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BOUWJEBOOTJE

Thimo 7
Roeiboot
2,35 m lang
1,05 m breed
23,5 kg
5 - 10 cm diepgang
aan te passen tot zeilboot

BOUWJEBOOTJE
TIJDENS DE VOLVO OCEAN RACE 2018 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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INHOUD

BOUWFILMS

GEREEDSCHAP EN ICONEN

De verschillende bouwfases zijn
ook te bekijken als bouwfilmpje via
www.bouwjebootje.nl

ONDERDELEN
DEEL 1 - SPANTEN
DEEL 2 - ROMP
DEEL 3 - KIELBALK

VEILIGHEID

DEEL 4 - DEKWERK

Het bouwen van een boot is erg leuk
maar er kunnen ook ongelukken
gebeuren, die we willen voorkomen.
Neem goede voorzorgsmaatregelen,
zorg dat je werkplek overzichtelijk is en
gebruik je gezonde verstand.
Teenslippers dragen is dus niet handig!

DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
DEEL 6 - SCHILDEREN
DEEL 7 - WIELEN
DEEL 8 - PEDDELS
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Welk gereedschap en materiaal heb je nodig?
Potlood

Betekenis iconen:

Schroefboormachine

Lijmen

Meetlint/duimstok

NIET lijmen

Houtboortje van 2,5 mm + een reserve (!)

LET OP!

Verzinkboortje 10 mm

Boot of onderdeel omdraaien

Bitje voor kruiskop (PZ)

Verven

Bitjes houder (voor schroefboormachine)

Plamuren

Kit/lijm pistool (tbv kit)

Boren/verzinken/schroeven

Lijmklemmen (min. 8 stuks)

Vanaf deze kant bekeken

Plamuurmes

Drukken/duwen/schuiven in richting

2 kwasten (grondverf en kleur)

Bewerking GOED of FOUT

2 rollers (grondverf en kleur)

Bouw tip

1 rollerhouder
2 verfbakjes (of 1 met inlay)
Mesje
Kleine blokschaaf
Zaag (kleine tanden)
Lange rechte lat of waterpas
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Onderdelen boot Thimo 7

Bankje midden
Boeg

Plaatmateriaal 15 mm
Zwaardkast
wang L

Zwaardkast
wang R

Bankje achter

Voordekje
Kielbalk
Sleeplatten

Spant 2

Spant 1

Spiegel

Huid - onderdelen plaatmateriaal 6 mm
Peddelbladen
Huid - gang Rechts (Stuurboord)
Huid - bodem
Huid - boeg

Massief houten latten 12 mm breed

Huid - gang Links (Bakboord)

} Peddelstokken
} Kimlatten
} Deklatten
} Schuurlijsten
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Voordat je aan de slag gaat eerst wat basisregels...
SCHROEVEN

LIJM

Het gebruik van LANGE schroeven 3.5 x 25 mm, dan:

Het gebruik
van lijm en
docering:

Voorboren ø 2 mm

Verzinkboren ø 10 mm

Schroeven

Het gebruik van KORTE schroeven 3.0 x 16 mm, dan direct schroeven:

Snij een stuk van de spuitmond
die op de lijmkoker zit.
>---< De ‘lijmworm’ moet ongeveer 1 cm breed/dik zijn
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DEEL 1 - SPANTEN
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DEEL 1 - SPANTEN
1.

4.

Spant 1

ZIJ AANZICHT
SPANT 1

idem spant 2

90º

201 mm

210 mm

LET OP
de vorm van de
zwaardkast wangen

5.

90º
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6.

ZIJ AANZICHT SPANT 2

Korte zijde

Lange zijde

3.
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DEEL 1 - SPANTEN
BOVEN AANZICHT

7.

90º

Lijmen + 4
lange schroeven
(35 x 25)

Binnenzijde
zwaardkast in
GRONDVERF

201 mm

90º

GRONDVERF

Lijmen + 4
lange schroeven
(35 x 25)

10.
BOVEN AANZICHT

ZIJ AANZICHT

210 mm

9.

8.

ZIJ AANZICHT

90º

90º

Binnenzijde
zwaardkast in
GRONDVERF

DEEL 1 - SPANTEN
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BOVEN AANZICHT

11.

Lijmen +
4 lange
schroeven
(35 x 25)

Lijmen +
4 lange
schroeven
(35 x 25)

12.

Binnenzijde zwaardkast
moet helemaal in GRONDVERF
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DEEL 2 - ROMP
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DEEL 2 - ROMP
1.

Boeg
15 mm
multiplex

BOVEN AANZICHT

ZIJ AANZICHT

ONDER AANZICHT

Boegpaneel / huid
6 mm triplex

3 KORTE schroeven (30 x 16)

Lijmen +
schroeven

2.

3.

Tip:
Los plankje = zelf regelen
• Afmeting minimaal 25 cm lang x 5 mm dik x 4 cm breed
• Voorzien van PLAKBAND aan één platte zijde

25 cm

4 cm
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DEEL 2 - ROMP
4.

5.

NIET LIJMEN, ALLÉÉN LANGE SCHROEVEN (35 X25) !!!

6.

7.

DE GANGEN HEBBEN ELK AAN ÉÉN ZIJDE
EEN DUNNE INGEVREESDE LIJN.
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DEEL 2 - ROMP
8.
LET OP!
De ingevreesde lijn
aan deze kant!

BOVEN
AANZICHT

LET OP!
Boor in de richting
van het boegpaneel!

Lijm tussen boeg en paneel,
vastzetten met 5
lange (35 x 25 mm) schroeven
op gelijke afstand

DIK

LIJM GEBRUIKEN!
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DEEL 2 - ROMP
9.
DIK

LIJM GEBRUIKEN!

LET OP!
De ingevreesde lijnen
komen aan de BINNENZIJDE van de romp!
Lijm tussen boeg en paneel,
vastzetten met 5
lange (35 x 25 mm) schroeven
op gelijke afstand

BOVEN
AANZICHT
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DEEL 2 - ROMP
10.

11.

Binnenzijde boot

Huid
paneel

Buitenzijde boot

BOVEN
AANZICHT

Binnenzijde boot
Lijm tussen spiegel en paneel,
vastzetten met 4
lange (35 x 25 mm) schroeven
op gelijke afstand
Buitenzijde boot
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DEEL 2 - ROMP
12.

13.

Vastzetten met 6 à 8
lange (35 x 25 mm) schroeven
op gelijke afstand

LET OP!
Alleen vastschroeven,
Nog NIET vastlijmen!

Deze spant unit plaatsen we straks binnen de romp.
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DEEL 2 - ROMP
14.

15.
Spantdeel omdraaien
en in de bootvorm
plaatsen!
EERST spantdeel plaatsen
DAARNA pas de gangen
eromheen buigen !!!

DIK LIJM GEBRUIKEN!

Paneel naar
de spiegel
toe buigen,
om het
spantdeel
heen.

Lijm tussen spiegel en zij paneel,
vastzetten met 4
lange (35 x 25 mm) schroeven
op gelijke afstand

Paneel naar de spiegel toe buigen,
om het spant deel heen.
TIP:
Boor alvast één eerste gaatje en zet de gang daarmee alvast
op z’n juiste plek, draai niet helemaal vast!
Nu kun je rustig de ander gaten maken, verzinkboren en schroeven.
Hierna kun je het eerste gaatje bewerken.

19

DEEL 2 - ROMP
16.

Het plankje
mag weg!

17.

Boeg

Bakboord

Stuurboord

LET OP!
VOORZICHTIG HET GEHEEL
(ROMP EN SPANTEN) OMDRAAIEN,
WANT HET SPANTDEEL ZIT NU LOS
IN DE ROMP!
Spiegel

HET BOUWWERK IS IN DEZE VORM
HEEL ERG KWETSBAAR, WERK RUSTIG EN BEHEERST !!!
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DEEL 2 - ROMP
18.

19.
Het gedeelte met de spanten
naar de boeg toe schuiven totdat de GROTE SPANT
de ingevreesde SLEUF raakt.

< Boegzijde

30 mm

Spiegelzijde >

Rustig schuiven!
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DEEL 2 - ROMP
20 .

21.

De grote spant 1. staat helemaal
evenwijdig met de ingevreesde
SLEUF.

ZIJ AANZICHT

30 mm

< Boegzijde

Spiegelzijde >

Ondergrond (bijvoorbeeld vlakke tafel of vloer)
Het gedeelte met spanten
omlaag drukken.
De grote spant 1. én de zijgangen
raken samen de (onder)grond!
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DEEL 2 - ROMP
30 mm

22 .
Spant 1. via buitenzijde
met lange schroeven
(3.5 x 25) vastschroeven.
Ondergrond (bijvoorbeeld vlakke tafel of vloer)

Spant 2. via buitenzijde met
lange schroeven (3.5 x 25)
vastschroeven.

23.

Spant 2. én de gangen
tegen de ondergrond drukken.
De boot wipt naar voren.

Spant 1. via buitenzijde met
lange schroeven (3.5 x 25)
vastschroeven.

Spant 2. én de gangen tegen de
ondergrond drukken en via buitenzijde
met lange schroeven (3.5 x 25)
vastschroeven.
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DEEL 2 - ROMP
24 .
1.
Nadat ALLE spanten hebt vastgeschroefd, teken je aan de binnenzijde van de boot
alle spanten af langs de gangen, met potlood

25.

3.
Na het lijmen, SCHUIF je het spantdeel weer terug EXACT op z’n plaats,
daar waar je hebt voorgeboord in stap 22 en 23!
Schroef de spanten weer vast!
30 mm

2.
Na het aftekenen, schroef je alles weer LOS.
SCHUIF het spantdeel iets naar achteren, zodat er lijm aangebracht kan worden
BINNEN de afgetekende lijnen, aan de binnenzijde van de boot/gangen.
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DEEL 2 - ROMP
26 .

27.

Gebruik een kleine schaaf
om de uitstekende rand van de boeg
glad te schaven, zodat deze mooi
aansluit en glad loopt met beide zijden.

LET OP
de schroeven die in
de zijkant zitten,
deze kunnen de
schaaf beschadigen.
Draai de schroeven
eruit of dieper!
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DEEL 2 - ROMP
29.

KIMLAT OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
1. We draaien de kimlat eerst in de juiste positie
2. We leggen de kimlat BUITEN langs de zijkant en klemmen deze aande zijkant bij de boeg
3. We zagen de kimlat af strak langs de boeg

LET OP!
In het bouwpakket zitten
3 verschillend gezaagde latten;
Neem nu één van deze
latten, waarvan één
zijde schuin is
gezaagd.

12 mm
Kopse kant

Gebruik lijmklemmen
om de KIMLATTEN op maat
te zagen aan de VOORZIJDE!

De schuine kant
is naar boven gericht
en hier oranje.

Vanaf de spiegel gezien
gaat de lat er STRAKS op
deze manier in!

30 mm

28.
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DEEL 2 - ROMP
30.

LET OP!
Klem de lat bij de boeg
mooi langs de zijkant,
zodanig dat de schuine
kant aansluit op de dunne
bovenrand van de zijkant.

KIMLAT OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
1. We draaien de kimlat eerst in de juiste positie
2. We leggen de kimlat buiten langs de zijkant en
klemmen deze aande zijkant bij de boeg
3. We zagen de kimlat af strak langs de boeg
4. We steken de kimlat nu op z’n plek aan de binnenzijde
bij de boeg en klemmen de kimlat langs de hele zijkant,
binnen langs de rand
5. Bij de spiegel steekt de kimlat nog over,
hier zagen we de ‘m af, langs de binnenkant van de spiegel

31.

Met de zaag
volg je de BOEG,
je zaagt er strak langs,
zo dat je een schuine
zaagsnede maakt in de lat.

BOVEN
AANZICHT
Zaagsnede
BOVEN AANZICHT
Met de zaag
volg je binnenzijde
van de SPIEGEL,
je zaagt er strak langs.
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DEEL 2 - ROMP
32.

KIMLAT OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
6. De kimlat is nu op maat
7. De zijde van de kimlat de tegen de zijkant komt,
wordt voorzien van een sliert/worm lijm.
8. Nu wordt de kimlat weer (voorzichtig) aan de binnenzijde
bij de boeg geplaatst. Zet er direct een lijmklem op!
9. Over de hele lengte wordt de kimlat tegen de binnenkant
van de zijkant geklemd.
10. Gebruik minimaal 7 lijmklemmen op gelijke afstand
11. Schroef met de kleine schroeven (30 x 16) ’zonder’
voor te boren, de zijkant en kimlat aan elkaar
12. De schroeven werken ter plekke als extra klemmen,
deze gaan er later (na uitharding, ca. 6 uur) weer uit!

33.

HERHAAL DEZE BEWERKING
VOOR DE 2e KIMLAT

2

1

2

1

Vanaf de spiegel gezien
worden allebei de kimlatten op deze wijze in de romp gelijmd,
en geschroefd met korte schroeven (30 x 16)
’ZONDER’ VOOR TE BOREN .
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DEEL 2 - ROMP
34.

SCHAVEN!
Gebruik een kleine schaaf
om de kimlatten en de zijkanten,
gelijke te schaven.
Ook moeten de spanten mooi gelijk zijn
met de kimlatten en de zijkanten
De BODEM moet er straks mooi strak op liggen!

> 35.
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DEEL 2 - ROMP
35.

Markeer met potlood
duidelijk aan de buitenzijden
van de zijkanten waar de spanten zitten
en hun ‘dikte’!
Markeer op de boeg met potlood
duidelijk waar ‘het midden’ zit.
Meet dit na!

36.

Pak vervolgens
deze BODEMPLAAT en meet waar ‘het midden’ zit,
aan de recht lange zijde (spiegel) en bij de punt (boeg)

Markeer op de spiegel met potlood
duidelijk waar ‘het midden’ zit.
Meet dit na!
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DEEL 2 - ROMP
37.
Leg de bodem op op z’n plek

38.

Zet de bodem VOORLOPIG
even vast met 4 lange schroeven (3.5 x 25)
in de boeg, in de spiegel en één aan elke zijkant.

LET OP!
Kijk goed dat je
deze schroeven hier
in de onderliggende
kimlat schroeft.

Als de bodem
voorlopig is vastgeschroefd,
draai de boot dan
voorzichtig om.
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DEEL 2 - ROMP
39.

Verwijder nu het zitplankje
om goed te kunnen aftekenen
op de bodem!

40.

Nu kun je aftekenen langs
de spanten,
de kimlatten,
spiegel en
boeg
met een potlood.
DUIDELIJK aftekenen!

Als langs alle randen
van de onderdelen zijn afgetekend,
draaien we de boot weer om!

BOVENAF
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DEEL 2 - ROMP
41.
Schroef de bodem weer los!
Draai de boden plaat om!

Bodemplaat

Bodemplaat is nu
voorzien van markering.
Nu weet je waar je kunt schroeven!

42.
Controleer of je ook aan deze kant van de bodemplaat
het MIDDEN hebt,
en leg deze weer precies tegen de markering op de spiegel
(daar had je het MIDDEN al aangegeven)
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DEEL 2 - ROMP
43.

Als de plaat mooi in het midden ligt,
en alles is afgetekend
leg je de plaat naast de boot,
zodat je een dikke worm lijm
kunt leggen op:
- de kimlatten
- de spiegel rand
- de randen van de spanten
- de zwaardkastdelen
- en de boeg

44.
DIK LIJM GEBRUIKEN!
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DEEL 2 - ROMP
45.

46.

BOVENAF

SCHROEFPATROON
Oftewel
Waar kun je schroeven?
- Gebruik de ‘kleine’
schroeven 30 x 16
- NIET voorboren
- NIET verzinken
- DIRECT schroeven
indraaien

47.

BODEMPLAAT

SCHROEF

DOORSNEDE
KIMLAT

ZIJGANG

Lijm NIET wegvegen, laten zitten.
Wacht tot dit droog is, daarna wegsnijden!

Deze schroeven doordraaien,
zodat ze met de kop net helemaal in het hout zitten
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DEEL 2 - ROMP
48.

De schroeven in de zijgangen,
vlak onder de bodemplaat mogen eruit!

ZIJ AANZICHT
BODEM

ALLE
SCHROEVEN
IN DE ZIJGANGEN
MOGEN ERUIT!

ZIJGANG

49.

De bodemplaat zal rondom iets oversteken/uitsteken
VOORZICHTIG
Overstekende
randjes afzagen.
Zaag in lijn
met de zijgang!

ZIJGANG
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DEEL 2 - ROMP
50.
SCHAVEN
- Zoek op hoe de schaaf werkt
(YouTube of handleiding)
- Stel de schaaf eerst goed in!
- Het mes niet te diep!
- Pas op voor vergeten schroeven!
ZIJGANG

ZIJGANG

ZIJGANG

51.

VOORZICHTIG
De rafelige randjes (door de zaag),
glad schaven. Volg de lijn van de zijgang!

ALLE schroeven in de bodem laten zitten.
Schroeven die boven het hout uitsteken,
alsnog DIEPER in het hout schroeven.
Als de schroeven doordraaien (dol zijn),
verwijder ze dan.
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DEEL 3 - KIELBALK
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DEEL 3 - KIELBALK
1.
Bepaal weer aan voorzijde
het midden!

2.

Bepaal ook weer aan de achterzijde
het midden!

Bij de boeg wordt de kielbalk voorlopig vastgezet
met een ‘lange schroef’ (3.5 x 25) in de boeg
Voorboren - verzinken - schroeven

Multiplex lat 240 cm lang, kopmaat 15 x 90 mm.
Bepaal ook hier aan één zijde
het midden.

39

DEEL 3 - KIELBALK
3.

4.

Bepaal ook weer aan de achterzijde bij de spiegel
het midden!

Bij de spiegel wordt de kielbalk ook
voorlopig vastgezet met een ‘lange schroef’ (3.5 x 25)
in het spiegelpaneel.
Voorboren - verzinken - schroeven

Bepaal op diverse plaatsen
of de kielbalk in ‘het midden’
van de bodem is geplaatst!
Meet dit na!
Vervolgens teken je
aan beide kanten van
de kielbalk af
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DEEL 3 - KIELBALK
5.

6.

Haal de voorlopige schroeven
weer uit de kielbalk
bij de boeg en
bij de spiegel.

Boor
tussen de lijnen een paar gaten
in de bodem achter en vóór de spanten

Rij schroeven in spanten

7.

8.

1. Spuit een dikke ‘worm’ lijm tussen
de potloodlijnen op de bodem.
2. Schroef de kielbalk weer vast

Schroef
de kielbalk ook vast op
de plek, waaronder de spanten zitten

Als de kielbalk is gemonteerd:
1. Draai je de boot om!
2. Schroef je van binnenuit met korte schroeven
(35 x 16 mm) de kielbalk vast aan de bodem
door de voorgeboorde gaatjes
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DEEL 3 - KIELBALK
9.

10.

Draai de boot weer om
(deze ligt dan weer op z’n kop)!

Aanbrengen van 2 ‘sleeplatten’
naast de kielbalk

Één kopse kant
is schijn gezaagd.

15 cm

15 cm

11.

Kielbalk

Spiegel
Sleeplat vastzetten
op spiegellijn
Lijn van de
onderliggende spiegel

Sleeplat vastzetten
op spantlijn

Gebruik: lange schroeven 35 x 25 mm

Lijn van de
onderliggende
spant

DEEL 3 - KIELBALK
12.

14.
Draai de boot weer om!

De lijm (CS 60 polymeerlijm) kan
gebruikt worden om te ‘kitten’
met een beetje zeepsop water.

13.

Je kunt ook een tube ‘schilderskit watervast’
gebruiken als je dit makkelijker vindt.
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DEEL 4 - DEKWERK
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DEEL 4 - DEKWERK
1.

VOORAANZICHT
MONTAGE VOLGORDE VOORDEKJE EN SPIEGELBANKJE:
1.
2.
3.
4.

Plaats het voordekje en spiegelbankje
Teken aan de binnenzijde alles rondom af
(boven en onder)
Leg het voordekje en spiegelbankje weer opzij
Boor gaatjes in de romp van BINNEN naar BUITEN!

‘x’ mm

ACHTERAANZICHT

z.o.z.

‘x’ mm

Zorg dat het voordekje en
het spiegelbankje ‘recht’ in
de boot komen, door aan
weerszijden de afstand
tot de bovenrand te meten!

Voordek plaatsen
en aftekenen
boven en onder!

Spiegelbankje
plaatsen en aftekenen
boven en onder!
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DEEL 4 - DEKWERK
2.
MONTAGE VOLGORDE VOORDEKJE EN SPIEGELBANKJE:
...
5.
6.
7.
8.

Plaats het voordekje en spiegelbankje weer
Boor nu van BUITEN naar BINNEN gaatjes
voor in het voordekje en spiegelbankje

Leg het voordekje en spiegelbankje wederom opzij
Lijm de aan de binnenzijde van de boot,
binnen de afgetekende lijnen
9. Plaats het voordekje en spiegelbankje terug
in de lijm
10. Schroef van BUITEN naar BINNEN vast met
lange schroeven (35 x 25 mm)

3.

Lijm tegen de binnenzijde van de gangen
tussen de afgetekende lijnen,
waar het voordek en spiegelbank
de zijkanten raakt

Lijm aanbrengen en
voordek plaatsen

Lijm
aanbrengen
en spiegelbankje
plaatsen

Schroef van BUITEN naar BINNEN
vast met lange schroeven (35 x 25 mm)
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DEEL 4 - DEKWERK
DEKLATTEN OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
1. We leggen de deklat BUITEN langs de zijkant en klemmen deze aande zijkant bij de boeg
2. We zagen de deklataf strak langs de boeg

LET OP!
In het bouwpakket zitten
3 verschillend gezaagde latten;
Neem nu één van de
latten met kopse maat:
12 x 30 mm

30 mm

4.

Kopse kant

12 mm

Gebruik lijmklemmen
om de DEKLATTEN op maat
te zagen aan de VOORZIJDE!

Vanaf de spiegel gezien
gaan de latten er STRAKS op
deze manier in!
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DEEL 4 - DEKWERK
5.

DEKLATTEN OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
3. Als de deklat bij de boeg schuin is afgezaad,
haal je de klemmen los.
4. Plaats de deklat nu aan de BINNENzijde van
de gang/zijkant, en zaag bij de spiegel af (fig. 7)

6.

Gebruik lijmklemmen
om de DEKLATTEN op maat
te zagen aan de VOORZIJDE!
Met de zaag
volg je de BOEG,
je zaagt er strak langs,
zo dat je een schuine
zaagsnede maakt in de lat.
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DEEL 4 - DEKWERK
7.

BOVEN
AANZICHT

BOVEN
AANZICHT
Zaagsnede
Met de zaag volg je binnenzijde
van de SPIEGEL, je zaagt er strak langs.

8.

DEKLATTEN OP MAAT MAKEN - WERK MET Z’N TWEEËN
5. Nu is de deklat op maat.
6. Haal de lat los en voorzie de binnenzijde van de
gang/zijkant met een worm lijm.
7. Plaats de deklat weer op z’n plek.
> Begin bij de boeg

Vanaf de spiegel gezien
worden allebei de deklatten op deze wijze in de romp gelijmd,
en geschroefd met korte schroeven (30 x 16)
’ZONDER’ VOOR TE BOREN .

1

2

HERHAAL DEZE BEWERKING
VOOR DE 2e DEKLAT
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
SCHUURLIJSTEN OP MAAT MAKEN - DOE DIT KLUSJE WEER MINIMAAL MET Z’N TWEEËN
- Leg de schuurlijst langs het schip.
- Klem de schuurlijst vast met lijmklemmen tegen de zijkant.
- Zorg dat de lat een klein stukje oversteekt, je hebt een deel van deze lat later nog nodig.

Gebruik lijmklemmen
om de SCHUURLIJSTEN op maat
te zagen aan de VOORZIJDE!

LET OP!
De laatste latten in het
bouwpakket zijn de
‘schuurlijsten’.

40 mm

1.

Kopse kant
12 mm

Vanaf de spiegel gezien
gaan de schuurlijsten er op
deze manier tegen aan!
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
2.

Klem de schuurlijst vast met lijmklemmen tegen de zijkant.
- Lijm ertussen
- VOORBOREN
- VERZINKBOREN
- SCHROEVEN

Vanaf de spiegel gezien
gaan de schuurlijsten er op
deze manier tegen aan!

BOVENAANZICHT
Lat aan
binnenzijde/
deklat

Huid
zijkant

Spiegel

Schroef afstanden:
<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|<ca. 20 cm>|

ZIJ AANZICHT

Gemonteerde
schuurlijst

2x ‘lange’ schroeven 35 x 25 boven elkaar
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
3.

Zodra de lijm droog is (ca. 30 min) kun je de uitstekenede delen van de schuurlijst, bij BOEG en SPIEGEL, afzagen

BOVENAANZICHT

Zaagsnede

ZIJ AANZICHT

Het afgezaagde
stukje bewaren!
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
4.

Monteer ook aan de andere kant de SCHUURLIJST tegen de boot
Het afgezaagde
stukje bewaren!

BOVENAANZICHT

Voordek

5.

Monteer het bewaarde stuukje hout tegen de boeg.
Dit is een ‘BUMPER’ latje!
1. Leg een worm lijm aan één zijde van het bewaarde stukje
schuurlijst en klem deze met één lijmklem op de boeg.
2. Plaats ‘m mooi gelijk met de schuurlijsten aan de zijkanten
3. Boor 2 gaten om het latje vast te zetten
4. Maak de gaten weer groten met de verzinkboor
5. Schroef vast met 2 lange schroeven (35 x 25)
6. Als de lijm weer droog is (ca. 30 min),
- zaag je de uitstekende delen weer af en
- vijl je alles mooi glad!
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DEEL 5 - SCHUURLIJSTEN
6.

Als de lijm weer droog is (ca. 30 min),
- zaag je de uitstekende delen weer af en
- vijl of schaaf je alles mooi glad!

Voordek

ZIJAANZICHT
BOVENAANZICHT

7.

Leg de boot
nogmaals op z’n kop!
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DEEL 6 - SCHILDEREN

DEEL 6 - SCHILDEREN
1.

Schroef het ‘middenbankje’
nog even los!
Zo kun je alles goed in de
GRONDVERF/PRIMER zetten.
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De VERF in het Volvo Ocean Race pakket
is op waterbasis. Ga behoedzaam te werk!

2.

Als je de binnenkant van de boot in de grondverf hebt gezet,
draai je de boot om!

Schilder de NADEN
goed dicht met verf!

ALLE SCHROEFGATEN IN DE ROMP PLAMUREN

3.
DETAILBEELD

- Schroeven in de romp die BOVEN het hout uitkomen > ER DIEPER IN DRAAIEN
- Draait een schroef er NIET dieper in > DAN SCHROEF VERWIJDEREN EN PLAMUREN
- Schroeven in de romp die IN het hout zitten > PLAMUREN

DEEL 6 - SCHILDEREN
4.

Schroef het ‘middenbankje’ weer vast.

6.

Als de verf droog is, kan de VOLVO OCEAN RACE sticker op de spiegel!

De VERF in het Volvo Ocean Race pakket
is op waterbasis. Ga behoedzaam te werk!

5.

7.

Geef de buitenzijde een kleur!
In het VOLVO OCEAN RACE PAKKET zijn er 3 kleuren meegeleverd.
Een eigen kleur mag natuurlijk ook!

ACHTER AANZICHT
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DEEL 7 - WIELEN
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DEEL 7 - WIELEN
1.

Monteer de 2 bokwielen op de korte sleeplatten aan de onderzijde van de boot.
- Plaats ze in het ‘midden’ (hart) van de sleeplat, ongeveer 20 cm vanaf de spiegel.
- Elk wiel zet je met 4 schroeven vast.
- De schroeven voor de wielen zitten in een apart zakje/doosje en zijn iets dikker (40 x 20 mm)
- Je kunt ze zonder vóór te boren in de sleeplat vast schroeven!

ca. 20 cm

2.

Je boot is nu klaar!
MAAR... je hebt nog een paar PEDDELS nodig!
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DEEL 8 - PEDDELS
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DEEL 8 - PEDDELS
1.
2.

Het bouwpakket bevat:
- 2 rondhouten stokken van ca. 120 cm
- en 2 peddelbladen
(ze doen een beetje denken aan de vorm van een fles)

Schaaf aan één kant van elke stok,
ca. 20 cm van het einde vlak!

< 20 cm >

4.

3.

Op deze vlakke kant LIJM en SCHROEF je een peddelblad!

5.

Schroef met ‘korte’
schroeven 35 x 16 (30 x 16)

Je kunt de peddels schilderen als je dat wenst!

BELANGRIJK - VOORDAT JE GAAT VAREN
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1. Ga pas varen als je een zwemdiploma
hebt en goed kunt zwemmen!
2. Doe een zwemvest aan!
3. Mocht de boot omslaan of
helemaal vollopen met water,
dan blijft deze niet drijven!
Je kunt losse luchtzakken
kopen bij sailcenter.nl
De luchtzakken kun je in de lengte richting plaatsen in de gaten van de spanten.
4. Jij hebt deze boot helemaal zelf gemaakt. Dat is superknap!
Schrik niet van een lekkage als je voor het eerst gaat varen. Dit overkomt
de beste bootbouwer. Kijk waar de lekkage zit en repareer met lijm/kit.
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