12.14.026

Het bouwen van de 'Smit Rotterdam'
en de 'Smit London'
AI geruime tijd had de redaktie een aantal foto's en een verslag van de bouw van
bovengenoemde schepen in huis . Het is er nu eindelijk van gekomen dat ruimte
kon worden ingeruimd voor deze bijdrage . Als aardigheid vermeldt de heer
Lensing nog dat hij door Veronica TV is gevraagd zijn model voor opname ter beschikking te stellen . Misschien zien we het model dus een keer op ons kijkkastje
verschijnen .
Behalve de beide grote 'Smitten' ziet u in deze bijdrage ook twee foto's van een
model van de 'Furie' . De heer Lensing schrijft hierover dat hij dit model 4 jaar geleden bouwde . Het model is 1,20 m lang en wordt door een stoommachine aangedreven en is radiobestuurd . Verder geef ik nu het woord aan de heer Lensing .
J .E .
Ongeveer twee jaar geleden begon ik met
de bouw van de'Smit Rotterdam/London'
aan de hand van de tekening uit het tekeningenarchief van de NVM op schaal 1 : 50 .

J.H . Lensing,
Hoofddorp
Enige weken daarna begonnen ook kennissen van mij, een vader en zoon, met de
bouw van het schip . Zo bouwden wij, ieder
op zich maar steeds kontakt houdend met
elkaar de twee schepen af. We besloten
mijn model de 'Smit Rotterdam' te noemen
en dat van hen de'Smit London' . Het leuke
is nu dat we twee praktisch gelijke schepen
hebben .
Aan de hand van opnamen gemaakt van
het echte schip konden wij de schepen zo
getrouw mogelijk nabouwen waarvan de
bijgaande foto's mogen getuigen . Als voorbeeld daarvan noem ik de totale outillage
op het voordek waarmee de ankers worden
gelicht en gevierd (zie foto 5) .
De schepen worden radiografisch bestuurd

met een Robbe-Mars zender . In het schip
zijn twee decoders met ieder zes funkties
en zes servo's ingebouwd zodat in totaal
achttien funkties beschikbaar zijn .
Verder is er een komplete waterhuishouding aan boord, n .l . een kleine en een grote
waterpomp en diverse elektronische ventielen . De kleine waterpomp wordt gebruikt
om de twee elektromotoren die de schroeven aandrijven, vooral tijdens sleepdiensten, te koelen via een watermantel om
die motoren . De grote pomp bedient de
boegbesturing . Het echte schip heeft een
boegschroef, maar op onze modellen doen
we het met een waterstraal . Verder spuiten
op deze grote pomp de drie monitors die
ook weer via een servobediening in alle
standen kunnen worden gedraaid .
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Mijn schip is in afwijking van het andere
uitgerust met een oliebestrijdingsinstallatie .
Die installatie zit opgeborgen in de zijkanten van de romp en kan ook weer met behulp van een servo naar buiten worden gedraaid en op radiografisch kommando gaan
spuiten . Op foto 6 ziet u de naar buiten gedraaide installatie een bakboordzijde .
Elektrisch bediende ventielen zorgen dat
het water naar diverse plaatsen wordt gedirigeerd m .b .v . de decoders en relais . De
twee voortstuwings elektromotoren worden geregeld via een vaartregelaar, waardoor hard en langzaam, voor- en achteruit
kan worden gevaren . Als krachtbron zijn
beide schepen uitgerust met drie akku's in
droge vorm van ieder 12 volt 6 ampère . Een
Robbe-S7 servo bedient de roeren en ontwikkelt daarvoor voldoende kracht .
Verder zijn de schepen uitgerust met draaiende radars, misthoorn, rookontwikkelaars, een sleeplier waarmee via een mechanisme een tros zowel gevierd als ingehaald
kan worden . De 'Smit London' is voorzien
van de op en neer gaande ankers . De hijskranen (foto 7) en de betings zijn gemaakt
van aluminium .
De bouw van de schepen vergde voor elk
ongeveer 2500 uur . Vele problemen en probleempjes moesten worden opgelost en
zijn er nog steeds op te lossen . AI met al
was het dus een heel karwei maar het werd
met veel voldoening gedaan met als eindresultaat voor ieder van ons een schip waarop we heel trots zijn .
De 'Smit Rotterdam' werd gebouwd door
J .H . Lensing uit Hoofddorp .
De 'Smit London' werd gebouwd door vader W . Vos en zoon C . Vos .
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