Dek en dekopbauw aangebechÍ.

rEl dek werd qelêgd, ziln êê61 dê masten en boegsp.iet geplaatst,
de lukhoofden.Hetvoobnderheeft en verhóoqddêken een
Hierinwaren4 ruwhourènkooiêngêtimmeÍdên een pdditieve
OmdatcleschooFteenaan bakboordzit en ik allêende stu!Ê
hebgebouwd s de schoorsteè.weggelaten.Destlurkulp igt
zodai deze als ersiê bekleeddlendêtê wo'den. Vanaíhet

€d

naarbuilentoê gewêrkt,
waa.bjrekening
moeslworclen
hou-

instántêwidè k hetschip als een eigen@rsschilderijtonen, dls
zee, want ook de zeilenzoudeneroo oezetworden.
stadiumwerd onze woonkamergèschided, warnaeên ne!
rond noodzkèlikwerd oÍ het moêsl van de d!!r Ook de
dê zeilenpar-ê 1 É Í-ê. oddr oot deze - ji segqe a.q.

)i q wê'd oode a_"'-rgrord 9". rid-rC.
c,eechteverschansingopgebouwdkonwordên. Dê verschan
(verlengdespanten)werdenaa. dêonderkantvaneen rcnd
van de rer'cld

ztten in dedubbele masl ên de
aan Zeegebouwd.Overeenkomsten
nodlgercndlngin het voor en àchteEchip- n hêt boêk 'Slóops& Shallops'
vanWiLliamA.Bakêr,spreki mê. voór dê Amerikaansèvariantover een ai
stammng/ó.tw kkelinguit de bilbotenvan zeèschèpenuit de 17een l8ê
eê!w, waarbijdê rcidê voor en achtêrkanlá lengsspilserwerd.Al een a s
dê verschans ng óvêr het achterschip uilsleeld gat men speken van een
pink-sternen woÍdt de oorspro.keijkê naam Chèbáccóbóal losgelatên.
De boten, in lengtevaiëend van
10 tot 12 meler,wèrdenaan huis
gebouwdên alêr naar de rv erge
s êêpt dóor er *n juk mel grotê
wielènondèrlè plMtsèn.
De versiêdie ik hèb gebolwd weÍd
dóorHóward L Chapelleóp báss
van bestaandemodelen lr de Waiercmit co lection van hel United
StatesMuseum n W6hington op
lekeninggezet-Dê ChebaccoBoat
ên dê Pinkontstondênnadê óo og
van 1812,omdat de blokkadevan
de Amerikaansekust door de En-

voozienen in dê boorgalen
vastgeljmd.
Ookhierweervoourch- gelsen zo eÍfecliei was dat de vissers
mei ee. schulrpapiedjeop een atje om demoolêronding er n
gêêngêldhaddenvoorgroleen dlreschepen.
wanilretis eenspilsgatter,
dLsnerqens
staandêliinensrrr.
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wordtheieenvoudige
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fok entopzeien.Dezelaatstewerdenvooragebruiklbt hetmakreelvissen
g@oÈei geplaatstwoÍden.Tussenhel dêk en devèGchansingzt
n dezomerDatmenzichnietbeperlde
tot kabellauw
oÍ mak€e,blj'd uit
die * voor zorgt dat het oveF aande water gemakkel ik kán weg
de aÍbêeldinq
vànee. hêrng pinky,diegrotegelikens vertoóntmetmijn
Ook achleroplopendeze€énvomenzo geen beclreigng,omdat
snelgeloosdLón worden.
volgt fiet de he e dekijn, wanl aan de achtèrzildeblijit zj
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OIen ln welke maiê dè protessio
neleerkenningvan Blom doorhêt
beroepsveldvoor hem va. belàngis
siaat os van zijn activ teiten. Oite
Blom en echtgê.otegenietennog
sieêds vd hon hobby en gaan er
noq sleeds vó led g in op.
Eenseriêuzêe&enning,en respect
vanuitdê vakwered, komt er pas
als het stldiemaieraál toegafke tk
wordt, mar daabvef bes ist Otte
B om. Angst voor kennisveriesis
niet aàn dêorde, kennis s immers
eè. persoonljkbezit,en kan niêt
digenwordendoor beroepsoensen
zêldènhoog aang6lagen. M!
sèLndÍecties zitn doorgaanswel
wil ende toehoorders,mer zijmóê
ten vanlit hun maatschappeljkê
positiêen wetenschappeijkê ver
antwoorcleljkhe
d behoedzaamte
werk qaan.Dat le dt vanuitdie hoèk
vaak lot een bepaald aÍstandelijke
verhoudng tên opzichievanleken
desku.disè. (e. node bouweBl).
AndezÍds stàan lekendeskundigen

n êt zo gehakkerjk open voor krit
sche discussiêsmet beoepshisioricien vakmensê.,overen weer s
er we n g verlrouwen.HierdoorveÊ
loopthel conlact nèt het bercepsveld vaakmóezaam.Het s €n
spannngsvelddal vooralle beÍok
kênennareqevolqenheeftihêt veÊ
stoord gemakkelikdê óndeíifge

De arbeiden het daaruitvoonvoeende maiêraal, n d t gevalta loze
anikelèn,tekenngên en schetsen,
vertegenwoordigen
ook een substantièe waaÍde.Old e kan worden
veziverd is een kweslievan vraag
en aanbod,en dáiis bijdit soodzaken asl g te vooGpêllen.
Hetvakgebiedmag hopen dat het
ve e mareriaalen dê pÉchtigeieke-

eèn ónderuerpwaar vèLe.
weten,maar desondanks
voledig en eenduidigzl

otte Blomvertoln dlevise
in hel vóotuóord va. zijn

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

utuóering al za zijn als de
óndanks alIe g oectbecjo eIe
nrngen vah de LiÍvaerend7
daarcn. daÍ ik van nening
histotisch anclezaek a]tiei
een bemdering van de hÉ
werketjkheid kunnen zin.

ningenooit volledigbêschkbaarko-

Ëenhalfmodel,
anders

Eastport
Pinkey

bew etking:Henk vld Bieen,

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!

t'êwààÍd,leverdemeteeneen goede bouwplankenachtergrond

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

toond, omdal aleen dê beiijnlngvan hetschip aan dêo'dewas.
ook gebruikelijkdál me. de stuurboordzjdevar hêi schip iet zierr
zeggen dat de boeg a ttd rechrs gêroond weíd.
Voor mitn modelheb lk gekozenom het zo complel mógeljk le
mede omdat de legp ank qua formaatzich daar toe eende.

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 hoofdmatên, en verder bêpaalde de ,wittighêi.t, van het beschikbare hout hêt eind.êsutaat.

Bijhet ooGpronkeijke gebrLikvan háíhodertenweden de màíd
qaa" zêldengêloót Oo1 Fl o-lplal en a.d- - oejrr5 wêro"1

souwên als $childerii
Omdat àllesmet top en take gebouwdwed, was het be anqrik
heelin de ju ste verhoudingop de p ankte kritgen.De dekti. weíd
sislii senomen,waarbijèr ekening nost wordenqehoudenmá
hang van deachtergeken de boegsprietvoorOp deze basis|tn
dê spaitenlijnenhaaksritqezê1.Oh er zekervan t€ ziln dal de u
. p a í - r o o l t e " s o p d ê o o rw p r r [ h w a r e n . - s r e i , t s ê bi . o e
van hêtspanttelkensopde End van de Ílplexp aai getegd.Na.|d
spdtên wa€n vasigelilmd,wêrd dê ruimteerlussenmèt bàlsa
vuld,zodateensteviggeheêlóntstond.Doornuteschlrênen

Het eerstêha imodel dat ik heb gebouwdwas en EastportPinky,en v s
seBchip in gebruikbijvissersaan de oostkustvan Amerikaen Canada.
lMijnkeuzewerd ingegevencloordèiraaiêzeeg,de achrerovêrheltende
masten,dê dubbeleboeqenen hêt íeit dat de veBchansingachterover hei
schip uitstak,zoalsbij Hollandsetja ken die een sratiehadden.Het ièit dar
knei en oude Brlynzeelkàsthad qestoopr,wàaruanikdetegptdken had
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de zwei(schuinte)
op dê spantengebracht,
en regêmatig
door er en soepê atje overheente leggên.
Hèl bêkledenvan de huid begon vánaíde dekrandnaar oeneos
sieven, boeg en kie worden p6 ater toeqevoegd, zodat de hu

do Mod

