
Crackerbox, voor beginners

1 Het ontstaan

Oorspronkelijk was de gedachte om een een-
voudig bootje te maken, met daarin alleen een
motor, een batterijtje en een schakelaar. De scha-
kelaar omzetten, het bootje in het water, het los
laten en het op de andere oever weer opvangen.
Vrije vaart dus.

We hebben het bootje gemaakt. Halverwege
de bouw bedachten we dat het bootje ook varend
gefotografeerd zou moeten worden. Dat fotogra-
feren gaat gemakkelijker als het radio bestuurd
is. Bij het varen ging het een heel andere kant uit
dan het plan was. Het vaarbeeld was mooi, we
werden nieuwsgierig of het bootje ook sneller kon.
We hebben eerst eens de bladen van de schroef
wat verdraaid zodat deze wat meer spoed kreeg.
Nog weer later hebben we een batterij met een
hogere spanning aangesloten. En toen hadden
we een radio bestuurd bootje dat snel en ook heel
wendbaar is. Als gevolg van de oorspronkelijke
opzet is het model voor RC-besturing aan de
kleine kant (35cm lang). Daardoor zijn er voor de

radiobesturing kleine onderdelen nodig. Wel met
het voordeel dat een eenvoudige motor gebruikt
kan worden en dat de accu niet erg kostbaar is.

We hebben dus te maken met een bootje dat
niet veel kost. En met twee mogelijkheden: Vrije
vaart, of voorzien van RC. Als je nog nooit iets
gebouwd hebt en als je niet weet of bouwen en
varen iets voor je is, dan kun je dat nu voor weinig
geld uitproberen.

2 Wel of geen ervaring met bou-
wen?

Het bootje is eenvoudig van opzet. Maar als je
geen ervaring hebt met bouwen dan is het toch
wel mooi als je wat hulp kunt krijgen. Prettig zou
zijn als je (groot)vader je zou kunnen helpen. Maar
opgepast: als hij modelbouwer is, dan is de kans
groot dat hij het bootje maakt en dat jij alleen
maar toe kunt kijken. Stel je (groot)vader daarom
meteen maar voor dat jullie er elk één maken.
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En als er niemand is die je kan helpen? Dan is
er nog geen man over boord, want we hebben een
video gemaakt van de bouw. Op die video kun je
bekijken hoe de bouw van het bootje in zn werk
gaat. Zie: www.kottenparkmodelbouwclub.com,
daarna de knoppen zelf bouwen, hanleiding en
boten.

Enkele onderdelen zijn moeilijk om zelf te ma-
ken. Die onderdelen kun je bij ons kopen. (We be-
schrijven het maken van die onderdelen niet. Wil je
die onderdelen wel zelf maken, dan kun je op een
andere video zien hoe dat moet). Twijfel je? Maak
dan eerst de romp en bestel daarna eventueel de
onderdelen.

Foto 1: Lastig te maken onderdelen

Op onze site vind je ook de tekeningen. Twee
stuks A-3. Je kunt ze downloaden.
 (Stuur de PDF naar een kopieerbedrijf en laat de
 tekening printen. Je kunt ook
de gegevens op een USB-stick zetten, en daarmee
naar een printbedrijf gaan).

3 De bouw in grote lijnen
Het bootje is dubbelwandig uitgevoerd. De bin-

nenwanden en de rechthoekige spanten vormen
het geraamte van het bootje. Op dat geraamte wor-
den de bodem en het dek gelijmd. (Zie foto 15) Op
die foto is te zien dat de bodem en het dek buiten
het geraamte uitsteken. Tegen de randen van de
bodem en het dek worden de zijwanden gelijmd.
Daardoor ontstaan aan weerszijden van het ge-
raamte twee luchtkasten over de volle lengte van
het bootje.

Foto 2: De spanten en zijkanten.

Van de binnenwanden loopt de nerf van het hout
in de langs richting van het bootje. Dit met het oog
op de sterkte. Van het dek, de bodem en de zij-
wanden staat de nerfrichting haaks op de lengte-
richting. Daardoor zijn ze gemakkelijk te buigen.

We werken met sjablonen. Ik wil benadrukken
dat ik het werken met sjablonen heel prettig
vind. Door de sjablonen met een schuurblok te
schuren kun je mooie, strakke vormen maken.
Langs die sjabloon snij je het hout uit. In éé keer
goed. Als je dat goed doet dan hoef je daarna het
onderdeel niet meer bij te werken. Door met halve
sjablonen te werken wordt de boot in ieder geval
symmetrisch.

Belangrijk: Bekijk voordat je aan de slag gaat
eerst de hele fotoserie zodat je overzicht krijgt.
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4 Het echte werk: de romp
1. Vooraf: Het bootje wordt rechtop gebouwd. Het

geraamte van het bootje bestaat uit twee bin-
nenwanden, met daartussen vier spanten met
een rechthoekige vorm. (Zie foto 4) Knip teke-
ning 1 (Plaats van de spanten) uit. Zet de te-
kening met stukjes plakband vast op het bouw-
bord.

2. Leg een stuk dun plastic op de tekening. Zet
vast met stukjes plakband.

3. Knip de tekening met de spanten uit. Breng Pritt
op de achterkant van de tekening aan, maar
dun. Plak de tekening op een plankje balsahout
van 2,5mm dik. (Fotolijm werkt ook goed. Ook
deze lijm dun aanbrengen op het papier). Snij
de spanten en de hulpspanten uit.

Foto 3: De spantentekening

4. Neem op de spanten 4 en 5 de merktekens
over. Snij in spant 4 een kleine opening, om de
schroefaskoker door te laten. Het merkteken op
spant 5 is later handig bij het uitlijnen van de
schroefaskoker.

Foto 4: Spanten 4 en 5

5. Zet de vier hulp-spanten met spelden op hun
plaats. Zet daarna de spanten op hun plaats.

Foto 5: Alle spanten op hun plaats

6. Maak de sjabloon van de binnenwanden als
volgt: Knip tekening 6 (binnenwand) ruim uit.
Plak de tekening op niet al te dik karton. Snij of
knip de sjabloon uit, net buiten de lijn. Schuur
de omtrekken tot een strakke vorm.

Leg de sjabloon op een plankje balsahout. Zet
de sjabloon met spelden vast op het hout.
Neem de twee merktekens over op het hout
door daar met een speld te "roeren". Snij de twee
binnenwanden uit.

Foto 6: De binnenwanden
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7. Snij de binnenwanden in twee stukken.

Foto 7

8. Zet één stuk met spelden op een bouwbord. Ge-
bruik twee spelden om een spleet te maken.
Schuif het tweede stuk tegen het eerste. Zet het
tweede stuk met spelden vast. Breng daarna 3
stroken plakband aan over de spleet.

Foto 8: Spelden tussen de twee delen.

9. Het aanbrengen van de binnenwanden: Contro-
leer eerst of alles past. Breng dan lijm in de
spleet en breng lijm aan op de spanten. (Let
er goed op dat je geen lijm op de hulpspanten
smeert). Lijm nu het dashboard op zn plaats.

Foto 9: Gelijmde binnenwanden

10. Vooraf: Om het hout van het dek en van de
bodem gemakkelijk te kunnen buigen wordt de
nerfrichting dwars op de lengterichting van de
boot gekozen. Snij een balsaplank in vier stuk-
ken van elk 25cm lang. Lijm de vier stukken aan
elkaar tot een blad. (Op de video laten we dui-
delijk zien hoe je dat het best kunt doen).

Foto 10: Het lijmen van een ’blad’

Als de lijm goed droog is leg dan het blad op
een vlakke ondergrond en schuur het met een
schuurblokje aan beide kanten glad. (Je kunt
beter het hout nu schuren dan wanneer het een-
maal op de romp gelijmd is).
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11. Maak de sjabloon voor het dek. Maak ook de
sjabloon voor de bodem.

12. Het dek en de bodem uitsnijden: Speld de sja-
bloon op het hout. Zet vier spelden tegen de
rechte kant van de sjabloon. (De vier spelden
vormen een aanslag). Snij de helft uit. Keer de
sjabloon om. Schuif de sjabloon tegen de vier
spelden. Snij de tweede helft uit.

Foto 11: Het dek en bodem uitsnijden

13. Snij op de zelfde wijze ook de bodem uit.

14. Lijm het dek op het geraamte. Gebruik gewich-
ten om het dek aan te drukken.

Foto 12: Het dek lijmen

15. De openingen in het dek worden pas veel later
uitgesneden. Wel willen we dan de openingen
terug kunnen vinden. Prik met een naald langs
de randen van de openingen, en teken de om-
trekken van de openingen af.

Foto 13: De opening markeren
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16. Neem de uitgesneden bodem. Kijk waar de
doorgang van de schroefaskoker moet komen.
Plak daar een etiket. Neem de merktekens over.
Snij de doorgang uit. Werk met het mes bij tot-
dat de schroefaskoker er goed door gaat. (Op
de video kun je goed zien hoe het in zn werk
gaat)

Foto 14: Doorgang schroefaskoker

17. Lijm de bodem op het geheel.

Foto 15: De bodem lijmen

18. Zijwanden: Snij van een plank balsahout 4
stukken af van 13cm lang. Lijm de stukken
aan elkaar tot een blad. Laat dit blad goed
drogen. Hier nog meer dan bij het dek en de bo-
dem: nu vlak schuren. (Doordat de zijwanden
verwrongen zijn is het later heel moeilijk om
oneffenheden weg te werken). Ondertussen
kun je de sjabloon van de zijwanden maken.

De sjabloon is iets ruimer getekend dan nodig
is. Ga na of de sjabloon inderdaad overal iets
ruimer is.

Snij nu de twee de 2 zijwanden uit, op dezelfde
manier als dat met het dek is gebeurd.

Schuur de randen van het dek en de bodem zo
dat de zijwanden daar mooi op aansluiten. Lijm
eerst de ene zijwand aan de romp. Als de lijm
droog is, lijm je de andere wand.

Foto 16: De buitenwanden lijmen

19. Snij en schuur de achterkant van de romp vlak.
Snij de spiegel uit. Lijm hem aan de romp.

Foto 17: De spiegel lijmen

20. Randen afwerken. Snij de delen van het dek
en de bodem die ver uitsteken voorzichtig weg.
Schuur daarna de randen van het dek en de bo-
dem.
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21. Snij nu de openingen in het dek heel voorzich-
tig uit, net iets binnen de lijnen. Daarna met
schuurpapier afwerken.

Foto 18: De openingen uitgesneden

22. Zet achter op de boot het stelblokje met een
hoogte van 22mm. Schuif de schroefaskoker
op z’n plaats. Steek de stel-as door de koker. De
punt van de stel-as moet nu op het merkteken
op spant 5 uitkomen.

Foto 19: Schroefaskoker op het stelblokje

Foto 20: Schroefas uitlijnen

Schuur de koker en lijm hem op z’n plaats. Hij
moet 1cm buiten spant 4 uitsteken. Je kunt de
witte lijm gebruiken.

23. Snij uit 2,5mm balsa de scheg. Scherp de ach-
terkant aan. Lijm hem op zijn plaats.

Foto 21: Scheg

24. Motor stellen: De afstand tussen het einde
van de schroefaskoker en het motorhuis moet
ongeveer 4cm zijn. Steek de stel-as door de
schroefaskoker. Schuur de onderkant van de
zitting schuin verder af als dat nodig is. Con-
troleer of de helling dezelfde is als die van de
as. Controleer ook of de as van de motor op de-
zelfde hoogte staat als de schroefas.

Foto 22: Motor

25. Soldeer snoeren aan de motor. De motor is nu
klaar. Hij wordt pas na het schilderen op z’n
plaats gelijmd.

26. De roer-koker plaatsen: Neem de stel-as. Prik
hem achter in het dek. Kijk van verschillende
richtingen of de stel-as rechtop staat. Als dat
het geval is, prik de stel-as dan ook door de
bodem. Maak de gaten zoveel ruimer dat de
roeras-koker er door kan. Lijm de koker vast. Let
op dat je de koker niet met lijm dicht smeert.
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27. De kap op de motorruimte. De kap bestaat uit
3 lagen. Snij het onderste deel 1 keer uit en het
bovenste deel 2 keer. Lijm ze op elkaar. (Ge-
bruik weinig lijm: rondom een rups lijm, en een
paar rupsen overdwars. Dan goed aandrukken).
Daarna kun je de bovenkant licht bol schuren.
Alleen de randen afronden kan ook.

Foto 23: De kap op de motorruimte

5 Schilderen
Watergedragen verf werkt heel prettig. Kies

felle kleuren. Het schilderen moet goed gebeuren:
echt op elke plek verf, vooral op de randen en op
de kopse kanten van het hout. Twee lagen is het
minimum. Wil je het mooi hebben, breng dan 3
of 4 dunne lagen aan, en na elke laag heel licht
schuren. (Vergeet niet ook de kap, de bank, het
roer en de zitting van de motor te schilderen).

Een cijfer aan weerskanten op de romp maakt
het geheel af.
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6 De afbouw
Lijm de prop op de motor-as. (Bij voorkeur

met tweecomponentenlijm). Lijm de motor op z’n
plaats. Gebruik de stel-as als controle.

1. Lijm de prop op de motor-as. (Bij voorkeur met
tweecomponentenlijm). Lijm de motor op z’n
plaats. Gebruik de stel-as als controle.

Foto 24: De prop op de motor-as

2. Steek de schroefas in de schroefas-koker. Lijm
de prop op het as-einde. (Zorg er voor dat de as
iets heen en weer kan schuiven).

3. Maak de siliconenslang op lengte. (Beter iets te
lang dan te kort). Schuif de slang op de beide
proppen. (Dat vraagt enige inspanning).

Foto 25: De siliconenslang

4. Steek de as van het roer in de roer-koker. Breng
het helmhout of de roerarm aan. (Bij het Vrije
Vaart-model: Lijm het prikbord op z’n plaats).

Foto 26: De aansturing van het roer

5. Geef de batterij en de schakelaar een plaats. Of
bouw de radiobesturing in.

6. Controleer de plaats van het zwaartepunt: Als
je de boot zo ophangt dan moet hij in evenwicht
zijn. Aan de hand van het vaarbeeld kun je be-
sluiten of je nog iets wilt veranderen.

Foto 27: Het zwaartepunt controleren
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