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Schaal Model KRL mast REV-F 
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RVS-Naamplaat Lloyd vlaggenmast REV-F 
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Lloyd vlaggenmast.DWG REV-F 
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Nagelbak 3-D schets.DWG REV-F 
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Voorbereidingswerkzaamheden om tot realisatie van de KRL mast te komen. 

Een deel van de Sterkte berekening ter informatie. 
REV-F 
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Wijzingen aan Lloyd vlaggenmast.DWG REV-F 

Bezoek van Arie de Waardt en Harry van der Brugh aan Marine Repair B.V. in 

Dordrecht op maandag 14 juni 2021. 
Met Operation mgr. Cor Vlot de tekening besproken en geëvalueerd. Van de 
KRL mast tekening wordt een 3-D tekening gemaakt. Hiervan wordt dan de 
uitslag tekening gemaakt i.v.m. de prefab werkzaamheden. 
  
Besproken aandachtspunten: 
1. Materiaal dikte mast voetplaat gewijzigd van 8 mm  18 mm  15 mm  
2. Conische mast verlenging (item 4). Geprobeerd zal worden deze van een 

ijzeren lantaarnpaal te maken. 
3. Seinra (item 5) is in overleg bepaald op een diameter van 1 ½ inch 
4. Gaffel (item 6) is in overleg bepaald op een diameter van 1 ½ inch 
5. Voorstel is om de van de huidige fundatie te wijzigen in een Stelcon plaat 

van 2 bij 2 meter, dikte is 14 cm. Gewicht Stelcon plaat heeft een massa 
van 1360 kg. 

6. In de Stelconplaat worden 4 gaten geboord t.b.v. van de ankers voor de 

montage van de mast voetplaat. 
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Marine Repair: Materiaal plaat uitslag tekening.DWG REV-F 
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Marine Repair: Materiaal plaat uitslag tekening.DWG REV-F 
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Marine Repair: mast plaat uitslag.DWG REV-F 

Marine Repair B.V. uit Dordrecht, heeft van de KRL-Vlaggenmast een 3-D 
tekening gemaakt. Van deze 3-D tekening zijn plaat materiaal uitslag 
tekeningen gemaakt, (zie sheet 7, 8 en 9). Hiervan worden de mast 
onderdelen gemaakt. Deze onderdelen worden in de  werkplaats van 
Marine Repair B.V. samengesteld en gelast. 
Verder hebben Arie en Harry op 28 juli de mast-verlenging (spriet) in 
Grathem (Limburg) opgehaald met een bus van Marine Repair B.V.  

Conische Mast-verlenging 
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Lloyd vlaggenmast Fundatie REV-F 

De fundatie tekening is na een 
bezoek aan Marine Repair B.V. 
op 14 juni 2021 obsolete 
geworden (rev-2).  
Geplande fundatie wordt 
vervangen door een Stelconplaat 
van 200 x 200 x 14 cm met een 
massa gewicht van 1360 kg.  

Stelconplaat  200 x 200 x 14 cm; 1360 kg 

Nieuwe locatie voor Stelconplaat 

Lloyd-  

Atelier 
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Locatie: Lloyd Atelier, Fons van der Heijdestraat 55 REV-F 

Atelier 

Schuur aan 
woonhuis 

Woonhuis 

Parrasol 

Een slechte satelliet foto die niet is geüpdatet 
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Locatie: Lloyd Atelier, Fons van der Heijdestraat 55 REV-F 

Atelier 

Woonhuis 

Schuur aan 
woonhuis 
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Foto’s Werkplaats Marine Repair B.V. REV-F 

Arie en Harry bezoeken op 14 juni Marine Repair B.V. 
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Foto’s Werkplaats Marine Repair B.V. REV-F 

Arie en Harry bezoeken op 14 juni Marine Repair B.V. 
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Foto’s Werkplaats Marine Repair B.V. REV-F 

Aankomst van Arie in St. Oedenrode om met Harry naar Limburg 
te gaan om mast verlenging te halen (28 juni 2021)  

Arie kijkt geconcentreerd op de weg om veilig van Dordrecht via 
St.-Oedenrode naar Grathem te rijden.  

Een rust- en koffie pauze op de terugweg.                                                Aankomst in Dordrecht  

Mast verlenging 

opgehaald op adres 
het Gulden eind 2 in 
Grathem te Limburg. 
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Foto’s Werkplaats Marine Repair B.V. REV-F 

Arie en Harry bezoeken op 1 juli Marine Repair B.V. 

Eerste deel (3 m lengte ) van de KRL mast  
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Foto’s Werkplaats Marine Repair B.V. REV-F 

Totale lengte (4,30 m) van de mast is zichtbaar Met een big smile houdt Arie een deel van de zaling tegen de mast. 
. 

Verstevigingschotten worden met een hechtlas aan de 
binnenzijde van de mast vast gezet. 
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Mast verlenging wordt bewerkt voor montage seinra  Mast verlenging  

De Duitse Herder houdt een wakend oogje in het zeil. Harry werpt een kritische blik. 
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Op de linker foto is te zien dat alle verstevigingsplaten (die de mast beplating tegen golven beschermd)  met een hechtlas in locatie 
zijn gebracht. Mast verlenging is op lengte gezaagd en op de dichte verstevigingsplaat getack-weld.    
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Op de linker foto is te zien dat de zaling topplaat over de 
mastverlenging is geschoven. De tweede foto is een prachtig 
overzicht van de zaling op enige afstand genomen. De twee 

foto’s onder elkaar laat zien dat de verstevigingstrips (voor het 
zicht) zijn getack-weld in de beplating van de zaling. 
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Op de linker foto is te zien dat er extra verstevigingsstrippen (die de mast beplating tegen golven 
beschermd)  met een hechtlas in locatie zijn gebracht. Op de tweede en derde foto wordt de 

mastverlenging uitgelijnd t.o.v. de conische vierkante mast. Op de rechter foto’s is te zien dat er drie 
verstevigingsstrippen zijn aangebracht op de lasnaad  om het onderste deel (3 m) en het bovenste deel 
(1,30 m) te verstevigen waardoor het één massief geheel  wordt.  



23 

KRL Mast  project 

Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Mast kloot is binnen 

De trotse Manager Cor kijkt over zijn 
product, waarvan hij een gouden 
beker heeft ontvangen.  
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 
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Enkele foto’s van de KRL mast in aanbouw. REV-F 

Terwijl Arie een surprise namens het 
Lloyd–Atelier overhandigd, controleert 
Harry nog afmetingen. 
De lasser is heel blij met deze 
versnapering ! 
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Up-date: Het aflassen van de mast. REV-F 

RVS Nagelbank 
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De in KRL kleur gespoten mast hangt te drogen in de spuitcabine. 
REV-F 

De final Touch 
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De Finale . REV-F-2 

• Koninklijke van der Wees 
verzorgt  het Transport  voor 
Marine Repair B.V. vanuit 
Dordrecht . 

• Montage op de Bouwplaats 
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REV-F-2 Aankomst en het lossen van de KRL mast. 
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REV-F-2 Koninklijke van der Wees brengt KRL mast  . 

Wono mast-klasse  
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REV-F-2 Het plaatsen van de KRL mast  . 
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REV-F-2 KRL mast geplaatst  . 
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REV-F-2 KRL mast geplaatst  . 
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REV-F-2 De KRL vlag hangt fier in top van de mast. 


