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voorschrift, maar dient gehanteerd te worden als naslagwerk en aanvulling op een toelichting
die gegeven wordt door de Instructiegroep Camouflage en Misleiding.

3.
Opzet
In het eerste deel van de handleiding wordt een kort overzicht gegeven over het ontwerpen
van SCAPP-patronen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal begrippen en definities. Dit
is noodzakelijk voor de begripsvorming van zowel inspecteur als uitvoerder. In het tweede
deel wordt stap voor stap beschreven hoe een visuele inspectie uitgevoerd wordt. Door deze
stappenindeling is het voor de inspecteur mogelijk om een “plan voor inspectie” te maken,
terwijl hij de tekst leest. Voor gebruikers is het noodzakelijk ~ delen van deze aanwijzing
te lezen.
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-

-

-
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-
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4.
Documenten
Voor de opzet en inhoud van deze aanwijzing is gebruik gemaakt van de volgende
documenten:
criteriumcatalogus voor het maken van vlekkenpatronen;
Report of Joint US/GE Comparison Test SCAPP;
Guidelines for Inspecting SCAPP;
VS 5-20, Camouflage en Misleiding;
Anweisung zur TDv Fleckentamanstrich;
Painting instructions for Field use;
KN-01020, Verven, kleuren, soorten, glans en spectrale
reflectie;
MMR-lOl, richtlijnen voor hydraulische systemen.
-

5.
Verantwoording
Een van de hoofdtaken van de Genie wordt omschreven als “Bescherming”. Een hieruit
volgende taak is onder meer “Het adviseren op het gebied van Camouflage en Misleiding.
Voor deze taken is de Genie aangewezen als monitor voor alle krijgsmachtdelen.
Cfm. “Memorandum driekleuren vlekkenpatroon” verzoekt DM de Instructiegroep
Camouflage en Misleiding van de Opleidingsrichting Mineurs om per voertuig type een drie
kleuren(camouflage)vlekkenpatroon (S CAPP) te ontwerpen. Het instructiegroep stelt
vervolgens het ontwerp ter beschikking van DM.

strgp bekeken. Afwijkingen of onduidelijkheden worden op de
tekeningen en/of foto’s gewijzigd.
Bij uitrustingsstukken die nog in ontwikkeling zijn is dit
niet mogelijk. Dit geldt ook voor bestaande uitrustingsstuk
ken, die gemodificeerd worden. Bij elke wijziging die op het
basisontwerp aangebracht wordt, dienen de tekeningen aangepast
te worden.
De instrgp ontwikkeld het SCAPP-patroon a.h.v. ter beschikking
staande gegevens. Bij uitrustingsstukken waarvan de
samenstelling wijzigt, worden de ontwerpen voor SCAP? telken
male aangepast.

—

—

—

—

—

102.
Criteria
Bij het ontwerpen van het SCAPP-patroon worden o.a. de vol
gende criteria toegepast:
het patroon is onregelmatig en verminkt de vorm van het uit
rustingsstuk. Hiermee wordt bereikt dat de tijd die een
waarnemer nodig heeft voor het ontdekken, herkennen, iden
tificeren en nemen van maatregelen verkort wordt;
de grondkleur van het uitrustingsstuk is groen (2);
op grote waarnemingsafstanden wordt door het aanbrengen van
zwarte vlekken (1) een “donker en licht” patroon gezien. De
(band)breedte van deze vlekken is afhankelijk van de af
metingen van het uitrustingsstuk. De vlekken lopen over of
om de meest opvallende delen van het uitrustingsstuk heen;
voor kleinere afstanden wordt door het toepassen van bruine
vlekken (3) het contrast tussen de kleuren groen (2) en
zwart (1) gebroken;
de oppervlakten van de groene (2), zwarte (1) en bruine (3)
vlekken staan in verhouding tot elkaar als 44%:4l%:l5%. Een
maximale afwijking van ± 2% is toegestaan.

103.
Aanbrengen eerste patroon
Het ontwerp wordt door de spuiter/uitvoerder m.b.v.”zeepsteen”
op het uitrustingsstuk aangebracht. Het uitrustingsstuk wordt
gespoten. Door de instrgp, in aanwezigheid van de
spuiter/uitvoerder kan, afhankelijk van de (technische)
(on)mogelijkheden van de spuiter/uitvoerder en de visuele
karakteristieken van het uitrustingsstuk het ontwerp nog
aangepast worden. Het vlekkenpatroon dat wordt aangebracht
dient te bestaan uit de drie kleuren bronsgroen (2),teerzwart(l), lederbruin (3).

106.
Definitieve toestemming
Als laatste verleent de instrgp, middels een speciaal merk—
teken op de tekeningen, definitieve toestemming, waarna het
uitrustingsstuk in serie van SCAPP voorzien kan worden (zie
figuur 107)

Figuur 107: Voorbeeld ontwerp en toestemming SCAPP

elementen van zwarte
vlekken te lokalise—
ren (zie figuur 112)
Door de inspecteur
kan het RP aangegeven
worden op de ontwerptekening d.m.v. een
cirkel ( 0

LRL

A
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113.
Lineaire
referentielijn (LRL)
Een LRL is een ver
ticale lijn die loopt
door een RP
(zie figuur 114)
Door de inspecteur kan
de LRL aangegeven
worden op de SCAPP
ontwerptekening d.m.v.
een lijn (AA)

(A).

117.

3

LY

(HAP)

Figuur 116:

Horizontaal afstandspunt

Figuur 118: Horizontaal afstandspunt

J

Delta-punt

Een HAP is en punt waar
mee vanaf een RP of LRL
de horizontale afstand
tot de scheidingslijn
van twee verschillende
kleuren wordt aangegeven
(zie figuur 118)

Figuur 120:
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DE INSPECTIE

.

(3)

stap

Hij is in het bezit van de tekeningen met het goedgekeurde
SCAPP-ontwerp (zie figuur 107)
Op dit ontwerp maakt hij
m.b.v. de symbolen genoemd onder “begrippen, afkortingen en
definities” (zie pt 111 t/m 119) een inspectieplan (zie pt
121)
Hij zorgt dat hij beschikt over materieel dat benodigd is voor
de inspectie. Het betreft o.a. de volgende materialen:
deze aanwijzing;
de tekeningen van het SCAPP-ontwerp met het inspectieplan;
krijt of “zeepsteen”;
meetlint (± 1 ~ 2rn);
meetveer (± 10 â 30m)
“SCAPP—overspray” mal (bijlage B);
(aan)teken materiaal zoals potlood, gum, klembord, etc;
inspectie controlelijst(en) (zie bijlage A)

—

21.

Stap-I inspectie

210.
Algemeen
De uitvoering van de inspectie vindt plaats in drie
pen.
211.

2110.
Algemeen
De stap—I inspectie bestaat uit een globale visuele inspectie
van het aangebrachte patroon op het uitrustingsstuk (zie
figuur 2111)

-

-

-

2112.
Contro].e verfsoorten
Allereerst wordt gecontroleerd of de juiste verfsoorten zijn
toegepast. Het betreft de volgende verven:
bronsgroen (2) RAL-6031, ZM, F9;
teerzwart
(1) RAL 9021, ZM, F9;
lederbruin (3) RAL—8027, ZH, F9.
De normen zijn cfm. KN-01020, “Verven, kleuren, soorten, glans
en spectrale reflectie”.
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tekeningen. De
afstand is
afhankelijk
van de totale
lengte van het
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stuk (zie fi
guur 2115)
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Figuur 2115:

Geïnspecteerd worden als eerste de zwarte (1)
bruine (3) vlekken op de volgende criteria:
aanwezigheid;
globale afmeting en richting;
contour en vorm.
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212.

Stap-Il inspectie

2120.
Algemeen
De stap—Il inspectie kan niet uitgevoerd worden zonder dat
correcties, die het gevolg zijn van de stap—I inspectie, door
de spuiter/uitvoerder uitgevoerd en door de inspecteur accoord
bevonden zijn.
De inspectie bestaat uit het van (zeer) dichtbij controleren
van de scheidingslijnen van de verschillende verfkleuren,
v.w.b. de breedte van de “overspray”. Deze stap is essentieel,
omdat de effectiviteit van het SCAPP-patroon met name ge
baseerd is op het contrast tussen de verschillend gekleurde
vlekken. Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van
het patroon een scherpe scheidingslijn tussen de kleuren ver
eist. Indien verven m.b.v. spuittechniek aangebracht worden is
het echter niet te vermijden dat minimale overlap “overspray”
ontstaat. Een minimaal acceptabele breedte v.w.b. overspray
bestaat dus niet. Ondanks deze minimale overspray is het moge
lijk dat op de waarnemingsafstanden een acceptabel resultaat
wordt bereikt v.w.b. het contrast tussen de kleuren. Door
overspray zal tussen twee verschillende kleuren een “nevelige—
/mistige” band ontstaan. Is deze band te breed, dan zal dit op
de waarnemingsafstanden opvallen. Dit is niet acceptabel.
Gewoonlijk zijn de kleuren teerzwart (1) en lederbruin (3),
die over de basiskleur bronsgroen (2) gespoten worden de oor
zaak van overspray. Ditzelfde geldt als de kleur lederbruin
(3) over teerzwart (1) gespoten wordt. De breedte van de over—
spray is afhankelijk van de gebruikte methode van spuiten en
het vakmanschap van de spuiter.
De maximaal toegestane overspray is 11/2 inch (4cm) en wordt
geïnspecteerd m.b.v. de “SCAPP overspray” mal.

meten is.
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SCAPP-overspray mal

2124.
Samenstelling mal
De mal is m.b.v. van een gestippelde verfgrenslijn (ACTUAL
BOUNDARY LINE DESIGNATOR) en ingesneden driehoeken in twee ge
bieden onderverdeeld. Het primaire 2 3
(PRIMARY SECTION) en
secondaire gebied 1
(SECONDARY SECTION).
Het primaire gebied bestaat ook uit twee delen. N.b.v. een ge
stippelde lijn wordt onderscheid gemaakt tussen een toe
gestaan(TRANSITION overspray)gebied 2
en een niet toe
gestaan(FAIL overspray)gebied 3

—

-

-

.

waar de werkelijke scheidingslijn tussen de verschillende
kleuren verf ligt. Dit is belangrijk voor het controleren
van de juiste maten en afstanden van de vlekken tijdens de
stap—Ili inspectie;
de ingesneden driehoeken aan beide einden van de gestippelde
verfgrenslijn worden gebruikt om op het uitrustingsstuk
m.b.v. krijt of zeepsteen de verfgrenslijn te markeren;
het toegestane (overspray) gebied 2 meet over een afstand
van 1’/2 inch (4cm) in het primaire gebied, de als eerste
aangebrachte kleur bronsgroen (2)
In dit gebied moet zich
alle overspray van de teerzwarte kleur (1) bevinden;
in het niet toegestane (overspray) gebied 3 mag zich al
leen de primaire kleur bronsgroen (2) bevinden. Indien de
kleur teerzwart (1) zich binnen dit gebied bevind, wordt het
produkt afgekeurd.

Gebruik van

overspraymal

gebracht zijn. Eerder kan niet aangevangen worden met de stap—
III inspectie.

Figuur 2128:

maximaal toegestane afwijking is in alle gevallen 1 inch
(2’/2cm).
Voor de inspectie wordt gebruik gemaakt van de SCAPP-overspray
mal. Met de gestippelde verfgrenslijn wordt de exacte plaats
van de verfgrenslijn bepaald. De ingesneden driehoeken aan
beide einden van de gestippelde verfgrenslijn worden gebruikt
om op het uitrustingsstuk m.b.v. krijt of “zeepsteen” de verf—
grenslijn te markeren.
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2131.
De stap-Ili inspectie
Gemeten wordt m.b.v. de horizontale afstandspunten (HAP’s) en
bandbreedtes (BB’s) die door de inspecteur op de tekening van
het SCAPP-ontwerp zijn aangegeven. De juiste manier van op
treden is als volgt:
merk, m.b.v. de mal en het zeepsteen, op het uitrustingsstuk
iedere verfgrenslijn van de zwarte banden;
meet het horizontaal afstandspunt (HAP) vanaf het referen—
tiepunt (RP) tot de gemerkte verfgrenslijn. Controleer of de
gemeten afstand binnen de toegestane tolerantie van 1 inch
(2’/2cm) ligt. Is dit niet het geval, dan wordt aantekening
gemaakt op de SCAPP-ontwerptekeningen en de in
spectiecontrolelij st;
meet de bandbreedte (BB) van gemerkte verfgrenslijn tot ge—
merkte verfgrenslijn. Controleer of de gemeten afstand bin
nen de toegestane tolerantie van 1 inch (2’/2cm) ligt. Is dit
niet het geval, dan wordt aantekening gemaakt op de SCAPP
ontwerptekeningen en de inspectiecontrolelijst;
aan de spuiter/uitvoerder wordt de opdracht gegeven deze af
wijkingen te corrigeren. M.b.v. de ingesneden driehoeken en
het zeepsteen kan als service aan de spuiter/uitvoerder de
vereiste plaats van de verfgrenslijn en de toegestane af
wijking aangegeven worden (een tweede correctie is niet toe
gestaan, zie *) pt 2116)
De spuiter/uitvoerder corrigeert
de afwijkingen. De inspecteur controleert of de correcties
cfm. opdracht aangebracht zijn, ook v.w.b. de toegestane
overspray (zie stap—Il inspectie)

(T3 Bepaal verfgrenslijnen van zwarte banden m.b.v. SCAPP-mal

® Meet de horizontale afstand

®

Bepaal of de horizontale
afstand binnen de toege
stane afwijking ligt

® Meet de bandbreedte
®

Bepaal of de bandbreedte
binnen de toegestane
afwijking ligt

Figuur 2132: Samenvatting Stap—Il inspectie
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