
Dek en dekopbauw aangebechÍ.

rEl dek werd qelêgd, ziln êê61 dê masten en boegsp.iet geplaatst,

de lukhoofden. Hetvoobnderheeft en verhóoqd dêken een
Hierin waren 4 ruwhourèn kooiên gêtimmeÍd ên een pdditieve

Omdat cle schooFteen aan bakboord zit en ik allêen de stu!Ê

hebgebouwd s de schoorsteè. weggelaten. Destlurkulp igt

zodai deze als ersiê bekleed dlendêtê wo'den. Vanaí het
€d naar builen toê gewêrkt, waa.bjrekening moesl worclen hou-

instántêwidè k hetschip als een eigen@rs schilderij tonen, dls

zee, want ook de zeilen zouden eroo oezet worden.

stadium werd onze woonkamer gèschi ded, warnaeên ne!

rond noodzkèlikwerd oÍ het moêsl van de d!!r Ook de
dê zeilen par-ê 1 É Í-ê. oddr oot deze - ji segqe a.q.

aan Zeegebouwd. Overeenkomsten ztten in dedubbele masl ên de

nodlge rcndlng in het voor en àchteEchip- n hêt boêk 'Slóops & Shallops'

vanWiLliamA. Bakêr, spreki mê. voór dê Amerikaansè variant over een ai

stamm ng/ó.tw kkeling uit de bilboten van zeèschèpen uit de 17e en l8ê

eê!w, waarbijdê rcidê voor en achtêrkanl á lengs spilserwerd. Al een a s

dê verschans ng óvêr het achterschip uilsleeld gat men speken van een
pink-stern en woÍdt de oorspro.ke ijkê naam Chèbáccó bóal losgelatên.

van de rer'cld )i q wê'd oode a_"'-rgrord 9". rid-rC.

c,e echte verschansing opgebouwd konwordên. Dê verschan
(verlengde spanten) werden aa. dêonderkantvan een rcnd

voozien en in dê boorgalen vastgeljmd. Ook hierweervoourch-
mei ee. schulrpapiedje op een atje om demoolêronding er n

wani lret is een spilsgatter, dLs nerqens staan dêliinen srrr.
het oeren de helmslok gemont€rd tê hêbbên, kon deoverloop
g@oÈei geplaatst woÍden. Tussen hel dêk en devèGchansing zt
die * voor zorgt dat het oveF aande water gemakkel ik kán weg

Ook achleroplopende ze€én vomenzo geen beclreigng, omdat
snel geloosd Lón worden.

volgt fiet de he e dekijn, wanl aan de achtèrzilde blijit zj

tk op breedte in de overhang. Door het schuine ver oop van het
raà  ord"q  ( ' i9 ie  de  i rd  r l  oa .  e  qêh Fpên wodr  en  órèè_

s+ó'r o' sldot. wel[e La.akleas[eh voor hêr modêl:s

bovên i. hêl aÍsluitstuk is om d€ g ek van het grcolzeilin tê lêggen.

De boten, in lengtevaiëend van

10 tot 12 meler, wèrden aan huis
gebouwd ên alêr naar de rv erge

s êêpt dóor er *n juk mel grotê

wielèn ondèr lè plMtsèn.

De versiê die ik hèb gebolwd weÍd

dóorHóward L Chapelle óp báss

van bestaande modelen lr de Wa-

iercmit co lection van hel United

States Museum n W6hington op

lekening gezet- Dê Chebacco Boat

ên dê Pinkontstondên nadê óo og
van 1812, omdat de blokkade van

de Amerikaanse kust door de En-
gelsen zo eÍfecliei was dat de vissers
gêên gêld hadden voor grole en dlreschepen.
In dejaren 1830-1840 wordt hei eenvoudige schoerertuig uilgebre d met
fok en topzeien. Deze laatste werden voora gebruikl bt het makreelvissen
n de zomer Dat men zich niet beperlde tot kabellauw oÍ mak€e, blj'd uit
de aÍbêeldinq vàn ee. hêrng pinky, die grote geliken s vertoónt met mijn

wèrd er met de vroège kleine p nk vlak ó.der de kust gèvisr mer handlilnen,
atêr werden dê boten groter ên irok den verder de Aua.tischê Ocêaan op
n@r de Grandbanks visgronden. Rond 1850 s deze geldschaarste voorbij
en nemen dêGrandbank Schoênê.s het roer ove.
Ondanks hetfeitdatde P nk g@t en goedkoopgebouwd weÍd, hadden zÍ
toch een lange levensduul zodat er n de overgang raar 1900, nog steeds
eên aa.talexemp aen bestonden.
Het Essex Sh pbui ding \4useum heeÍt on angs een rep ica laten bouwen
genaamd Story Ditiseen vroeg exemplaar zonder Íok en iop zeien.
De n@m Story is van Lewis H. Siory loka e scheepsbouwer en historisch

het efret va een halínodel aptinaal

,.nt" Modelbouw Visser
WW u vrd, o,É ook op de tÍeinerb€u.s te Foulen

:!1'r"" www.modelbouwvisser.nl
www bouwolaten nl

: t 0 5 305



OIen ln welke maiê dè protessio

nele erkenning van Blom doorhêt

beroepsveld voor hem va. belàng is

siaat os van zijn activ teiten. Oite
Blom en echtgê.ote genieten nog
sieêds vd hon hobby en gaan er
noq sleeds vó led g in op.
Een seriêuzê e&enning, en respect
vanuit dê vakwere d, komt er pas

als het stldiemaier aál toegafke tk
wordt, mar daabvef bes ist Otte
B om. Angst voor kennisveries is
niet aàn dêorde, kennis s immers
eè. persoonljk bezit, en kan niêt

De arbeid en het daaruit voonvoe-
ende maiêraal, n d t geval ta loze
anikelèn, teken ngên en schetsen,
vertegenwoordigen ook een sub-
stantiè e waaÍde. Old e kan worden

veziverd is een kweslie van vraag

en aanbod, en dáiis bijdit soodza-
ken asl g te vooGpêllen.

Hetvakgebied mag hopen dat het
ve e mareriaal en dê pÉchtigeieke-

ningen ooit volledig bêsch kbaar ko-

eèn ónderuerp waar vèLe.
weten, maar desondanks
voledig en eenduidig zl

otte Blom verto ln dle vis e
in hel vóotuóord va. zijn

tuaod en b@ld, ól als reÊ
een Halands schip Lit de

digen worden door beroepsoensen
zêldèn hoog aang6lagen. M!
sèLndÍecties zitn doorgaans wel
wil ende toehoorders, mer zijmóê
ten vanlit hun maatschappeljkê
positiê en wetenschappe ijkê ver

antwoorcleljkhe d behoedzaam te
werk qaan. Dat le dt vanuit die hoèk
vaak lot een bepaald aÍstandelijke
verhoud ng tên opzichievan leken
desku.disè. (e. node bouweBl).
AndezÍds stàan lekendeskundigen

n êt zo gehakkerjk open voor krit
sche discussiês met beoepshisio-
ricien vakmensê., overen weer s
er we n g verlrouwen. Hierdoor veÊ
loopthel conlact nèt het berceps-
veld vaakmóezaam. Het s €n
spann ngsveld dal vooralle beÍok
kênen nare qevolqen heeftihêt veÊ

stoord gemakkelik dê óndeíifge

utuóering al za zijn als de
ónd an ks al I e g oect be cj o e I e
nrngen vah de LiÍvaerend7

daarcn. daÍ ik van nening

histotisch anclezaek a] tiei

een bemdering van de hÉ
werketjkheid kunnen zin.

Ëen halfmodel, anders
Eastport Pinkey
E. ziin verschillêndê redenen dênkbáár waarcm mefl voor
een 'halfnodêl' kiest. Buimtêgêbrek kan er één zijn,
naar misschién wil men ook wêl êêns wat ándeF dan
eên poster aan de muuí Zêker is de boowtiid korter!
voorál als alleen de rcmp wor.ft weergegeven.
Vrcegêr, roên men nog nietvan rêkening boedê, maaktê
veêl schêepbouwhêêstêrs gêbroikvan eên hatf|nodet om
hun potenriële klanten te taten 2iên wat voor s@rt schiD
zil zouden krijsen. Door dêzê hêlrmodetten in tas€n opre
bolwênt koD dê schêepsbouwer de matên ovêríèmen oE
zijn spántenvloer! om zodoênde deêchtêspántêr over te
nehên. Op die manior wêrd het *hte schio êên exacte
repliêa van het halthodè|. Door het vêrgrorên ontstàan er
wêl arwiikingen, haár dae waren nooir zo sroot dat hêi
tor prcblemen zou têidên. Men hietd zich aar de hoofd-
matên, en verder bêpaalde de ,wittighêi.t, van het be-
schikbare hout hêt eind.êsutaat.

Het eerstê ha imodel dat ik heb gebouwd was en Eastport Pinky, en v s
seBchip in gebruik bijvissers aan de oostkust van Amerika en Canada.
lMijn keuze werd ingegeven cloor dèiraaiêzeeg, de achrerovêr heltende
masten, dê dubbele boeqen en hêt íeit dat de veBchansing achter over hei
schip uitstak, zoals bij Hollandse tja ken die een sratie hadden. Het ièit dar
knei en oude Brlynzeelkàst had qestoopr, wàaruan ikdetegptdken had
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bew etking: Henk v ld Bieen,

t'êwààÍd, leverde meteen een goede bouwplanken achtergrond

Bijhet ooGpronke ijke gebrLik van háíhoderten weden de màíd
qaa" zêlden gêloót Oo1 Fl o-lplal en a.d- - oejrr5 wêro"1
toond, omdal aleen dê beiijnlng van hetschip aan dêo'dewas.
ook gebruikelijk dál me. de stuurboordzjde var hêi schip iet zierr
zeggen dat de boeg a ttd rechrs gêroond weíd.
Voor mitn modelheb lk gekozen om het zo complel mógeljk le
mede omdat de legp ank qua formaat zich daar toe eende.

souwên als $childerii
Omdat àlles met top en take gebouwd wed, was het be anqrik
heelin de ju ste verhouding op de p ankte kritgen. De dekti. weíd
sislii senomen, waarbijèr ekening nost worden qehouden má
hang van deachtergeken de boegsprietvoor Op deze basis |tn
dê spaitenlijnen haaks ritqezê1. Oh er zeker van t€ ziln dal de u
.pa í - r  oo l  te "sopdê oor  wpr r [  hwar  en . -s re i ,  t sêb  i .  oe

van hêtspanttelkens opde End van de Ílplexp aai getegd. Na.|d
spdtên wa€n vasigelilmd, wêrd dê ruimte erlussen mèt bàlsa
vuld,zodateensteviggeheêlóntstond. Doornuteschlrênen
de zwei (schuinte) op dê spanten gebracht, en regê matig
door er en soepê atje overheen te leggên.
Hèl bêkleden van de huid begon vánaí de dekrand naar oeneos
sieven, boeg en kie worden p6 ater toeqevoegd, zodat de hu

d o  M o d


