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VVoooorrwwoooorrdd  
Ik zou een understatement maken als ik niet zou zeggen dat het beplanken van de romp voor 50% 
gaat bepalen hoe je schip er uit gaat zien. 35% gaat naar de tuigage en er blijft dan een 15% over 
voor overige zaken. Kortom een behoorlijke klus als je het netjes en correct wilt uitvoeren. Onder 
correct versta ik, “beplanken op een authentieke manier”  Hollanders stonden bekend om hun goede 
constructieve scheepsbouw, ik wil dat graag in ere houden. 
 
Deze handleiding is dus bedoeld als leidraad voor de bouwer. Niet als “uiterst nauwkeurig” en precies 
geschreven documentatie dat rechtstreeks gepubliceerd kan worden in boeken. Dat laat ik liever over 
aan de academici. Dit document is gemaakt om het bouwen te vergemakkelijken, waar ik persoonlijk 
een groot voorstander van ben. 
De manieren die in dit document worden beschreven zijn niet altijd door mijzelf uitgevonden. Vele 
bestaan reeds al tijden en worden wereldwijd gebruikt onder de modelbouwers. Ik voeg ze enkel 
samen in dit document.  

 

BBeeppllaannkkiinngg,,  wwaatt  iiss  nnuu  ccoorrrreecctt??  
Het correct beplanken van een romp ga je herkennen aan het 
gedrag van de huidplanken. Dit zijn de planken die je ziet op de 
romp van een schip. Wanneer deze op een “correcte” manier zijn 
aangebracht, zal je een plank van voorsteven helemaal kunnen 
volgen naar achtersteven. Dit zijn volledige banen met her en der 
een verbinding op de kopse kanten. Immers, grote schepen uit die 
tijd, (galjoenen, korvetten) waren vaak veel langer dan een boom 
kan groeien.  
 
De vorm van het schip / romp wordt bepaald door de spanten die 
op de kiel geplaatst zijn. 
Wanneer je de romp van een schip gaat bekijken, zul je een aantal 
dingen gaan opvallen. De buik / midden van scheepsromp is breed 
en bolvormig, de boeg van het schip is vaak vrij stomp en kort, het 
achtersteven heel smal en hoog oplopend. De dikkere planken 
“berghouten” boven en onder de geschutspoorten die van boeg 
naar achtersteven lopen. Deze elementen van het schip gaan je de 

uitdaging bezorgen om het schip te beplanken op een zo’n authentiek mogelijke manier. 
 
Hoe we dit gaan doen volgt bij hoofdstuk “het correct beplanken, de aanpak” 
 

WWaatt  iiss  nniieett--  ooff  mmiinnddeerr  ccoorrrreecctt??  
Niet correct zijn de methodes die je vaak tegenkomt in de 
handleiding van je bouwdoos / kit. De bouwer van de kit moet 
het model van deze fabrikant op een zo’n eenvoudig mogelijke 
manier tot een representatief einde weten te brengen. 
Wanneer dit te gecompliceerd wordt haakt de gemiddelde 
bouwer af en zullen minder modellen verkocht gaan worden 
van deze fabrikant. Het is een simpel rekensommetje, hoe 
meer modellen er verkocht worden des te blijer de fabrikant.  
 
De meest voorkomende manier van beplanken die in een 
handleiding beschreven wordt, is het natuurlijk gedrag volgen 
van een te plaatsen houten plankje. Ieder houten plankje zal 
gelijk zijn van breedte en lengte. Zo worden de plankjes ook 
tegen de romp gezet. Op den duur zal bij de boeg geen ruimte 
meer zijn om een plankje te plaatsen terwijl bij de buik van het 
schip nog genoeg ruimte is. 
Dit is natuurlijk logisch aangezien de spanten in de buik van 
het schip vele malen groter zijn dan de spanten bij de boeg. Zodoende kun je op de spanten van de 
buik ook meer plankjes plaatsen. 
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De fabrikant geeft aan, dan de plankjes te veranderen van vorm om de buik van het schip te 
beplanken. Hierdoor zie je vreemde lijnen in de beplanking komen. Planken die eindigen bijna op 
driekwart van het schip of soms al halverwege. Bij het achtersteven waar het roer later geplaatst moet 
worden, ontstaan grote openingen. In de handleiding wordt vaak aangegeven deze op te vullen met 
reststukjes hout.  

 

 
HHeett  aauutthheennttiieekk  bbeeppllaannkkeenn,,  ddee  aaaannppaakk!!  
Ten eerste moet ik je vertellen dat er meerdere manieren zijn om een schip “correct” te beplanken. 
Welke manier je het liefste gebruikt zal je zelf moeten beslissen, ik wil hier graag een manier 
beschrijven die voor kitbouwers heel toepasselijk is.  
 
We starten vanaf het punt waar ik er vanuit ga, dat de spanten al netjes afgeschuind en dus in de 
juiste vorm gebracht zijn. Eventueel zijn er bij een aantal kits al verschansingen aangebracht waar 
eventueel al geschutspoorten in aangebracht zijn. Je kunt er voor kiezen deze eerst te plaatsen of dit 
als laatste te doen. Mijns inziens is het handig deze alvast te plaatsen. 
Ook valt er te discussiëren over het plaatsen van de kiel op de valse kiel voordat je planken gaat 
plaatsen op de romp of deze naderhand pas te plaatsen. 

 
De verschansing is 
geplaatst en de kiel 
is ook geplaatst 
onder de valse kiel. 
We moeten er nu 
voor gaan zorgen 
dat de valse kiel 
smaller is dan de 
kiel die we 
uiteindelijk gaan zien. Op deze manier ontstaat er een rand die ervoor 
zorgt dat de zandstrook (plank tegen de kiel) een goede houvast heeft. 
Deze zandstrook was in feite een stuk breder dan de overige huidplanken. 
In een kit wordt hier vaak geen rekening mee gehouden dus maakt het 
niet uit dat deze dezelfde breedte heeft als de overige huidplanken.  
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We gaan nu een lengte kiezen van 1 huidplank. Deze moet gekozen worden aan de hand van de 
schaal van het model. Ook zal je rekening moeten houden met de spanten. Immers, een verbinding 
van twee planken op hun kopse kanten zal moeten plaatsvinden op een spantdeel. Kitmakers houden 
hier geen rekening mee en zullen veel minder spanten gebruiken in het model dan een authentiek 
schip bezat, dus zal je keuzes moeten gaan maken. Zogenaamde “spookspanten” zul je moeten gaan 
verzinnen in je schip.  
Mijn huidige schip op stapel, de San Juan Nepomuceno is een schip schaal 1:90. Dit betekent dat 
1cm 90 cm bedraagt in werkelijkheid. Als ik een lengte van een plank neem van 10 cm, zou een plank 
op het echte schip 9 meter zijn. Kies een aannemelijke lengte als historische maten niet bekend zijn. 
 
De beplanking op de romp zit als een soort van gemetselde muur in elkaar, echter werden de planken 
niet hetzelfde gelegd als een muur heden ten dagen. Men hanteerde wel het principe van “het 
verspringen van verbindingen” voor een betere constructie. De hoeveelheid verbindingen verschilde 
dusdanig dat een aantal factoren belangrijk waren te noemen: 

- uit welke periode stamt het authentieke schip,  
- in welk land werd het gebouwd,  
- wat voor type schip is het, (galjoen, fregat, schoener, etc. etc.)  
- en als laatste maal waarschijnlijk de belangrijkste factor, wie was de bouwer. 

  
Doordat we vaak beperkte informatie ter beschikking hebben, moet je weer een keuze maken die voor 
jouw model het meest aannemelijk is. 
 

HHeett   aaaannbbrreennggeenn  vvaann  ddee  bbeerrgghhoouutteenn  
Hier wijkt de beplankingmethode al af van de bouwbeschrijving uit een kit. Bij een authentiek schip 
zullen de berghouten een stuk dikker zijn, zeg ¼ of 
soms wel ½ dikker dan de overige huidplanken. 
De Berghouten zijn helemaal zichtbaar van boeg tot 
achtersteven. Deze planken volgen de lijnen van het 
dek en zullen net iets onder ieder dek geplaatst zijn 
op het schip. (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk) 
In een kit zal vaak de berghouten aangegeven 
worden met fineerstrips en de wat betere kwaliteit 
kits  
zullen daadwerkelijk voorzien zijn van dikkere 
huidplanken voor de berghouten. Mijn optiek is het 
beste om deze berghouten als eerste aan te brengen 
op je model. Deze planken kunnen zonder 
aanpassingen geplaatst worden op je model en 
bepalen de lijn van huidplanken. Vanaf hier gaan we 
de romp verder beplanken vanaf de kiel.  
 

HHeett   ooppmmeetteenn  vvaann  ddee  ssppaanntteenn  
Waarom gaan we dit doen? Ik zal het je vertellen. Om evenveel planken zowel bij de boeg als 
achtersteven van het schip te krijgen zullen we wat met deze 
planken moeten gaan doen. Hiervoor moeten we eerst weten 
hoeveel banen / stroken we gaan krijgen op één zijkant van de romp. 
Dit doen we door het grootste spant aan een kant op te meten. 
(meestal ergens in het midden van het schip) 
Nu een spant heeft geen rechte vorm  dus een liniaal erlangs leggen 
zal erg lastig worden. Ik gebruik hiervoor een stuk papier om netjes 
langs de spant te leggen. Zorg dat het papier lang genoeg is zodat je 
het papier kunt leggen van kiel naar de onderste berghouten (de 
eerste berghouten die je tegenkomt vanaf de kiel). Meet nu de lengte 
van het papier op en je weet de lengte /hoogte van een spantdeel. 
Doe dit bij iedere spant en bewaar deze gegevens. Ikzelf geeft een 
spantdeel een nummer en schrijf het nummer op een papiertje 
waarbij ik de spantlengte ook bijschrijf. 
De kitmakers geven de spanten vaak ook nummers en die kun je 
natuurlijk gebruiken. 
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HHeett   bbeerreekkeenneenn  vvaann  ddee  hhuuiiddppllaannkkeenn    
Nu we van iedere spant weten hoe lang / hoog deze is, kunnen we gaan uitrekenen hoeveel plankjes 
je kunt plaatsen op de spanten. Hiervoor moeten we eerst weten hoe breed de plankjes zijn die 
meegeleverd zijn in de kit. Stel deze zijn 4mm breed. 
 
We kunnen nu met rekenen beginnen: 
Stap 1: Neem de gemeten lengte van het grootste 
spant. (stel deze is 110mm) 
Stap 2: Deel de spantlengte op de breedte van een 
huidplankje, dus: 112mm/ 4mm = 28 
De gekregen waarde, in dit voorbeeld dus 28, zijn de 
hoeveelheid plankjes die op het grootspant geplaatst 
kunnen worden. 
Stap 3: Deel nu iedere gemeten spantlengte van de 
overige spanten met het aantal plankjes, dus 28 
Voorbeeld: spantlengte 96mm / aantal plankjes 28 = 
3,43mm. Deze waarde geeft aan de nieuwe breedte 
van een plankje op die spant. 
Kortom, op bijna iedere spant zal het huidplankje van 
4mm een andere breedte moeten gaan krijgen. 
Bereken dit voor alle spantdelen, zowel bakboord als 
stuurboord kant van de romp. 
Stap 4: teken met een scherp potlood de breedte 
van een gekregen waarde af op de spanten. Nu krijg 
te van dek tot kiel op iedere spant 27 streepjes. (een 
scherp potlood zorgt voor een dun streepje, wat ervoor zorgt dat een minimale afwijking ontstaat bij 
het plaatsen van de huidplankjes.) 
 

HHeett   oopp  bbrreeeeddttee  bbrreennggeenn  vvaann  ddee  hhuuiiddppllaannkkeenn  
Wanneer we een volledige baan gaan bekijken die een huidplank gaat volgen, (van voor naar 

achtersteven) zien we een 
aantal belangrijke punten. 
Doordat we hebben berekend 
welke breedte een huidplankje 
op een spant zou krijgen zien 
we de huidplankjes zowel aan 
de voor als achterzijde van het 
schip taps toelopen, dat wil 
zeggen in een puntvorm. 
Voordat we het huidplankje 
gaan plaatsen tegen de 
spanten, gaan we dus eerst het 
plankje in de juiste vorm 
afschaven of schuren. 
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HHeett   bbuuiiggeenn  vvaann  ddee  hhuuiiddppllaannkkeenn  
We hebben de huidplanken in de juiste breedte gebracht, nu wordt het tijd om een 
huidplankje in de juiste kromming te brengen. Het schip zal bij de boeg en bij het 
achtersteven een aantal behoorlijke buigpunten gaan krijgen. Wanneer we een 
huidplankje in die vorm willen buigen zal vaak het plankje breken. Hiervoor zijn 
meerdere oplossingen om dit te voorkomen: 

- Leg het plankje te week in handwarm water totdat het plankje goed 
doordrongen is van water. (afhankelijk van het type hout kan dit variëren in de 
tijdsduur) 

- Leg het plankje te week in handwarm water met een scheutje ammoniak. (het 
ammoniak zorgt voor een versoepeling van de cellen in het hout waardoor het 
hout nog makkelijker plooibaar is. Dit werkt alleen bij houtsoorten die geen 
loog bevatten) 

- Met behulp van stoom! 
 
Tip: Voor het weken van houten plankjes, neem een stuk (mini) dakgoot waarbij de kopse kanten zijn 
afgedicht. Je kunt deze vaak kopen in je plaatselijke bouwmarkt op een lengte van een aantal meters. 
Zaag deze in bijvoorbeeld 2 of 3 lengtes. Ikzelf heb er drie. Een van 150 cm en twee kleinere. 90cm 
en 60cm. Afhankelijk van welk type schip je bouwt, kies je een handige lengte om huidplankjes in te 
laten weken. 
 
Er zijn mensen die gebruik maken van een elektrische waterkoker die blijft koken ook al is het op 
kooktemperatuur. Plaats het hout een 5 minuten in de koker en daarna valt het ook goed te plooien. 
 
Gebruik echter geen “wonder gereedschappen” ook wel “plank-buigers” genoemd. Verschillende 
fabrikanten hebben zulke apparaten op de markt gebracht die vaak elektrisch van aard zijn. Het 
apparaat zal werken als een soort soldeerbout wat je tegen je plankjes moet houden. Door de hitte zal 
je het plankje kunnen buigen. Vaak geeft dit schroeiplekken op je plankjes wat eeuwig zonde is van je 
mooie hout. 
Andere gereedschappen waarbij met een soort van wieltjes gewerkt wordt om het plankje in een 
kromming te brengen, geeft ook vaak beschadigingen aan het hout. Doordat de wieltjes druk 
uitoefenen op het hout zullen kleine inkepingen, groeven veroorzaakt kunnen worden in je plankje.  
 
Mijn advies is dan ook om niet deze gereedschappen te gebruiken. Echter, natuurlijk ben je vrij in 
deze keuze. 
 

Het bevestigen van de huidplanken  
Wanneer het plankje lang genoeg geweekt is, kun je deze tegen de romp plaatsen en in de juiste 
vorm buigen. Natuurlijk blijft het plankje zijn vorm niet behouden zolang het nog nat is. De volgende 
manier kun je gebruiken om de juiste plooiing in de plankjes te krijgen en vastgelijmd kunnen worden.  
 
Hoe bevestigen we de plankjes en welke methodes kun je hiervoor gebruiken: 

- met behulp van spijkertjes / nageltjes (deze zijn vaak meegeleverd in de kit) 
- met behulp van koorden en spieën 
- met behulp van schilderstape 
- met behulp van punaises 
- met behulp van klemmen  
- en nog een boel andere manieren…. 

 
Spijkertjes / nageltjes:   
In een kit zit vaak een hele berg met messing spijkertjes / nageltjes. 
Deze zijn bedoeld om de huidplankjes tegen de spanten aan te 
zetten. In principe werkt dat heel goed, echter ontkom je niet aan 
het feit dat je de spijkertjes door je plankje moet slaan. Doordat je 
de spijkertjes door je plankjes moet slaan, zal je bij het weghalen 
dus kleine gaatjes gaan zien. Sommige bouwers laten de spijkertjes 
daarom ook zitten en schuren de kop weg van de spijkertjes. 
Echter, je blijft de stam van de spijkertjes zien zitten wanneer je bij 
het afwerken je hout alleen in de blanke lak zet. Er zijn bouwers bij 
die dit realistischer vinden aangezien een authentiek schip de 
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huidplanken ook genageld zijn aan de spanten. Er wordt alleen vergeten dat deze nagels op schaal 
veel te groot zijn! 
Wanneer je er voor kiest om de spijkertjes weg te halen, kun je het gaatje redelijk weg krijgen door de 
volgende tip: 
Tip: Neem een rond stukje hout met een bol kopje. Dompel deze in het water en wrijf / draai op het 
gaatje voor ongeveer 20 minuten. Je zal zien dat het hout zich probeert te herstellen waardoor het 
gaatje verdwijnt.  
 
Deze methode om de huidplankjes vast te zetten tegen de romp heeft niet mijn voorkeur. 
 

Koorden en spieën / keggen: 
Deze methode is een heel erg goede manier om je huidplankjes onbeschadigd en 
stevig tegen de spanten te zetten. Hoe werkt het: 
Je neem een houten plank die zowel in de lengte als in de breedte groter is dan je 
schip. Draai het schip met de kiel naar boven en zorg ervoor dat je schip stevig 
bevestigd staat zodat het 
niet meer te bewegen is. 
Zet naast iedere spant een 
schroefhaak in het hout.   
Hiermee heb je zowel aan 
bakboord en stuurboord haken staan naast de spanten. 
Trek nu over de breedte van het schip koordjes die je vastmaakt aan die haken. 
Zo heeft ieder spant zijn koortje. 
Maak van hout een aantal spieën / keggen die je onder die koordjes kan 
schuiven.  
Wanneer je nu een plankje gaat plaatsen, kun je deze aandrukken door een spie / 
keg onder het koordje te schuiven. 

 
Punaises: 
We zetten het plankje tegen de romp, 
precies op de plaats waar deze moet 
komen. Vervolgens zetten we het plankje 
vast met punaises. Deze punaises druk je 
niet door je plankje maar er naast in de 
spant. Je kunt de “pin” gebruiken om je 
huidplankje goed tegen het naastliggende 
plankje te drukken zodat een goede 
aansluiting ontstaat. (er mogen geen kieren ontstaan tussen de plankjes) De “deksel” van de punaise 
zorgt ervoor dat het plankje goed tegen de spant gedrukt wordt. 
 
Schilderstape: 
Een methode die ik zelf heb gebruikt tijdens de bouw van mijn jacht Endeavour. De houten 
huidplankjes waren niet heel erg stuk en hoefden ook niet in extreme bochten gebogen worden. 
Hierdoor kon ik met schilderstape heel goed mijn plankjes tegen de romp aandrukken.  
Hoe werkt dit:  
Plak op je kiel of valse dek (afhankelijk of je boven of onder begint) op de plaats van een spant een 

stuk tape. Zorg dat je het tape over de 
spant kunt plakken.  
Plaats het plankje tegen de spanten 
en trek de stukjes tape eroverheen en 
bevestig deze onder het plankje vast 
aan de spanten. Het plankje wordt nu 
goed tegen de spanten gedrukt 
zonder dat het los kan komen. 

 
Samenvatting: 
Laat het natte plankje tegen de romp zitten terwijl het 
droogt. Dit duurt ongeveer een paar uur afhankelijk 
van het type hout en de omgeving waarin het droogt. 
Wanneer het plankje droog is kun je de bevestiging 
wegnemen en zal het plankje de vorm aangenomen hebben waarin het is aangebracht terwijl het nog 
nat was. Hierna kun je met lijm en dezelfde bevestigingsmethode het plankje op z’n plaats lijmen. 
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TTii jjddeell ii jjkkee  ggaannggeenn  ((cceenntteenn))    
Hiernaast is te zien dat er tijdelijke planken 
geplaatst zijn. Deze zorgen ervoor dat het 
schip zijn vorm behoudt en niet krom trekt. 
Daarbij geeft het ook de lijn aan die de 
huidplanken moeten gaan volgen.  
 
Het is niet noodzakelijk dit te gebruiken voor 
je schip. Aan te raden is het altijd. 
 
 

HHeett   ppllaaaattsseenn  vvaann  ddee  zzaannddssttrrooookk  
We brengen de zandstrook op 
lengte en breedte plaatsen deze als 
“dryfit” (dus zonder lijm) op zijn 
plaats. 
De zijkant (rug van het plankje) die 
de kiel raakt zal nu niet netjes 
aansluiten. Dit kunnen we oplossen 
door de rug een beetje schuins, 20 
graden is meer dan genoeg, af te 
schaven of schuren. Nu zul je zien 
dat het plankje al veel beter aansluit 
tegen de kiel (eigenlijk een stukje in 
de kiel). 
Past alles goed? Lijm dan de 
zandstrook tegen de romp. 
 
 
 

VVeerrddeerr  mmeett  bbeeppllaannkkeenn  
Na het aanbrengen van de zandstrook gaan we verder met de beplanking. Je kunt nu op twee 
manieren verder gaan. Je kunt vanaf de zandstrook naar het dekniveau toe beplanken of je kiest 
ervoor om vanaf dek naar het midden en vanaf zandstrook naar het midden te beplanken. Kies voor 
jezelf de makkelijkste methode.  
 
 
Vergeet een plank in zijn lengterichting niet af te schuinen op de rugzijde. Met het afschuinen wordt 
voorkomen dat openingen gaan ontstaan tussen de planken, vanwege de dikte van een plank. 
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HHeett   ttooeeppaasssseenn  vvaann  nnaaggeellss  iinn  ppllaannkkeenn  
Veel modelbouwers kiezen ervoor om de nagels na te 
bootsen waarmee de planken tegen de spanten zijn 
gezet. Hiervoor zijn verschillende manieren. De een kiest 
ervoor om gaatjes van 0,3mm te boren en die op te 
vullen met stukjes kunststof bezemhaar, de ander zet 
puntjes van satéprikkers of cocktailprikkers in de 
plankjes. Kortom vele mogelijkheden. 
Een van de mogelijkheden die mij erg aanstaat is het 
aanbrengen van bamboenagels.  
Een tip om deze eenvoudig te maken. 
Neem een stalen plaatje die of heel sterk is of vrij veerkrachtig. Boor hier een aantal gaatjes in 
aflopend van 1mm tot 0,3mm. Zorg dat je stappen niet te groot zijn. 
1mm - 0,8mm - 0,6mm - 0,4mm - 0,3mm  
 
Trek nu een 2 tot 3 keren het bamboe staafje door ieder gaatje. Op deze manier kun je een 1mm 
staafje heel makkelijk verkleinen tot gewenste grootte, afhankelijk van de schaal van je schip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo komen we aan het einde van dit document en hoop ik hiermee huidige en nieuwe scheepsbouwers 
van dienst te kunnen zijn. 
Haal uit dit document eventueel tips die je voor jezelf kunt gebruiken. Wat in deze how-to beschreven 
staat is niet de weg die bewandeld moet worden. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, kies voor 
jezelf de beste. 
 
Veel succes en brouwplezier, 
Peter Smits  
 
 


