Bouw je eigen zeilboot

Handleiding

BENODIGDHEDEN

- Steigerhouten plank geschaafd 18,5 x 250 x 3 cm
- Ronde grenen stok ø 18 mm x 270 cm
- Speedboor ø 18 mm
- ø 3mm boortje
- Schoeven 2 stuks 70 x 5 mm
- Schroefhaak ø 3,5 x 25 mm lang- ronding haak ø18 mm
- 5 spijkertjes van 1 cm lang

- Houtlijm waterbestendig
- 6 meter touw
- Stof voor de zeilen (oud laken)
- 5 lijmklemmen
- Potlood
- Meetlint en een liniaal
- Naald, draad en een schaar

STAPPENPLAN
Heb je alle benodigdheden aangeschaft bij jouw Hubo? Mooi, dan kun je aan de slag. Lees het stappenplan goed door voordat je begint.

!

LET OP: Veiligheid gaat voor alles! Heb je nog weinig kluservaring, vraag dan je vader, moeder of oudere broer of zus om hulp. Je kan je
lelijk verwonden aan een scherpe zaag of boor, dus wees voorzichtig! Lees vooraf de instructies en bouwtekening goed en denk goed na
over alle stappen. Zorg dat je het snapt en dat je de boot al voor je ziet voordat je gaat bouwen. Succes!

A Z aag de plank steigerhout in 4 stukken van 55 cm lang. Het stuk dat je overhoud heb je nodig voor de
kiel (E). Teken op de vier planken een hartlijn over de lengte. Je weet nu wat het midden van de plank
is. Nu teken je aan de bovenkant een streepje op 19 cm, zowel links- als rechts. Teken nu vanuit de
hartlijn een lijn naar de streepjes, zodat je een punt ziet aan de bovenkant van je plank. Doe dit bij alle
vier de planken. Klaar? Mooi, dan is het nu tijd voor een glas limonade en een paar koekjes. Dat heb je
hard nodig voor de volgende klus. We gaan nu alle punten aan de vier planken zagen. Doe voorzichtig,
neem de tijd en rust tussendoor goed uit. Het is zwaar werk!
B Z o, als het goed is staat het zweet op je voorhoofd. We gaan verder met aftekenen, dus je kunt even
uitblazen. Pak twee van de planken en teken aan de rechterkant twee streepjes op 30 cm afstand.
Trek een lijn van het ene streepje naar het andere streepje, pak je zaag en zaag de planken doormidden. Je hebt nu vier stukken, twee met een punt en twee rechthoekige stukken.
 én van die laatste stukken gaan we nog een keer zagen. Zet hiervoor aan de korte kant een streepje
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op 4 cm van links en op 4 cm van rechts. Doe dit zowel aan de boven- als aan de onderkant. Trek een
lijn tussen de streepjes over de lengte van het stuk hout. Spuug nu eens flink in je handen en pak je
zaag. Zet het stuk hout goed vast in de werkbank of met een lijmklem en zaag langs de lijnen totdat
je twee balkjes hebt. Dit zwaar werk, dus neem de tijd en rust uit als je moe bent. Je kan ook je vader
vragen om te helpen, dan wordt die ook eens lekker moe ;-)
TIP 1: Als jullie een electrische decoupeerzaag in huis hebben is het handig om deze te gebruiken
voor het zagen van de punten. Doe dit niet alleen en vraag hulp van een ouder iemand!
TIP 2: Nog handiger is het als je je Hubo-vakman vraagt of hij het hout vooraf kan zagen. Hij is daar
specialist in! Vraag ernaar in de winkel.
 u is het tijd om de kiel uit te zagen (wil je niet gaan varen met je boot, dan is deze niet nodig en
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mag je deze stap overslaan). Het kleine reststukje heb je hier voor nodig. Zet een streepje aan de
lange rechterzijde op 25 cm en een streepje op de linkerzijde op 6 cm. Trek een lijn tussen de twee
streepjes en zaag het stuk af. Dit is de kiel van je boot.

E J e gaat nu de romp van de boot in elkaar zetten. Dat gaat het beste met watervaste houtlijm. Als je
gaat varen met je boot ga je nu eerst de kiel vastschroeven aan de onderste plank (1). Zet hiervoor
twee streepjes op de hart lijn op 24 cm en op 37 cm vanaf de kant met de punt. Boor op de kruisjes
twee gaatjes van ø 3mm. Zet de kiel vast in de werkbank of bankschroef, leg de plank erop, kijk goed
of de kiel netjes in het midden van de plank zit en zet de kiel vast met twee schoeven die je via de
gaatjes in de kiel schroeft.
 nap jij het nog? Top! We gaat nu de overige delen van de romp verlijmen. Smeer de onderkant van
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plank (2) in met houtlijm en verdeel deze goed over de hele plank. Dit kan je het beste doen met je
wijsvinger. Hou een oude poetsdoek bij de hand, die je eerst nat maakt onder de kraan en goed uitwringt om je vinger schoon te vegen. Leg plank (2) op plank (1) en smeer vervolgens de onderzijde
van punt (3) in met houtlijm. deze leg je op de punt van plank (2). Vervolgens smeer je de onderzijde
van punt 5 in met lijm en deze leg je op punt 3. Nu is het tijd om de planken vast te klemmen met
de lijmklemmen. Zorg dat de planken allemaal netjes op elkaar liggen en zet de eerste lijmklem
vast op de punt. De tweede lijmklem zet je achteraan vast op de planken (1) en (2). Als laatste zet je
twee lijmklemmen op de hoeken van punt (5). Omdat je de planken samenperst zal er lijm naar
buiten komen. Die kan je verwijderen met dezelfde vochtige poetsdoek waar je vingers mee schoonmaakt. Is het allemaal gelukt? Knap hoor! Je bent een échte klusser aan het worden! Je moet je boot
nu even met rust laten en de lijm 1 uur laten drogen. Na 1 uur mag je de lijmklemmen losdraaien en
verwijderen en is het tijd om de twee balkje (4) vast te lijmen op de achterzijde. Ook deze moet je
weer een uur laten drogen. Nu is de romp van je boot klaar en gaan we verder met de mast.

G Z aag de ronde stok in een stuk van 90 cm lang en een stuk van 30 cm lang. Het stuk van 90 cm is
de mast (I). Om deze vast te zetten in de romp gaan we een gat boren in punt (5). Als het goed is
staat er nog steeds een potloodlijn door het midden van punt (5). Teken hierop een kruisje op 3 cm
van de achterzijde (zie bouwtekening 2 - figuur 1). Boor nu met de speedboor van ø18mm een gat
van ongeveer 4 cm diep. LET OP: dit is een scherpe boor, dus wees voorzichtig en vraag anders je
vader of moeder om je te helpen! Gat geboord? Mooi, doe er maar een flinke scheut lijm in en smeer
deze goed tegen de randen van het gat. Pas op dat je vinger niet vast komt te zitten ;-). Nu kan je de
mast in het gat steken en moet je deze een uurtje met rust laten.
 e gaan verder met de giek. Aan de ene kant moet het touw worden vastgemaakt en aan de andere
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kant moet deze worden vastgezet aan de mast en dat doen we met een schroefhaak. Deze moet op
de kopse kant van de giek komen en daarom boren we een gat van ø3 mm in één van de kopse
kanten van de giek. Op de andere kopse kant tik je een spijker in de giek, hier komt straks het touw
aan vast, dus laat hem een klein stukje uitsteken. In het gat aan de andere kant draai je het schroefhaak vast (zie figuur 3). Als de haak niet goed om de mast past kun je hem met een tang een klein
beetje open buigen.
 gaan nu de touwen en de giek aan de mast vastzetten. Hiervoor moeten we een paar spijkers
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vastzetten op de romp en de mast. Sla eerst een spijker aan de bovenkant van de mast en laat hem
een klein stukje uitsteken. In de romp van de boot tik je een spijker op de punt en twee spijkers op de
beide hoeken. (zie bouwtekening 3 - figuur 2). De laatste spijker sla je in het achterdek, recht onder
de giek. Laat nu de giek met het schroefoog over de mast vallen. Nu is het tijd om de touwen te
bevestigen. Begin met de spijker op de punt (de boeg van de boot). Zet het touw vast met een stevige
knoop en trek het door naar de bovenzijde van de mast. Knoop het touw vast aan de spijker boven op
de mast en knip het touw af. Maak nu een nieuw stuk touw vast aan de spijker bovenop de mast en
trek het touw door naar de giek. Hier knoop je het touw vast aan de spijker van de giek, waarbij je er
voor zorgt dat de giek ongeveer drie centimeter boven de romp komt te hangen. Er moet nog
een extra touw komen van de giek naar de spijker op het achterdek. Dit touw mag iets langer zijn
(± 10 cm)zodat de giek straks mooi kan uitwijken als de wind in het zeil komt. Knoop het touw vast
en knip het af. De laatste twee stukken touw bevestig je van de spijkers op de zijkanten naar de
bovenkant van de mast. Je boot is nu bijna klaar.
 ou ja... klaar? Wat is een zeilboot zonder zeilen! Als het goed is heeft je moeder vast nog wel ergens
J N
een oud laken liggen wat je mag gebruiken voor de zeilen. Het is natuurlijk gaaf als dit een mooie
kleur heeft, helemaal als het zwart is, dan lijkt jouw boot straks op de Hubo wedstrijdzeilboot!
Geen zwarte stof, geen paniek, wit, blauw of roze werkt ook goed.
Kijk op bouwtekening 4 -zeilen. Als eerste moet je de zeilen (1) en (2) op maat knippen. Om te weten
hoe je dat doet, moet je eerst snappen hoe we ze gaan bevestigen. De zeilen gaan we namelijk om
de touwen heen vastzetten met naald en draad. Het beste leg je je zeilboot op zijn kant bovenop de
stof en teken je zo met een stift de zeilen af. Vervolgens knip je ze uit met een schaar. Nu moet je de
zeilen gaan vastzetten door het flapje om het touw heen te slaan en met naald en draad het flapje
vastnaaien. Vraag anders iemand anders om te helpen!
Als de zeilen om de touwen zijn genaaid blijven ze nog niet zitten. Daarvoor moeten we ze gaan v
astzetten met extra touw, dat we aan de mast en spijkers vastzetten (zie nummers 3 t/m 7).
- De touwtjes bij (3) en (4) zetten we vast aan de spijker bovenop de mast.
- Touwtje (5) zetten we vast aan de spijker voorop de boeg
- Touwtje (6) zetten we vast aan de mast. Maak deze wat losser zodat je zeil mooi opbolt in de wind
- De 3 touwtjes (7) gebruiken we om het grote zeil aan de giek vast te zetten.
Gefeliciteerd met je fantastische zelfgemaakte zeilboot! Je bent een top-klusser geworden en mag trots
zijn op wat je hebt bereikt.Uiteraard kan je nu nog je boot gaan schuren en afronden zodat hij nog meer
op een échte boot lijkt. Als je hem goed afrond (kijk naar de foto’s van de Hubo Wedstrijdboot) gaat hij
sneller varen. Dan kan je vervolgens je boot verven in een mooie kleur. Vraag bij je Hubo winkel welke
verf je daarvoor het beste kunt gebruiken, want daar weet de Hubo-vakman alles van. Kan je hem gelijk
je boot laten zien!
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FOTO’S
DE HUBO WEDSTRIJDBOOT SCHAALMODEL

DE ÉCHTE HUBO WEDSTRIJDBOOT IN ACTIE

