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Motor – jacht “Caprice”
Werk
b

lad

Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

„Onlangs heb ik bij ons thuis, op zolder, rondgesnuffeld en daarbij een oud fotoalbum gevonden. Bij het doorbladeren
viel mij een foto van een mooie jonge vrouw met een kapiteinspet op een speedboot op. Mijn moeder vertelde me dat
het tante C is, toen ze nog jong was. Wat was ik verbaasd. Jullie zullen versteld staan, als jullie jullie geweldige boot
klaar hebben.“

Naam:
Inhoud:
1 triplex
1 triplex
1 latje
1 PVC - buis
1 lasdraad
1 lasdraad
1 kabel geïsoleerd
1 scheepsromp
1 batterijhouder
2 kartonnen sjablonen
1 foam
1 motor
1 veerstaalklem
1 schuifschakelaar
2 kegeltandwiel
3 verloopstuk
1 scheepsschroef
2 tussenringen
2 schroeven
Inhoud

Groep / klas:

250 / 100 / 4 mm
110 / 50/ 4 mm
70 / 15 / 10 mm
60 / Ø 32 mm
160 / Ø 2 mm
60 / Ø 2 mm
250 mm
voor 2 batterijen 1,5V
40 / 40 mm

M3
2,9 x 9,5 mm

Onderdelen:
B
F, G
H, J
K
W
M, N
A
R
C, D, E
U
P
L
S
T
X
O

Gereedschap:
potlood, liniaal
schuurpapier
ﬁguurzaag, toffelzaag
schaar, bankschroef
ijzerzaag, vijlen
alleslijm, priem
plakband, knijptang
boortjes Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3mm
schroevendraaier
acrylverf, penseel
watervaste lijm
alleslijm, (watervast)
lamineerapparaat, of
transp. zelfklevende folie
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De bouwinstructies:

1. Overzicht:
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Verschaf jezelf een overzicht.

bovenste sponning/naad afknippen



2. De scheepsromp (A):


A

• Knip de bovenste sponning/naad van de romp
(A) met een schaar (cutter) af.
• Schuur de zaagranden met schuurpapier en
ruw de te lijmen vlakken op.

zaagranden met schuurpapier schuren en
te plakken randen opruwen.

A
3. De sjablonen (C,E,D) voor het ontwerp van
het dek:
 Bij dit bouwpakket zijn 2 sjablonen voor het
ontwerp van het dek ingesloten. Je kunt ook
een eigen ontwerp uitwerken en realiseren of
gebruik maken van de bijgevoegde, gekleurde
sjabloon.
Handleiding

kant-en-klaar sjabloon

sjabloon om zelf te ontwerpen

E

C

C

D

D
E
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Tip: Om de sjablonen waterdicht te maken, raden wij je aan deze uit te knippen en met een lamineerapparaat te lamineren.
Alternatief: Beplak de sjabloon voor het uitknippen met transparante zelfklevende folie.
Opmerking: de binnenste uitsneden van de onderdelen (C, D)
voor het beplakken uitknippen!
• Knip de sjablonen vervolgens met een schaar uit.
4. Het dek (B,C,D,E):
• Lijm sjabloon (C) met waterbestendige alleslijm op deel (B).

C
prikpunt

• Boor de gaten Ø 2 mm. Boor ook in de binnenliggende uitsneden een gat voor het insteken
van de ﬁguurzaag.
• Prik de prikpunten met een priem voor.
• Zaag de vorm en de uitsneden van het dek (B,
C) met de ﬁguurzaag uit en werk de zaagranden met schuurpapier na.

zicht van onde

B

D

E

• Lijm de delen (D) en (E) op.
• Lijm het dek (B, C) met waterbestendige alleslijm op de romp (A).

B

D
B/C

E

5. De buitenboordmotor:

A

• Knip de sjablonen voor de onderdelen (F, G)
grof met een schaar uit en plak ze met transparant plakband op het triplex.
• Boor in deel (F) het gat Ø 3 mm en een gat
voor het inrijgen van het ﬁguurzaagje in de
uitsparing.
• Zaag de onderdelen (F, G) met de ﬁguurzaag
uit en werk de zaagranden met schuurpapier
na.

Handleiding

F
G
plakrand voor deel (J)

plakrand voor deel (H)
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• Teken de delen (J, H) op.
Afmetingen precies aanhouden!

6

H

J

• Boor gaten in de Ø 2,5 mm (H).

boringen
Ø 2,5mm

• Steek het prikpunt in deel (J) met een priem voor.
prikpunt

• Zaag de onderdelen (J, H) met de toffelzaag af.

hoeken afronden

• Schuur de zaagranden met schuurpapier na
en rond de achterste hoeken van een deel (H)
goed af.

H

• Lijm deel (H) precies volgens de afbeelding op
deel (G).
Plaats eenmaal de ter controle de buis (K) er
overheen - de buitenranden van buis (K) en deel
(G) moeten overeenkomen.

H

G

G
afmetingen precies aanhouden!

• Lijm deel (J) op deel (F).
• Schroef de veerstaalklem (L) met een schroef
2,9 x 9,5 op deel (J).

F
J

2,9 x 9,5

J
L

F

• Boor een gat van ø 2,5 mm in de buis (K).
K

• Knip de sjabloon voor deel (U) uit en plak deze
op de foam.
• Boor een gat van ø 1,5 mm in het midden en
knip deel (U) met de schaar uit.

gat Ø 2,5mm

11

foam 40/40mm

• Lijm deel (U) precies over het gat van deel (K).
K

sjabloon deel (U)



U

Ø 1,5mm

U
Handleiding

gat Ø 1,5mm

U

Handleiding
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Zaag de lasdraden (M, N) af en ontbraam de

N

uiteinden.



M

lasdraad Ø 2mm

Steek lasdraad (M) in de scheepsschroef (O).



O

M





Lijm een verloopstuk (X) in een kegeltandwiel

T

(T).

X

M3

Lijm een tussenring M3 op het verloopstuk.
Steek lasdraad (M) met scheepsschroef (T)
in het gat van buis (T).

K


M

M



Steek het kegeltandwiel (T) zo op de lasdraad
(M), dat deze voor 1 mm uitsteekt.

Lijm deel (G) zo op buis (K), dat de delen (H)

en (M) in een rechte hoek op elkaar staan!
Steek daarbij lasdraad (M) in het horizontale
gat van deel (H).

Schuif lasdraad (M) zover in het horizontale

M



H

G
K



let op de hoek!

M

gat van deel (H), dat het verticale gat nog vrij
blijft.

H
gat moet vrij blijven!



Lijm deel (F) op buis (K).

K

Lijm een verloopstuk (X) in kegeltandwiel (T)
en een tussenring M3 op verloopstuk (X).

F


K


T

X
M3

Handleiding
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11 Steek

lasdraad (N) door het kegeltandwiel
(T). Let op de maat!

P

T

11

een verloopstuk (X) op lasdraad (N).
Steek daarbij de lasdraad (N) slechts tot halverwege in het verloopstuk (X)!

12

N

12 Lijm

T

de as van de motor (P) in verloopstuk
(X) en lijm hem vast.

N

14 Plaats

de Motor (P) met het tandwiel in de
veerstaalklem (L).
Schuif de motor zo ver naar beneden, tot het
kegeltandwiel (T) aan deel (H) grenst.

P

13

12

13 Steek

X

13

X

14

15 Trek

de motor vervolgens weer ongeveer een
0,5 mm terug.
Hierdoor kunnen de kegeltandwielen goed
draaien.
De precieze ﬁjn afstelling vindt plaats tijdens
het testen.

15

ca. 0,5mm naar boven trekken, zodat de kegeltandwielen goed kunnen draaien

16 Schroef

de buitenboordmotor met een schroef
2,9 x 9,5 cm op dek (B, C) van de boot.
2,9 x 9,5

16

B/C
F

A

6. Elektrische aansluitwerkzaamheden:

Sluit de rode draad + van de batterijhouder
(R) op schakelaar (S) aan.

Rijg de zwarte - min kabel van de batterij

S
+

P

houder (R) door het dichtstbijzijnde gat in
het dek (B/C) en sluit deze op de - minpool
van de motor aan.

Rijg de meegeleverde kabel door het tweede
gat van het dek (B/C) en verbind de schakelaar (S) met de + pluspool van de motor (P).

Steek de schakelaar (S) in de uitsparing van
het dek (B, C) en lijm hem vast.

Handleiding




+

R

-

S



 B/C
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7) Proefdraaien:
• Plaats 2 batterijen van 1,5 volt in de batterijhouder (R).
Test of de scheepsschroef gemakkelijk kan draaien en de tandwielen goed in elkaar grijpen.
Verplaats indien nodig de motor (P) zo naar omhoog of omlaag, dat de motor bij het bedienen
van de schakelaar (S) licht aanloopt en de scheepsschroef (O) goed draait.
Zie ook de afbeeldingen op pagina 6 onder punt 14 en 15 .
• Laat hem voor de eerste keer proefdraaien.

8) De reling (W):

lasdraad Ø 2mm

W

Mitte

buigsjabloon
1ste stap

buigsjabloon
2de stap
midden

M 1:1
schaal 1:1

zicht van opzij

W

W

zicht van boven

klaar gebogen

W

• Buig de reling (W) volgens de bijliggende
buigsjabloon.
• Plaats de reling (W) in het gat van het dek
(B, C).
9) Versieren / beschilderen:
• Beschilder je boot met prachtige kleuren
en patronen.
Gebruik hiervoor waterbestendige acrylverf of een kleurloze houtbeschermervernis-lak als afwerking.

Veel plezier en succes!
Handleiding

B/C

midden

E

C

D

