLreerd
aan de hand van de Íotos en de pers
pectieftekênins die bij her adikêt n 'de
Waterkampioen'  nummer 24 u i r  i98S sron-

Het  bodemproí iê l  van de rómp heb:k
tweemaêl uir 0,6 mm berkentriptex ge
knipt. Op de voor en achrerkant van een
bodemprof ie  heb ik  k te ine btok jes basa
hout  qel i jmd,  d ie ik  daarna êan de vorm
van het  bodemprof ie  heb pêsgemaakr.
Vanzel Ísprekend heb ik  de p lek voor  dê

Na op de z i jkant  van de bêlsê btok jes de
kup hoogte !e hebben afaerekend, kon
daarna voóÈicht ig  begonnen wórden mer
het n profie werkên van de bovenkanrvan
de bêlsê b lok jes.  k ie rekêning)  Hierna heb
ik het  tweede bodemp aar je sebruik t  om
dêatuan de bovenkant te vormên. Her
raerd dus op de geproÍilèêrde btokjes bal-
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sahoutse i jmd.  Ook h ier  is  natu! r l i jkweer
rekening gehólden met  de opening van
de kulp reden wêarom her in drie srukjes
wêrd seknipt .  Hèt  overb i jvendè tussen-
stukje werd !,êbr!ikt om de bodem van de
ku p te verstevigen. Bij een 'grote' DN, is
d i t  ook eên sandwich cónskuct ie .  De z i j
kanten z i jn  bekleed met  0,6. .m berkentr i
p  exen dáêrnê sde rompvóonopis kaar .
De schaatsen 2 i jn  semaakt  vá.  1 mm dik
fineer, waarbij áên de bovenkênt, aan
weersz l jden,  nogmaês dezefdê d ik te is
tóegevoegd a s schaarshoudêr.  Door her
gehee z i lverk lê! r ig  te schi ldêren i jkr  her

Onderde k! lp  komtde operp ank,d ie een
bepêêlde bol l ing hèef t .  In  werkel i jkheid s
de p lênk selam:nêêrd e.  besraar  h i ju i tv t j Í
a ! ,en.  Er  is  een bol l ing van ca.7 cenr ime-

ter .  Hierdoor kan h i j  doorb! iqe. ,  zodar er
een bepaêlde ver ing optreedt .  Dê buis jns
is êfhankelijk vên het sew chr van her se
heel en het gêwicht van de besruurder. k
h e b d e b ó l i n g g e ï m l e e r d , d o o Í t n h e t m i d
den,  êan de onderz i jde het  nodige mêrer l
aal  weg te v i j len,  evena s aan de boven-
kantêandeui te inden issebeurd.  Di t  heb ik
kuinen doen doordar  de d ik tê vê.  de ge
bruik te p lank 2 mr.  was,  têrwi j l  er  b i i  deze
schaai  maêr 1,8 mm nod g was,
Op de u i tê i iden van dê operp ank wórdr
rrel rres êg gemonteerd voordesragef. Dtt
bes ag heb iksemaakl  u i reen sruk je mes-
s ing van 2 mm breed en 0,5 mnr d ik .  ln  her
gehee z i jn  gaat jes sebóord van ca.  1 mm.
Het onderste gat wordt gebruiK om het
stukje op de loperp ank vást re zenên, het
bovenste gat óm de stag aan te monteren.

n d iè s t . ip jes z i jn  e.kele saar jes geboord
om het  gêhele t ! ig  te kunnen u i rbalance-
ren,wanthet isen b l i j f t  een race n iachtne.
De mast  is  5 mm rond en de g iek is  3 mm.
Ze z i jn  êai  e lkaar  bevest igd d.m.v.  eei  0,5
mm dikke kopêrdraad.  De mêst  s taar  on
der een hoek van 65. t.o.v. her horizonrale
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v ak.  Omdat er  ónder de masr een veÍsre l
rê i l  z i t  kan deze hoek aangepasr  worden
aan de omstandigheden.  De g iek z i t  onder
een hoekvan 75 ' tên opzlchre van de masr.
Dooí  hel  verstê len van de schootb okken
op de ra l l  achter  de best lurder  kên deze
hoek sroter  oÍ  ke inerwórden.  Ook de ka
tro l  en,  wáêr de schoot  doorhêen loopt  z i j .
geimlleerd mêt het ze fde kopêrdraad ef
ook z iverk leur ig gesch lderd.
Dè mast  is  25 cm lang en ondêr in z i t  een
spi jke. t je ,  dat  in  êen kui r je  op de voor
plecht rusr. Dit is nodig omdar .le r.ast
sterk achlerover  he t .  Naast  het  ku i t je  z  in
tweê hoekproí ie len n de lengte gei i jmd áts
imitatie verste {ail. De voo. en de IWee
zlstêgen geven vo doende neetuaê.tse
drukom de kopvan de spi jker  n het  k ! t t r j -ê

De hermstok is  opkrêpbaar,  zodat  de be
st lurdeÍ  hem vêst  kan holden ê s h i j  een
aar i loop neemt naast  z 'n  i jszei ler  om op
snelheidtêkonren.  De vorm is  n ietvasrge
steld, zodat hier een stlrkje fanrasle inge-
vuld kên worden.  Aên de voorkanrvan de
helmstok,  d le over  de st ! ! rsrang var ,
kor l r t  de kat fo lwaar langs dê schoor nêaf
de best! u rder wordt gele d. De stu!rsrang
ze f  komt onder de kuip weer tevoorschi j f
ên wor.rt dan verbreed mer een dwêrs-
stang.  12ie tekening)  Op de as wáêraan
de si!urschaats ls bevesrigd zir oók een
dwarsstang.  Beide ! l te inde.  daêrvên wor
den c l .m.v.  kabel t les verbonden mer de
dwarsstang aan de stuurstang.
Het  zei l  is  qemaakl  van spinakerdoek,  waar
men tegenwoordig ook vliegers van mêêkt.
lk  had nóg eei  s t lk je  over  van de zei ten
die ik  op mi jn ha fmode vên èen Easrpor t
Pinky heb gezêt .  Her draagr het  kasse
mêrk DN in 8 mm gele p lak le êrs en het
zein lmmêr H 86,  de H van Hol land en 86
voor 1946.  Het  ze I  wordt  v lakqeholden
door door lopende zel l la t ten,  d ie ik  getmi
teeÍd heb door een d!bbelsrtkset op her
zei l .  De hoekvan de zei ia t len is60.rên op-

D.m.v.  vá i  een messing U proJie l  hêb ik
et ter  j jk  de schaatsen ondersebonden.
Door êerst een gaêtje in de zijkanr vái her
U prof ie  te boren,  ê lvorens d i r  áên de to
perp ank vasr re lijmen, kon ik de schaar
sen meteen pen netje vasr zenen. Hierdoor
kunnen ze enigszins in  de len! , têr icht ing
kante en,  zodal  zê de onregelmêt igheden
op hêt  i js  kunnen vólgen

Aan de b lnnenkênt  van de kuip z i jn  rwee
pêar knietjes ge ijnrd. Lel opl Hel voorsrê
paar heef t  op de bodem een verb inding
die d ient  a ls  voetensteun.  Her achters ie
paar isopen op de bodenr.  Aan dê bui ten
kant  van de kuip komt nog een l i js t .  Zoats
rk a eens eerdeÍ verle d heb kun je mer
schi  derên a e kanien op en dat  is  dus een
kweslie vên smaak. Op de operp ank heb
ik ook nog een ant  s  jp  proÍ ie l  aangèMiF ênigerÍbaiê hrinnsins mn dé DN H36.
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brachr, geknipt Lrit eêi strookjefiin schuuF
papier. Na twee weêkeinden vermeld !k in
mÍjn bouwágeida dat ik êr êen liefhebber
voor sevonden heb, zodat mij alleen twee
vase ío ló 's  ê ls  her inner ing aan de bouw

Voor d j t  ar t ike l  heb ik  opnieuw een bouw-
tekenins moeten make.. Vrijwel vanzelf-
sprekend nam ik de hoofdmaten weer als
uitsangspunl en ste de ik per beschikbare
loto de omrekenfactore. vast om bepaal-

de onderdelen weer op pêpier  1e kr i jgen.
Belangrijk bij het gêbruik van Íoto's is om
vast te stellen onder welkè hoèk ze geno
men zÍ jn ,  omdatdingèn dán lá igêrofkor
ler  kunnen l i jken dan ze in  werkel i jkheid
zijn. Door contjn!e de mêten vai twee (of
meer) Íoto's te vergêlijken kom je lot een

Diegene d ie echt  vo gens schêal  wi  bou
wen kan de or ig lneletekeningen beste len
bi j  de DN Jszei lvèrenig ing Nèder land.

Eei leuk dingetje, deze ijszeiler,
om'swinteís op hêt ijs te zetten oí
we heelwein is  wind z i jn . lk  kan
we goed voorstellen dat, mits
op schaal  1 ;5 of  zo iets,  er  heel
werkend model  is  le  maken aan
vai deze beschrijvins. Voozien
bestur ins zou dal  naru l r l i jk  há
van sensat ie vormen op de p la

NaschriÍt

arêikanFioa., nÍ 24n$6.

11. stuutlopet net parkeern -
geveede *haatshoudq

1 5. giekbestag net sted6 d
1 6. boesbastas (neusplêt)

V€?klaring vln .16 cijr.B bii ds

1. spanten/tuMshoÍan
2. lehgt$chotten ondet de n.st

a. badm met klo*n v@r de lapeplank

1 A. zijlapq nët zijhoudet ên bstag

17. bevesrigingshóeb*

1L kuipvlaer; daanu#n
ptepscnulnptêten @ d

-



Schaals

s

E

I

6
i+l

I
I

\'q
\

voorslagbeugel

I
I
I
I

ri.:i t \G

s
Zeillat N

DETROIT IJSZEILER

Êbe de Jong - 1997


