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Een woord vooraf:
Weer een maand voorbij.
In ben helaas niet veel aan modelbouwen toegekomen. Oosterhout wil op de grens van gemeente
Geertruidenberg 3 windmolens plaatsen van 235 meter hoog. Ik heb een rapport gemaakt om hiertegen te
protesteren. Ze steken overal bovenuit en voor de hele wijk kan dit zeer hinderlijk worden. Daarbij staat hier
vlakbij een ziekenhuis voor Huntington patiënten. Het is het laatste station voor die mensen voor ze eraan
gaan sterven. Dat is de enige zekerheid voor mensen. Als ze dan nog gestoord worden van die hoge molens
op een afstand van 1km is dat natuurlijk geen pretje. Dag en nacht dat gewapper en misschien geluid en
knipperende lichten. Dus voelde ik mij genoodzaakt de gemeente wakker te schudden. Het heeft ook in de
Langstraat gestaan, ons lokale nieuwsblad.

Dit gaan wij zien en………………………………………..dit gaat de kloosterhoeve zien.
Ik wilde dit jullie niet onthouden, Zo kan je toch nog druk zijn in de Corona-tijd.
Ik hoop dat jullie allemaal nog Corona-vrij zijn. Nu door met de echte Nieuwsbrief van juni.
Het wordt een dubbele brief dit keer, want we kunnen nog steeds niets doen ik clubverband, maar lezen gaat
nog wel dus ga ik snel aan de slag. Veel leesplezier
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Varen: Dirk is eens rond gaan kijken of we ergens varen kunnen zonder de 1,5 meter regel te schenden.
Hij is bij de plas bij de Heksenwiel gaan kijken. Die zit inderdaad vol met lelies. Ik was er al bang voor.
Hij heeft wel bij het Dr. Struykenplein een betonnen bak van 15 x 8 meter gevonden. Er staat een standbeeld
in. We weten natuurlijk niet of we daar mogen varen. Het is niet zo groot, maar het zou kunnen.
Als er leden zijn er graag willen varen kunnen we dat misschien regelen. Maar dat doen we alleen als er
animo voor is. Willen de mensen die graag daar willen varen dit melden bij Dick? Ook is er nog die lange bak
bij Gerard, maar staan wel fonteintjes in. Die zouden dan tijdelijk uitgezet moeten worden. 1,5 meter wordt
misschien wel moeilijk als publiek komt kijken. We horen graag van jullie.

De bak bij Gerard

De bak bij het Dr. Struykenplein

Bij het Dr. Struykenplein lijkt het water erg groen, maar dat is een momentopname van Google.
Het is niet zo ver weg van de Argusvlinder. Er zit een Jumbo vlakbij zodat we daar kunnen vragen of we het
toilet mogen gebruiken. Nu nog vragen wie het beheert en of jullie er wat voor voelen.
Modellen in aanbouw:
Dick Bosman gaat de kustvaarder bouwen waarop hij heeft gevaren. Dat is natuurlijk altijd de perfecte basis
voor het bouwen van een model. Je moet wat met dat schip hebben. Dat stimuleert enorm.

Dit is natuurlijk echte nostalgie. Een mooi voorbeeld van een kleinere kustvaarder uit de vorige eeuw.
Hij heeft een tekening gekocht bij de NVM. Het is niet de Dolfijn maar wel een die er erg veel op lijkt.
Uiteraard maakt Dick daar de Dolfijn van.

Deze foto geeft een mooi overzicht.
Veel succes Dick. We zien hopelijk weer een bouwverslag van je komen.

Model van de Rijnsleepboot Damco 21.
We vervolgen nu met het bouwverslag van de Damco 21 van Jan Leenders.

‘Alexander von Engelberg’ Damco 21
De fraaie lijnen, de frisse kleuren en een stukje nostalgie, hebben mij doen besluiten een model van deze,
zeer tot de verbeelding sprekende, Rijnsleepboot te bouwen.
Ter gelegenheid van mijn 51e verjaardag werd ik verblijd met een tekening van de Damco 21, uit het
tekeningenarchief van de NVM., dus ik kon met de bouw gaan beginnen.
Nu had men mij vroeger al eens gewaarschuwd voor het bouwen van een Rijnschip, omdat deze vanwege
hun model gemakkelijk kromtrekken.
De romp is exact vlak van onder en de zijkanten zijn naar verhouding tamelijk laag. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee. Een plank van 18mm spaanplaat gekocht van 1,50m x 0,30m en die aan de onderzijde
verstevigd met drie hoeklijnen van 25mm tegen het kromtrekken. Aan de hand van de spanten kon ik de
vorm van het vlakke gedeelte van de onderkant bepalen.
De bodem en de zijkanten zouden van 1mm triplex gemaakt worden tot aan de plaats waar de gebogen
vormen van voor-en achterschip beginnen.
Triplex van 1mm op de plaat geschroefd, spanten geplaatst, verstevigingen aangebracht. Het model kon nu
omgedraaid worden en ondersteboven weer op de plaat gemonteerd, nu konden het voor-en achterschip
met latjes worden dichtgemaakt.
Tijdens het bouwen werd mij al snel duidelijk, dat de tekening van de NVM toch wel heel summier was.
Ik wilde wel wat meer details en ging daarvoor naar het ‘Museum voor Rijn-en Zeesleepvaart’ in Rotterdam
(na het overlijden van de eigenaar/conservator, dhr. Martin van de Geer, is de collectie overgegaan naar het
Nationaal Sleepvaart-museum in Maassluis). Daar konden ze mij niet veel verder helpen, maar ik kreeg wel
het telefoonnummer van de kapitein, die als laatste op de Damco 21 gevaren had, misschien had hij nog wel
foto’s. Dat bleek helaas niet het geval, alleen wat familiefoto’s, waar ik natuurlijk niets mee kon.
Hij had echter wel het telefoonnummer van dhr. Siegfried Röhlig, een modelbouwer in Duisburg, die het
schip had gebouwd, dat was dus al heel wat. Dhr. Siegfried Röhlig gebeld, ik was van harte welkom en
moest mijn model ook maar meebrengen. Na een hartelijke ontvangst en een bak koffie, was zijn eerste
reactie op het zien van mijn model: “Er klopt niets van, kijk maar eens naar mijn model”, En inderdaad, het
achterschip klopte echt helemaal niets van. Röhlig had de originele bouwtekeningen van scheepswerf
“De Waal” in Zaltbommel, en dat was
inderdaad wel iets anders.
Dhr. Röhlig dook in zijn archief, haalde
uit verschillende mappen een berg
tekeningen en zei: “Kommen sie mal
mit”, en een paar straten verder was
een drukkerij, die van de hele stapel
kopieën maakte voor DM 25,--. Hier
kon ik alvast een heel eind mee
vooruit. Na een ferme handdruk en
“viel spasz” ging ik naar huis, zaagde
mijn model in twee stukken,
Met dit model ging ik trots naar Duisburg
anders paste hij niet in de Kliko.
“Uithuilen en opnieuw beginnen”,
zei cabaretier Wim Kan ooit.

De bedoeling was immers een zo’n exact mogelijk model te maken, dus ik moest wel opnieuw beginnen.
Ervaring is de som van vele mislukkingen, dat gaat zeker op in de modelbouw.

Spantenplan achterschip NVM

Spantenplan De Waal Zaltbommel

Met mijn nieuwe spantenplan kon ik dus weer opnieuw aan de gang, net als het eerste model zou ik de grote
vlakke stukken ook weer van 1mm. triplex maken, de spanten moesten wel 1,5 mm. kleiner uitgezaagd
worden, 1mm van de beplanking plus nog 0,5mm van de later aan te brengen polyester. Voordeel van deze
tekening was dat alle maten in millimeters waren aangegeven.
Het interessante van de romp zit hem vooral in het achterschip. Het schip is uitgerust met twee ingebouwde
straalbuizen en twee schroeven met een diameter van 1,75m, dus bij een diepgang van 1,20m steekt de
schroef 0,5m boven water. Voor het optimale rendement van de schroeven moet er voldoende water worden
aangevoerd, en dat gebeurt door de speciale vorm van twee ingebouwde tunnels die voor die wateraanvoer
moeten zorgen.
Die tunnels beginnen bij spant
40, m.a.w., die tunnels zijn 20
meter lang, de straalbuis is
geplaatst ter hoogte van spant
6 t/m 10.
Apart is ook de stand van de
straalbuizen, die staan namelijk
niet parallel gericht aan de
hartlijn van het schip, maar
staan 5 graden naar binnen
geplaatst. Zo werd het
schroefwater van beide
schroeven naar elkaar
gestuwd, waardoor één
gerichte straal schroefwater
naar achteren ontstond. Gelukkig kon ik dat verwezenlijken op mijn werk. Schip op de freesbank, en de
betreffende plaats uit de romp frezen, daarna kon ik de straalbuizen onder 5 graden monteren.
In de volgende Nieuwsbrief gaan we weer verder met dit boeiende verhaal.
Verjaardagen:
Rinus van Ostaijen 03 juli
74 jaar
Gerard van Aalst
28 juli
72 jaar
Beiden alvast gefeliciteerd. Ook jullie zullen een sobere verjaardag hebben. Ik zal op jullie toosten op de dag
zelf. Toch veel plezier.
Tot slot:
De brief is weer vol. Volgende keer het 3e vervolg van de Damco 21 van Jan Leenders. Verder wat nog ter
tafel komt zullen we maar zeggen.
Tot de volgende nieuwsbrief. Rinus Damsteegt

